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Iñaki
Gabilondo

“En nom de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València,
i més concretament dels estudis de Comunicació, és per a mi un motiu de satisfacció especial
poder presentar –per encàrrec del Rector– l’excel·lent trajectòria professional i ciutadana del
senyor José Ignacio Gabilondo Pujol, més conegut com Iñaki Gabilondo, probablement un
dels periodistes més importants i influents de l’últim mig segle a Espanya”. Valentziako
Unibertsitateko Kazetaritza katedradun Josep Lluis Gomez Mompart-en hitzak ditugu,
iragan otsailaren 3koak. Honoris causa doktore izendatu zuten egun hartan gure solaskide
Iñaki Gabilondo, “joan deneko mende erdian Espainian den kazetari inportante eta eragin
handikoenetarik bat”.
Iñaki Gabilondo Pujol (Donostia, 1942) kazetaria da. Donostiako Jesusen Bihotza
Ikastetxean egin zituen oinarrizko ikasketak, eta Nafarroako Unibertsitatean, berriz,
Kazetaritzakoak. Hogeita bat urte zituela hasi zen lanean, 1963an, COPEren Donostiako
Herri Irratian. 1969an, emisora hartako zuzendari zelarik, SER kateko Radio San
Sebastianera aldatu zen, han ere zuzendari. Handik bi urtera, Sevillako SER katekoa, non
albistegietako zuzendari izan baitzen.
1978an, Madrilen ari zen, SER kateko Hora 25 albistegian, eta handik bi urtera,
zuzendari zen bertan.
TVEko albistegietako zuzendari izendatu zuten laster, eta 1981eko otsailaren 23ko
estatu-kolpearen karietara agertu zuen lehenbizi bere burua kamera aurrean. Ondoko
hilabetean, berak aurkeztu zuen Espainiako Telebistako gaueko albistegia. Garaiko
tentsio politikoek kendu zuten lan hartatik, zuzendari nagusiarekin batera.
Radio 16ko zuzendari izan zen ondoren, 1983 arte. Jarraian, SER katera itzuli zen,
hainbat irratsaio aurkeztera. Lan eta saio guztiak gorabehera, 1986an hasi zen bere
bizitzako programa izan duena egiten, hau da, Hoy por hoy. Espainiako irratiaren
historian audientzia handienekoa izan zen. Irratian ari zela, dena den, telebistako
kolaborazioak ere egin zituen Gabilondok: En familia; Iñaki, los jueves; Gente de
primera; Entrevistas con; eta beste hainbat…
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2005ean, Cuatro telebista katearen Noticias Cuatro albistegiko aurkezle hasi zen.
2010ean utzi zion lan horri, Gestevision Telecincok Cuatro erosi zuenean. Urte hartan
bertan, otsailetik abendura, gaueko Hoy albistegia aurkeztu zuen CNN+ katean, Prisak
proiektua bertan behera utzi zuen arte. Kate hartan bertan, Gran Hermano 24 horas
emititzen hasi zen katearen jabe berri Telecinco. Aro baten amaiera izan zela bizi du
memento hura Iñaki Gabilondok, eta halaxe idatzi ere zuen 2011n argitaratu zuen
liburuan, El fin de una época (Aro baten amaiera).
Gaur egun, El Pais egunkarian eta SER katean ari da La voz de Iñaki bideo eta blogaren
bidez. Canal+ kanalean, berriz, Iñaki saioa egiten du hilean behin. Oraindik orain, ETB
2ko Transicion y democracia en Euskadi seriea zuzendu du.
Hainbat sari eta merezimendu jasoa da. Aurten bertan, Tomas y Valiente saria jaso du.
Aurretik, beste hainbat: Donostiako Urrezko Danborra, Irratiko Ortega y Gasset,
Gandhiren Urrezko Domina, Sant Jordiren Gurutzea, Gipuzkoako Urrezko Domina,
Andaluziako Urrezko Domina, Europako Kazetarien Elkartearen Saria, Lan eta Gizarte
Arazoetako Ministerioaren Urrezko Domina, Ramon Rubial saria, Eusko Jaurlaritzaren
Lan Onari saria…
Donostiarra da, eta bertatik bertara bizi du Euskal Herriko egoera politikoa. Adibidez,
Julio Medem zinema-zuzendariaren La pelota vasca, la piel contra la piedra
dokumentalean parte hartu zuen.
Zenbait liburu ditu argitaratuak: Testigo de la historia (2005), Verdades como puños
(2009), eta El fin de una época (2011) ageri dira horien artean.
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Iñaki Gabilondo

“Kazetariak gizartearekiko konpromisoa
duela konbentzituta hilko naiz”
Has gaitezen berrietatik, albiste izan dugunetik.
Honoris causa doktore izendatu zaitu Valentziako Unibertsitateak…

Gertatzen zaidan bigarren aldia da. Lehenago,
Juan Carlos Errege Unibertsitatean egin ninduten
doktore [2008]. Eta beste bi ditut zain… Azalduko dizut. Garai batean, irratia oso zen familiako
hedabidea. Franco hil osteko hogeitaka urtean,
informazioa sartu ahal izan zenean, jauzi handi
bat egin eta sozial eta politikoki pisuzkoak ziren
hedabideen munduan sartu zen irratia. Aurretik,
ez zuen informaziorik, ez zuen non eta zertan
eragin. Irratia eragina izaten hasi zen, beraz.
Kontu horri garrantzia ematen diote zenbaitek,
eta aitortza hori irratiari berari egin beharrean,
irratian lan egin duen zenbait pertsonari egiten
diote. Horrela diote, eta horrela esan zuten lehenengo aldiz doktore egin nindutenean. Valentziako Unibertsitatearen kasuan, bestelako arrazoirik
ere badela uste dut. CNN+ itxi zenean, jendea
asaldatu egin zen. Are gehiago asaldatu zen ikusi
zuenean CNN+ zegoen lekuan Gran Hermano
agertzen zela. Hura izan zen nire azken lan publikoa, eta segundo hura –CNN+ kanalaren itxiera
eta Gran Hermano azaltze hura–, sinbolo bihurtu
zen. Agurreko saio hartan lanbidearen aje eta
arriskuak haizatu nituen… Honoris causa doktore izendapenak bide horretan datozela uste dut:

kazetaritza merke, arin eta azalekoa egiteak
dakarren arriskua ikusten dute askok, hondoa
jotzera goazela, eta niri begira jarri eta sinbolo
egiten naute, nire karrera momentu hartan bukatu nuelako, nolabait. Zer bat sinboliko bihurtzen
ari naizela iruditzen zait. Badakit merezimenduzko saria ere badela, eta, jakina, gogo onez onartzen dut izendapena, esker onez, eta, aldi berean,
harrituta. Eta pozik.
Kazetaritzaren guru sentiarazten zaitu horrek?
Gidari espirituala?

Ez, motel! Tira! Hedabide publiko baten aurrean jartzen garen guztiok dugu, nolabait, gidari
espiritualaren kontzientzia apur bat. Baina nik ez
dut laneko lehen egun hartan baino kontzientzia
handiagorik. Entzule bat, bakarra, izatea nahikoa
duzu kontzientzia hori izateko. Galdetu ere galdetu didate inoiz: “Eta zer inpresio egiten dizu
lau milioi entzule izateak?”. “Ezer espezialik ez.
Ezberdintasunik ez da nire barruan, berrogei mila
entzule izan, bost izan, hiru, edo hogeita hiru”.
Niri, benetako inpresioa, entzuleren bat izateak
egiten dit, pertsonaren bat ni entzuten egon litekeela pentsatzeak, nik esaten dudanak haren iritzia eragin lezakeela uste izateak… Horixe da
nire ardura, ez besterik. Guru kontzientziarik?
Inori hitz egiten dionak ardura ikaragarria du,
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automatikoki. Nik karga pisu handi bezala bizi
izan dut beti, entzule kopurua zeinahi izan dela
ere, audientzia gorabehera… “Hiru seme dituzu”
esaten didatenean bezala. Nik ez dut hiru semeren kontzientzia. Nik seme bat, eta seme bat, eta
seme bat ditut. Eta ez dut hiru edo lau milioi
entzule izan dudan kontzientzia. Bat eta bi eta
hiru eta lau izan ditut, nor bere munduan. Bakoitzari zuzentzen nintzaion, bakoitzari zuzentzea
zen nire ardura. Ez naiz guru, ezertan eta ezertarako.

“Hedabide publiko baten
aurrean jartzen garen
guztiok dugu gidari
espiritualaren
kontzientzia apur bat”

“Bakoitzari zuzentzen nintzaion,
bakoitzari zuzentzea zen nire
ardura…”

Gauza bat esango dizut, ulertzen lagunduko dizuna, beharbada.
Guk halako hedabide batean lan
egin dugu, pisua duena, indarra,
aureola, esanahia, ideologia… eta,
hala ere, beti esaten nien lankideei.
Eta kasu honetan betik, beti esan
nahi du: “Guk ez dugu Polancorentzat lan egiten, ez PSOErentzat, ez
PPrentzat, ez egunkariak esango
duenarentzat… Entzule batentzat
ari gara”. Eta, egunero, irratsaioa
hasi baino bost minutu lehenago, izena
jartzen genion balizko entzuleari: “Joxe Mari
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du izena, Hernanikoa da, 44 urte ditu, gaizki lo
egin du, honetan eta hartan ari da, irratia piztuko
du eta entzungo digu esaten dugula: ‘Goizeko
7ak dira, 6ak Kanarietan’ Horixe da gure izateko
arrazoia”. Egia da gogo bero hori epeldu egiten
zela jardun ahala, baina lankideek hori gogoan
har zezaten nahi izaten nuen. Ez dut, beraz, guru
asmorik, baina beti izan dut entzulearekiko arduraren kontzientzia. Ardura handia, gainera. Niri
ikaragarria iruditzen zait inor tabernan eztabaidan jardutea eta, tartean, nire iritziekin bat
egitea, haiek defenditzea, edo, besterik
gabe, ni sinestea.

“Ikaragarria iruditzen
zait inor tabernan
eztabaidan jardutea eta,
tartean, nire iritziekin
bat egitea, haiek
defenditzea”

Valentziako ekitaldian, “benetako bizitzako
kazetaritza”, horixe egin zenuen aldarri…

Jendearen kazetaritza. Gaur egun, hasten zara
berriak kontatzen eta, segundogarrenean, albisteak ihes egiten du jendearengandik. Ordezkaritza
politikoaren indarrak komunikazioaren protagonismoa bereganatu du. Uharte Arakilen tren istripua gertatzen baldin bada, eta bost hildako bertan, anbulantziak etorri baino lehen ere,
hildakoek utzia diote albistearen gune izateari.
“Bost pertsona hilik gertatu dira Uharte Arakilen. Hamalau dira zaurituak. Gobernuaren ordezkaria bertan izan da. Oposizioko liderrak ardura
politikoak eskatu ditu…”. Ondorioz, handik bi
segundora, trenbidean hilik, oraindik bero, dautzan hilotzak eztabaida politikoa haizatzeko
materialak dira. Benetako kazetaritza aldarrikatzen dudalarik, errealitatea bizi den lekutik
urrundu delako ari naiz: pertsonetatik, hain
zuzen. Haiek baitira protagonista, ez beste inor.
Pertsonak ezin dira izan borroka politikoa egiteko aitzakia. Politikariek beren borrokak dituzte,
beren eztabaidak, beren helburuak, eta jendea
jende da, ez da ika-mika politikoa areagotzeko
bitartekoa. Honenbestean, Uharte-Arakil ez da
jendeak jasan duen istripua, borroka politikoaren
atal bat baizik.

Mailarik gorena
“Badakizu lau milioi entzule
dituzula, baina abstraitzen saiatzen
zara; benetako pertsonei ari zarela
sinesten, ez zure ahotsaren
oihartzunari, ez eskuinari, ez
ezkerrari, ez gobernuari… Entzulea
da nire izateko arrazoia,
horretarako jaiki naiz ohetik,
horretarako ikasi dut, horretarako
prestatzen dut lana… Oinarrizkoa
zait hori. Gainerako elementuak
jokoarekin batera datoz. Gure lana,
hala ere, espektatibak asetzea da,
dugun onena ematea. Halakoxea
zen gure leloa ere: ‘Ezin dugu geure
ahalmena beste mugarik izan’.
Ez dut gure ahalmenaren azpitik
dagoen lanik onartu. Milaka langabe
kalean, guk geure mailarik gorena
eman behar dugu. Baliteke gure
maila goren hori oso apala izatea,
baina gure mailarik gorena da.
Horretan bai, guru naiz, baina
ez hitzak duen adieran. Honoris
causa kontuak etortzen direnean
ere, ‘erreferente zara-eta’ diote.
Nik ez dut ezeren erreferente izan
nahi, nik neure lana egin dut,
besterik ez”.
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“Ordezkaritza
politikoaren indarrak
komunikazioaren
protagonismoa
bereganatu du”

Antzekoa diozu M-11ko atentatuez…

Bai. Izan ere, M-11 askoz ere garrantzi txikiagokoa da M-14 baino. M-11 esanagatik ere, M14 esaten ari gara. Hilaren 11 hartako hildakoek
gutxi iraun zuten albistegietan. Berehala baztertu
zituzten beste nora edo nora. M-11 esaten dugu,
baina atentatuaren ondorioz piztu zen kalapita
politikoaz ari gara. Oso adibide paradigmatikoa
iruditzen zait. Mikrofonoan nengoen egun hartan, eta oraindik ez zait ahaztu orduko dramatis-

mo hura. Haluzinazioa ematen zuen. Bi hildako.
Bizian hamaika aldiz kontatuta nengoen hori.
Baina bi hildakoak bost izan ziren gero, eta
hamabost ondoren, eta berrogeita hamabost
hurrena… Zer izan zen hura, ordea? Huraxe dramatismoa, benetakoa, fuertea. Eta, handik lasterrera, gutxiena izan ziren hildakoak, beste arlo
batean ari baitzen partida jokatzen. Zein gutxi
irauten diguten gizakiek, ekintzaren protagonistek, zein laster bihurtzen diren ika-mika politikoaren itzal! Askotan esaten dut M-11 esateari utzi
eta M-14 esaten hasi behar dugula. Hipokresia
hutsa iruditzen zait.
Horrela bizi duzu, eztabaida politiko suhar hori,
Madrilen bizi zarelako? Berdin ote da Espainiako
probintzietan?

Ez zeharo berdin. Nik esaten dudanez, gauzak
gertatzen dira leku batean non irratiak esaten

Nazionalismoa
“Bost urtez bizi izan nintzen Sevillan. Asko lagundu zidan han bizitzeak, eta aldatu ere
egin ninduen. Argi handia eman zidan, sentsualitatearen zentzua –paganismoarena,
esango nuke–, ikaragarri aberastu nintzen. Euskaldun aberastua naizela esan ohi dut.
Ez naiz nazionalista, eta anti-nazionalista ere ez. Etxean bietatik genuen. Biziak eta
hilak. Txikitandik, bien arteko tentsioa bizi izan nuen. Biltzen ginen bataioan,
bazkalondoan, eta tentsio hori! Hala ere, borondatea izanez gero, bi begirada haiek bat
egin ezinik ez zutela ere konturatu nintzen. Politika gaiez ari eta askotan esan dut
hori: ‘Borondatea izanez gero, gauzak egin ahal dira’. Etxe hartan, gurean, erraza zen
zatiketa, bazegoen nahiko aitzakia; baina, zatiturik bizi orde, bat eginik bizitzea
hautatu zuten. Borondate kontua. Ez naiz nazionalista, baina ongi ulertzen dut
nazionalismoa, eta nire bizitzako garai jakin batean oso hur izan dut”.
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duen “Euria ari du”, eta zu kalera irten eta busti
egingo zara. Donostiako Herri Irratiko zuzendari
izana naiz, Radio Sevillakoa… Berriak kontatzen
nituen, bebarrura irteten nintzen, eta kontatu
nuen bezala zen, ez zen tranparik. Madril bezalako tokian, gertakari globalagoak aztertzen ohi
dituzu; benetakoak izan arren, gauzak ikusteko
eta kontatzeko modu panoramikoa direnak.
“Kantauri itsasertzean” esatea bezala. Zer da
“Kantauri itsasertza”, ordea? Besterik da esatea:
“Donostian euria ari du”. Eta kalera irten eta
busti! Jakina, bada! Horretaz ari naiz. Bizitza
benetako bizitza den komunitateetan –benetako
bizitza, eta ez bizitza globalizatua–, errealitatearen azterketa teorikoa egiteak bestelako dimentsioa du. Gauzen globalizazioa ez da gezurra, ez
da ezer ezkutatzeko bidea, mundua agertzeko
modurik egokiena izan liteke; baina larruz larruko komunikazioa hobesten dut, eta, tamalez,
desagertu egin da hedabide askotan. Edo ez da
inporta. Politika haserrea da nagusi hedabideetan. Eta, horregatik, hiritarrak berari ez balegozkio bezala bizi ditu politika eta kazetaritza. Filatelikoak balira bezala ikusten ditu batzuk eta
besteak, beraien gauzez hitz egiten duen jendea
balitz bezala, beraien borrokak, beraien helburuak. Gu, hiritarrok, haien haserreen aitzakia
gara, baina ez gara haien kezkaren jatorria.
Beharbada, kezkaren jatorrian egon ginen; baina
denbora pasa ahala, protagonismoa gaizki kokatzeagatik, horixe gertatu da: jendeari iruditzen
zaio politikak bizkarra eman diola, eta berak ere
bizkarra eman dio politikari. Beraien gauzez hitz
egiten dutela iruditzen zaio, ez gure gauzez.
Beraz, nahitaezkoa da garbi ezartzea non dagoen
bizitzaren protagonismoa. Funtsezkoa iruditzen
zait. Arrakasta, ospea, aipua, dirua, honoris
causa… eta gainerakoak tartean sartzen direnean,
bizitzaren protagonismoa zein den ahaztea gertatzen da.

“Hiritarrak berari ez
balegozkio bezala bizi
ditu politika eta
kazetaritza”

Bizitza protagonista
“Behin eta berriz eta askotan esan
dut, eta berriz zertan esan ez
dizut zuri: inportanteago da gola
sartzen duena, gol hura kontatzen
duena baino; inportanteago da
liburua idatzi duena, haren kritika
egiten duena baino; ekimena
proposatzen duena, hartaz
gozatzen duena baino… Kazetaria
inportante da ekintzaprotagonistaren laguntzaile,
azterlari, kritikari, behatzaile,
narratzaile den aldetik. Baina ezin
du protagonismo hura ordezkatu.
Bizitzaren protagonismoa bizitzan
bertan datza. Kito. Fokua desplazatu
egin da aspaldi, ordea, eta jendea
horretaz jabetuta bizi dela uste dut.
Hedabide guztietan ere,
jendearengandik urruntzeko arrisku
txikiena du irratiak”.
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“Telebista zirku hutsa
da. Hasteko, pintatu
egin behar zaituzte,
krema eman, kolorea,
orraztu…”

Hiritarra da protagonista, diozunez, eta ez kazetaria, ez politikaria…

Tesi bat baliatu nuen garai batean, eta batean
eta bestean zabaldu zen: gu bigarren ahotsa ginela esan nuen. “Zein duk hire kontrarioa?” galdetzen zidaten. “Luis del Olmo” erantzuten zuten,
galdera egin zuten beraiek. Nik, ezetz esaten
nien, ez nuela inoren kontrako lehian jarduteko
bokaziorik, ni “bigarren ahotsa” besterik ez nintzela. Bizitzaren soinua nintzen: “Joxe Mari,
euria ari dik, har ezak euritakoa. Ondo gosaldu
dugu? Bizkor ibili, laster duk hor autobusa…”.
Bizitza, eta bizitzaren zarata. Horren atzean, gu
ari gara, lanean, hizketan, edo entzuten. Baina,
betiere, bizitzaren protagonistari, lehen ahots
horri, bigarrena egiten ari gara gu. Irratiak behin
eta berriz gogorarazten du hori. Horregatik du
hurrago entzulea. Irratia “beroagoa” dela esan
ohi da, igarri egiten da hori… Telebista zirku
hutsa da. Hasteko, inora sartu orduko pintatu
egin behar zaituzte, krema eman, kolorea, orraztu… Azkenean, zer gertatzen da telebistan?
Askotan esan dudan gauza bat. Eman dezagun
telebistan naizela bihar, eta Jainkoarekin hitz
egin berria naizela esaten dudala, eta munduaren
amaieraren berri kontatu didala zehatz-mehatz.
Bada, hori esanagatik ere, gorbata oker jantzita
baldin badaramat… gorbatari emango dio ikusleak arreta, esan dudanari eman beharrean.
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Ez prentsa idatziak, ez irratiak dute telebistaren
indarrik…

Prentsak ekintza geraraztea eskatzen du, egiten ari zaren hura bertan utzi, eta egunkaria irakurri. Irratiak ez du horrelakorik eskatzen: eskumuturreko erlojua bezalakoa da, haren tik-taka
entzuten ari zara, edo bihotzaren taupadak dituzu… Orobat irratia, taupaka ari da etengabe,
entzulearen atzean, haren ondoan, apal-apal, hurhurrean, ezer eskatu gabe… Irratian, bizitza bera
da protagonista, bigarren ahotsa da kazetaria.
Gainerako hedabideetan bestela izanda ere,
ontzat emango nuke teoria orokor bezala. Ez
dezagun ahaztu –ez irratiak, ez telebistak, ez
prentsa idatziak– non dagoen bizitzaren protagonismoa. Aipuak eta sonak arrisku hori dute, hainbat jende errealitatearen funtsa galtzeko arriskuan jartzen du. Javier Bardemekin jardun dut
elkarrizketan hona baino lehen, eta horixe esan
dit, berarentzat guztiz inportantea izan dela beti
nor izatearen kontzientzia ez galtzea, oraintxe
bera abduzituta daukan munduak ez diezaion iparra galarazi, burua galarazi. Esan nahi dut errealitatetik urruntzeko arrisku hori ez dela ameskeria bat. Arriskua benetakoa da, eta gertatu da.
Horregatik urrundu da jendea hedabideetatik,
hiritarrak ihes egin die hedabideei, eta politika
eta politikariei. Bizi-protagonismoa non dagoen
garbi jakin behar dugu, horren kontzientzia garbia izan behar dugu, nahitaezkoa da, eta, aldi
berean, komunikazioak zein egiteko duen ere
garbi jakin behar dugu.

“Bizi-protagonismoa
non dagoen garbi jakin
behar dugu, horren
kontzientzia garbia izan”

Kazetaritzari buruz eginak dituzun gogoeta
askotan lanbideari buruzko kezka handia ageri
da, poza –adibidez– izan beharrean.

Bai, kezka handia. Uste dut hitz guztiak zamatuta daudela. Bertutez, edo dinamitaz, edo gorrotoz, edo esperantzaz… zamatuta. Hitza izan dut
nik lanbide, eta konturatu naiz zein arin erabiltzen den, zenbateko mina egin litekeen. Beldur
izugarria diot horri. Kazetaritzan kaltetuen
zerrenda egin beharko litzatekeela uste dut.
Soberbiak kezkatzen nau, inkontzientziak, prestakuntza eskasak… esan nahi dena aski zehatz
esateko abildaderik ezak; zein arin erabakitzen
den “ongi”, eta “gaizki”, zenbateko aurreiritziak
erabiltzen diren iritzia emateko garaian, informaziorik izan gabe ere! Lanbidean ikasi ditudan
bekatuak, alegia. Benetan kezkatzen naute, informazioak izan lezakeen eragina kaltetzen dutelako. Beharbada exageratzen ari naizela usteko
duzu, baina ez da horrela. Bazeneki zenbat eskutitz jaso izan ditugun: “Zuk esandako horrek
sekulako eragina izan zuen niregan”. Horrelako
hamaika, bizian zehar. Beraz, beldur ematen dit

fribolitateak, prestakuntza faltak… horiek gabe
ere behin eta berriz eta askotan arrauna sartuko
duzu-eta. Nahiz eta zoragarri egin zure lana!
Kezka handia eragiten dit horrek, izua diot entzuleari matxuratutako merkantzia, edo beneno
puru-purua, saltzeari. Horra, adibidez, azken
aldiko neohistorialariak, geure begiez bizi izan
dugun errealitatea behin eta berriz bihurtzen,
nola sartzen den errealitate distortsionatu hori
jendearen barruraino, eta gizarte sektore handi
bat pozoitu. Berealdiko estutasuna eragiten dit,
galarazita egon beharko luke, droga trafikoa
galarazten den moduan! Beldur handia diot kazetariaren lanaren ondorioari. Hortik nire kezka,
hitzaldi, artikulu, liburu eta, oro har, batean eta
bestean adierazi izan dudana.

“Izua diot entzuleari
matxuratutako
merkantzia, edo beneno
puru-purua, saltzeari”

Orixe, irakasle
“Euskadiren eskubideen alde borrokatu behar zenean, gogoan hartzen nituen Orixeren
hitzak: ‘Kultura ezberdinek jotako herrialdea da Euskadi. Bi kultura indartsu ditu ondoan,
Espainiakoa, batetik, eta Frantziakoa, berriz, bestetik. Desagertzeko arriskuan dago, baina,
behintzat, ez dadila desager zure belaunaldian’. Orixek esan zizkidanak dituzu, Donostian,
greziera ikasten hasi nintzenean… Euskadik bere burua altxatu nahi izan zuenean,
Francoren diktadura garaian, nik bat egin nuen, nire belaunaldiko kideekin batera, borroka
horretan. Jaio ginenetik izan ginen nazionalista gure belaunaldiko guztiok, hazi ginen arte.
Ondoren, hurretik segitu dugu mugimendua, maitasunez, eta haren kontra hitz egiten
dutenei beti egin diet aurka. Ez naiz, izan, nazionalista, baina pentsatu ere ez antinazionalista izatea”.
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Errazago da kazetari izatea gaur, duela 40 urte
baino?

Duela 40 urte ez zegoen kazetaritzarik ere!
Eric Fromm-en El miedo a la libertad [Askatasu-

nari beldurra] hartaz ariko ginen! Duela 40 urte
ez zegoen aukerarik. Curzio Malapartek esaten
zuenez, galarazita ez zegoena derrigorra zen, ez
zegoen erabakitzeko ahalmenik. Nik egiten nuen
guztia halaxe aginduta egin behar izaten nuen,
bestelako aukerarik gabe. Ezin da, beraz, kazetaritzaz hitz egin testuinguru hartan. Kazetaritza,
izan, lur gozoan ereindako landarea da, askatasun
haizeak jotzen duen lekuan hazi behar da. Jendeak iritzi emateko aukera duen lur-zatiko
fruitua… Orduko egoera ez da oraingoa, guztiz ezberdina da. Francoren diktadura
garaian ez zegoen kazetaritzarik. Orain bai,
akats eta guzti. Gizarte konplexua da askoz,
ordukoa baino; sofistikatua, ñabarduraz
betea, arku kromatiko zabalekoa… Gaur
egun ez du balio bai edo ez beste aukerarik ez
dagoela esateak. Orain askoz handiagoa da
aukera.
Norantz doa kazetaritza?

Ez da kazetaritzan bakarrik, gizartean
bertan ere berdin: inozentzia galtzen ari
gara, dena askoz ere sofistikatuagoa da.
Duela hogeita hamar urteko film bat, 3R-koa,
gaur umeek ikusten dute, eta ez zaie axola. Garai
bateko filmeko gaizto zitalak aingeru dira orain.
Dena da konplexuagoa, bihurgunez betetakoa,
toles gehiago du orain errealitateak. Bide horretan da kazetaritza gaur egun.
Zertan da kazetariak gizarteari egiten
dion ekarpena?

Kazetaria administratzailea
besterik ez da, eskubide batena,
informazio askatasunaren eskubidearen zaintzailea. Kazetariari ahantzi egiten zaio ez
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duela inork baino kromosoma bat gehiago, eskubide bat handiagoa: “Zuk honako eskubideak
dituzu, eta bat gehiago, kazetari izateagatik”. Ez.
Ondasun komun baten administratzailea baino ez
da. Horregatik diot, askotan, kazetaria –oroz
gain– gizartearekin konprometituta dagoela. Berdin dio ezkerrekoa den, ala eskuinekoa; enpresa
pribatuan ari den, edo publikoan. Kazetariak
informazioarekiko konpromisoa du, zintzotasunez jarduteko betebeharra du, profesionala izateagatik, eta ondasun kolektibo baten administratzaile izateagatik. Horixe sinesten dudala hilko
naiz, kazetariak gizartearekiko konpromisoa
duela. Horretaz konbentzituta hilko naiz. Gainera, lagun izango dut arrazoia: kazetariak ez dueta beste izateko arrazoirik, gainerakoen eskubideen administratzaile izatea besterik.
Zergatik galdu du izen ona kazetariak? Eta medikuak, eta irakasleak, eta politikariak… denak
txarrak dira orain!

Oso ohar zorrotza egin duzu. Zaila da sinesten
denak ere txarrak izatea; hau da, medikuak, irakasleak, politikariak… eta, finean, kazetariak.
Denak txarrak? Gizarteak duen gaitzen bat izango da, inondik ere, eta ez lanbide horietan ari
direnen kontua. Oso garai berezia bizi dugu. Aro
baten amaiera da, baina ez da zeharo amaitu
oraindik, eta beste baten hasiera da, baina oraindik ez da jaio. Eta, hori dena, mundua pekoz gora
jartzen ari den bitartean. Urte gutxian, absolutu
guztiak jausi dira: kristau fedea, komunismoa…
Bizitzaren aurrean jarri eta pertsonari erantzun
integralak ematen zizkioten absolutuak ziren.
Ziurtasun guztiak lurrundu balira bezala da,
mundua nola-halako egitura bat sortzen ariko
balitz bezala, bere buruari nola heldu ez dakiela.
Oraingo gizarteari ez diote balio garai bateko
erlijioak eta politikak. Goian zerua eta behean
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lurra bizi da gizakia orain, eta etsigarriak zaizkio
batzuek eta besteek ematen dizkioten erantzunak,
ez dira-eta erabatekoak, oso partzialak baizik.
Uste dut gizakia, lehenbiziko aldiz, bere bakardadearen aurrean jarri dela, ohiko makulurik
gabe. Baliorik eza, adibidez. Ez dugu jakin izan
erlijio morala ordezkatzen. Hura baztertu dugu,
moral zibil bat ezarri gabe. Ez dugu etika zibilik
asmatu, aurreko erlijio moral haren lekuan; askoren beharrak asetzen baitzituen moral horrek!
Bitarte horretan gabiltza, beraz. Mundu bat agurtzen ari gara, beste bati ongi etorria egiten, ziurtasunik gabe, argi bila, aski argitasun emango
digun argi bila. Baina ez dugu aurkitu oraindik.

“Uste dut gizakia,
lehenbiziko aldiz, bere
bakardadearen aurrean
jarri dela, ohiko
makulurik gabe”

Bila ibili beharrean, ez ote da hobe bidea bera
egitea?

Baliteke… Ez dakit. Azkenaldian, gauza bat
dabilkit buruan, gure amak esaten zigun kontu
bat: “Zintzo izan”. Txikitan, zintzo izatea ez
dakizu zer den. Esaten dizutela, besterik ez. Hazi
ahala, konturatzen zara ez dagoela zintzo izatea
baizik. Zintzo izatea buruan sartzen duzularik,
gauza mordoa zuzendu dituzu zure barruan, zure
lan harremanetan, senar-emazte erlazioan…
Anai-arrebok biltzen garenean ere, behin baino
gehiagotan mintzatu izan gara horretaz: zintzo
izan beharraz. Gurasoek ez ziguten askorik erakutsi, agerian bederen, baina bizitza ulertzeko

modu bera dugu senide guztiok. Gurasoek esan
zizkiguten hitz apurrak, eta nola jokatu zuten, ez
dugu beste irakasbiderik izan. Arestian ibili
dugun gaiari loturik, ez ginateke orain bezain
noragabe ibiliko hiruzpalau ohar barneratu izan
bagenitu. Eman dezagun, “zintzo izan”. Hori
gogoan, era batera egiten duzu lan, era batera sartzen zara inorekin harremanetan… Bidea egiten
duzu, zerumugan bestelako argitasun handiago
bat agertu bitartean.

“Ez ginateke orain
bezain noragabe ibiliko
hiruzpalau ohar
barneratu izan bagenitu.
Eman dezagun, ‘zintzo’
izan”

Balio guztiak zalantzan jarriak ditugu…

Hortik dator hala kazetaritzari nola politikari
egiten diodan kritikarik handiena: Zigor Kodea
eta Kode Zibila, besterik ez dagoela erabaki dute.
Ez dago ohorearen kodea, zintzotasunarena…
ezer ez. “Delitu da egin dudana?”. “Ez dakit delitu den ala ez, baina hori ez da egiten. Ez adarrik
jo!”. Tartean umeak direnean, askotan: “Amari
horrelakorik ez esan!”. Delitu da? Ez, baina ez
dago nolanahi erantzuterik amari, aitari, haurrari… dena delakoari. Gizakiak zibilitatearen
lurraldea konkistatu zuen, hor bizitzea erabaki
zuen, eta, guk, aldiz, erreka jo dugu horretan.
Donostiatik Azkoitira joaten ginenean aitaitaamamen etxera, trenez aldatzen ginen Zumaian.
Urolako trena hartzen genuen han, eta gogoan
dut nola jartzen zuen lurrera tu egitea galarazita
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zegoela. Gaur egun trenetan ez dago horrelako
oharrik, baina ez lurrera tu egitea zilegi delako,
jendeak oharra barneratua duela eta esan beharrik
ere ez dagoela uste dugulako. Lurralde konkistatuak direla uste genuen. Baina orain bestelakoa
da iritzia: “Ez, ez, delitu ez baldin bada, aurrera!
Non dio galarazita dagoela?”. Edo “Norena da
parkea?”. “Guztiona”, eta orduan, bestearen
interpretazioa: “Inorena ez!”, eta, ondorioa parkea zerri-zerri uztea bilkura, festa edo dena delako bat eta gero. Gure birraitaita-amamek eta gure
herenaitaita-amamek egin zuten bidea aintzat
hartu beharrean, bide hori ez dagoela egina iruditzen zaigu, eta derrigorrezkoa zaigu debekua. Ez
dugu portaera koderik barneratu, nahitaezkoa
zaigu Zigor Kodea, Kode Zibila edo zernahi.
Horiek gabe galduak gaude. Iruditzen zait arlo
horretan gizakiak ur-ontzi osoa hustu duela:
“Edo tu egitea galarazita dagoela esaten duzue
berriz, edo libre naiz tu egiteko”. “Polizia bidali
ezean, alferrik ari zarete!”. Zergatik behar dugu
debekua, zergatik polizia… Zibilitatearen lurraldea da, lur konkistatua, eta atzera egin dugu
horretan.
Zure kritikaren bidean, zer du ikustekorik hor
kazetariak, zer politikariak?

Haiek dira oker hori egiten lehenak. Politikariaren galdera: “Delitu da?”. “Ez”, epaileak.
“Bikainnnn! Txapeldunak!”. Orobat esango du
kazetariak: “Aurrera egingo dut delitu zibila
urratu arte!”. “Motelak! Delitu zibila jo baino
lehen, errespetatu pertsona, emandako hitza, zintzotasuna… Ez horiek gutxietsi, arren!”. Gizarteari hori esaten badiogu, alegia, delitua egin bitartean dena libre dela, zibilitatearen lurraldea
zaborrontzira botako dugu. Horretan ari gara
orain. Horregatik dator galbide hau, garai batean
eraikitako bideak zartatzea erabaki dugulako,

Azkoitia
“Aitaita-amamak Azkoitikoak ziren. Hango arkupetan ikasi nuen pilotan. Familia genuen
Azpeitian; lehengusuak. Ama Andoain aldekoa zen, eta Lasarte-Oria, Donostia
partekoak gara alde horretatik. Amaren aitona Kataluniatik etorri zen, Tarragonako
Horta San Joanetik. Gerra karlista garaian, nonbait, herritik irten, eta itzuli zenean,
andregaia beste batekin ezkondu zela esan zioten. Orduan, trasteak hartu eta gerran
lagun egindakoekin berriz biltzea pentsatu zuen. Horrela heldu zen Gipuzkoara. Hortik
datorkigu Pujol deitura. Aitaren aldetik, Azkoitian ditugu erroak. Etxean asko ginenez,
udan banatu egiten gintuzten, batean eta bestean. Ni, Azkoitira. Baserria ere
bagenuen, Martirieta auzoan”.

bide guztiak zirtzildu ditugu, eta, nire ustez,
denak ez dira zartatzekoak. Zibilitatearena, errespetuarena, adibidez. Inon ez du esaten egunero
dutxatu behar dugula, baina haitzuloan bizi zenetik hona bidea egin du gizakiak, konkista soziala
da higienea. Bada, barnera dezagun! Aldiz, ez
dugu hori onartu –askatasunaren izenean edo
batek daki zer–, eta hasiera-hasieratik, ex novo,
hutsetik jasotzen hasi nahi izan dugu gizarte errealitatea. Ergelkeria hutsa iruditzen zait. Horrek
ez du laguntzen garaiotako nahasmen handi
honetan ordena jartzen. Medikuak ez du erantzun
erabatekorik ematen, irakasleak ere ez… inork
ere ez. Lehen, apaizak ematen zizkigun erantzun

itxi borobilak. Gaur egun, ez dugu sinesten, apaizari ez diogu sinesten, eta beste inori ere ez.
Kazetariaren eta politikariaren arteko harremanez gogoeta egina zara…

Nahitaezkoa da bien arteko tartea. Nire
kasuan, dudarik gabe. Beharrezkoa dut distantzia, afektiboki erraz konprometitzen naiz-eta.
Horregatik behar dut distantzia. Besterik da
batzuek pentsatzea ez dudala distantzia zaindu,
baina beti zaindu dut. Schopenhauerren parabolan aurkitu nuen erantzuna. Trikuaren parabola
da. Bi triku, neguan, hotzak akabatzen, elkarri
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berotasuna eman nahi diote; baina lar hurreratzen
badira, batak besteari min egingo dio, arantzak
sartuko dizkiote; lar urrunduz gero, ez dute elkar
berotuko. Klabea da distantziarekin asmatzea,
baina distantzia izan, behintzat. Kazetariaren eta
politikariaren arteko harreman estuegia, hondamen hutsa da.

“Beharrezkoa dut
distantzia, afektiboki
erraz konprometitzen
naiz-eta”

Zer diozu politikariek baliatzen dituzten prentsa-kabineteez?

Euskaraz
“Txikitan, euskaraz hitz egiten
genuen etxean. Azkoitiko aitaitaamamak zahartu eta gauza izan ez
zirenean, Donostiara etorri ziren,
gurera. Aitaita hainbestean
moldatzen zen gaztelaniaz, baina
amamak hitz bat ere ez zekien.
Gero, eskola garaian, gaztelania eta
euskara nahasi ziren etxean.
Donostian geratu diren senideek
zailtasunik gabe gorde dute
euskara. Niri dagokidanez, barruan
daramat euskararen musika, eta
erraz segitzen dut elkarrizketa;
baita telebista bera ere. Oinarrizko
hiztegia ere badarabilt, dela hartu,
ekarri, eman, igo… Azkenean, hor
dut arantza, amorrua, garai hartan
ezin izan geniolako nahiko
genukeen bezala euskarari eutsi”.

Propaganda egiteko baliatzen dute. Politikariek ez ezik, enpresek, sindikatuek, juntek…
denek dute prentsa-kabinetea. Horien egitekoa
da informazio “ofizial”ez betetzea gure gizarte
bizitza. Kazetaria heltzen da erredakziora eta
zain du informazio guztia, idatzia. Sindikatuak
buletina bidali dizu. Halako juntak, berea. Gitarraren Lagunen Elkarteak, berea… Informazio
“ofizial”ez mukuru, ez duzu besterik bilatu beharrik zure tartea betetzeko; kazetariak ez du
bizitza bila ibili beharrik, bestek emandako
informazioa banatzen joaten zaizu denbora: txutxu-mutxu, ohar eta jakinarazpenak… Ulergarri
ere bada erakunde halako batek defentsa mekanismoak erabiltzea, baina, horiek, azkenean,
kazetaritza pikutara eramateko balio dute.
“Merezi dituen politikariak ditu gizarteak”,
horra behin eta berriz eta askotan entzun izan
dugun esaera…

Merezi dituenak? Ez dakit, bada. Duena du, ez
besterik. Merezi dituen politikariak, merezi
dituen medikuak, merezi dituen irakasleak,
merezi dituen gurasoak eta merezi dituen semealabak… Ez da merezimendu kontua. Zaila da
gizarte analfabetoak 70 Nobel sari izatea. Nik
esatera, nolako gizartea, halako gizakiak, halako
politikari, kazetari eta hiritarrak. Kulturari eta
kultura zibikoari estu loturik dagoela esango
nuke.
1995. Felipe Gonzalez, Espainiako Gobernuko
presidentea elkarrizketatu zenuen, GALen inguruan besteak beste. Inoizko elkarrizketarik
gogorrena izan omen zenuen. Zu Gonzalez estutzen eta estutzen, hark dena ukatzen orduan…
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Ni ez naiz kazetaria besterik. Galderak baizik
ez ditut egiten. Epaimahaikoa izan banintz, iritzia
eman beharko nukeen. Baina, orduko hartan, galdezka ari nintzaion, horixe baita nire lanbidea.
Galdezka ari nintzen, gero eta zorrotzago, gero
eta estuago, ikusleak epaia eman zezan; hark
eman behar baitu epaia. Nik ez dut ezer epaitzen.
Galderak eta galderak egin nizkion Felipe Gonzalezi, ihesbiderik izan ez zezan, ikusleak ahalik
eta garbien ikus zezan gonbidatuaren ikuspuntua.
Besterik da nik zer pentsatzen nuen, nahiz eta
hori ere ageri den egiten ditudan galderetan, eta
egiten ez ditudanetan. Ez dut beste aukerarik.

“Zer pentsatzen dudan
ere ageri da egiten
ditudan galderetan, eta
egiten ez ditudanetan”

Badakizu noiz ari zaizkizun gezurretan? Edo ez
duzu pentsatzen, galdera egin besterik?

Badakit noiz ari diren kontraesanak azaleratzen. Galderak era jakin batean ordenatzera
jotzen duzu, halako moldez non alderdi ilunenak,
kontraesankorrenak, argitzen saiatuko zaren.
Batzuetan, badakizu gezurretan ari zaizkizula,
aldez aurreko informazioa duzulako, aurrekariak
ezagutzen dituzulako. Baina elkarrizketa garaian
bertan jakin? Ezta pentsatu ere. Ez naiz polizia,
ez naiz epaile, ez dakit zer egosten ari den inoren
barruan, are gutxiago ebidentziarik ez baldin
badut. Kazetari naiz, eta baten bat gezurretan ari
bada, nire lana da hari galderak eta galderak egitea, gezurretan ari dela jakin arte. Behin baino
gehiagotan gertatu da nik gauza bat sinestea, eta
horrela ez dela jakitea gero. Ikasi ere egin dut,
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beraz, neurriak hartzen, zuhurtziaz jokatzen…
Zalantza handiak izaten ditut beti. Eta zenbat eta
informazio gehiago, orduan eta handiagoak
dudak. Arazo batzuk, berriz, superlatiboak dira.
Gobernuko presidentea elkarrizketatzea ez da
txori-kaka. Harengandik metro batera zaude,
telebistan, zuzenean, bederatzi milioi ikusle, denbora errealean… “Nik ere egingo nioke elkarrizketa!”. Hori dioenak ez daki zer den tona handiko jendea elkarrizketatzea, egoera hartan.
Elkarrizketak egiten zaildu zara, ez duzu lan
erraza inondik ere.

Haiek asko pentsatzea gustatzen zait. Ez zait
paperik eramatea gustatzen, elkarrizketatuei
begietara begiratu nahi izaten diet. Lehenengo,
haiengandik zer jakin nahi dudan erabaki behar
izaten dut, entzuleak ere zer jakin nahiko lukeen
pentsatuz. Bigarren, pertsonaia ezagutzea da helburu, eta denbora erreala da. Nik egindako elkarrizketetan, hiru lagun gara jokoan: gonbidatua,
ni eta erlojua. Denbora errealean ari bazara, ezinezkoa da galderarik gozoena bukaeran egitea,
gero aurrera ekarriko duzulakoan. Esandakoak
esandako garaian entzuten ditu entzuleak, bestelako gorabeherarik gabe. Bestalde, nolako pertsonaia, halako elkarrizketa sistema erabiltzea
gustatzen zait. Badira batzuk galdera bat egin eta
hitzaldia egiten dizutenak. Horiei galderak –halako galdera jakin batzuk– egin behar izaten dizkiet, motzean, ihesbiderik izan ez dezaten, estrata estuan sar daitezen, hitzaldirik egin ez
diezadaten. Elkarrizketaren zirkunstantziak zein
izan litezkeen pentsatzen dut, beraz. Eskarmentuak erakusten du hori. Jakina, eskarmentua
duzularik, gonbidatuek ere beste modu batean
hartzen zaituzte. Galdera bertsua egin zenezake
orain, edo hogeita bost urteko gaztea zinenean.
Baina gazte zarenean, baliteke solaskideak kasu-

rik ere ez egitea zuri. Eskarmentuduna zarenean,
zeuri garrantzi emanez datoz. Hori zeure alde!
Felipe Gonzalezi egin nion hartan, adibidez,
haserretu egin zitzaidan zenbait jende: “Polizia
itaunketa izan da hau!”, esan zidaten. Kar, kar,
kar…
Zer diozu Internetez, eta hark ekarri duen gehiegizko informazioaz?

Gehiegizko informazioa denean, informazioa
falta da. Betikoa: uholdeak direnean, ur edangarria falta da. Gehiegizko informazioa eta uholdea
dagoenean, informazioa da gehien falta dena.
Informazio gain-dosia dago. Jo Twitterrera eta
milioika gazte elkarri esaka: “Jertse kolore gorria
erosi dut!”. “Azkura dut hemen”. Alegia, harago

joan gabe. Uste dut partidaren lehen minutuan ari
garela. Internet hasi berria da guretzat. Orain arte
ikusi dudanez, garrantzi handikoa da, ez dago
zalantzarik. Kazetarioi dagokigunez, ez dakit
Internet ez ote den ari gu geure lanaren muinetik
apartatzen. Internet eta gainerakoak ez dira erreminta besterik. Oraintxe, erremintak liluratuta
bizi gara. Erremintari begira, ahaztu egin zaigu
zein den gure egitekoa: zer dugun kontatzeko.
Badugu kontatzekorik? Gero dator erreminta.
Izan ere, kontatzekoa uso mezulariz bidal zitekeen, asto gainean, motoz, edo Internet bidez. Gure
lanaren funtsa zaindu behar dugu, kontatu behar
dugun hori. Eta, nire ustez, denbora da zer kontatu behar dugun pentsatzen ez dugunetik. Zergatik
kontatzen da hau, eta ez hura? Zergatik ageri dira
hogei albiste berak Europako albistegi guztietan,

Azkarregi
“Narrazio modu jakin batera ohitu naiz, berrogei segundotan zehatz kontatzera,
muinera iristen, bete-betean asmatzen… Oraingo modua garai berri baten
atarikoa da, bere ondorioak ekarriko ditu, nahitaez. Gazteek ikusi, eta ikasi,
dute publizitate spot batean, hamabost segundotan, istorio oso bat konta
litekeela. Ohiko narrazio teknikek ez zuten horrelakorik aintzat hartzen. Bideak
gero eta gehiago dira, etengabe ari dira kode berriak sortzen, eta hiritarrek
haiek digeritzen ikasi beharko dute. Adinean aurrera goazenok zailtasun
handiagoak ditugu horretarako. Ez nuke epai negatiborik egin nahi, egoera
agertu besterik. Konplexutasuna arriskuan dago, eta, konplexutasunik gabe,
egia ere bai. Propaganda geratuko zaigu. Espero dut gizarteak konplexutasuna
kontatzeko bideak aurkitzea. Oraingoz, nik ez dut ikusten biderik. Azkarregi doa
dena”.
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eta ez beste batzuk? Gure narrazioaren jatorria
desitxuratu egin da, erremintaren lilurapean.
Baina erreminta baino ez dira, txiribitak, munduaren azalera aldatu duten arren. Munduan
diren eta ez diren ate-leiho guztiak ireki ditu!…
Niri zoragarria iruditzen zait Internet, baina
oraindik artefaktuak hipnotizatuta gaudela uste
dut. “Internetek dena erakusten digu”, baina Pirinioko gotikoa badela ez badakizu, ezin Internetera jo hartaz galdezka. Bai, dena ematen du, norberak izan behar duen backgrounda izan ezik,
erreminta erabiltzeko derrigorrezko duzun jakin-

tza hori, alegia. Kazetaritzan, behintzat, lilura
hori ikusten dut, eta, aldiz, zer esan behar dugun,
zergatik esan behar dugun, esan behar dugun ala
ez… Horiek pentsatu behar ditugula uste dut.

“Gehiegizko informazioa
eta uholdea dagoenean,
informazioa da gehien
falta dena”
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Kazetariak badu denborarik horretaz pentsatzeko, minutugarrenean mikrofonoaren aurrean
jarri behar duenean?

Kazetaria, orain, gainerako hiritarrak bezala
bizi da, eroturik. Kazetariak aurreko galderak
egin behar dizkio bere buruari. Kontua da nola
bizi zapping etengabeko honetan. Horrela bizi
gara, zappingean. Jendea ohera sartzen deneko,
zapping-ahi ikaragarria du. “Nola liteke film hori
emititzea, ordea!” dio jendeak, baina ez gara
konturatzen inork ez duela filma ikusi, jendeak
film hartako minutua ikusi duelako, eta horrekin
batera, gol bat hiru aldiz errepikatua, marrazki
bizidunak, atezainaren gelditua, neska bat goseak
akabatzen –benetan– Rhodesian, aurreko gola
beste alde batetik… Hori da ikusi duena, ez
filma. Azkenean, errealitatea eta fikzioa urtu
zaizkio, halako eran non ez dagoen bata bestetik
bereizterik. Rhodesian hiltzen ari den neskaren
irudi beldurgarriak bere indar guztia galdu du
bateko golaren eta besteko marrazki biziaren
artean. Eromena. Ez gara ahi horren ondoriorik
aztertzen ari, garai batean funtzionatu genuen
bezala ari garelako gertakaria aztertzen. Baina
bestela ari gara funtzionatzen! Kazetariak baduen
abiadura honetan pentsatzen jartzerik? Nire eran-
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tzuna galdera da: Hiritarrak badu abiadura honetan bizitzerik, badu telebista abiadura horretan
digeritzerik? Berriz ikasten hasi behar dugu:
multi-eskaintzaren gizartean bizitzen ikasi behar
dugu. Behin, hotel batean, semea eta biok. Gosaltzeko, buffeta. Haren lehen buffeta zen. Jan
zituen hamaika arrautza, hamaika opil, hamaika
bestelako. Gaixotu zen, jakina. “Ongi da. Orain,
aukeratzen ikasi behar duzu!”. Guk ere gizarte
berri batean bizitzen ikasi behar dugu. Hala ere,
lehengo ohiturak ditugu barruan sarturik. Hortxe
kontraesana.
Utzidazu, amaitzera goazen honetan, elkarrizketari puntua jarriko liokeen pasarte bat irakurtzen, eta hona aldatzen. Uste dut zure ibilbidearen berri emateko hoberik ez dela, zure iragana
eta geroa, biak ikusi ditut hitzotan.

…
“Kazetaritzaz, politikaz, bizitzaz… kontzepzio
bat bera dugun talde horretakoa naiz oraindik,
eta ez dut etsitzeko asmorik, ez nire idealak
uzteko ere. Ni, gutariko bat izanik hilko naiz”.

Nire hitzak dira, bai…

s o l a s a l d i a k
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