Euskadiko herrietako kaleetan
dirua eskatzen da gaur euskarazko
prentsaren alde, konkretuki "Anaitasuna", "Argia", "Herria", "Jakin", "Saski-Naski" aldizkarien
alde. Atzo eta herenegun egin zen
eskaera hiriburu-barnetan.
Gaurko ekintza honen bidez,
prentsaren aldeko kanpainaren
hiru helburuetarik bat lortzen da,
diru biltzea, alegia. Beste biak,
hauek dira: euskarazko prentsaren
premiaz herria kontzientziaraztea
eta, bigarren, harpidedunak biltzea.
Hiru helburuok, bada, ez dira
gaurkoarekin konplitzen, eta aldizkarion problemak ez dira ekintza
honekin ere agortzen, ez eta konpontzen.
Limosna eske katera
Premia gorritan daude gure aldizkariak, jendeak uste baino larriagotan. Burua jaso ezinik dabiltza, eta horietako batzuk urteetako
zorra kitatu ezinik. Betiko leloa,
negar zaharra. Eta gainera, bazterturik ikusten dute beren burua,
garai bateko protagonismoa galduta: gizarte "elebidunean" marginaturik, eta gizarte-dinamika berrian albora utzita bezala.
Erremedioa jartzen nonbaitetik
hasi behar eta, beren arazoak ezagutzera ematetik hasi dira aldizka-

euskarazko prentsa hilzorian: denok
erantzule
riok. Eta, jarraian, betiko herri sofrituari laguntza ekonomikoa
eskatzetik, honetarako kaiera joaz.
Limosna eske jo ere.
Kalera atera, baina nola? Ondotxo dakigu gure herrian kalera ateratzeko modu bat baino gehiago
dagoela. Errebindikapenak aldarrikatzera, protesta egitera irten daiteke kalera, esate baterako, Euskarazko prentsaren kasuan ere
badago zer errebindikatu, zertaz
protesta egin. Guk ez dugu bide
hori aukeratu, baina ez bidegabekeria delako, bestelako fruiturik
nahi dugulako baizik. Diru eske
gatoz gu oraingoan. Eta ez lotsarik
gabe.
Eske etortzeaz lotsa gara. Eskatzeak lotsatzen gaitu. Are gehiago
eskatzera jo beharrak. Herri bezala
lotsatzen gaitu horrek. Prentsaren
problema konpontzeko ere kalera
jo behar? Kalean konpontzekoak al
dira, ba, arazo hauek? Ez, noski.
Zergatik goaz, orduan, gu eta besteok, denok, kalera?: Ikastolak
("Ibilaldiak", "Kilometroak"), Eus-

kaltzaindia ("Bai Euskarari"), GauEskolak egun guti barru, eta euskarazko prentsa gaur berton. Puntu
bat dago hemen, denok batean duguna: euskara. Euskararen tratamendurik ezak botatzen gaitu kalera. -Kalera atera behar honek
horregatixe kezkatzen nau hainbeste, euskararen marginazioa
adierazten duelako. Guztion lotsarako.
Prentsa berri baten bila
Begien bistakoa da euskarazko
prentsa gaizki dagoela. Gaizki, eta
hilzorian. Batzuen ustez, baztertua
delako dago horren gaizki: beste
batzuen eritzirako, alderantaz: txarra delako dago bazterturik. Salomon bat beharko genuke eritzi bakoitzari berea emateko. Hautatu
beharko balitz, ordea, eta bietako
bat oso osoan hartu beharko banu,
ez nuke zalantzarik: marginazioan
dago honen erroa.
Nola nahi da aldizkari konpetitibo bat egin euskaraz, gure herria-

ren analfabetismoarekin, gure hizkuntzaren zatiketarekin, aginte
publikoaren laguntzarik gabe, hizkuntza periodistikorik gabe, kazetari euskaldunik gabe? Eta bada
besterik ere: azken bost urteotan,
Francoren heriotzaren ondoren,
periodismoak erdaratik jo du osoki
Euskal Herrian. Hor daude lekuko
"Punto y Hora", "Garaia", "Berriak", EGIN, "Deia", "Ere". Diru
abertzalea eta bestelakoa aldizkari
horietara joan da, ez euskarazkoetara. Kazetariek hor ihardun dute,
eta ez gurean. Irakurleak errazago
irakurtzen du erdarazko aldizkaria
euskarazkoa baino. Hona ba,
ahantz ezin dezakegun datu zenbait. Baldintza eta jokabide hauek
kontutan eduki gabe, erraza da
— errazegia— irakurleen beherakadaren, zorren, eta produktu txarraren errua aldizkaritakoei beraiei leporatzea. Kasu batean edo bestean
egia litzatekeena, oro har ez da horrela. Ez belaunaldien, ez lantaldeen erreleborik eta segidarik egon
da euskal kazetaritzan. Hutsuneak,

etenak eta desbideratzeak euskarazko prentsan ezker-eskuin aurkitzea, ez da mirari. Halere, aldizkari
hoberik egin zitekeela? Bai, noski.
Autokritika beharrean daudela euskal aldizkariak? Baita. Baina kasu,
ez hauek bakarrik.
Geroari buruz nere pentsaera
galdera moduan agerturik amaituko dut. Autokritikaren eraginez,
inguruaren zirikadaz, guztion laguntza leialaz prentsa berri baten
bila jo behar dugu. Nola, ordea?
Gaur hilzorian dagoena hilaz?
Daukaguntxoa ere hil egin behar
ote dugu, etor daitekeenaren
edoeta beharko genukeenaren izenean, alternatiba konkreturik ez
daukagularik, noski? Non dago soluzioaren formula magiko hori?
Zeinek sortu behar ditu euskarazko
aldizkari berriak? Gobernuak? Ez
zait iruditzen bide zuzena. Nork,
orduan? Azken bost urteotan sorturiko informaziobideak, erdarazkoak dira denak: ez ahantz hori.
Euskal Herriaren egoera berriari
dagokion prentsa berriaren jitea,
denon artean asmatu beharko
dugu, nahi eta ez. Zergatik ez uler
oraingo kanpaina hau euskarazko
prentsa berri baten aldeko ekintzaren lehen urrats bailitzan?
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