
JOAN MARI TORREALDAIREN OMENEZ

Erabakia nuen.

Erabakia nuen, bai, Errioxara joan eta bertako herri batean bakartuko
nintzela, neure hurrengo proiektuari gogor ekiteko. Erabakia nuen, ondorioz,
eskaintza onest guztiei uko egingo niela, baita proposamen desonestei ere:
hauei batik bat, hain da ahula haragia… Esan nahi baita ez nuela tentazioan
erortzeko asmorik, ez Noemi Campbell ez miss Euskadi ezta —bineta
olariagatsu batean sartuz— Titiñe Titixut bikinian etorrita ere, balizko hiru
amoranteak beren xarmangarri guztiak dohainik eskaintzeko gertu.
Lehengoan, baina, dei bat jaso nuen: “Joan Mari Irigoien?”. “Bai”, erantzun
nion; eta erantsi nuen: “oraingoz bai…”, zientzietako ikasle ohiok atsegin
baitugu zehaztasuna. Eta telefonoaren bestaldeko ahotsak: “Fito Rodriguez
nauk, eta hara: Euskal Pen Klubekook sari bat antolatu diagu, Euskal Herriko
luma konprometitu batentzat; aurtengoa Joan Mari Torrealdairi ematea
erabaki diagu, eta zera, jende batek pentsatu dik, hik zera, hitzezko xirri
batzuk…”. Eta ezin ezetzik esan: Foruko gizonari omen, Altzakoak amen.
Balizko hiru amoranterenak baino indar handiagoarekin sartu baitzitzaizkidan
Fitoren hitzak, hain erofitoak —erotikoak, alegia— eta iradokikorrak… Halako
moldez, non izugarri poztu bainintzen, lehenengo ezustearen ondotik. Izan
ere, maite dut Joan Mari Torrealdai. Ez dakit Joan Mari delako edo Torrealdai
delako, berdin da. Izena ez ezik abizena ere konpartitzeko prest bainago.
Bera, Torrealdai. Ni, Irigoien. Izkribu hau irakurrita gero, Torregoien edo Irialdai
izan gaitezke, biok anaituta. Hik aukeratu, Torre, ezizenak asmatzen eta ongi
bereizten trebea haiz eta.

Azken puntu honi buruz inork dudaren bat balu, datu bat, Auñamendiko
hiztegi entziklopedikoan aurkitu nuena, Torrealdairi buruzko erreferentzian:
“Ha utilizado, entre otros, los seudónimos de Alday, Altzibar, Altxarteondo,
Torre y Larrinaga”. Orain bi gehiago dauzkak aukeran, badakik… Hala ere, nik
“Torre” deitzen diot, lagun artean ditugun elkarrizketetan. Eta hara: Acebes
jauna imajinatzen dut hitzalditxo honetan, han atzealdean eta gorde-gordean.
Eta haren irudimena saltoka, baita haren logika surrealista ere, musika
monotematiko baten antzekoa, in crescendo eta in crescendo betiere, letania
berean harrapatuta: “Torre, torrerista, terrorista; Torre, torrerista,
terrorista… ¿Qué prueba más necesito?”. Ondoren, Acebesek kartzelan
sartzen du Torre, dorre handiagoak ere erori dira-eta…

Imajinatzen dut, halaber, Madrilgo hainbat egunkariren biharko edo etziko
titularra: “Escritorcillos vascos del Putapén Club homenajean a un
filoterrorista encausado en el sumario Egunkaria”. Garzon inklitoak



muturreraino bultzatu duen “inguruaren inguruko teoriaren arabera”, agirretar
abertzale guztiok baikara filoetarrak, filoterroristak, filokomunistak: garai
batean Iñakiz eta Iñaxiz josita zegoen herri hau; gero, Iker eta Ainhoa nagusitu
zitzaizkigun; gaur, berriz, Teofiloz eta Teofilaz bete du juje ultraespainiarrak,
Filomenoz eta Filomenaz, filoputa ez dena filoputa t’erdi… Paisajea ederki
aldatu digu behintzat, belar gozotik belar gaiztora.

Fitoren deia jaso ondoren, harremanetan jarri nintzen Torrealdairekin,
telefonoz, beronen curriculumaren berri jakiteko, beste gauza batzuen artean.
Ene harridura, Torrealdairen curriculuma eta haren merituak ikusi nituenean!
Zenbat kargu eta zenbat titulu! Eta, batez ere, zenbat lan eta zenbat
gogoeta! Torrealdai jaunak bete du, bai, Descartesen harako maxima hura:
Cogito ergo sum. Ondorioa: ehun tona curriculum! Zin egiten diat, Torre,
kamioi handi bat erregalatuko diadala, loteria tokatzen bazait. Erremolke
handiago batekin, noski.

 “Enbaxada ederra!”, esan zidan Torrealdai umoretsu batek, telefonoaren
bestaldetik: “Orain santu egin beharko naik, badakik”. Egin beharko haut, bai,
ustezko gaizkile bat santu egitea lan erraza ez bada ere, zer uste duk hik…?
Gainera, Benedicto XVI.-ak hi santu egitea espero baduk, etorkizun beltza
daukak, adixkide!

Curriculumaren arabera —ez dizut osorik irakurriko, entzule, ez baitut
gaupasa egiteko asmorik, ondoko lerroetan osorik transkribatu dudan arren,
hori bai, nahi dezanarentzat—, badakigu Joan Mari Torrealdai Nabea —euskal
kulturaren habea— 1942ko azaroaren 24ean jaio zela, Foruko Urberuaga
auzoko Mosone baserrian. Lehen ikasketak Foruko herri eskolan egin zituen,
mutikoen eskolan, orain udaletxea dagoen lekuan. Gero, Arantzazura jo zuen
batxillergoa egitera (1954-1959). Hiru urtez (1960-1963) egin zuen Filosofia
Oliten, eta Teologia lau urtez (1963-1967) Arantzazun, apaiz-karrera amaitu
arte. Gero, Frantziara joan zen, goi-ikasketak egitera, Zarautzko Eskola
Profesionalean urte batez eskola eman ondoren eta bi urtetan “Jakin”
aldizkariko zuzendaria izan ondoren. Toulousen, Teologiako lizentziatura egin
zuen. Parisen, Hizkuntza Frantseseko diplomatura, baita Gizarte Zientzietako
lizentziatura ere. Goi-ikasketak egin bitartean, eta gero ere bai, ingelesa ikasi
zuen Ingalaterran: Canterburyn eta Londresen. Paristik bueltan, Anaitasuna
hamabostekariaren zuzendaria izan zen, baita Soziologiako Irakaslea ere,
Deustuko Unibertsitatean. Doktoradutzako ikastaroak eman ditu Euskal
Herriko Unibertsitatean. Euskaltzaindiaren enkarguz euskal idazleen eta
euskarazko ekoizpen idatziaren azterketa egin zuen. Hasieratik bertatik da
Euskaldunon Egunkaria-ren Administrazio Kontseiluko kidea, Editorial
Kontseiluko zuzendaria, eta geroago, Administrazio Kontseiluko lehendakaria.



Gaur egun Mondragon Unibertsitatean ematen du eskola. 1977tik hona,
“Jakin” aldizkariaren zuzendaria da.

Tituluen artean: Teologian lizentziatua, Hizkuntza Frantsesean
diplomatua, Autogestioan diplomatua, Gizarte Zientzietan lizentziatua,
euskaltzain urgazlea, Deustuko Unibertsitateko irakaslea, Euskal Herriko
Unibertsitateko irakasle gonbidatua, Mondragon Unibertsitateko irakaslea,
"Euskal Idazleen Elkartea" erakundeko idazkaria, "Soziologoen Euskal
Elkartea" erakundeko idazkaria; Informazio Zientzietan graduko lizentziatua,
Euskal Herriko Unibertsitatean; Zientzia Politikoetan eta Soziologian doktor,
Deustuko Unibertsitatean.

Eta ez daude hemen titulu guztiak, sukaldaria ere primerakoa da-eta,
Subiñano eta Argijanaren parekoa bai, Beatrizek esan didanez, Beñati eta
Garaziri galdetu beharko…

Argitaratutako liburuak: Iraultzaz, Euskal Idazleak Gaur / Historia Social
de la Lengua y Literatura Vascas; Euskara eta Euskal Telebista; XX. mendeko
euskal liburuen katalogoa (I., II., III. eta IV.); Euskal Kultura Gaur. Liburuaren
mundua; El libro negro del euskera; Martin Ugalde: Andoaindik Hondarribira
Caracasetik barrena; La Censura de Franco y los escritores vascos del 98; La
Censura de Franco y el tema vasco; Artaziak; Martin Ugalde. Biografia; Martin
Ugalde. Idazlan politikoak/Periodismo político; Imanol Murua. Gipuzkoako
Alkate.

Argitaratutako saiakerak ere mila ditu, artikuluak ere zer esanik ez, bai
Jakin-en eta bai beste aldizkari askotan ere. Bakarra aipatuko dut: La censura
gubernativa y el libro vasco (1936-1983): Análisis de los informes del
lectorado. Tesi doktoral bat da, Deustuko Unibertsitateko Zientzia Politikoak
eta Soziologia Fakultatean egina, 1.400 orrialdekoa. Mila eta larehun orri, bai,
jaun-andreok! Eta ni, idazle bakarra nintzelakoan, lur bat haratago joana;
Torrealdai, baina, bi lur eta hiru lur haratago joan zitzaigun, antza, orain dela
urte batzuk, eta ni enteratu ere egin gabe!

Bere jardun editorial eta periodistikoan, Anaitasuna  aldizkari
hamabostekariaren zuzendaria , Jakin-en zuzendaria, Jakinkizunak, S.L.
argitaletxeko gerentea, Comun aldizkariaren erredakzio-kidea,  Euskaldunon
Egunkaria  egunkariko lehendakaria; Anaitasuna, Jakin, Argia, Egunkaria, Egan,
RIEV, Euskera, Común, eta beste aldizkari askotan, kolaboratzaile; Elkar
argitaletxeko kide sortzailea, baita Elkarlanean argitaletxekoa ere;
Euskalgintza Elkarlanean Fundazio-ko Patronatoko kidea.



Sariak, berriz, hauetxek: Kirikiño Saria (1976), euskaraz egindako urteko
kazetaritza-lanik hoberenari; Durangoko Liburu eta Disko Azoka antolatzaile
den Gerediaga Elkartearen Tontorra Saria (1977), liburugintzan eta
kazetaritzan egindako lanagatik; Euskadi de Plata Saria, (1977),  Euskal
Kultura Gaur liburuari,  Donostian ospaturiko Liburu Eguneko Azokan liburu
salduena izateagatik; Euskadi de Plata Saria, berriro, hurrengo urtean, El Libro
Negro del Euskera liburuarekin; Kutxa Fundazioak antolaturiko Ciudad de Irún
Saria (ensayo) (1998) La Censura de Franco y el tema vasco liburuari.

Baina sari bereziena, beharbada, jaioterrian eman zioten, bertako Kultur
Etxea “Joan Mari Torrealdai” izenpean eraiki zutenean, 1999an.

Hurrengoa, beraz, Sondikako aireportua tokatzen zaik, tokayo, eutsi
goiari! Bide erdia egia daukak, gainera, helikoptero-praktikak ere egiten hasi
ez hintzen, bada, txoritxo batek esan didanez: hi bizi haiz, hi!

Baina natorren etorri beharrekora. Jarraian, izan ere, Joan Mari
Torrealdairen nortasunari buruzko zertzelada gutxi batzuk emango ditut,
berak euskal kulturari eman diona ikuspuntu harturik. Zergatik ibili behar dut,
ordea,  indarrak xahutzen, lan hori, “Jakin”-en 102. alean argitaratutako “Joan
Mari Torrealdai. 25 urte ‘Jakin’-en zuzendari” izeneko artikuluan, ezin hobeto
egin zuenean Joxe Azurmendik? “Joxe Teofilo Azurmendik”, alegia, edo “Joxe
Filomeno Azurmendik”, bata edo bestea, horretan egiten dut zalantza: hik
esan beharko, Joxe, bezeroak beti arrazoi…

Hemendik aurrera, beraz, Joxeren hitz asko eta asko neure egiten
ditudala, nik neuk idatziak bezala emango dizkizuet aditzera… nik Joxeri
lapurtu edo berak niri, guztia etxean geratzen baita, azken finean.

Hala, bada, derradan, hasteko, dohain intelektual praktikoak erakutsi
dizkigula Torrealdaik, nonahi eta noiznahi, bere ibilbidean zehar; pertsonekiko
tratu berezia, baita talde lanerako gaitasuna ere, zuzendaritza naturaltasun
osoz asumitzeko prest, beharren arabera: karisma kontrolatu bat, energia
isila, irekitasuna munduari, diferentziaren eta armoniaren kultura eta
elegantzia. Hitz batean, kultur animatzaile militantearen dohainak deituko
nituzke: idealismo errealista, efikaziaren zentzua, ideien basoan —bereak ala
besterenak, berdin da— bereizteko eta selekzionatzeko ahalmena, edozeinen
ideiak bereganatzen eta bideratzen jakitea, jendea lanean jartzea. Hiruzpalau
iradokizunetik proiektu bat ateratzeko abilezia, baita jende hautatuz ekipoa
osatzeko eta hura irmo gidatzeko trebetasuna ere. Gero, handitasun eta
zabaltasun izpiritu bat, txikikerietan ez galtzeko, problemak beren dimentsio
globalean planteatzeko, zeregintxo konkretuenetan ere marko orokorrak inoiz
ez ahazteko.



Esan nahi baita osoaren zatiak osotasunaren funtzioan ulertzen dituela
Torrealdaik. Euskal Herriaren kontzeptuari begira, zer esanik ez. “Bizkaitarra
baino lehen euskalduna naiz”, dio euskara batuaren auzian, probintziakeria eta
txokokeria guztiak bazter utzirik.

Torrealdaik euskara baitu, beste jende askok bezala, kezka bizi. Nola egin
aurrera, ordea, alor honetan, euskararen historia ez badakigu? Aipatzekoa eta
azpimarratzekoa baita Torrealdaik egin duen ahalegina, euskararen eta Euskal
Herriaren historia ilunak —hizkuntz zapalketa, errepresio politikoa, zentsura,
etab.— agerian jartzeko. Bere historia ez dakien herriak nekez lortuko baitu
askatasuna, bestela ere nahiko lan…

“Euskararen zapalkuntza, 1936-1939” izeneko lana honela hasten da:

“Euskaldun gazteak ez du aintzat hartzen Euskal Herriaren aurka
frankismoak egindako kultur jenozidioa. Aintzat hartu ezeze, ezagutu ere ez
du egiten”: ez Torrealdaik hau idatzi zuenean, ezta gaur ere, zoritxarrez, diot
nik: axalean bai, beharbada, baina ez mamian eta bere sakontasun osoan.

Ez dugu Aurelio Arteta UPVko profesoreak deklaratu zaharra, egia dela
Franco-k euskara erreprimitu zuela, baina euskararen galerak zerikusi
handiagoa duela beste kausa batzuekin, batez ere euskaldunen euskararekiko
abandono axolagabearekin, hizkuntza nekazaria eta inutila bezala ikusi
dutelako gizarte modernoan… Hizkuntzak, batzuk basatiak omen eta besteak
zibilizatuak. Horrela kontatzen du Artetak bere historia, bere arrazoitzeko
modu horrek berak bere historia ez balu bezala, aspalditik datorrena
Torrealdairen saioan ikus daitekeen bezala propaganda frankistan. Espainola,
esaten ziguten, “el idioma más glorioso y más sonoro del redondo mundo” da;
“ni dialectos como el catalán ni jerigonzas como el vascuence” dago
toleratzerik, onartezina baita “enfrentar con una manera de expresión de más
de cien millones de seres humanos, una parla de orígenes no esclarecidos,
pero que es a nuestro idioma lo que la rueda del carro de bueyes a la hélice
del avión”. Edo: “Por tanto, ha de ser la ciudad quien en escuela, púlpito y
bando imponga a la montaña una manera ilustre de expresarse, pues no sería
admisible más que bajo una influencia separatista y masónica (…) que fuera
el monte quien pretendiera imponer a la ciudad su ruda y agria expresión”.
Propaganda eta dotrina ofiziala hori zen, eskolatuen, intelektualen eta jende
jaunaren iritzia. Nola harritzen gara, jende xumearen iritzia izatera ere iritsi
bada? Ez da, ez, mesprezua eta propaganda bakarrik egon. Zer minimizatu ez
dagoen zapalkuntza legezko, poliziako, ekonomiko eta sozial zitala egon da.
Ondorioz, beraz, Torrealdaik betean asmatu zuen, euskararen zapalkuntza
dela-eta, jokaera linguistikoaren atzealdean frankismoak dituen izpiritua eta



ideologia aztertzeko erabakia hartu zuenean. Izpiritu hori baita, funtsean,
“Jakin” irakurtzen ez duen hainbat jende jakintsuk —sasi-jakintsuk?—
zabaltzen duena, egun batean bai eta hurrengoan ere bai, hedabideetatik, eta
ez baitugu ahaztu behar Garzón eta Del Olmo bezalako epaileen izpiritua
Pierre de Lancre inkisidorearen izpirituaren emanazioa besterik ez dela:
atzoko izpiritua eta gaurkoa, betiko bera…

Torrealdaik bere ikerketa-lanetan erreparatzen duen beste fenomeno
bitxi bat “legenda beltzaren” deskargatzea da, espainolen bizkarretik
euskaldunon gainera. Intolerantzia, politikaren kontzeptu erlijioso-sakrala,
fundamentalismo ideologikoa, fanatismoa, historikoki espainolen
karakterizazio klasikoak izan dira. Hala, bada, beraiek zama beltz horretatik
libre uste izateko, ez dute metodo hoberik aurkitu, itxuraz, abertzaleak
intoleranteak eta fanatikoak bezala kontsideratzea baino, eta azken buruan,
beren “etsaiak”:

“Los obispos vascos, con sus pastorales —Torrealdaik Umbrali hartu dion
liberaltasun espainolaren perla bat bakarrik aipatzeko—, están sustituyendo el
agua bendita por amonal en todas las iglesias, parroquias, catedrales, ermitas
y oratorios vascos (…). Monseñor Setién es, sí, el último carlista, por lo que
llevamos leído (?) de él, el clérigo legitimista de un racismo y un aldeanismo
que no habían vuelto a ser tan virados, revirados y virulentos desde el XIX”.

Gogoratzekoak dira, halaber, Torrealdaik 1.987-88an idatzi zituen
artikuluak, “Jakin”-eko “Egunaren gurpilean” izeneko sailean. Torrealdairen
nota labur hauek, askotan, prentsaren irakurketa kritikoak baino ez dira
izaten. Adibidez, Juan Gelman poeta argentinarraren honako esaldi hau
irakurrita: “exilioan aberri bakarra hizkuntza da”, bere buruari egiten dio itauna
artikulugileak, kezkaturik: “exilioan ote gaude geure herrian?”. Prentsa
irakurketa horietan behin eta berriro agertzen den gaia, bestalde,
manipulazioarena da: manipuTazioarena, alegia. Edo, bestela esanda:
informazio desinformatzailearena. Argentinako futboleko mundialean, mota
guztietako hedabideek —irrati-telebistek eta aldizkariek— hartu zuten lurralde
hura, halako suertez, non mila gauza ikusgarri eta jakingarri baitziguten
ikusarazi eta jakinarazi kazetariek handik: bakarrik, inork ez bide zituen inon
ikusi 15.000 desagertuak, 8.000 preso politikoak eta 8.000 hildakoak arrazoi
politikoengatik. Torrealdairen ondorioa, hauxe: “Hara joan diren Espainiako
jokalariek herri normal bat ikusi omen dute, aitortu dute bueltakoan. Eta noiz
ikusi du Euskal Herriaren zapalkuntza gure hondartzetara etorri izan den
udatiarrak? ‘Terrorismo zuria’ ikusgaitzagoa da”.

Informazio desinformatzailearen inguruan parentesi labur bat. Hemen ez
bainuke ahaztu nahi Aznarrek eta PPk azken urteotan egin duten politika.



Lerro hauek apirilaren 28an idazten ari naiz —Gernika bonbardatu zuten 68.
urteurrenean, beraz, oker ez banago—, eta gogoratu, besterik gabe, zer
propaganda erabili zuten frankistek, bonbardaketa gorri eta separatistei
leporatzen zietela. Baina eta ez genuke ahaztu behar —ez horixe!— PPkoak
frankisten oinordekoak direla eta berdin segitzen dutela, Der Angriff (Erasoa)
izeneko egunkari alemaniarra zuzendu zuen gizonaren eskolakoak baitira,
azken batean —Goebbelsen eskolakoak, alegia—, eta gezurra behin eta
berriro erabiltzen baitute propaganda-arma gisa Euskal Herriari dagozkion
kontuetan, beraiek eskuak garbi-garbi balituzte bezala, inork baino zikinagoak
dituztenean: manos limpias, omo lava más blanco, badakizue… Eta horren
ondorioa baita Egunkariarekin lotutako afera, 18/98+ sumarioa, etab., etab.

Aurrera jarraituz, baina, ekologia ere kezka-iturri du Torrealdaik, eta ez
nolanahikoa, gainera. Hara zer zioen, “Iraultzaz” liburuan, 1977an,
“Ekologiatik iraultzara” zeritzon kapituluan:

“Teknika eta tresna berriak sortu eta sortu dihardu gizonak. Arriskuez
axola gutiegirekin. Etekin eta interes pribatuek dute mundua eta ardura.
Ondorioa hau da: gizona gero eta arrisku handiagotan murgildurik aurkitzen
dela (…). Begira dezagun Europa: zentral nuklearrak hor ditugu, bonba
atomikoa ere bai, karreteratan garraio arriskutsuz kargaturiko kamioiak,
trenbideak berdin, gure buru gainetan errusiar satelite zoro bat kontrola
galduta, non eroriko den ez dakigula, Amoco Cádiz itsasontzia leherturik eta
Bretainiako itsasertza hondatu duelarik, hainbeste lantegi arriskutsu gure herri
barnetan eta ingurutan, eta abar. Hauxe da gure zibilizazioa”.

Baina ez dugu ikasten, eta hor dugu Pestrige-ren afera eta beste eraso
ekologiko asko ere. Baina, urrutira joan gabe, etxean ditugu AHTaren eta
Pasaiako superportuaren auziak ere, ea zer gertatzen den…

“Bilbo handia ala Bilbo munstroa?”, dio 1.978an: “Bizkaiako jendetzaren
%79a Bilbo Handian bizi da. (…) Kontzentrazio ikaragarria da, lur eremuz
%16,7 besterik ez dela kontuan edukiz. (…) Hori absurdoa, hori!”. Eta
ondorioztatzen du: “Gure zibilizazio honek bihotzean du natura erabiltzeko
joera. Naturaren kontra borrokatuz eraiki du gizonak Mendebaldeko gizarte
hau”.

Baina eta ez dugu ikasten. Baina eta, urrutira joan gabe ere, hemen
bertan ditut, neure auzoan, Altzan, beste hiru mila etxe berriren mehatxua.
Behin eraso zioten Altzari, eta berriro eraso nahi diote. Ez ote litzateke askoz
hobea, altzatarrentzat ez ezik, donostiar gehienentzat ere, Auditz-Akularko
parkea parke bezala uztea eta zaintzea, dauden arbolak errespetatuz eta
berriak han eta hemen landatuz? Zementua eta zementuaren gaineko



zementua jasan ondoren, baita San Markosko zabortegi zikina ere —kea eta
kiratsa gau eta egun, urte luzeetan—, altzatar askok biziki eskertuko genuke
horrelako neurri bat hartuko balitz. Merezi dugu, gainera. Baina politikariek
beste gauza bat erabaki dute, antza. Ikusiko dugu…

Euskalgintzaren alorrean, Torrealdaik efikazia du neurri, efikaziak ematen
baitio baliotasuna edozein ekintzari. Eta efikaziaren talaiatik, beti adi eta
kritiko azaltzen da egiten ari garen bideari, geure obrarekin inoiz maitemindu
eta itsutu gabe. Eta ulertzekoa da. Ez baikara luxutarako dagoen herria —are
gutxiago euskararen ikuspuntutik— eta indarrak alferrik galtzea gure
hondamenerako leizea zabaltzea bailitzateke. Eskailera gora beharrean behera
jartzen baitugu sarritan, borondaterik onenarekin. Adibide bat ematekotan,
hara nola zirikatzen dituen gaur omentzen dugun gizonak, jaialdiak antolatzen
zituztèn garai bateko ekintzaile eskuzabalak, 1980an idatzitako “Alto
jaialdien antolatzaileei!” izeneko artikuluan:

“Kultura putetxe bat bilakaraztea, kultur-gizonak erretzea, hori azken
15-20 urteotan maiz gertatu den gauza da. Kulturaren autonomia gutxiegitan
errespetatu da. Hainbat hitzaldi, hainbat kultur aste, hainbat jaialdi, hainbat
kantaldi, herriko festen ‘dekorazio’, ‘betegarri’ edo antolatzaileen irudimen
falta izan dira. Hona zer bilakatu diren gaur. Zulatzen den puxika baten
antzera hustu dira ekintzok”.

Beste mila haritatik tira dezaket handik eta hemendik, ehun tona
curriculumek horretarako eta gehiagorako ematen baitu, bistan da: Torrealdai
jauna Euskal Idazleen Elkartean idazkari izan zèn garaia aipa dezaket, irribarre
batzuen truke hitzaldiak nonahi ematen zituèn garaia, Durangoko azokaren
bultzatzaile kementsua, Nikaraguako bidaia… Aski da, baina. Joan Mari
Torrealdairen bizitza eta haren jarduna irudi bakarrean laburbil baitezaket:
“kultur gizona, langilea bezain ekintzailea, zintzoa eta zuzena”. Baina ahalik
eta zuzenen dabilenari ere okertzen zaio bidea behin edo behin, eta Torrealdai
ez zen salbuespena izan. Otsaileko egun batean izan zen, badakizue,
“Egunkaria” itxi zutenean. Atxiloketa hura… Torrealdaik gaztetan miresten
zuèn Ionescoren pertsonaje bat balitz bezala. Absurdoaren teatroko eszenarik
absurdoenean. Krudelenean. Kafkiarrenean. Baita kalkulatuenean ere,
botereak beti egiten baititu bere kalkuluak, eta “Egin” itxi zutenean epela izan
baitzen euskal gizarteak eman zion erantzuna, zoritxarrez, neurririk gabeko
eskubide-urraketa hari. Egunkariaren kasuan, baina, erreakzionatu egin
genuen, estatuak egindako kalkuluak hankaz gora jarriz. Nola ez genuen
erreakzionatuko, bada? Begian itsatsita geratu baitzitzaizkigun telebistan
ikusi genituèn irudiak: ospe eta sona handiko gizon maitagarriak, betiko horiek
umiliatuta; euskal kulturaren alde buru-belarri lan egin beste pekaturik egin ez
zuen jendea, betiko horiek zapaldua; betiko horiek betiren beti…



Erreakzionatu egin genuen, bai, erasoak merezi zuen neurrian
erreakzionatu ere. Eta Donostian izan ginen, jakina, inguruotan inoiz izan den
manifestaziorik jendetsuenean. Eta, Jose Luis Otamendi poeta handiaren hitz
ezin ederragoak oroituz, honek lur bat jarri zion zure minari / zuen minari,
horrek beste lur bat eta hark beste bat, guztiok jarri genion lur bat zure
minari / zuen minari… zauri mingarri bati benda bat jartzen zaion bezala:
honek negarraren lurra jarri zizuen, horrek amorruarena, hark maitasunarena…
elkartasunaren eta solidaritatearen lurra betiere.

Ene lurrak soneto baten baitan hartu zuen forma. Ordu larri haietan
idatzia da eta zuei guztioi eskainia. Hauxe duzue:
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Sartu da ardi-larruz jantzitako otsoa,
baimenik eskatu gaberik, jakina…
Atxilo darama uso lumaurdina,
mutu nahi bailuke haritz den mintzoa.

Itxi du. Bai hotza ziegen altzoa!
Zorrotz datoz hortzak, astuna burdina…
Sorgin-ehiza hasi da, eta zu… sorgina!,
bihotzeko maite kuttun fin zintzoa.

Ametsen hegoan zuregana helduz,
baina, ene eskuen beroa damaizut,
musuz josten dizut azal urratua,

ixten ditut zure zauriak ukenduz,
zurekin bat, zure minean sartua,
burua makur bai, baina gogoa zut…

Zer gehiago esan? Artxiba dezatela kasua eta bakean utz gaitzatela!

Beste soneto batekin bukatuko dut. Hau, partikularzki hiri eskainia, Torre,
eta zuka idatzia, gogoak halaxe eman didalako.



MAIATZAK 10

Agur zuri, Joan Mari Torrealdai,
gizon buru-argi txit agurgarria,
injustiziaren suzko aldarria,
euskal bihotzaren beharrezko osagai.

Agur, zuri: agur eta ohore, bai,
zugan baita bizi herrizko harria,
badakigun esku beltzak jazarria:
zutik zegoenak, baina, zutik darrai…

Belar zapaldua zu, goitik behera,
baina zu, halaber, goi-mendiko haitza;
zu, gure gidari eta bidegile;

zu, kulturgintzaren suzko eragile;
zu, maratoilari guztiz nekagaitza;
zu, guapoa: hori ere bai, gainera!

Eskerrik asko.


