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... ETA KITTO! 

CANDIDO EGUREN 
... eta Kitto Kolektiboa 

Ein ein bihar dok. Nahixak bakarrik eztau balio, 
Alkartasuna bihar da 

Candidok esan doskunez ipuin asko pasatakua da 
bera: rebo/uziflua, republikia, gerria, kanporantzia 
ta ... 30 urte erbestian izandakua dogu, Frantzian 
izan zan aurretik 6 urte kartzelan pasau ta hiru ur
tian pena "de muerte"ko amenazuakin egonda. 
Frantzian ein zitxuan Janak aide guztitakuak: ba
rrenderuekin ta ... zuluak eitxen eh ... zerian ... kalie
tan ta ... konstrukzinuan ta gero tallerretan ta ... al
mazenetan ta ... en fin: ibil/erra edarra! 

- Kanbixo haundixa topau dozu Eibar? 

"Bai, eh .. . nik ikusi nebanetik, treinta y 
cuatrotik esan leike urten izan dote/a 
Eibartik, ta .. . handik hona ba ... kanbixo 
haundixa ikusi dot!!; ez bakarrik per
tsonak ... ze .. . nik, ixa eh ... Iarena be 
eztot ezautu Eibarren etorri naizenian 
hona; ta astian eh. .. kaliak eta, ba .. . 
erakutsi eifl bihar nun ibili bihar nin
tzan, enekixan nun ibilli... galduta 
zeuan gure Eibarkua". 

- Liburuzalia zarala entzun dogu, 
irakurtzia bakarrik ala idaztia be 
gustatzen jatzu? 

'Bastante irakurri izan dot, hori izan da 
nere efiziflo haundixa. ldatzia ez, neuk 

eztakat hori zerori; batzuk esaten dabe 
idatzi eifl bihar data bestiei be erakus
teko ... baifla ... guk ikasi dogunagaitxik 
bestien memorixetatik gauzarik esan 
leike, nik gehixen ikasi daten modua, 
liburuetan baiflo ... bizi izaten, bizimo
duan ikasi dot gehixen". 

- Ta euskerian arluan Eibarren zer 
ikusten dozu? 

"Ba hamen eh .. . , Eibarren orduan gure 
denporan eh ... nik eh ... ofiziflan be, ka-
lian be, etxian be ... euskaraz. 

Gero kanpotarra etorri zanian, 
1914ean etorritako jendiak euskera 
gaiztua ikasi eben, harek etortzen zia
nian erdara eitxen genduan, baifla ha-



rek juaten zianian geure artian euske
raz beti. Behin pasau jakun eh. .. hiru 
bagoiazen zinera ta bat eh. .. erdaldu
na zan, naparra bailia erde/duna, ta 
bestiok Eibarkuak bixok; ta eki etzaun 
zineko kritika bat eitxen ta erderaz eki 
etzaun; baifla gero berotasunian eus
kerara pasu gifiazen ta naparrak esa-

guak asimilautako moduan asimilau ta 
heurak gehixau dia oifi momentuan gu 
baifio". 

-lrakurri dittuzu aurreko " ... eta kitto!"-ak? 

"Bai... ba batek mendixan ta beran ze
rak kontatzeitxu, bestiak musikia ta ... 
nik politika asuntua ta ... eztot nahi hor 

•IRAKURTZEA IZAN DA NERE AFIZINO 
HAUNDIXA 

asuntuan sartzerik ze norbe
ran burua etara bihar da au
rrera ta politika asuntuan bes
te berba batzuk gehitzia ura
uran gaifiian botatzia da". 

• MONDRAGOIEN MODUAN GEUK HARTU 
BIHAR DOGU ERRESPONSABILIDADIA 

- Zelan ikusten dozu gure 
herrixa gaur egun? 

• KAPITALISMUAN DIRUA ERBIXA BAINO BIL
DURTSUAUA DA 

"Gaur egunian gauzak gaiz
ki ... , mundu guztian doiaz 

• EGUNEN BATIAN KONPONDUKO DIRA GAU- · k. h k · · d 1 ga1z 1 e .. . ez... ns1sa a a 
ZAK ta ... Nik hau ekin netzan ikus

ten Frantzian, hemengo at
dian hobeto doazelako pre-

ozkun: -nik etxuat ezer aitzen-. Baifia 
urtean eztan neri: hi!!, txotxo!!, hik 
ondo eifi dok asarratziaz ez dok u/er
tzen ta gure euskeria, baifia ... ikusiok 
ze modutan ibili gaitxuan euskeraz ta ... 
horrek parkatzia be badaukak, eh?; 
baifia nik eh bajaukat hiri esateko: hik 
badaroiazak hamen 6 edo 8 bat urte 
ta ... orduantxe ge/ditxu zan hori zerori: 
euskeria len eguneroko hitza zan. 
1914an etorri zianak asimilau gendua
zen, baifla azkenenguak eztouz lelen-

parauta industria/mente ta 
teknikamente. Beste herri batzuk igo
tzen juango balitzakez, Estados Uni
dos ta ... gu haren arrastrian juango gi
fiakez igotzen baifia ... krisisa dao. 

Ez bakarrik diruan krisisa, krisis tekni
ko batean gaoz ta ondiokan sektor ter
ziarixuan, serbitziuak, jentia eztao for
mauta ... gora doiaz baifia... Frantzia, 
Estados Unidos edo Alemaniako mai-
1/ara alleatzeko ondiokan asko falta 
jaku. 
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Oinez eta beste zeremania guzti ha
riek. Jende hari gisa hanetaka zerema
niak eta parodiak antalatzen dituztenek 
sortutaka fruitua da. Jende harri deu
setan sinistu ere egin gabe, deus bene
taka kaherentzia batez egin gabe, jain
koaren moduan sentizeka aukera ema
ten zaia herri hanetan. Baina, errua, ez 
da jendearena; jende harrek bere bu
rua jainkatzat edukitzeka aitzakia izan 
dezan, harrelaka parodiak geroz eta 
gehiago eta maizago antolatzen ari di
renena da errua. 

Gauza bat utzi nahi nuke argi eta gar
bi. Sekulan ez naiz izandu horrelaka 
zeremanien aldekaa. Euskarari, mese
de beharrean, kalte latza egiten diaten 
uste osoa bait dut. Egunetik egunera 
argiaga ikusten bait dut, horrelaka ze
remanien inguruan izugarrizka frustra
ziaa sartzen ari dela euskarari buruz. 
Eta deskuidaan norbaitek hanelaka 
festakizunen batetan ikusten baldin ba
nau, ez dezala behintzat jainkaagatik 
ere uskararen aide ari naizenik pentsa. 
Harixe bakarra falta nuke orain. Gau
pasaren bat eda mazkorraldiren bat 
galanta joan izanen da, behar bada, 
behin baino gehiagotan, baina, hartatik 
euskararen aldeko ekintza batetan par
te hartzen ari naizela uste izatera bada 
aide ederra ene maiteak. Ez nuke nahi
ko, egunen batetan kaxka erorita baz
terren batetan gera nadinean, nitaz 
in ark zera esan de zan: euskararen al
deka ekintza guztietan hantxe izaten 
zen. Alderantziz baizik: sekula santan 
ez zuen euskararen aldeko ekintzetan 

parte hartu izandu; euskara bizi eta 
senditu zuelako erabili zuen, eta horixe 
opa zien beste euskararen komediante 
frustratu guziei ere. 

Halere, azkenaldi hanetan egin didaten 
burlarik haundiena hauxe izan da: zi
nez bazaude euskararen aide sina ie
zaiguzu autografo bat, esanez utzi di
date buzonean papertxo bat. Aze pa
lentia, eta atzetik far egiteko modua, 
hori egin duenarena ere! Ni hizkuntza 
guztien aide nago nornahik senti eta 
erabil ditzan neurrian. Baina zinez, 
euskararen aide naizela firma eska
tzea, araindik herri honetan egin dida
ten gauzarik lotsagarriena iruditu zait. 
Eta zertarako izanen, eta Europara 
eramateko! Deskuido santuan, Bategi
nik kanpaina honen berririk izaten ba
dute Europan, ez dute farra gutxi egi
nen gure kontura! Orain arte ez zuten 
zalantzan jarriko Euskal Herrian, kaba
la den inor behintzat ez zela euskara
ren kontra izanen, eta orain euskara
ren aide (aide bakarra eh!) 300.000 fir
ma ezin bildurik gabiltzala entera daite
zenean farra egin behar. Nola ez dute 
bada eginen farra! Nark ez luke egi
nen? Orain arte sikira etxe barrenean 
bertan ari zitzaizkigun etengabean hil 
kanpaiak joka. Orain, berriz, etxekoa 
aski ez dela, kanpora daazkigu. Aze 
poza hartuka dutena Europan hemen
go kontuak aditzean. Latza da gero, 
latza denez! geure ezinak bazter gu
zietan salatzen ibili behar hau. Noiz 
ahartuko ate gara geurak ari garela 
geure burua handatzen eta desegiten. 
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Gaurko produziflorako, zibilizatutako 
nazifluen merkaua txikitxu eifl da, ta 
hori merkauori zaba/du eifl bihar da, ta 
hori zabaltzeko dirua zabaldu bihar da. 
Kapitalak interesik ez badau ataratzen 
ez dau balio ezertarako. Gure aberas
tasuna lana da, eitxen dan guzia da, 
produktua da ta ez dirua, dirua errepre
sentaziflua da. 

1914an etorri zianak asimilau gen
duazen, baina azkenenguak eztouz 
lelenguak asimilautako moduan asi
milau ta heurak gehixau dia oin mo
mentuan gu baino. 

Mondragoien hartu daben moduan, 
geuk hartu bihar dogu erresponsabili
dadia, geuretako eifl biharra eta geure
tako irabazi, horretarako hoixe prepa
razifluori bihar dogu eta sakrifizio hori, 
ze ... koperatibak eitxeko han sakrifikau 
eifl behar izaten da: estatuan /agun
tzak be egongo dira baifla martxan 
ipintzeko dirua jarri bihar dabe soziuek. 
Gaur pasatzen dana da kapital gehi
xao bihar data". 

- Eragiiiik euki dau hamengo inber
sinuetan bertako egoerak? 

"Leku baten, nahi dan lejuan izan, polo 
nortian edo surrian, bakia bihar da, ba-

keik ez badao han lana ezin leike fran
kif eifl eta han bere prozesua industriak 
ezin leike bihar dan moduan eifl, sabre 
todo kapitalistia bada, ze dirua, esaten 
dabe ... erbixa baiflo bildurtsuaua data". 

- Gaur Eibarren egoeria: 

"Denpora baten euki genduan Eiba
rren -EI piloto- baifla, gaur, Elgoibar 
batek, Mondrago batek, Renterixa ba
tek emotezkuez /au buelta. Hamengua 
gatxa da, lehen /au txanponaz einda 
zeuan fabrikia. Gaur ostera preparazi
flo haundixa bihar da ta inbertsiflo 
haundixak. Produkziflo teknikua ta 
sektore terziarixua desarrollau bihar 
dira". 

- Gauzak konpontzeko: 

"Solidaridadia bihar da, nahixa bai 
bafla -eifl eifl bihar dok-. Barruan ba
daukagu danok hartz txiki bat ona, ta 
iaber haretxek irabazten daben. "Mun
du honek ezin dau segiru beti gerra ta 
holakuetan, egunen batian konpondu
ko dira gauzak, hala dakat esperantzia 
nik behintzat". 




