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Lintxamendua (edo)

T elefono dei bat desordue-
tan. Ea telebistaren au-
rrean nengoen. Ezetz,

behingoagatik ezetz, gaueko fres-
kuran paseatzen ari nintzela, nik
ere eskubidea daukadala liberta-
tea zer den usaintzeko behintzat.

Bada, joateko derrepentean etxe-
ra, jartzeko berehala telebista au-
rrean eta idazteko hutsik egin ga-
be saio horri buruz. Jainko potzo-
loa, zerbitzu publikoa ze gogorra
den. Hartzeko arnasa eskatu
nion, eta azaltzeko zertara zeto-
rren hainbesteko estutasuna.
Gaizki pasatzen ari zela telebista
ikusten. Baina zer ikusten?Cam-
pamento de verano.

Benetan zertaz ari zen ere ez
nekien. Beroarekin batera asko
jaitsi dut alerta egoera. Titulua-
gatik, gainera, pelikula gore bat
izan zitekeen, nik dakidan batek
hain maite dituen horietarikoa.

Hartara, ulertuko nuke dei egile-
aren artegatasuna. Baina, bai
zera, kontu askoz ere profanoa-
goa zen. Kopiaren kopiaren kopia
den reality bat, hemen aipatzea
ere mereziko ez lukeen zabor saio
bat, beste bat, baldin eta ez balitz
gertatu lehiakide baten kontrako
lintxamendua. Halaxe esan zi-
dan, behintzat, telefonoaren bes-
te aldean zegoenak.

Ustezko lintxatuak izen-abize-
nak zituen: Lucia Etxebarria.
Den-dena ez nuen harrapatu, eta
eskerrak: oso manipulatzailea
dela, taldekideek ez dutela nahi
beren artean, ez dela dutxatzen,

ontziak garbitzeko trapu batekin
garbitzen duela motxina, eta
abar. Nahiago hemen gelditu.
Antologikoa izan zen, halaber,
Etxebarria berak reality-a utzi
ondoren —edo oraindik ez zuen
utzi?— platoan emandako elka-
rrizketa. Nahi gabe, ziur aski, ze
laburpen ona egin zuen gisa
horretako saioen izaeraz:
oihuak, gezurrak, biraoak, irai-
nak, edozein tontakeriari buel-
tak eta bueltak, ez diren gauzak
esan, badiren gauzak isildu, elka-
rri hitza zapaldu, emandako
hitza jan, atzo zure odola edate-
raino maite zintuenak gaur ez

dizu hitz egiten, «bestela kanpo-
ratzeko izendatuko naute-eta».
Eta guztion gogoan egon arren,
inor gutxik esaten duen egia bat
jaulki zuen: diruagatik sartu
zela, liburu batekin irabazten
duena baino askoz gehiago iraba-
ziko zuela hemen aste betean
—euskal idazleok, badakizue—.
Ikasbide bat, behintzat, atera
zuen: «Inozoa izan nintzen kon-
trolatzen jakin ez nuen leku bate-
an sartzeagatik». Eta abisu bat
ere bada teleikusleontzat: ez gai-
tezen inozoak izan, eta ez gaite-
zen erori halako telebista pro-
duktu baten zirinetan.
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E
sloveniar hizkuntza
Triesteko etxe guztieta-
ra zabaltzea da Primors-
ki dnevnikegunkariaren

eginkizuna. Esloveniatik kanpo
hizkuntza horretan argitaratzen
den egunkari bakarra da. Italiako
ipar-ekialdean, Esloveniako mu-
gatik gertu bizi da esloveniar ko-
munitatea, Trieste, Gorizia eta
Udine probintzietan. Zifra ofizia-
lik ez badago ere, %10 inguru
dira. Trieste probintzian argitara-
tzen du Primorski dnevnik-ek, eta
esloveniarrak bizi diren lurralde-
en berri ematen du.     

Egunkari txikia da Primorski
dnevnik; 20-24 orrialde ditu. «Kri-
siaren aurretik 36 orrialde atera-
tzen genituen, batzuetan 40»,
azaldu du Bojan Brezigar berripa-
pereko langile ohiak. Brezigarrek
2007an hartu zuen erretiroa, 36
urte kazetari eta erredaktore
buru gisa lan egin ostean. Halere,
ez du kazetaritza bazter utzi, eta
oraindik ere egunkariarentzat
kolaboratzen du, hizkuntza gu-
txituei buruz idazten. 

«Egunkari txikia, baina osoa
da. Nazioartea, kultura, kirolak...
jorratzen ditu». Orain urte ba-
tzuk inkesta bat egin zuten ira-
kurleen artean, jakiteko zein bes-
te egunkari erosteko ohitura zu-
ten. «Primorski dnevnik erosten
duenak ez du beste italierazko
egunkaririk erosten. Nahikoa
dute haien informazio beharrak
asetzeko». Astelehena salbu, egu-
nero argitaratzen dute.

Triesten du egoitza nagusia,
eta bat txikiagoa Gorizian. Hama-
sei kazetarik lan egiten dute, eta

tekniko eta administrazio langile-
ak batuz 30 bat dira guztira. 10.000
bat ale saltzen dituzte egunero,
horietako erdiak harpidetza bi-
dez.   

Interneteko ataria dute, eta
hainbat albiste jartzen dituzte
eskuragarri denontzat, garran-
tzitsuenak eta azken ordukoak.
Haatik, gainontzeko albisteak
harpidetza bidez eskaintzen
dituzte soilik. «Bi harpidetza
mota ditugu; sareko harpidetza
eta paperekoa. Paperekoarekin
Interneteko albisteak ere jaso
ditzakezu». 

Hiru dira egunkariari zutik
eusten dioten makuluak: salmen-
tak, publizitatea eta diru lagun-
tzak. Horietako batek huts eginez
gero, kolokan gera daiteke proiek-
tua.«Publizitatea ia desagertu
egin da. %70 inguru galdu dugu.
Ez dakigu nola jarraituko du-
gun». Orri gutxiago argitaratzera
eta kazetariak kaleratzera behar-
tu ditu krisiak.

Italiako legediak gutxiengoei
eskubideak aitortzen dizkie, eta
hainbat herritan esloveniera ofi-
ziala da italierarekin batera. Ho-
rrez gain, hizkuntza gutxituetan
argitaratzen duten hedabideek
diru laguntzak jasotzen dituzte.
«Oso garrantzitsua da, diru alde-
tik kopuru oso handia delako. Bi
milioi euro inguruko diru lagun-
tzak izaten dira hedabide bakoi-
tzeko». Dolomitenegunkariak ere
diru laguntza berbera jasotzen
du. Brezigarrek argi utzi du era-
kunde publikoetatik dirua jaso-
tzeak ez duela egunkarien inde-
pendentzia mugatzen. «Gober-
nuaren aurka idatz dezakegu».
Orain, araudia aldatu behar dute-

la dio , eta diru laguntzak murriz-
tuko dituzten beldur dira. «Orain-
dik ez dakigu ezer». 

Hizkuntzaren normalizazioan
lan eskerga egiten du egunka-
riak. Izan ere, italiar giroan bizi
dira esloveniar gehienak. «Den-
detan, lantokian... italiera erabili
beharra daukazu». Eslovenieraz-
ko hezkuntza sistema dute, baina
kalean hizkuntzak duen presen-
tzia urria dela eta, praktikotasu-
na galtzen dute hiztunek. Horren
aurka egiten du Primorski dnev-

nik-ek. «Egunkariak ohiko 
hizkera familietara eramaten
du». 

Austrohungariar inperioko ga-
rian, XIX. mendean, Triesten
ongi antolatutako esloveniar ko-
munitatea zeukaten. «Antzo-
kiak, elkarteak, bankuak... zituz-
ten». Edinost izeneko berripapera
sortu zuen komunitate horrek
1894ean. «Oso garrantzitsua izan
zen egunkari hori, eta 1928ra arte
argitaratu zuten». Lehenengo
Mundu Gerraren ondoren, Tries-

te Italiaren esku geratu zen, eta
Mussoliniren italiartze prozesua
jasan zuten esloveniarrek. «Go-
bernu faxistak italieraz egiten ez
zuten hedabide guztiak itxi zi-
tuen, Edinost barne». 

Partisanoen egunkaria
1943an, Bigarren Mundu Gerra
pil-pilean zegoelarik, Jugoslavia-
ko partisanoek Gorizia inguruko
mendialdean Partizanski dnev-
nik (Partisanoen egunkaria) argi-
taratzen hasi ziren. «Hasiera ba-
tean mimeografo bat erabiltzen
zuten. 1944an, inprenta txiki bat
sortu zuten.». Partisanoen egun-
karia 1945eko maiatzaren lehena
arte argitaratu zuten, egunero.
Mila bat ale ateratzen zituzten,
eta herri txikietan banatu. «In-
prenta hori egun bisita daiteke,
monumentu nazionala izendatu
dute». 

Partizanski dnevnik argitara-
tzeari utzi eta astebetera, Pri-
morski dnevnik sortu zuten.
«Kostaldeko egunkaria esan nahi
du, izen hori baitauka Eslovenia-
ko eskualde historikoak». 

Hasieran, Jugoslaviako aska-
pen mugimenduko tresna zen
egunkaria, eta Trieste Jugosla-
viari zegokion lurraldea zela al-
darrikatzen zuen. «Politikoki oso
aktiboak ziren, Jugoslaviaren al-
dekoak». 1954an, Londresko me-
morandumaren ostean argi eta
garbi geratu zen Trieste Italia iza-
ten jarraituko zuela. «Jarrera al-
datu zuen orduan egunkariak,
eta ordutik esloveniar gutxiengo-
aren egunkaria da». 

Midaseko egunkariak (V)q Italiako esloveniarrek zaila dute egunerokoan haien hizkuntza erabiltzea.‘Primorski’
lagungarri zaie ohiko hizkera ez galtzeko. 1945an sortu zuten; lehenago ere beste eslovenierazko egunkariak bazeuden.

Hizkuntza etxeetara zabalduz  

Italiako esloveniar komunitatearen ahotsa da egunkaria. PRIMORSKI DNEVNIK
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Bihar: Eslovakiako Új Szó hun-
garierazko egunkaria.


