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Euskara espetxean

Gaixorik

Espetxeetan harremanak ezberdinak 
dira. Hainbat baldintzapen dituzte, 
baina nagusiak dira espetxean dau-

denek ez dutela bertan egon nahi eta 
ezin dutela elkar ekidin. Testuinguru 
muturreko horretan sortzen diren egoe-
ra komunikatiboak, hizketa egintzak, 
erregistro eta gakoak bereziak dira eta, 
ondorioz, arrasto agerienetakoa hizke-
ran islatu ohi da. Hamaika ikerketa egin 
dira hizkuntzalaritzaren hainbat espa-
rrutatik, eta ondorio argia da lexikoan 
zein fraseologian berrikuntza iturri 
oparoa direla burdinen atzean sortzen 
diren hizkera horiek. Gerora, berrikun-
tza horiek kalera irten eta hizkuntzaren 
parte bilakatzen dira, hasieran hizkera 
kolokialetan, baina azkenean akademiek 
ere onartzen dituzte ekarpenok.

Euskarak ez du izan esparru hori be-
retzat. Euskaldun ugari egon dira es-
petxean, baina ez da gure eremua izan. 
Euskarak berezkoa zuen informazioa 
ezkutatzeko gaitasuna eta, jazarria izan 
bada ere, beste presoen inbidia piztu 
izan du. Horren lekukotasuna Txori Ur-
dinak liburuan jaso zuen Zigor Olaba-
rriak Santi Cobosen eskutik.

Hala ere, euskara ez da Puerto de 
Santa Maria, Alcala Meco, Picassent edo 
Fleury Merogiseko hizkuntza, eta ber-
tan izan diren ehunka presoei senideak, 
lagunak eta herria bera urruntzeaz ba-
tera, euskara ere urrundu diete. Horri 

partxea jarri nahian ibili dira bost urtez 
berrogeitik gora irakasle, gutunen bi-
dez eta batzuetan lagunei bisita kendu-
ta, euskara zulo txikiren batetik sartu 
nahian. Arrakasta itzela izan du ekime-
nak, batez ere sortu diren harremanen 
ikuspuntutik, baina baita ikasleek lortu-
tako emaitza akademikoei dagokienez 
ere. Ikasle finak inondik ere.

Orain gutxi Zaballako espetxean Ko-
lonbian hizkuntzen biziberritzean lagun-
tzen egiten dugunari buruzko hitzaldi 
bat eman nuen, euskaraz, jakina. Bertan 
zeuden 60 entzuleak euskaldunak zi-
ren, tartean  bi kolonbiar belarriprest 
eta Santi Cobos bera, Leoneko semea. 
Euskara komunikazio hizkuntza bilaka-
tu da bertara heldu berri diren hainbat 
presoren artean. Euskara erdigunean 
kokatu eta hainbat ekimen sortu dituzte, 
bertsoak, liburuak eta mintza saioak, 
adibidez. Irakaspen ederra denontzat 
ere, euskara erdigunera ekartzea.

Euskaldunen arteko harremanak 
bereziak direla esango nuke. Horrek 
eraman zuen Santi, adibidez, euskara 
ikastera. Liskarrak ohikoak diren tes-
tuinguruan, besarkadak, zaintza keinuak 
eta elkarlana dira nagusi euskaraz, eta 
hori, batzuei deskolokea badakarkie ere, 
erakargarria gertatzen zaie beste hain-
bati. Euskara ikasteko eskariak izugarri 
igotzen ari dira Eukal Herrian dauden 
espetxeetan. 

Eztarriko mina, karga buruan, ezin 
ondo pentsatu… gaixotze lehen fa-
sean nagoela uste dut. Gaixorik. As-

kok beldurra diote berbari, ez da harri-
tzekoa pasatu ditugun urte biak pasata. 

Gaixorik ei dagoela euskal gizartea ma-
kina bat bider leporatu digute. Birus barik. 
Gure eritasuna kontzeptuala eta morala 
da, antza denez. Baina Mendebaldean —
mapamundiaren ipar-mendebaldean— 
zein sozietate ez dago, bada, gaixo? Begiak 
itxita bizi gara-eta guk eta gure aurrekoek 
eragindako injustizia, lapurreta eta gerren 
aurrean. Hemen ondo bizitzeko, ingurua 
txikitu eta hor konpon beste guztiak. 

Norbanakook ere gaixo gaude. Pan-
demia osteak azaleratu eta indartu diz-
kigu barruan generamatzan ondoezak. 
Intsatisfazio infinitua bizi dugu, oro 
har, dena lor genezakeela saldu zigute-
lako. Saldu eta guk erosi. Frustrazioa-
ren zuloan jausita gaude, noraezean. 
Muntatu dugunari jakin barik zelan 
buelta eman.

Izan nezakeen gripea joan liteke des-
kantsatuta eta denboraz. Gure artean 
instalatuta dagoen gaitza (esanahi guz-
tietan) ez du ez loak ez parazetamolak 
osatuko. Lan itzela dugu mundu osasuna 
eskuratu gura badugu. 


