
Visa txartelarekin ordaintzen dituzte 
etxekoen kapritxoak erropa dendetan 
eta batzuek dodotisaren garaiko haur
tzaroa izan dute; etnografi museoetan 
bakarrik ikusi dituzte azpantarrak eta 
brusak eta, hala ere, iragan mendeeta
ko prenda bat amesten dute: txapela. 

Zaharra eta berria, oraina eta geroa uz
tartzen dituzte; herri honen abotsa dira: 
bertsolariak. 

Kinielaren irabazleekin afaria trikitixa eta guzti 
Bertsolari Txapelketa dela eta EGINek eratu duen Kinielaren irabazleek afaria 
egin zuten ostiral iluntzean Aranoko Benta Berri jatetxean. Karmen Arakistan 
Mendarokoa eta haren senarra, kinielako bidaia irabazi dutenekin batean, txapel
ketarako bina sarrera irabazitako beste guztiak agertu ziren. Sebastian Lizaso 
bertsolariak egin zuen sari banaketa egunkarian bertan eta etxeko zokomikoak bi
sitatu ondoren jatetxera abiatu ziren afaldiarrak. 

Gauak frustrazio bat bakarrik izan zuen. Sebastian Lizasok ez zuen bertsotara ge
ratzeko denborarik, Zizurkilen beste konpromezu bat zuenez, aldegin beharra 
izan baitzuen. 

Afari osoa bertsolaritzari buruzko bilkura akademikoa izan zen. Debate luze eta 
sutsuak egin ziren eta postreak iritsi zirenean , eguneko gai zerrendaren bigarren 
gaira pasatu ziren partaideak, trikitixara alegia. 

Bigarren gai honi buruzko debate berrien buruan, esibizio bat eman zuten Josu 
Kallejok eta Ainize Aranburu gaztearen ordez etorri zen trikitilari bizkaitarrak. Le
keitioko bikote honi lagunduz, Nekane Aldunzin usurbildarra eta Josu Telleria bil
botarra saiatu ziren panderorekin eta beste guztiek ahal zutena egin zuten, ba
tzuetan farreari ere leku eginez, Asun Marizkorrenak esaterako, farre atake luze 
bat izan baitzuen, afari erdian hasi eta berandu arte gainditu ez zuena. 

Gauzak horrela burutu ziren eta Lizasok bere hitza erdizka bete zuenez, beste 
afari baterako fetxa izendatzekotan geratu ziren, baldin eta etxeak ordaintzen 
badu behintzat. 
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AUTODETERMINAZIOA LANTZEN 
DUENARENTZAT 

MIGUEL DURAN-I -telebista es
painiarreko lehen kate pribatua 
zuzentzen duen itsu horri- auto

determinazioaren inguruan entzun du
dan gauza zuhurrena entzun nion tertu
lia batean: "eskubide hau, azkenean, 
/antzen duenarentzat da ". Eskubide ho
nen eta edozeinen aide eta kontra argu
dio asko dago, baina hau aldarrikatu eta 

Joxe Felix honen aide borrokatzen dutenek soilik 
AZURMENDI bereganatuko dute. 

Gai hau zentzu batean edo bestean 
mahai gainean jartzeko arrazoin asko 
dago, baina piska bat arakatuz gero 
hainbesterako arrazoinik ez dagoela 
konturatzen gara. Azalpenak egiteko 
modu asko dago, baina arrazonamen
du berezituak ez hainbeste. Azken fi
nean, ezbaian dagoena, Almunia-k 
dioena da: "subirotasuna bakarra da 
eta nazio espainiarra bakarra da". Bai
na gauza bera da Euskal Herria esku
bide honezaz gozatu dezakeen nazioa 
den ala ez galdetzea, euskaldunek 
heuren patuaz erabakia hartu behar 
duten edota "nazio espainiar osoak" 
euskaldunon etorkizuna erabaki behar 
duen. 
ALMUNIA-K dio autodeterminazio es
kubideak ez duela konstituzio espai
niar honetan lekurik, itxura guztia due
na, nahiz irakurketa "esku zabal" bat 
egin ahal izan. Baina egia da ere, lege
aren barnean dagoen edonolako tes
tuak "edozertarako" balio izatea, · bo
rondate politikoa deritzan horrek esis-

ARGIA 

BETAURREKORIK GABE 
Askoren artean 

tuko balu, eta oraindik zentzurik duena, 
nahiz gehigizko erabilera jasan. Almu
nia-k eta bere kideek diotena, beste 
guztiarekin batera, borondaterik ez du
tela da. 

Norbait tentaturik aurki daiteke, sozia
listen borondatea eta errealitate konsti
tuzionalaren ondoren, eskubide hau 
eztabaidatzea ez duela penarik mere
zi , edo egitekotan, irtenbiderik gabeko 
lengoaian burutzera iritsiko denik. 
Agian arrazoirik izango ez duen froga, 
espainiar indar bizi , Iotan edo ezkutatu
rik, guztien pitzadura eta kontraesanik 
gabeko erantzun berberak eskaintzen 
dio. Gasteizko Legebiltzarrean demo
kratikoki eta era kontziliatu batez ezta
baidatzeko moduko erreibindikazio ho
nek, alarma gorrian ezarri du Espainia 
eternoa, onartutako akordioa testimo
nio hutsa izatetik ez litzakeela pasatu
ko jakin arren. 

ARGIBIDEA Duranen hitzetan aurki
tzen da -eta Duranenak ez badira ere, 
baliagarri gertatzen dira-, ezen iniziati
ba hori , beste argibide batzu bota 
arren, euskaldunen "lanaren" tornillo 
buelta baten gisa onartzen baita. Egia 
bada legezko ez den proposizio honek 
berehalako itzulpen praktikorik izateko 
modurik ez duela, egia da halaber, ez 
litzatekeela nazioarteko eritzi publikoa
ren aurrean euskaldunen zati batek 
gutxienik duen borondatea zein den 
zalantzan ezarriko. Erabakia, kasu ba
tean, testimonala izango litzateke, bai
na bestean, testimonioa. 
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>ARITANO 

ARZALLUZEN HITZAK 

XABIER Arzalluzek pasa den as
tean espainiar telebistan Mer
cedes Mila-rekin izandako rifi

rafea kazetari inpertinente eta buruzagi 
politiko trebe baten arteko eztabaida 
baino beste dimentsio sakonagoa aur
kitu dion analistarik ere bada. 

Espainiar demokraziaren birtuteen de
fendatzaile amorratuaren aurrean Ar
zalluzek euskaldun guztiok genekiena 
argi eta garbi adierazi zuen, hots he
men eta orain askatasun osoa bakarrik 
ET Aren aurka mintzatzeko besterik ez 
dela, beste zenbait arazo, instituzio 
edo ta kloakaz edozein kritika, galdera 
zein ikerketa, faktikoki debekaturik da
goela. Honen berri badute bada ezker 
abertzaleko hainbeste buruzagi zein 
militante soilak, alajaina! 

EBBko lehendakariak gai tabuak aipa
tu zituen une eta toki oso zehatzetan, 
ikus-entzulego bereziaren aurrean. 
Esandakoak, hitz gogorrak benetan, 
espainiar guztien aurpegian, eta Eus
kal Herriko txokoren batetan ohi izan 
duen bezala, esanahi berezia duela 
deritzot, Me Luhanek zioen bezala, 
medioa bera mezua baita. 

ESPAINIAR agintariek Aljer-eko ma
haia leherarazi zutenetik, euskal ara
zoa heuren erara konpontzeko hamai
ka iniziatiba berri asmatu dute errefor
maren aide jo take aritu direnek, Ajuria 
Eneako paktua barne. Herri Batasuna
ren isolamendu politikoaz gain, polizial 
errepresioa eta presoen aurkako era-

soak erabat gogortzen saiatu dira, le
hen aipaturiko helburua inolaz ere bu
rutu ez dutelarik. 

Burukide jeltzalearen hitzak testuingu
ru zehatz batean kokatu behar dira, 
ETA eta Gobernuaren arteko negozia
ketetaz indartsuki hitzegiten hasi dene
an sortutakoa, alegia. 

ZENBAIT komunikabidetan irakurri 
ahal izan dugunez Frantzia zein beste 
estatuetako Gobernuek erabat intere
saturik daude izan beharko diren elkar 
hizketa eta negoziaketa politikoen anfi
trioi izaten, horretarako Mitterrand-ek 
ustez ETAko zenbait burukide Metz hi
riaren inguruan biltzen ari ditu. Beste 
filtrazio batzuk Jugoslavia edo Vene
zuela seinaleztatzen dute negoziazio
rako eskenatoki gisa. 

Edozela ere, eta aipatu informazio pe
riodistikoak behar den kontuarekin har
tuz, izan eta izanen diren mugimendu 
politiko guztiak euskal politikagintzare
kiko guztiz mugatzaile den ETA eta es
painiar Gobernuaren arteko aurkaketa 
armatua eta honi amaiera jartzeko iza
nen diren negoziaketei estuki loturik 
aztertu beharko genituzke. 

Hori horrela izanik Xabier Arzalluzen 
hitzak, eta hemendik aurrera beste bu
ruzagi politikoengandik entzungo ditu
gunak, negoziaketa mahaira hurbiltze 
prozesu batetan ulertu beharko ditugu, 
azken finean alderdi euskaldun oro
rentzat mahai horren ingurutik hurbil 
egotea desio bat baino behar bat baita. 
Eta horrela behar luke gainera. 
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EGIN 

BERTSOLARITXAPELKETA 
Joxean AGIRRE 

EUSKAL HERRI OSOA TXAPEL BATI BEGIRA 

Lizaso, turbodiesel bat bertsotan 
Enbeita, bapateko bertso idazlea 
Lopategi, artaldeko ardi beltza 

Murua, klasikoen bertsio aktualizatua 
Egana, Baserriren oinordekoa 

Lazkano, adarra jotzen lizentziatua 
Euskitze, silabak neurtzeko makina 
Mendizabal, mezu berrien igorlea 

Erdiak hogeitahamar urteko mutilak 
dira eta batzuek ez dute inoiz abarkarik 
jantzi, euskal jairen batetan ez bada. 
Gehienek telefonotik zintzilik egiten di
tuzte lanorduak kristalezko ofizinetan, 
semaforoetan agendak kontsultatuz 
dabiltza herri batetik bestera edo tele
printerrari begira mintzo dira kamara
ren aurrean. Mende berriko gizonak 
dira eta, hala ere, Guttemberg-en au
rreko ahozko literatur jenera bat kulti
batzen dute: bertsolaritza. 
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Nerea 
AZURMENDI 

ZAHARRAK BERRI 

A IPAGARRIA da berriek, hazi, 
borobildu eta aldatzeko duten 
ahalmena ... gero, lege dramati

koei jaramonik egin gabe, berri trans
formista hauek amaiera eta irtenbide 
argirik gabeko obra korapilotsu bilaka
tzen badira ere. Zeren, azken eguno
tan ere, zaharrak berri. .. 

Zaharra da Autonomi Elkartearen Lu
rralde-antolaketaren inguruko gatazka, 
eta edadetua dagoenerako auziari 
eman zitzaion irtenbidea. Astearen le
henengoetan, beraz, harrigarriak ger
tatu ziren Ardanzaren adierazpenak, 
bere alderdiak berak ezarri zuen Lu
rralde Historikoen ordezkaritza siste
maren aldagarritasuna eta honen alda
ketaren komenigarritasuna lasai asko 
plazaratu bait zuen, ordu gutxiren bu
ruan Arzalluzen itzala ere zentzu bere
tsuan zabaldu zelarik. Arrazoi ukiezi
nak zirela eta, onartua: genuen ustez 
euskaldunok elkarri konpetentzia ez 
egitearen araua, txisteak salbu. Orain 
berriz, bere burua sendotu eta finkatu
tzat ematen duen Alderdiak bere me
tropoliaren pisua sentierazi nahi du Le
gebiltzarrean, orain arte anaia-arreba 
txikienak, Gipuzkoa eta Arabak, zegoz
kiena baino ordezkaritza zabalagoa 
izan balute bezala. Agortzeko zeuden 
kanpainagai iturriek ere probetxatu di
tuzte azken egunotako euri berriak, gi
roa berotu ahal ekaitz izan daitezkeen 
arren. Eta tximistak bat edo bat zauri
tzen badu, istripuaren partea egitera
koan tximisten kutxa ireki zuenari gal
detu beharko diote zertan jarri zuen za
lantzan gehiengoak, denboraren pode-

rioz, onartua zeukan eskema. 

ZAHARKITUA, era berean, euskaraz
ko egunkariaren historia oraingoz an
tzua. Asteazkenez, Eusko Jaurlaritzak, 
egunkari bakar baten aldeko apostua 
egin ondoren, ustez bakarra izango 
den egunkari baten projektua prestatu
ko duen taldea aurkeztu zuen. Egunka
ri ''zabala" asmatu nahi da, eta lan tal
dea osatzerakoan, "pertsonak eta ez 
medioa" hartu dira kontutan. Larunba
tez, "Egunkaria sortzen" taldeak "Eus
karazko Egunkarirako Aurreprorjektua
ri" azkeneko begirada eman zion Do
nostian. "Zaba/a"hau ere, projektuaren 
laugarren ezaugarriaren arauera eta, 
hau ere, "pertsonak eta ez erakunde 
edo elkarteak" bildu ondoren prestatu
takoa. Atrebentzia bada ere, denboran 
bigarrena eta oraingoz azkena den eki
menaren zergaitia zertan oinarritzen 
den jakin nahi luke askok, susmotan 
irakitea librea bada ere. 

ETA geure artean ikuspen bikoitza za
baltzen ari den gaisotasuna bada, bes
te zenbait begik zeharka begiratzen 
dute, komeni zaien zokora, noski. ln
darkeriak ala borroka armatuak norbe
rari merezi dian balorazio politiko nahiz 
etikoa une batez alboratuz, xehetasun 
deigarria aurki daiteke azkeneko de
tentzioetan, iturri ofizialek aparteko ga
rrantzia em an diote ET Aren komando 
mugikor hori "frantsesez" osatua ego
teari. Bertako komunikabideren batzuk 
ere hala diote, Haramboure, Esnal edo 
Gartziaz aritzerakoan. lhi hauekin, 
hara zernolako otarrak egin daitezke
en. 



Pella 

ZUBIRIA 

ADRIAN CELAYA ZAIN DUZUE, 
PETRIKORENA ETA ELOSUA 

A BOKATU berri bat aukeratzera 
behartu dute Juanjoxe Petriko
rena, Bueren epaileak hainbat 

euskaldunek "Porte" izenez ezagutzen 
duten Joxemari Elosua espetxean sar
tu duenez gero. Emiliano Revilla libre 
atera zed in honen familiaren eta ETA
ren arteko bitarteko lanak egin omen zi
tuelako. Petrik aholkurik eskatu ez di
dan arren, bat emanen nioke hemen
dik, jakinik esango diodana interesa
tzen bazaio egun bakar bateko lana u
tziz abokatu berriarekin egan daitekee
la: Hendaian hamarretan sartu eta 
goizeko zazpietan Parisen zaude, eta 
biharamonean alderantziz. Jacques 
Verges abokatutzat edukitzeak hain
beste balio dizu. Begira txit motz espli
katuta: hiru frantses daude bahituta Li
banon, Khadafi libiarrak horien aske uz
tea eskatzen du publikoki, Abu Nidal te
rrorista famatuak libratu egin ditu, Du
mas ministrari frantsesak jakinerazten 
du Khadafik erosita zeuzkan hiru "Mira
ge" desblokatu dituela, frantses telebis
tako gaueko berri-emankizunean arte
kari trebea Verges izan dela informatu 
da. Arrakasta orokor horren sekretua 
nori galdetuko genioke, Dumasi, Ver
gesi, Elosuari, Buereni ... ? 

RUIZ Balerdi abokatu donostiarrari gal
detu beharko genioke, behar bada. La
nerako ahalmen handiko gizona -abo
katu lanez gain EEko zinegotzia zen 
Donostiako udalean- Suner jaun va
lentziarrak bere izozkiekin lortutako 

mozkinetako bi milioi pezeta bero auto
an -ipurdi azpian uste dut- zekartzala 
detenitu zuen polizia espainiarrak eta 
Donibanetik Donostiarako bidai arris
kutsu hartatik onik atera zen. Petriri 
oraindik FLNko abokatuarenganainoko 
bidaia luzeegi suertatuko zaionez, Ruiz 
Balerdi bururatu zait beretzako, aboka
tuaren lana egoera zailak konpontzea 
zenez. Behar bada Petriri gizon politi
zatuegia irudituko zaio Ruiz Balerdi, 
eta bazpare bere lagunak Martin Be
rrocal zezenketa-enpresariaren aboka
tuen atzetik dabiltza. Horiek behintzat 
lortu zuten beren klientea Quiton bahi
tzea, eta haren xoxak ET Arentzako ez 
baina ELNrentzako izatea. 

PORTE gure abokatua da, gurea eta 
abokatua. Elosua ez da Garcia Enterria. 
Elosuak beste bezero askoren artean 
euskal preso politikoak ere defenditzen 
ditu, eta Garcia Enterriak Espainiako 
Konstituzioaren garapenean parte han
dia izan du. Garcia Enterria Madrildik di
rua legez kontra atzerriratzeko sare ba
tean implikaturik zegoen, eta Elosuari 
egozten zaiona egozten zaio. Audiencia 
Nacionaleko Bueren epaileak erabaki 
du bien arteko diferentzia. Ez esan es
kandalo bat ez denik! Eta Consejo Ge
neral del Poder Judicialeko partaide den 
Adrian Celaya bilbotarrak, bitartean, au
todeterminazioaren mugak esplikatzen 
dizkie Madrilgo euskaldunei beren Eus
kal Etxean. "Formar una frontera serfa 
de /ocos"esan du. Dugun frontera haus
ten saiatzea zer den definitzea ahantzi 
du. Gakoa, hain zuzen. 
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EGUN BAT ELENAREN BIZITZAN 

irten nahi. Azkenean, hala edo nola de
nak autobusera. 

Bostak aldean heldu gara Arrasatera. 
Elenak oraindik ere berriketa bizian se
gitzen du. "Etxera igoko naiz erropak 
aldatzera. Eta gero kalera, Ama eta 
bere lagunekin ... ". 

Betiko ohitura dute hori. Seirak aldean 
elkartzen dira Elena, bere ama, Joxepi, 
Emili ... eta hor ibiltzen dira dendarik 
denda erakustokiei begira. "Gero kafe
tegiren batean esertzen gara. Nik mos
toa edaten dut". 

Hori bai, mostoa hartu eta aspertzen 
denean, berehala etxera joateko gogo 

bizian agertzen da. Egia esan, tailerra 
eta etxea dira bere munduaren oina
rriak; hala adierazten du behintzat Ele
nak. 

Dena den, ez pentsa geldi egongo de
nik. "Ahizpak gantxiloa nola egiten den 
erakutsi zidan, eta ikaragarri gustatzen 
zait. Egunero aritzen naiz pixka bat". 
Eta ingles klaseak, horretan ere bada
bilela. "Mister, eta mademoiselle ... ". 

Harro sentitzen da, ongi egiten dituen 
gauzak azpimarratzerakoan. "ldatzi 
amari mahaia prestatzen ere /aguntzen 
dioda/a". Tira, noski baietz. Eta berriz 
bueltatzen da bere grina nagusia den 
telebistara. "Bai, gauetan beti telebista 
ikusi, oheratzeko ordua heldu arte. 
Normalean pelikulak. Beste programa 
batzuk ere jarraitzen ditugu, baina pe/i
kulak dira gehien gustatzen zaizkida
nak". 

Gantxiloa, telebista ... eta gero ohera. 
Ohera, bihar ere egun berria jaioko de
lako. Auskalo ze amets izango dituen 
lagun gau ilunean. Direnak direla, on do 
izan Elena, zure alaitasunak pena me
rezi du eta. 

Ondo izan. 


