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Hedoi Etxarte - Alain M. Urrutia

Nola izan ume,
infantila izan gabe

tuan To Shoot an Elefant eskuratu berria nuela esan nion.
Orain, ikusi ostean, ez dut argudio gehiagorik sionismoa
erroz errefusatzeko, baina badut hunkidura. Gazan iaz
mendebaldeko inperialismoak hil zituen 1.416 lagunetako
batzuei aurpegia jartzen diete Alberto Arcek eta Moham-
mad Rujailahk. Palestinako Ilgora Gorriko anbulantzia
gidariekin egindako bidaian, Al Awda ospitaleko hildako-
ak ikusten ditugu, eta nazioarteko komunitatearen ustez-
ko neutraltasunaren eraginkortasun eza. Eguzki Bideoa-
ken katalogoan beste garrasi bat da hau. Dokumentala-
ren bukaeran, Arnoldek goizean aipatutako Marek
EdelmanVarsoviako ghettoko erresistentzia buru judu-
tar antisionistaren hitzak entzun daitezke. Testigantzak
arabieraz euskarazko azpidatziekin, diseinu finez, argu-
dioak eta hunkiduraren internazionalistak egin gaituzte
Merced kaleko ekoizleek. India, Oaxaka, Chiapas, Alema-
niako borroka antinuklearrak, Kolonbiako sikarioak, hi-
rigintza, etorkinak, Itoitz eta ekintza zuzena, makiak. Be-
rrikuntzen artean Josu Martinezen Itsasoaren alaba edo
Iñaki Alforjaren Botilen Hilerria dituzte, Landako eraiki-
na bezala gure memoria herdoil ez dadin.

Memoria ariketak parrandan ere, gure kultura katoli-
koan txutxumutxuengatik baztertu ditugun horiek, Atxo
Fun Funen egindako ikuskizun erotikoak, gizon emaku-
meen arteko harremanak, bikoteetako adin tarteak. Du-
rango ñimiñoan tigreak txakur eta untxiekin ikusi ditugu
dantzan, katalanak poesia irakurtzen, argitalpen proiek-
tu suizidak letrak hedatu nahian, lan profesionala soldata
prekarioekin.

Txikitasunean Bartzelonako bonbardaketa ikusi ge-
nuen Jesús Garayren Mirant al cel filmean. Umetatik Azo-
kan eta karriketan abeslari eta idazleak agurtzeko aukera
izan dugu. Horra hor handi ez izatearen abantailak. Baina
txikitasun horretan nola izan ume, infantila izan gabe;
nola izan kritiko laguntasuna garatzen duzun horrekin.
Agian arrazoia zuen Alain Soralsoziologoak Parisetik
Baionara alde egin zuenean: ezin da independentea izan
jendeak elkar ezagutzen duen lekuan. Nola izan zorrotza,
nola baztertu autokonplazentzia, gutxi bagara, elkar sarri
ikusten badugu, nola sortu gurinik gabeko miresmena.
Nola esan maite duzunari gaurko dilistak ez daudela go-
xoak, baina horrek ez duela eragin pertsonalik harekin
duzun harremanean, prestatu dituen dilistei buruz ari ga-
rela alegia, eta ez berari buruz. Nola ez maitemindu dilista
goxoak egiten dituzten horietaz. Nola izan kritikoa ghe-
ttoan polizi judua izan gabe. Nola ez itsutu proiektu sio-
nistaren azkenaurrekoa zarenean. 

Ezezagun nituenean baino gehiago miresten ditut ba-
tzuk orain. Txalotuko dut Meettokek Joan Margaritgure-
ra elebiz ekarri izana. Mirestuko ditut egunotan lau sosen
truke liburuak saltzen izan diren zubigileak. 

Buruari eta hankarteari eragitea ondo dago, baina Du-
rangon bihotzez dauden horiek gabe txikitasuna hilko li-
tzateke. 

Urkiolan Sibeliusen sinfonia jarri du Oskarrek eta etxe-
ko beroan Benjamin Biolayren balada Nagorek(Ton heri-
tage, La superbe, Naïve, 2009):

Si tu aimes les soirs de pluie
mon enfant, mon enfant

les ruelles de l'Italie
et les pas des passants

goûte Durango mon enfant

ser itzultzaileak berak itzulitako Edorta Jimenezen Der
Lärm der Grillen eman dio euskal literatura alemanez ira-
kurriko duen ilehoriari. Han aurkitu dugu ere Pahl-Ru-
genstein Verlag-eko Arnold Brunseditorea. Eta kafea
hartu dugu Plateruenean Aingeru Epaltzaren Rock'n'Roll
(Elkar, 2000) edo Anjel Lertxundiren Hamaseigarrenean,
aidanez (Erein, 1983) eleberriaren alemanezko bertsioak
argitaratu dituen Bonndarrarekin. Abertzaletasunaz, Na-
farroako historiaren gehiegizko presentziaz azokan eta
Erdi Aroko historiaren manipulazioaz aritu gara. Sionis-
moaz mintzatu zaigu gero, berriki Sechzig Jahre Israel pu-
blikatu baitu Arnoldek. Idith Zertalen Nazioa eta herio-
tza: Xoa Israelgo diskurtsoan eta politikan saiakerari bu-
ruz egin diot berba. Bertan, mitoen eraketa tranpatiari
buruz ari da Zertal, eta Ekialde Hurbileko adibideak gure-
an duen egunerokotasuna garbi gelditu zaigu.

Ondorioa: ez ditzagun egin guk besteek egin dituzten
akatsak. Aurreko eguneko parrandan, Ondarru Etxabu-
rurekin ginela esandako «Sabino Arana moderno asma-
tzailea zen, bere tresna oraina zen eta ez lehenaldi interesa-
tua» errepikatu nion Arnoldi. Antikapitalista ateo batek
hartu behar dituen distantziak ezarrita, elkar ulertu ge-
nuen eguerdi hartan. Erreinua aldarrikatzeko malabaree-
tan ona izan behar du XXI. mendeko ezkertiarrak bere he-
rriko XIX.eko eskuindarrak errepublikar zirenean. 

Euskalemara bueltan, Alemaniako Leikeim garagar-
doa (gari-ardoa) dastatu dugu. Durangaldean Altxartebi-
rrasbanatzailea ari da kudeatzen banaketa: hiru zapore
mota eta kristal zurrunezko litro erdia. Beste lokaltasu-
nak ari dira gurera iristen edari mailan ere, Bionadea eta
Fritz Kola freskagarriak dastatzeko aukera dugu Iruñeko
La Hormiga Atómican, adibidez. Plazer txikiak txikienen
txokoetan. 

Bazkal orduan, Ingo Niebelaurrez aurre ezagutzeko pa-
rada izan genuen. Al infierno o a la gloria (Alberdania,
2009) argitaratu berri du historialari eta kazetari Kolonia-
rrak. Gara egunkarian irakurria genuen Alemaniaz, eta
Junge Welt-en Venezuelaz eta Euskal Herriaz. Zubigileak
Die Linkez hitz egin zigun eta Beiruteko minigonez. Kafe
denboran sionismoaz aritu ginen. Eguzki Bideoaken pos-
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meak maite ditugu Alainek eta
biok, haurrak baikara gu ere, Mi-
chael Jacksonbezala. Ohartu
gara Durangoko aurreko edizioe-
tan egutegi gehiago zituztela bil-
dumatzeko. Gu ere haien modura
opari bila aritu gara eta bIDEhU-

TSen postuan Gora Japonen txapa jaso dugu. Itxaro Bor-
daren azken eleberria erosita (Ezer gabe hobe, Susa, 2009),
Chevrolet tropikala eman digute doan. Txikietan txiki di-
ren standetan zubiak aurkitu ditugu. Euskal Herriko uni-
bertsitate publikoek duten utzikeria dibulgatiboari eta in-
telektualari erantzuten diote ekimen pertsonal batzuek.
Azokan Euskalemako postuan Raul Zelik itzuli duen
Edorta Mataukok (Lagun armatua, Txalaparta, 2009) hiz-
tegia saldu dio alaba Alemanian duen bikoteari. Petra El-


