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hUmAnITATeARen Une gORenAk eZ hAnkA eZ bURU

ARITZ gAlARRAgA

   ADUR lARReA
www.adurlarrea.com35 urteetatik aurrera

Berripaper serio horietako batek –goiko argazkiko tipo bat 
sekula publikatuko ez lukeen horietako batek–, artikulu 
ezin jakingarriagoa kaleratu du, prentsaren zerbitzu pu-

blikoa berrestera datorrena: 35 urteetatik aurrera egin behar-
ko ez genituzkeen 23 gauza. Batzuk oso kontuan hartzekoak 
dira: adibidez, publikoan musuak mingainarekin ematea –eta 
soinua ateraz, gehituko nuke nik–. 

Izan ere, zahartzen ari gara, ezinbestean –eta alternatiba 
zein den kontuan hartuta, eskerrak–. Eta, hala ere, nerabe iza-
teari utzi nahi ez dioten helduz betetako gizarte batean bizi 
gara, denok izan nahi dugu betigazte –Gilles Lipovetsky filoso-
fo frantziarraren termino bat izan liteke, baina Hondarribiko 
Alarde matxistako konpainia baten izena ere bada–. Zutabe 
honek ere zerbitzu publikorako bokazioa duenez, berripaper 
serio horietako batek kaleratu duen artikulua osatuko dugu, 
gehituz 35 urteetatik aurrera egin behar ez diren beste hamar 
gauza, seguru irakurleak eskertuko dituenak.

1. Kalimotxoa edan. Nahiz Remelluriko erreserba batekin 
nahastu kokakola. 2. Poesia idazten hasi. Orain arte ez baduzu 
egin, ze nezesidade? 3. Bustidurak ahoskatu, alegiya. Eta ez jarri 
euskalkiaren aitzakia, mesedez. 4. Gatibu entzun. Hau ez dago 
esplikatu beharrik, ezta? 5. Gaztetxeetara joan. Bueltan harridu-
razko irribarre ezin ederragoen katalogoa eraman nahi ez badu-
zu, behintzat. 6. Litxarreriak jan. Aspaldi galdu genituen esnezko 
hortzak, kariesak orain behin betikoak dira. 7. Kirola egin. Ez kirol 
asko, edo pixka bat, ez: kirola. 8. Are gutxiago kirol jantziekin ibili 
–etxean ez duzue ispilurik, edo?–. 9. Hamar ordu baino gutxiago lo 
egin. Zelulak-eta berritzeko, badakizue. 10. Zutabe hauek irakurri. 
Horiek, nire uste makalean, 35 urteetatik aurrera egin behar ez 
diren gauzak. Nahiz ondo pentsatuta, aurretik ere ez egitea litza-
tekeen komenigarriena. 

“JUSTIZIAK SINESGARRITASUN KRISIA BIZI dU, 
SALAKETA mAILA IGO BEHAR dUGU”

imAnol SAlinAS, lAb SindikATuko kidEA
Salinasek bi auzi ditu irekita Nafarroako epaitegietan: Angiovesako lan gatazkaren 

harira 21 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten maiatzean eta Huerta de peraltako 
greban burututako ekintza batengatik epaiketara deituta dago. “Guk ez dugu 

esaten beti-beti desobeditu behar denik, lan gatazka guztietan greba egin behar 
dela esaten ez dugun bezala. Baina epaiketa hauei desobeditzeko baldintzak 

daude. Tentsio soziala areagotzen denean sistemak errepresioarekin erantzuten du. 
Hori gelditzeko gakoa erantzun indartsu bat ematea da”. ARgIA.eUs (2019/09/27)


