
ARRASATE PRESS 

EGUN BAT ELENAREN BIZITZAN 

Elena lsasmendi Mondragoeko 
neska atzeratua 

Elena lsasmendik hogeitasei urte 
ditu. Deba bailarako beste mutiko 
eta neska atzeratu askotxo bezala
xe, Bergarako Mikel Deunaren pa
tronatoan ibili zen eskolan hogeita
bat urte bete arte. Ordutik, GUREA 
enpresak dituen tailerretan ari da la
nean. Erreportai honen helburua 
Elenarekin pasatako egun baten bi
dez gure artean daukagun errealita
tea zuenganatzea litzateke 

Egunari nola ekin 

Goizeko zortzi t'erdietan heldu naiz Gi
puzkoa Etorbideko 48ra. Eskailerak 
igo, atea jo. Sukaldean aurkitu ditut 
Elena eta bere ama, neskatilak orain
dik ere kafesne beroa aurrean duela. 
Tira, urduri dagoela sumatu dut. 

Gosaria amaitu eta hortzak garbitzera 
joan da. Bere amarekin berriketan na
bilen bitartean, egunero Bergarara era
maten duen autobusa hartzeko ordua 
heldu zaigu . 

Autobusean eseri garenean , Elenak 
beste mutiko eta neskak aurkeztu diz
kit, ban an ban an: "Jesus Mari Marti
nez, Mondragoekoa, Mila Santa Cruz, 
Oflatikoa, Espe lflarra ... " denak ere 
matematikoki gogoratzen dituela era
kutsiz. 

Elkarrizketari ekin diogunean erabat la
saitu da, eta laster aurkitu du momentu 
aproposa bere kontutxoak esateko. 

JonANDUEZA 

"Neri mutilak erruz gustatzen zaizkit, 
a/tuak eta i/ehoriak". !zan ere, badu no
bioa, "Bai, Danny Amatulo, Famakoa, 
ezagutzen duzu ?". 

Harro sentitzen da bere lagunek niga
nako duten kuriositateagatik. "Nerekin 
dator, eta errebistan irtengo naiz". lkusi 
behar neska-mutikoen aurpegiak ar
gazki batzuk ateratzeko prestatu nai
zenean. Denak hurbiltzen dira, disimu
loz. Handik gutxira, guztiek galdera 
berdina: "Ni ere errebistan irtengo 
naiz?". 

"Neri mutilak erruz gustatzen 
zaizkit altuak eta ilehoriak" 

Bergarako tailerrean 

Bederatzi t'erdietan heldu gara Berga
rako tailerrera. Han aurkitu ditut Juan 
Carlos, Manu eta Aitor, tailerreko en
kargatuak. Hogeitamalau langile dau
de beraiekin. Enkargatuek laster onart
zen dute mundu berezia dela jende at
zeratuena, "baina oso saltseroak dira, 
maitekorrak. Egun batzuk urrun ego
nez gero, berehala sentitzen dituzu tal
tan". 

Neska-mutikoak urduri daude. Badiru 
di gauza arraroa iruditzen zaiela ni ber
tan egotea. Lehenago edo berandua
go, denak hurbitzen zaizkit bi muxu 
ematera edo bostekoa luzatzera. 

Elenari hori ez zaio batere gustatzen. 
Eguneko protagonista bakarra izan 
gura du eta eskutik heldu dit besteen
gandik urruntzeko. 



lzkina batean eseri eta berriro ekin dio 
elkarrizketari. "Gaur 'La ley de los An
geles ' ematen dute. Polita da telebista. 
'EI precio justa' eta 'Barrio Sesamo ' ere 
sarritan ikusten ditut". 

Benetan kuriosoa da neskatila honek 
duen oroimena, parra-parra botatzen 
ditu izen jarioak. "Beldurrezko pelikulak 
ez zaizkit batere gustatzen. Gauza 
a/aiak bakarrik, 'Los hombres de Ha
rrelson', 'Fred Astaire eta Txintxe Ro
gers' .. . ". 

Gero, poliki-poliki eguneroko lana ko
mentatzen hasi da. Bakoitzari bere gai
tasunaren neurrian ematen zaizkio be
tebeharrak. Batzuk jostailuzko itsa
sontzien piezak enpaketatzen dituzte; 
beste batzuk hodi antzekoak prestatu. 
"Nik sukaldeko gailuen euskarriak egi
ten ditut, baina gaur fan gutxi dauka
gu". 

Heldu da bazkalordua 

Gehienak gogor ari dira lanean. Espe
rientzia polita da beraientzat, gauzak 
ondo egiteko gai direla erakusteko au
kera ematen dielako. 

Noizean behin beraiengana hurbiltze
ko eskatzen didate. Janek, Jose Marik, 
Milak ... guztiek dute kontutxoren bat. 
"Arrasatekoa zara? Nik /ehengusu bat 
daukat Arrasaten, Jorge"; edo Milak, 
"51 urte izan nahi ditut, jubilatu, ezkon
du eta egun guztia karta jokuan emate
ko". Han egan gara ordu bata arte. 

Euskal Herriko ohitura zaharrenetariko 
bati eutsiz gehienak oso jatun onak 
dira. Azkar altxatu dira jantokira joate
ko. "Gurekin bazkalduko duzu?", eta 
poztu egiten dira baietz erantzuten die
danean. 

Elena haserre dago. Gaur lentejak 
daude jateko, eta badirudi ez zaizkiola 
batere gustatzen . "Tripako mina ema
ten didate, txiki-txikitatik. Eskerrak su
ka/dariak porru-patatak prestatuko di
tuela niretzat". 

Giro polita. Hain zoriontsuak dira edo
zein detailerekin ... Hango txaloak su
kaldariak oilasko errea ekarri duenean! 

Ondo bazkaldu, kafea hartu eta kanpo
ra irteten dira atsedenaldia hartzera, 
ostera lanari ekin aurretik. Batzuk ziga
rroa erretzen; neskak elkarri txutxu
mutxuka. Hor dabil Jon ere, mundu 
guztia animatzen pelotan jolasteko. 

"Bakoitzari bere gaitasunaren 
neurrian ematen zaizkio bete
beharrak" 

Arratsaldea: osteratxoa, gantxiloa 
eta telebista 

Bazkalosteko orduak berehala pasa
tzen dira. Ordubi t'erdietatik laurak arte 
aritzen dira lanean; baina lasaiago, ba
dakite segituan helduko dela etxera 
joateko garaia. 

Batzuk astotxo jartzen dira, gustora 
daude tailerrean lagunekin eta ez dute 



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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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. 




