san dituen "erasoen" inbentarioa egiten didanean. "Baina hau ez duk po/emikak zabaltzen hasteko ordua ", esan
eta aurpegira begiratzen dit, elkarrizketari ekiteko prest dagoela adieraziz bezala.

Lopategi, west-eko heroea
Lopategik zinea zuri-beltzean egiten
zen garaiko aktoreen aurpegia du, beltzetik zuritik baino hurbilago badu ere.
Etsaiz inguraturik ere burua makurtzen
ez duen gizon bakarti baten papera
egingo zukeen , baldin eta Euskadiko
mendebaldea den Bizkaia oestea balitz.
Errekalamiiia izenarekin jaiotetxe on doan etxe berria jaso du eta bertara
biltzen denean bakarrik lasaitzen da.
Guk erabat relajaturik aurkitu genuen
bazkalondo epelean harrizko hormaren kontra jotzen zuen eguzkiari beg ira
lo kuluska egiten. Baina txapelketa hitza aipatzea nahikoa izan zen, arantza
batek zulatu bali a bezala, ernegatzeko.
Jon Lopategik burua makurturik, sukaldeko mahaiaren gainean piska bat
etzanik, hitzegiten du, egia haundien
pisua baileraman eta "adiskide eta lagunak etengabe gainean ditudalako
niak Txapelketara, bestela .. . ", hasten
da eta piska bat sutu ere egiten da ja-

Janek 55 urte ditu eta ad in horretakoek
gehienek haurtzaro nolabaitekoa pasatu bazuten , Jonena dramatikoa izan
zen. "Gerra bukatu eta etxera itzuli ginenean, jaiotetxea deseginik aurkitu
genian. Lau horma bakarrik hituen zutik egindako hondamendiaren lekuko
eta ezerezetik hasi behar izan genian,
urteetan zorpean biziz. Hau ez huen
hemen bakarrik gertatu, Gernika aidean, Bizkaiko leku askotan jasan ziaten
zigorra eta horrek gero paso bat utzi
dik. Gu beste zenbait herrialdetako
euska/dunak baino gogorragoak gare/a uste diat bai politika mailako adierazpideetan eta bai beste a/or askotan",
esaten du.
Hitzegiten ari garen sukaldeko leihotik
jaiotetxea ikusten da 20 edo 30 metrora, Aldauri baserria alegia, baina izen
poetikoago bat jarri dio Janek bere
etxeari: Lamiiierreka, etxe ondotik pasatzen den errekatxoan laminak ibiltzen zirela kontatzen baitzuten arbasoek.
Oso gazterik Tolosako sakramentinoetara joan zen eta pena dezenterekin
gogoratzen zuen jaiotetxearen ondoan
biziko zela inoiz egin zion promes bere
buruari. Eta harriz jasotako amets horren barruan bizi da orain emaztea eta
seme-alabekin .
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Testa
- Zeri diok beldurra? Oiloei.
- Pijamarekin egiten al duk lo? Bai.
- Zure pertsonaia politiko miretsiena? Dolores lbarruri.
- Azkena irakurri duan liburua? Elexpururen "Txakur zaunkak atean" irakurri diat azkena.
- Erridikuloa egin duan situazioren bat? Hainbestetan sentitu diat erridikulua, ze ezin
dudala situazio bat aipatu.
- Zein neska euskaldun ezagunekin pasatuko huke gau bat? Amaia Lasa.
- Esaera zahar bat? Kieerkegard-ena dela uste diat: Emakumeak konkistatzea ez da
zaila, konkistatzea merezi duen emakumea aurkitzea duk zaila.
- Harroenik sentirazten hauen hiri fisikoaren zatia? Ez zekiat zer erantzun.
- Asko emozionatu hauen bertsorik? Gutxitan, baina zaila zaidak gogoratzen .
- Bizitzeko Euskal Herriko zein herri aukeratuko huke edo atzerriko zein herrialde?
Getaria eta Zumaia bitartean dagoen San Prudentzion Euskal Herrian bada eta kanpoan
izatekotan Asturiasen.
- Labur erantzun:
Batman: Paso egin diodan pelikula.
M-ak: Gustatzen zaidan taldea.
"Pendulo de Foucault": Noizpait irakurriko diat. Egin badiat hain snoba ez izatearren ez
diat irakurri.
- Konta iezaguk txiste labur bat. Tipo bat joaten duk izena aldatu nahiz juzgadura eta
juezak oso tramite zaila dela esaten dian arren insistitu egiten dik eta juezak galdegiten
dio: "Zer izen duk bada horrelako premia izateko?". "Jesus Kaka diat izena" erantzuten
dio. "Zer izen jartzea nahi duk, bada? galdegiten dio juezak eta honek: "Josu Kaka".

Elisa Martinez: "Beti ezin iritsita,
baina pozik ikusten dut"
Nik ez dakit noiz erreko den, baina
oraindik gauza asko egiteko fase horretan dagoela uste dut eta presaka
bizi da; beti du egitekoren bat eskuartean eta lana ez bada, bilerak edo bertsoak izaten ditu eta patxada momentuak oso gutxi hartzen ditu. Nik uste
dut, horrela bizitzea gustatzen zaiola
eta beharbada beste urteren bat edo
beste iraungo du, baina seguru asko,
erritmo hori aldatu egin beharko du.
Edo igual horrela segitzen du bizitza
osoan.
Biok zarauztarrak gara, baina ez ginen
hamalau urte arte ezagutu, Andoni
ikastolan ibili baitzen eta ni, berriz, mojetan. lkastolan ibilia delako edo betidanik mugitu da euskararen eta euskal
gauzen munduan eta neri asko kostatu
zitzaidan bertsolaritzaren munduan
sartzea, nahiz eta inoiz erabat sartu ez
naizen.
Andoni bai, bertso liburuak irakurtzen

eta bertsoak egiten nahiko goiz hasi
zen. Estudiante bezala ere, azken egunetan estudiatzen duten horietakoa
zen eta denbora izaten zuen edozertarako. Horregatik, mundu horretan ibilia
delako edo oraindik ere ez du erabateko erraztasunik erdaraz eta horretan
nola nik irabazi egiten diodan, erdarara
pasatu ohi naiz diskusioren bat dugunean, nere euskara etxean eta kalean
ikasitakoa baita.
Orain sei hilabeteko umea dugu eta nik
hiru hilabeteko eszedentzia hartu dut
zaintzeko. Pentsatzen dut txapelketa
bukatzean Andonik denbora gehiago
izango duela, baina aspaldian nahiko
liatuta dabil eta ez da etxean gehiegi
egoten. Hori bai, dagoenean saiatzen
da haurra zaintzen eta kanta politak
kantatzen dizkio, seaska-kantak eta
horrelakoak.
Bere irudia nik zaintzen diodan? Ez eta
pentsatu ere. Gauza guztietan oso
pertsonala da eta erropak ere berak
aukeratzen ditu, nahiz eta nik erosketak egitera laguntzea nahi izaten duen.
Txapelketarekin nerbioso? Azpeitiko
saioaren aurretik ikusi nuen piska bat
nerbioso, baina Gernikakoan oso ondo
zegoen eta orain ere lasai ikusten dut,
bere helburua bete duela esanez.
Ditugun puntu komunen artean deportea aipatuko nuke, ni ere oso deportezalea bait naiz, nahiz eta orain haurragatik utzi dudan.

E.- Hire tikak zer dituk, teknika eszenikoak?

A.E. - Nik uste diat, rita batzuk direla
gehiago. Ez nauk bat ere superstiziosoa, baina gustatuko litzaidake rita horietan sinestea eta nolabait sinesten
dudala esango niake. Mikroa ahoa baino goraxeago jarri behar izaten diat,
publikoan aurpegi konkretuak ez ikusteko eta beste zenbait tik ere bazetiat,
bertsoa ondo moldatzeko.
E.- Erraz konzentratzen at haiz?

A. E.- Ofizio oso arraroa duk bertsolaritza. Goizean igual primeran aritzen
haiz eta gauean ilusioz beteta joaten
haiz beste saio bat era eta desastre egiten duk.
E.- Nerbioak?
A.E . Nik bezperan Ia lasai egiten diat,
baina saio ondorengo gauean gaizki.
Etxera joan eta saio osaka bertsoak
etortzen zaizkidak banan-bana eta
saio txarra egin baduk, ba, tortura txiki
bat duk hori. Jeneralean ordu batzu
egiten zetiat Ia hartu ezinik.
E.- Nola zaintzen duk osasuna?

A. E.- Ni deportista amorratua nauk eta
medikuntza aldetik ere asko interesa-
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tzen zaidak deportea. Bolada luze honetan lanagatik edo piska bat utzita
diat alar hori eta, aitortu behar diat egunean pakete eta erdi erretzen diat aspaldion , baina orain ere oso gutxi kostatzen zaidak txandala jantzi eta ateratzea. Bertsotan entrenatzea asko kostatzen zaidan bezala, deportea egiteko
prest nauk edozein momentuan. Bi
maratoi egin nizkian garai batetan eta
futbolean eta pelotan asko jokatu diat
eta gimnasioa ere maite diat. Orain bizikleta bakarrik praktikatzen badiat ere,
urte berriarekin hasiko nauk berriro
gimnasiora bueltaka.
E.- Oeskantsua?
A.E.- Niri trotea gustatzen zaidak, baina mania bat diat nerekin, asko kostatzen zaidala egun osoa etxetik kanpo
egitea. Eguerdian momenturen bat
neure etxera itzuli eta siesta txiki bat
egitea gustatzen zaidak. Siesta zale
amorratua nauk, horrela egunak bi
egun ematen dizkidala pentsatzen bait
diat.

