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Harria, papera,
guraizeak

O

Harkaitz Cano
Idazlea

ndo egokitzen
zado egokitzen
zaigun mito greziar baten bila
hasita, zaila da Sisiforena baino
aproposagorik
topatzea. Harria (zer bestela?) mendi gailurrerantz (nora bestela?) eraman nahi lukeen Sisiforen ahalegin eskergak zigorra du
sari. Iritsi aurretik maldan behera eroriko
da harria eta berriro hasi beharko du aldapan gora hari bultzaka. Izan ere, gure

amesgaiztoa hitz bitan laburbil liteke: zerotik hasi. Eta ez diogu zentzu metafisikoan soilik. Ezta modu irudikatuan ere. Zentsura sistematikoaren guraizeak iraganeko
kontu ziruditenean etorri ziren Egin eta
Egunkariaren itxierak, eduki zehatzei bainoago egitura osoei zegozkienak. Artazi
haiekin ahots kordak moztu zizkigutela
sentitu genuen; ez zen kolpe bat izan, mutilazio bat baizik
Urte lar pasa ditut bere burua hegemonikotzat duenak txokokeria aurpegiratzeko egiten digun «zergatik euskaraz idatzi?» galderari edukatuki erantzuten
(«alemaniar bati ez zenioke sekula hori
galdetuko, ala?»). Guk nahi ala ez, korapiloa hizkuntza bera baita askotan. Eta korapiloa dioenak, trama ere esan nahi du. Hizkuntza batek polizia
martxan jar dezake
eta beste batek ez.
Horrek esan nahi du
idazten ditugun istorioetako askotan hizkuntza argumentuaren parte dela. Eta,
zergatik ez, badirela
esaldi zinez itzulgaitzak («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 castellano» 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 moduan, oroitzen ditugun eran, kontatu dizkiguten bezala, ustez gertatu bezala… Konta daitezke testuinguruan jarrita, matema-
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Noiz arte
Sisiforena egiten?

tikaren lengoaiarekin, hitz lauz edo bertso
neurtuz. Konta daitezke luze edo labur. Lekukoei entzunda edo estatistikan oinarrituta. 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 irizpideak, hautatzen duen ikuspuntua eta bere
ahotsa. Gertaerak izan ziren bezala kontatu ezin direla jakinik, hori egiten saiatzea
delako bere lana. Lan eder bezain ezinezkoa, bide batez esanda. Berak ere, Sisifok
legez, egunero hasi beharko du zerotik.
Baina kronika amaitzen den lekuan,
gertaerez haratagoko puntu zehazgabe batean, oihartzunak hasten dira. Horietara
dago jarrita literaturaren belarria. Errealitatearen deformaziora. Ametsetara eta lokamutsetara. Denak
zakuratzen ditu
idazleak: uste ustelak, zurrumurruak, fantasiak,
bazterreko bideak… Inork kontatu nahi izan ez
dizkigunak eta gu
geure buruari aitortzeko beldur garenak.
Benetakoak ez diren arren sinetsi nahiko
genituzkeenak. Benetakoak direla dakigulako ahaztu nahi ez ditugunak. Kazetariaren kronika eta epailearen argumentazioa
amaitzen diren puntuan hasten da, beharbada, idazlearen lana?
Horregatik pentsatu nahi nuke antzezlan honetarako asmatu dugun Elea egunkaria zehazki Euskaldunon Egunkaria ez
izan arren, Sisiforen paperak, agian, badirela gureak.

K

Martxelo
Otamendi Egiguren
‘Euskaldunon Egunkaria’-ren
zuzendari ohia

azetariok beti uste
izan dugu guri esker gure lanaren
ondorioz era umilagoan esanda jakiten dutela herritarrek munduan zer
gertatu den, zer gertatu zen. Horrelakoetan, ahaztu egiten zaigu literatura, zinema
eta antzerkia oso tresna baliagarriak direla
gertakizun horien berria emateko. Kazetaritzarengatik balitz bakarrik, ez genuke
gertaera askoren berri izango, motz geratuko zen gure ezaguera. Kazetaritza iristen
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ez den lekuetara eraman ohi gaituzte literaturak, zinemak eta antzerkiak; kazetaritzak sekula edukiko ez duen abantaila
handi batekin, gainera: askoz narrazio solteagoarekin eta dramatizaziorako askatasun handiagoarekin egiten dute lan
hirurek. Zurrunagoa
da, definizioz, kazetaritzaren estiloa.
Nork ez du zirrararekin irakurri istorio
baten bilakaera liburu batean? Nori ez
zaizkio begiak busti
film baten erdian? Nork ez dauka gogoan
antzezlan bateko protagonistaren erreakzio bat, esaldi biribil bat? Nori ez zaio atera
«baina hori gertatu al zen?» liburu bat irakurri edo antzezlan bat eta film bat ikusi
ondoren?
Euskaldunon Egunkaria-ren itxiera
ardatz hartuta, antzezlan bikaina ondu du
lantaldeak. Zuku ederra atera diote Harkaitz 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 zoritxarreko egoerak justu ematen duelako, meritu
guztiarekin, bizpahiru aktorerekin joka
litezkeen lanak ikusteko. Eskertzekoa da
gidoigileak gertakizunen narrazioan geratu beharrean urrutirago joateko hartu
duen lana, alegia, kazetaritzari, poliziari
eta justiziari buruz aktoreen ahoetan jarritako digresio mamitsuak. Definizioz, elkarren zelatari izan beharko luketen hiru
lanbide horien tasunak eta keriak oso agerira ekartzen dizkigute Sisiforen paperek.
Ikaragarria izan zen ez gara sekula iritsi-
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ko merezi bezala eskertzera Euskaldunon
Egunkaria Espainiako Gobernuak, Guardia
Zibilak eta Espainiako Auzitegi Nazionalak
bidegabeki eta bortxaz itxi zutenean herritarrek emandako
erantzuna. Protesta eta elkartasun
aktiboa konbinatu
zituen erantzun
sendo hark geldiarazi egin zituen
euskararen gizarte
erakundeak kriminalizatzea eta deuseztatzea 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 euskarazko egunkari bat, Egunkaria-ko arduradunak atxilotu gintuzten egun berean lortu zutelako langileek behin-behineko egunkari bat kaleratzea: Egunero. Erabaki hark
argi erakutsi zuen lantaldearen sendotasuna, eta mezu ulerterraza bidali zien itxiera
eragin zutenei: «Ez duzue lortuko euskara
egunkaririk gabe uztea». Azkenean, Auzitegi Nazionalak berak absolbitu gintuen.
Goza ezazu, antzerkizale, ikustera etorri
zaren antzezlanaz. Une dibertigarriak eta
lazgarriak biziaraziko dizkizu aktore taldeak. Batzuek aurreneko aldiz jakingo duzue
zer jazo zen, eta besteek berriro gogoratuko
dituzue orduan bizitakoak. Kaleak eta plazak bete zenituzten itxieraren aurkako protestekin; bete ditzagun antzokiak orain lan
eder hau dastatuz.
Eskerrik asko lantaldeari eta ekoizpena
posible egin duten Espainiako Centro Dramatico Nacionali, Bilboko Arriagari, Donostiako Victoria Eugeniari eta Gasteizko
Principali.
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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 mahaian, malkotan hasi nintzen, ezin ulerturik eta
amorruz… Gogoan dut
Marioren eskua ere, nire
sorbalda gainean pausatzen. Gau urrun hartan jakin nuen hartaz hitz egin
beharko nuela egunen
batean. Gau hartan ernatu zen Sisiforen paperak
obrarako gogoa. Gainerakoa borondate eta talentu
asko eta askoren kontua
izan da, egitarau (oraingoz, ezin esan esku egitarau) honetako lerrootan
lagun izan ditugunena.
Eskerrik asko guzti-guztiei; eta, bereziki, Harkaitz
Canori, duela gutxienez
lau urte, eskularrua (edo
luma) atxiki eta zuenganaino ekarrarazteagatik…
Zilegi bekit gonbit eginez amaitzea. Dosier honetantxe aurkituko duzue Egunkaria auzia-ri
buruzko sententzia. Ahal
baduzue, irakurri, eta atera zeuen ondorioak...Milesker!
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