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Filmetan bezala
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Hala deskribatu zigun izeba batek 
amerikarren bizitza, Amerikako 
Estatu Batuetan bisitan izan eta 

gero. “Pelikuletan bezala”, esan zuen, 
eta guk berehala konprenitu genuen zer 
esan nahi zuen. Izebak ez zuen bereziki 
maite zinema, baina bizimodu amerikar 
“estandarra” identifikatzeko behar beste 
telefilmak ikusiak zituen hara bidaiatu 
aitzin.  

Aitak ez zituen maite fikzioak. Irakur-
le amorratua bazen ere, ez zuen elebe-
rririk irakurtzen. Ergelkeriatzat jotzen 
zituen nobelak: gauza serioagoak-edo 
nahiago, hala nola dibulgazio zientifi-
koko liburuak eta telebista-emanaldiak 
–natur zientziei buruzkoak batik bat–, 
entziklopediak, Principe de Viana aldiz-
kariaren euskarazko gehigarriak, ber-
tso paperak... eta euskal kantak.  Ohartu 
gabe segur aski kanta haietako istorioak 
–aitaren kutuna zen Markesaren alaba 
kasu– “asmatuak” zirela maiz, kontaki-
zunak, fikzioa.

Aitaren antzera, beti esan izan dut 
nahiago ditudala fikzioaren sailean sar-
tu ohi ez diren generoak: saiakera, poe-
sia... Baina gero eta duda handiagoak 
ditut: gero eta lausoagoak iruditzen 
zaizkit fikzioaren eta fikziorik ezaren 
arteko mugak. 

Jarraitzen dut gauza gutxi batzuk au-
keratzen errelato, film eta antzezlane-

tan, ez baitut gustuko den-dena, baina 
ohartuta nago fikzioaren muntaz: mun-
dua ulertzeko, istorioak behar ditugu 
pertsonok, eta pentsamendu abstrak-
tuak ere aiseago bidaiatzen dira, bizko-
rrago iristen, istorio konkretuetan bar-
na.

Duela egun batzuk, TV3 telebista ka-
talanean fikzioaren garrantziaz aritu 
ziren: finantziazio-arazoak medio, de-
sagertzeko zorian egon omen dira TV3e-
ko fikzio-emanaldi “mitikoak”, Polònia 
umorezkoa barne. Azkenean, lortu dute 
fikziozko saioak “salbatzea”, komunitate 
batean sortutako fikzioan haren pen-
tsaera eta balioak islatzen direlakoan, 
haren kezkak, ametsak, beldurrak eta 
desirak. 

Telebistetan eta Interneten, fikziozko 
sailek boladan segitzen dute, inoiz baino 
indartsuago. Gureganaino segitzen dute 
iristen AEBetako fikzioek (gutxiagotan, 
bestelako tokietakoek...), eta haien bi-
dez, hangoen ohiturek, ideiek eta ba-
lioek. Halakoak ez dira atertuko, gehie-
nok –gazte zein heldu– haien amuari 
heltzen baitiogu. Baina ongi legoke geu-
re fikzioak ere espazio handiagoa har-
tzea gure pantaila eta garunetan. Euskal 
fikzioa indartsuagoa izatea, eta gehia-
go mintzatzea euskaraz. Geure baitatik 
munduari eskaintzen ahal dioguna ba-
lioestea, garestia izanagatik ere. 

Nire bizitzan ikusi dudan ilararik 
handiena BBK Liveko lehenda-
biziko edizioan izan zen.  Kao-

tiko xamarra izan zen edizio hura eta 
akordatzen naiz zain egon ginela toki 
guztietan, autoan, autobusa hartzeko, 
sartzeko, ogitartekoa eskatzeko… Ila-
retan denbora gehiago izan ginen kon-
tzertuetan baino. Ohitura galdua nuela 
idatzi behar nuen baina egiazki ez dut 
inoiz ohiturarik hartu. Baina egoera be-
rri —eta beharbada betiko, beharbada 
luzerako— honek ilarak osatzen jarri 
gaitu. Etxeko balkoitik ikusten dut PCR 
proba egitera osasun zentrora doaze-

nena, autoan. Ez naiz gehiegi ausartzen 
begiratzera ezagunen bat ikusteko bel-
durrez. Oinez doazenak oharkabeago 
pasatzen dira pasako tokia baita hura, 
batik bat umeak ikastolara doazenean. 
Ikastolako umeak berdin. Ilaran jartzen 
dituzte lau aldiz bederen: sartzerakoan, 
atsedenaldia hasterakoan, atsedenal-
dia bukatutakoan eta klaseak buka-
tutakoan. Deigarria egiten zait zeinen 
ordenatuak diren ilara guztiak. Okin-
degikoak zein fruta dendakoak. Kultur 
etxekoak zein kaleko ikuskizunetakoak. 
Zeinen erraz onartzen ditugun jarraibi-
deak eta arauak. 


