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ehiztaria, alferjende baztertua izandu
duk beti nekazal giroan eta beste zeinahi gizarte sistema araututan. Beraz,
hortik igerri zitekek, hark denborari buruz zer iruditu ederra egina daukan.

na, non ez den kasik gelditu ere egiten
espezie honetako gizakirik.
Bai letore, nik uste, iritsia izanen dela
oraintxe zuregana bihurtzeko ordua.
Egiazko ehiztari hori zein den diozu,
ezta? Zein izanen da, ba? Zibilizazioaren martxari bizkar emanda bizi den

"Behin txoria tiragomaz jo eta bota egin
zuen, eta eskuan txori hila hartzearekin
batera negarrari em an zion" (1 09
or.). Hori, ehun motikotatik xirolka txarren bati gerta lekioken
Egiazko ehiztaria ez da gizaki soziagauza izan zitekek; ez ordea,
la;
ez du egiten ehiza jendaurrean
eredutzat hartzekoa. Ni, neroni,
umetan hamaika txori harrapa- edo taldean. Ehizgaia eta hura harratua nauk zepoan, baina, halako patzeko erabili dituen trikimainak
negar xikinik ez diat sekulan
isilean gordeko dizkizu beti
egin. Biligarrokume eta xoxokumeak ere , noiz lumatu zai egoten ninuan, kabitik hartu, lepoa
bihurritu, eta amari kaxuelan jartzera benazko sasigizona. Kastillanoz "el aueramateko irrikaz. Egia esan, holako tentico furtivo" deitzen omen diote. lnor
gutxik daki haien berri. lsilpean hiltzen
gixa xenttimenttu xuri gehitxo sumatu
dira, inolako historia zikinik utzi gabe.
diat, tarteka, saio guzian zehar.
Halakoak harrapatzen dituen ehiztari
Ehiztaria, noski, hagitz izaki sentibera
bakarra
heriotza bera izaten da.
dela, baina, haren sentiberatasunak ez
dik deus ikustekorik gixataxunexko
moddalderia xulli bellaxka horrekin.
Ehiztaria, noizean behin gizartera itzultzen bada ere, eta gizarteaz baliatzen
bada ere, bizi esaten dena, bizi, gizarteaz harunztik bizi baita beti; esan nahi
diat, gizarte zibilizatuak atzera utzitakotik edo errepus utzitakotik bizi dela,
alegia. Begira Joseba, egiazko ehiztaria, hain duk gizaki zoragarri eta baka-

Txomin Pineda. Bergararra. Francisco Pineda eta Visitacion De
Ia Cruz-en semea, bost anai-arrebaren artean hirugarrena.

Zulaikak erabili duen basakristau hitza
ez da batere nere guztizkoa. Egiazko
ehiztari izateko aurreneko kondizioa,
gizarteko araudi kristauak ezarritako
mugak aintzat ez hartzea da, eta gero,
etengabe muga horiek ixilka edo disimuloan hautsiz bizitzea. Egiazko ehiztaria, hain zuzen ere, gizarte zibilizatura egokitu eta makurtu ezin den gizakia
baita.
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Maiatzean soldaduska egitera deitu zioten Cadiz-eko San Fernandora. bertan zegoe/a hogei urte bete zituen. Eta hilabete
batzuk beranduago, ustekabean Numancia itsasontzira eraman, eta Golka Pertsikora bidali zuten.
Espainiar armadako mariflelak Rotatik irten ziren egunean, Anlena 3 telebistak muti/ batzuk e/karrizketatu zituen, tartean Txomin bera. Pinedatarren etxean urrezkoa bailitzan gordetzen
dute elkarrizketa haren grabazioa. Sa/an sartu, eta amak berehala jarri digu bideoa martxan: "Hau ez da gure gerra, ez dakit
zer egiten dugun hemen ".
Txominen hitzak dira.
Soldaduskara joan zenean,
Txominek ez zuen pentsatu
ere egin Golkoko Gerrara bialduko zutenik.
Etxean nerbioak jota daude,
batez ere ama. Urtarrilaren
1Oetik ez du semearekin hitzik
egin. Egun osoa irrati eta telebisten bonbaketa informatiboa jasaten.
A ita ere urduri dago, hogei urteko kakamutikoak zertara
eraman dituzten galdetzen.
Txominek hiru arreba ditu, eta
13 urteko anai bat. Mutikoak
dagoeneko argi esan omen du
etxean. "Nik ez dut soldaduska egingo".

Visi De la Cruz
"Ekar dezatela lehenbailehen
semea etxera"
Etxera heldu garenean, Txominen
amak ireki digu atea. "lrratitik oraintxe
ari dira esaten bue/tan datozela; baina
batek daki, hainbeste gauza entzuten
dira, eta hain ezberdinak. .. ".
la ezer galdetu gabe jarraitzen du.
"Hau ez da bizimodua. Gerra hasi ze
netik lorik ere ez dut egiten, egun guz
tia zer pasatuko zain. Ohera ere irratia
eramaten dut".

Semea etxean ikusi arte ez da lasaitu
ko. "Badakit nerea datorrenean beste
batzuk joan beharko dutela bere ordez,
eta benetan sentitzen dut euren amek
pasako duten egoera. Baina bakoitzak
berea maite du, eta nik Txomin etxean
nahi dut".
Ez zuen uste...
Txomin Lanbide Heziketan ibili zen
ikasten. Estudioak bertan behera uztea
erabaki zuen, eta soldaduskarako es
katuta zuen prorroga ezabatu eta gero
San Fernandora joan zen maiatzaren
20an. "Badakizu, hogei urtera bidean,
soldaduskaren traba gainetik kendu
nahi zuen".
Ez Txominek eta ez bere senideek ez
zuten imajinatu ere egin gauzak ho
rrenbesteraino okertuko zirenik. "Sarri
tan deitzen zuen telefonoz, eta gerrarik
aipatu ere ez. Nik uste azken ordura
arte ez zietela ezer esan. Hara, etxera
deitu zuenean eta Numancia-n Golko
ra irten behar zuela esan zuenean. ..
No/a /iteke sekula itsasontzi bat ia ikusi
ere ez duen mutikoa eramatea?".
lnformazio kaotikoa

Txomin Pineda, Rotatik irten zuen egunean

Urte bukaera arte, ia astero deitzen
zuen etxera. "Txomin mutil lasaia da,
ez zen gehiegi kexatzen. Sukaldean
zegoela, eta bazka/du behintzat ederto
egiten zuela... ".

oro har, gaur egiten diren taldekako
ehiza mota guziak.
)-

Erotikaren atalera paseaz, eta aurreko
hari muturrari helduz, nori gustatzen
zitzaiok ordea bere tranpak edo triki
mainak taldean azaltzea, taldean era
kustea? lnori ere ez. Bestela, ez hituz
ke gainera ixileko tranpak izanen, arau
ezagunak baizik. Oso ongi iduritzen
zaitak gizon/emakumeen eta ehiztari/
ehizgaien arteko erotikaren antza sei
nalatzea. lzanez ere, elkarren antz
haundia duten jokuak dituk. Baina, ha
gitz nekez taldean burutuak; bakarka
ko edo buruz burukoak baizik. "Ehizta
ria ehizan ari dela, berak sentitzen du
bere burua kontrolpean beza/a, inguru
guzia haren ehizean balego bezala"
(120 or.). Noski ba. Halaxe sentitzen
dik bere burua gizaseme maitemin
duak ere maitearen atzetik disimuloan
dabilela. Edozein ehiza klasek ere,
nork bere bakarrean, ixil eta erne, jar
dutea eskatzen dik. lngurukoak ohartu
gabe, ezkutuko intentziorik badabilkie
la inor konturatu gabe, burutu behar dik
bere ekintza ehiztariak; bestela, ingu
ruak, ohartu bezain pronto, salatu egi
ten baitu ehiztariaren intentzioa, eta ar
marik eta ahalmenik batere gabe gel
ditzen duk ehiztaria.
"Ehizean ez, ezean bai"horrekin ere ez
negok oso konforme. Helburu jakinik
gabe hutsean burutzen den ekina ere

eztuk ehiza. Benazko ehiztariak, dela
gizaki dela pizti, aldez aurretik nondik
noratsu dabilen badakien pizti haren
gana joko dik ehizari ekiteko orduan.
Baina, nekez ibiliko zaik noraez itsuan.
Esanera ere baduk: Ehiztari ona beti
ehizan. Eta pintare ona, bertsolari ona,
edo putanero ona, berdin. Beraz, asko
tan, egunak eta egunak ehizgaiari mi
raz begira egondua izanen duk ehizta
ria, hartaz liluratua balego bezala, bai
na, egunen batean "hire txanda ere ai
legatu duk ba" esanez harrapatuko dik.
Denboragabeziari buruz esaten diren
kontuak ere, jalas entretenigarriak irudi
tu zaizkitak, baina, gutxi gehio. Ehizta
riak denbora naturala sumatzen dik, in
gurugiroak eta aldian aldiko eguraldiak
markatzen diotena. Gizaki zibilizatuak
berriz, denbora artifiziala asmatu dik.
Baina, ez dik deus ikustekorik batak
bestearekin. Ehiztariak betikoa behin
batera biltzen duela eta holako aurki
kuntzak, ez dituk hiritar baten irudipen
erromantikoak baizik. Benazko ehizta
riak ezagutzen ez duen gauza duk,
esaterako, eguneroko lan berdinak sor
tutako asperdura edo monotonía urba
noa. Egiazko ehiztariak ez baitu lana
ren zentzurik ezagutu ere egiten.
Ehiztaria, izadiak beren ematen due
netik bizia ateratzen duen izakia duk.
Lurra lantzen hasi zenak sortu zian
lana, ez egiazko ehiztariak. Gainera,

ria biziko baldin bada ehizgaiak hi I egin
behar. Horixe duk ehizaren benazko
muga bakarra, gaurkoa eta betikoa, bai
gizartean bai piztien artean, eta baita
beste edozein izaki bizidunen artean
ere.
Ez diat uste, benetako ehiztari batek,
aberetasun/gizatasun arteko bereizkuntza esistentzialistarik santa sekulan
egin izanen duenik. Benazko ehiztariak
ez baitik sekulan jartzen bere burua
aide batetik eta natura bestetik. Hori
oraingo ekollogixta moddernoen kontua duk. Egiazko ehiztariak, inguruko
izadiaren barrenean ikusten dik bere
burua, eta han jokatzen dik bere bizia,
beste edozein izaki bizidunen antzera.
lnor inoiz gizatasun/aberetasun arteko
bereizkuntza egiten hasten bada, horixe bera hukek benazko ehiztaria ez deneko frogarik argiena. Willian Blake ez
huan hain ehiztari txarra, "gizonik ez
den lekuan antzu da natura" esaten
zian. Gaurko ehiztaria berriz, ez natura
eta ez gizon. Telemandoz erabiltzen
den robot afeminatu txintxo bihurtu duk.
Gero, piztia inguratu, eta han erdian
errauste hori, garai bateko krom/ech biribiletako harpetan aurkitutako hautsekin parekatzea (82 or.), hagitz entretenigarria iruditu zaitak. Bai motel: parra
eta guzi egin diat. Beste hainbeste:
etsi, sinetsi (90 or.); zerri zikina/garbitzea (1 00 or.) eta antzeko etimologi jo-

Baina urtarrilaren 1Oetik, ez dute bere
berririk jaso. "Zuk uste posible de/a, semea gerrara eraman eta haren berririk
inork eman nahi ez? Deitu eta deitu,
eta informazioa eskatzen duzunean
denek entzungor egin; nola igartzen
den ez dire/a euren semeak bertan
daudenak".

koekin. Ez hori bakarrik, Mitxelena jaunaren anima jakintsuari eta hire sinismen itsuari nere senezko ezaguera ttikiarekin kontra eginez, uste hitza, nere
ustez behintzat, ustel hitza bezalaxe,
usaimenetik datorrela esan gabe ezin
nauk gelditu. Onartzekoak hituzke,
bestalde, talde/espezie delakoaz egiten dituan bereizkuntza (98-99 or.),
baina, basurde ehizari dagokionez
noski, ez oro har ehizaren funtsean
hala direlako.
Noski, basurde ehiza, azeri ehiza, otso
ehiza, etabar... taldean egiten diren
ehiza motak izandu direla. Aurrena piztia inguratu, gero inguru hura estutuz
joan, eta azkenean piztia erdian garbitu arte. Baina, gizarte sistema arautua
arriskuan jartzen zuten pizti zikin haiek
garbitzeko batidak, deus ikusi gutxi ditek, nere iduriko, ehizaren muinarekin.
lzadian ere, apenas ematen den taldean burututako ehizarik. Nik esan behar
banu, ehizaren benazko sena desegiten duten ehiza moeta sozialak dituk
hauek. Beren sorreran eta helburuan
gizarte sistema baten araudiari eusteko asmatutako estrategia sozialak bait
dira; eta ehizaren muina, justu alderantzizkoan ematen duk: sistema arautu baten hausturan. "Bada legea, bada
tranpa", horixe duk ehiza ororen muina. Horrexegatik dituk, ehizaren esentziaren kontrako estrategia sozialak,

Komunikabideetako bonbaketa informatiboak ere ez omen du asko laguntzen. "Azkenean ez duzu piperrik ere
u/ertzen, ez dakizu zer sinetsi eta zer
ez, egoera kaotikoa da hau".
Zergatik mutikoak?
l
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Pinedatarrek ez dute gerra honetan
errudun argirik ikusten. "Kulpa denena
da, zergatik ez dute kontua beste era
batera konpondu? Auskalo zer interes
dituzten!".
Kritika zorrotzak zuzentzen dizkiote
Espainiako Gobernuaren posturari ere.
"Zertarako eraman dituzte? Ez a/ zegoen jende prestuagorik? Ehundaka militar, profesionalak, dirua kobratzen, eta
benetako orduan gure kakamutikoak
bialdu... ".
Erakunde ezberdinak ere ez omen dira
oso ondo portatu. "Ez zaie inporta nola

zauden. Ez Espainiako Gobernuari, ez
Eusko Jaurlaritzari, ezta Bergarako
Udalari ere; guk behintzat ez dugu inoren laguntzarik jaso, ezertarako. Akaso, Eusko Alderdi Jeltzaleko Eduardo
Vallejo bi/botarraren jokaera eskertu
nahiko nuke, Go/koan egan eta hona
itzuli zenean etxera deitu zigulako;
Txomin ikusi zuela, eta ondo zegoela ...
sikiera hori!".
Kontsuelo modura ere, etxeraino heldu
zaizkie Euskal Herriko gaztediaren
protesta-oihartzunak. "Ez dute ezer
konpontzen, baina tira, eskertzekoak
dira. Gazteek beste askok baino buru
eta bihotz hobea erakutsi dute oraingoan".
Lastima horrek hain gutxi balio izatea.
Bueltatzen denean

Visik ez daki zer plater prestatuko dion
semeari etxera itzultzen denean. "Edozer gauza, hain da jatun on a... ".
Jakin badaki, ordea, Txomin Penintsulara bueltatzen denean bera hantxe
egongo dela zain. "Esan dezatela
behingoz noiz datozen, eta nora. Han
egan nahi dut mutikoa gogor besarkatzeko".
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Patziku Perurena
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Javi (lehengusua)
"Soldaduska hasi eta /ehenengo oporraldia eman ziotenean berarekin egan nintzen. Txominek ez zuen pentsatu ere egiten Go/kora joan zitekeenik. Ofizina batean zegoen, eta nahiko ondo
behintzat. .. "
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"Azkenengo aldiz deitu zuenean nekatuta zegoela zioen, ez zutela lorik egiten, egun guztia simulakroak egiten ... ".
Juan Carlos (laguna)
"Ez du inoiz itsasontzi bat zapaldu".
"Zer egiten dute han, istilutik hain hurbi/; total, barkua garbitu eta
!au inuxenteri kopak ateratzeko?".
Pascual (laguna)
"Ez /ukete han egan behar, eurak ez dira soldaduak, joan daitezela profesionalak".
Oscar (laguna)
"Ni ere Ceutara noa laister. Hangoak Donostian eta hemengoak
Ceutan, hori ez dago ondo".

aio interesgarria, Joseba Zulaikak egin duena: "Ehiztariaren
erotika", (Erein). Basurde ehiza
ardatz harturik, taldean eta jendaurrerako egiten den ehizari buruzko iritziak
eta usteak, askotan behintzat, bertatik
bertara berak bizi izandakoak, azaldu
ditu. Oso ongi iruditzen zait ehiza alderdi horretatik ikertzea, baina hori guzia ukatu gabe ere , ehizak badu hori
baino muin ederragorik. Gauzak horrela, grina beroz egindako saio entretenigarri hau arrimotako hartuz, ehizari bu ruzko nere iritzi batzuk eman nahi nituzke segidan.

L

Semiotikaz ari den aurreneko atalak ez
dit halako buruhausterik sortu. Sinisgarri egin zait kasik bere osoan. Aurrera
jo baino lehen , esan dezadan ordea,
inportantzia haundiko gauza deJa ehizak (kasu honetan usaimena bitarteko)
bertatik bertako ezagutza eskatzen
duela azpimarratzea. Ongi esaten du
Zulaikak: "ezaguera pertsonala da, jakinduria inpertsonala" (55 or.). Muga
honek, ehiza ezezik, antzinako kultura
ederra eta gaurko modderno ergella
ere ederki bereizten ditu hura bertatik
bertako ezaguera sakonean oinarritua,
hau berriz , hutsaren gaineko jakinduria
ergelez haizatua. Beraz, kultura on guzia ehiza denez, edozein modutako
ehizaren muina, nark bere ezaguera
bertatik bertakoan oinarritzen du beti-

beti-beti ; eta bertatik bertako ezaguera
senazko horretan usaimenak sekulako
garrantzia zuen behiala gizakiontzat
ere, gaur ez hainbeste.
Euskararen baitan ere aztarren ugariak
utzi dizkigu sudur zentzu horrek:
suma, usma, usna; neska sur, gaztain
zur ibili; bazka surrean , perritxiku
zurrean ibili ; sumatu , usai egin, usman
egin; inoren susmoan , susmurrean,
usaiean ibili , etabar ... Esalege zahar
horiek denak, beren muinean, usaimenari dagozkionak dira. Baina, halakoak
adierazterakoan ere, Joseba motz samar gelditu den errezeloa dut.
Sinbolikaz dihardu liburuaren bigarren
atalak. Honetan hazi egiten ditut Joseba gure arteko aldeak. Ez negok batere
konforme, hik egiten duan bezala, ehiza aberetasun basatilgizatasun kulto
arteko mugan kokatze horrekin (75
or.). Hauxe bada komeria! Atzenaldira,
-nik ez zekiat zer arranegatik? ziudadano moddernilloen norttaxun exkaxa
deJa media , behar bada- gauza guziari
nahitanahiez muga kontrajarriak bilatu
beharreko gaitza zabaldu duk kulturaren alar guzietara.
Benetako ehiztaria, behingoz harrapatu
duen pizti horren auzakide izana duk luzaroan; harekin parez pare bizia, haren
ibilerari begira txoratzen egondua askotan; baina biziak barkatzen ez, eta atzenean, hil ala bizi egin behar. Ehizta-

Eguraldi txarrari, aurpegi ona!
Txomin & Marta

Lehengoan eskeini genizuen argazkian Txomin
bandeja eta guzti hurbildu bazitzaion Marta Sanchez-i, antza denez, insistitu ere insistitu zuen bergararrak. Dirudienez lagun minak egin ziren, eta argazki hau elkarrekin ateratzeko astia ere aurkitu zuten.
Euskaldunak Golkoan

Txomin Pineda ez da Golkoan
dagoen euskaldun bakarra. Argazkian, hain zuzen , Legazpiko
Jose Ramon Camara, EAJko
Eduardo Vallejo, Txomin eta Azpeitiko Juan Antonio Godoi ikusten
ditugu.
Raul Senderrekin ere

Marta Sanchez-ekin harreman onak
izateaz gain, Txominek beste hainbat
lagun ezagutu ditu Golka Pertsikoan . Harren lekuko
goiko argazkia, non bergararra Raul Sender komikoarekin agertzen zaigun . Berea ez den gerran egoteko,
Txominek ederto jakin izan du eguraldi txarrari zer
aurpegi erakutsi behar zaion.

