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Sisiforen
paperak
Ikertu eta galderak egitea da kazetariaren zeregina; zer gertatuko
litzateke, ordea, galdekatua dena kazetaria bera balitz?
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guraizeak

Harkaitz Cano
Idazlea

O ndo egokitzen
zado egokitzen
zaigun mito gre-
ziar baten bila
hasita, zaila da Si-
siforena baino
aproposagorik

topatzea. Harria (zer bestela?) mendi gailu-
rrerantz (nora bestela?) eraman nahi luke-
en Sisiforen ahalegin eskergak zigorra du
sari. Iritsi aurretik maldan behera eroriko
da harria eta berriro hasi beharko du alda-
pan gora hari bultzaka. Izan ere, gure

amesgaiztoa hitz bitan laburbil liteke: ze-
rotik hasi. Eta ez diogu zentzu metafisiko-
an soilik. Ezta modu irudikatuan ere. Zen-
tsura sistematikoaren guraizeak iraganeko
kontu ziruditenean etorri ziren Egin eta
Egunkariaren itxierak, eduki zehatzei bai-
noago egitura osoei zegozkienak. Artazi
haiekin ahots kordak moztu zizkigutela
sentitu genuen; ez zen kolpe bat izan, mu-
tilazio bat baizik

Urte lar pasa ditut bere burua hegemo-
nikotzat duenak txokokeria aurpegiratze-
ko egiten digun «zergatik euskaraz ida-
tzi?» galderari edukatuki erantzuten
(«alemaniar bati ez zenioke sekula hori
galdetuko, ala?»). Guk nahi ala ez, korapi-
loa hizkuntza bera baita askotan. Eta kora-
piloa dioenak, trama ere esan nahi du. Hiz-
kuntza batek polizia
martxan jar dezake
eta beste batek ez.
Horrek esan nahi du
idazten ditugun isto-
rioetako askotan hiz-
kuntza argumentua-
ren parte dela. Eta,
zergatik ez, badirela
esaldi zinez itzulgai-
tzak («Hau orain
euskaraz idazten ari
naiz», adibidez, nekeza da gaztelaniaz
ipintzea, «Esto lo estoy escribiendo ahora
en euskera» itzulpen literal faltsuaren eta
«Esto lo estoy escribiendo ahora en caste-
llano» itzulpen egiazko baina okerraren
artean aukeratu behar delako). 

Uler dezagun hau behingoz: gertaerak
ezin dira izan ziren bezala kontatu. Konta
daitezke norberak bizi izan zituen mo-
duan, oroitzen ditugun eran, kontatu diz-
kiguten bezala, ustez gertatu bezala… Kon-
ta daitezke testuinguruan jarrita, matema-

tikaren lengoaiarekin, hitz lauz edo bertso
neurtuz. Konta daitezke luze edo labur. Le-
kukoei entzunda edo estatistikan oinarri-
tuta. Hasieratik hasita edo atzekoz aurrera.
Baliabide eta kontamolde horiek guztiak
hartu, baztertu edo dosifikatzearen artea
litzateke kazetaritza. Eta kazetariak, lagun
izango ditu zeregin horretan bere irizpide-
ak, hautatzen duen ikuspuntua eta bere
ahotsa. Gertaerak izan ziren bezala konta-
tu ezin direla jakinik, hori egiten saiatzea
delako bere lana. Lan eder bezain ezinez-
koa, bide batez esanda. Berak ere, Sisifok
legez, egunero hasi beharko du zerotik.  

Baina kronika amaitzen den lekuan,
gertaerez haratagoko puntu zehazgabe ba-
tean, oihartzunak hasten dira. Horietara
dago jarrita literaturaren belarria. Erreali-

tatearen defor-
maziora. Ametse-
tara eta lokamu-
tsetara. Denak
zakuratzen ditu
idazleak: uste us-
telak, zurrumu-
rruak, fantasiak,
bazterreko bide-
ak… Inork konta-
tu nahi izan ez
dizkigunak eta gu

geure buruari aitortzeko beldur garenak.
Benetakoak ez diren arren sinetsi nahiko
genituzkeenak. Benetakoak direla dakigu-
lako ahaztu nahi ez ditugunak. Kazetaria-
ren kronika eta epailearen argumentazioa
amaitzen diren puntuan hasten da, behar-
bada, idazlearen lana?

Horregatik pentsatu nahi nuke antzez-
lan honetarako asmatu dugun Elea egun-
karia zehazki Euskaldunon Egunkaria ez
izan arren, Sisiforen paperak, agian, badi-
rela gureak.  

Noiz arte
Sisiforena egiten?

Martxelo 
Otamendi Egiguren
‘Euskaldunon Egunkaria’-ren
zuzendari ohia

K azetariok beti uste
izan dugu guri es-
ker gure lanaren
ondorioz era umi-
lagoan esanda jaki-
ten dutela herrita-
rrek munduan zer

gertatu den, zer gertatu zen. Horrelakoe-
tan, ahaztu egiten zaigu literatura, zinema
eta antzerkia oso tresna baliagarriak direla
gertakizun horien berria emateko. Kazeta-
ritzarengatik balitz bakarrik, ez genuke
gertaera askoren berri izango, motz gera-
tuko zen gure ezaguera. Kazetaritza iristen

ez den lekuetara eraman ohi gaituzte lite-
raturak, zinemak eta antzerkiak; kazetari-
tzak sekula edukiko ez duen abantaila
handi batekin, gainera: askoz narrazio sol-
teagoarekin eta dra-
matizaziorako aska-
tasun handiagoare-
kin egiten dute lan
hirurek. Zurrunagoa
da, definizioz, kaze-
taritzaren estiloa.
Nork ez du zirrarare-
kin irakurri istorio
baten bilakaera libu-
ru batean? Nori ez
zaizkio begiak busti
film baten erdian? Nork ez dauka gogoan
antzezlan bateko protagonistaren erreak-
zio bat, esaldi biribil bat? Nori ez zaio atera
«baina hori gertatu al zen?» liburu bat ira-
kurri edo antzezlan bat eta film bat ikusi
ondoren?

Euskaldunon Egunkaria-ren itxiera
ardatz hartuta, antzezlan bikaina ondu du
lantaldeak. Zuku ederra atera diote Har-
kaitz Canoren gidoi ederrari Fernando
Bernues zuzendariaren ardurapean lan
egiten duten aktoreek eta talde teknikoak.
Ia ahaztuta geneukan zer sentitzen zen
oholtza gainean aktore talde handi bat
ikustean, antzerkiaren gaurko zoritxarre-
ko egoerak justu ematen duelako, meritu
guztiarekin, bizpahiru aktorerekin joka
litezkeen lanak ikusteko. Eskertzekoa da
gidoigileak gertakizunen narrazioan gera-
tu beharrean urrutirago joateko hartu
duen lana, alegia, kazetaritzari, poliziari
eta justiziari buruz aktoreen ahoetan jarri-
tako digresio mamitsuak. Definizioz, elka-
rren zelatari izan beharko luketen hiru
lanbide horien tasunak eta keriak oso age-
rira ekartzen dizkigute Sisiforen paperek.

Ikaragarria izan zen ez gara sekula iritsi-

ko merezi bezala eskertzera Euskaldunon
Egunkaria Espainiako Gobernuak, Guardia
Zibilak eta Espainiako Auzitegi Nazionalak
bidegabeki eta bortxaz itxi zutenean herrita-

rrek emandako
erantzuna. Protes-
ta eta elkartasun
aktiboa konbinatu
zituen erantzun
sendo hark geldia-
razi egin zituen
euskararen gizarte
erakundeak krimi-
nalizatzea eta deu-
seztatzea helburu
zuen ekimen hura.

Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo
gertatu zen elkartasun hori. Euskaldunon
Egunkaria itxi zuten, baina ez zuten lortu
euskarak ez edukitzea biharamunean eus-
karazko egunkari bat, Egunkaria-ko ardu-
radunak atxilotu gintuzten egun berean lor-
tu zutelako langileek behin-behineko egun-
kari bat kaleratzea: Egunero. Erabaki hark
argi erakutsi zuen lantaldearen sendotasu-
na, eta mezu ulerterraza bidali zien itxiera
eragin zutenei: «Ez duzue lortuko euskara
egunkaririk gabe uztea». Azkenean, Auzite-
gi Nazionalak berak absolbitu gintuen.

Goza ezazu, antzerkizale, ikustera etorri
zaren antzezlanaz. Une dibertigarriak eta
lazgarriak biziaraziko dizkizu aktore talde-
ak. Batzuek aurreneko aldiz jakingo duzue
zer jazo zen, eta besteek berriro gogoratuko
dituzue orduan bizitakoak. Kaleak eta pla-
zak bete zenituzten itxieraren aurkako pro-
testekin; bete ditzagun antzokiak orain lan
eder hau dastatuz.

Eskerrik asko lantaldeari eta ekoizpena
posible egin duten Espainiako Centro Dra-
matico Nacionali, Bilboko Arriagari, Do-
nostiako Victoria Eugeniari eta Gasteizko
Principali.

Kazetariaren kronika
eta epailearen
argumentazioa
amaitzen diren puntuan
hasten da, beharbada,
idazlearen lana?

Kaleak eta plazak bete
zenituzten itxieraren
aurkako protestekin;
bete ditzagun 
antzokiak orain lan
eder hau dastatuz



eLeA eLeA
2020ko azaroaren 19a

Zerbait pertsonala...

Fernando 
Bernués
Zuzendaria

2003ko apirila, (Gerrari
ez!, gogoratzen?), musika
sarien ematea Madrilgo
Kongresuen Jauregian.
Fermin Muguruzak,
euskarazko kantarik
onenaren saria jasotzera
joan, eta Egunkaria
kazetaren itxiera salatu.
Bertaraturiko askok oihu
eta txistu egin zioten.

Mario Gas eta biok aritu
ginen zuzendarikide gala
hartan. Errealizazio ma-
haian, malkotan hasi nin-
tzen, ezin ulerturik eta
amorruz… Gogoan dut
Marioren eskua ere, nire
sorbalda gainean pausa-
tzen. Gau urrun hartan ja-
kin nuen hartaz hitz egin
beharko nuela egunen
batean. Gau hartan erna-
tu zen Sisiforen paperak
obrarako gogoa. Gainera-
koa borondate eta talentu
asko eta askoren kontua
izan da, egitarau (orain-
goz, ezin esan esku egita-
rau) honetako lerrootan
lagun izan ditugunena.
Eskerrik asko guzti-guz-
tiei; eta, bereziki, Harkaitz
Canori, duela gutxienez
lau urte, eskularrua (edo
luma) atxiki eta zuenga-
naino ekarrarazteagatik…

Zilegi bekit gonbit egi-
nez amaitzea. Dosier ho-
netantxe aurkituko du-
zue Egunkaria auzia-ri
buruzko sententzia. Ahal
baduzue, irakurri, eta ate-
ra zeuen ondorioak...Mi-
lesker! 
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