PROBA
BERTAN BEHERA
Dagozkien Nafarroako hainbat eragile sozial, politiko eta instituzional, baina batez ere 1938ko Ezkaba
Mendio Iheseko giza memoria eta memoria historikoaren errekuperazioan zuzenki lan egiten dutenen
iritzi eta sentimenduak bildu ostean, LA FUGA TRAIL 2018 – EZKABAKO IHESA 2018-k zera adierazi
nahi du:
Proba honen helburua, hasieratik bukaeraraino, kirolari atxikitzen ahal zaizkion elkarbitzitza,
adiskidetasuna edo pakea bezalako baloreetan ibiltzea izan da.
Ibilbidea originalarekiko ahalik eta antzekoena izan zedin nahi genuen, eta zentzu horretan
“San Cristobal-ko Presondegitik” ateratzeari oinarrizko baldintza izatea iritzi diogu, orduko ihesa hobeto
ulertaraziko zuelakoan. Hormaz barrutik bizirautera kondenaturik zeuden presoen egoera ezagutu
gabe ez genuen proba hau antolatu nahi. Horretarako, eta soilik horretarako, ezinbestekoa izan da
Lurreko Ejertzitoaren oniritzia, eta ordainetan, beraien logotipoari agerikotasuna ematea.
Onartzen dugu halaber, ziurtzat ematen genuela proba hau batzeko balio izango zuen ekitaldi
bat bezala ulertuko zela, eta ez memoriari egindako afruntu gisa, eta horrek, ezinbestean, ildo komunikatiboan gabeziak izatera eraman gaituela.
Gure helburu nagusia, kirolaren bitartez, orain dela 80 urte jazotako gertaerak ezagutzera
ematea izan da. Horregatik, atsekabeturik gaude, bertako zenbait sektorek, beraien adierazpen aktibo
eta abegikortasunik gabekoekin ulertarazi nahi izan dutenarekin. Alegia, La Fuga Trail-ek errepresaliatu
eta euren familiartekoak iraindu edo umiliatu dituela. Nafar gizartea horrelako proba bat hartzeko gai
izango zela uste izanda, zenbait premisa ontzat eman ditugu, baina denborak oker geundela erakutsi
digu.
Bestalde, gure nahigabea adierazi nahi dugu zenbait komunikabidek gaiari eman dion tratamenduarekin, iturrietara jo gabe emandako informazio oker, partzial eta zenbaitetan interesatuarekin.
Gure izen nahiz babesle eta laguntzaileen izena modu arbitrarioan erabiltzeak euren maila etiko eta
profesionala zalantzan jartzen duela uste dugu.
Hau guztiagatik, eta La Fuga Trail normalizazio, bake eta bizikidetzarako eman beharrekoak diren
urratsetan oztopo bat izan ez dadin, froga aldebakarrekotasunez bertan behera utzi eta izen emateen
dirua itzultzea erabaki dugu.
Harro gaude ia 500 partehartzaile biltzeko gai izan garelako, baina triste ere bai, espero ez genuen
errealitate soziopolitiko batekin topo egin dugulako. Zinez espero dugu, zenbait jarrera desblokeatu
ahal izateko aletxoa jarri izana, eta etorkizunean LA FUGA TRAIL bezelako ekimenek lekua nahiz onarpena izatea.
Bukatzeko, esker ona adierazi nahi diegu izena eman duten guztiei eta gure proiektu eraikitzailean
sinestu duten laguntzaile eta babesleei. Eurak guztiak gabe ezinezkoa izango zatekeen iritsi garen
lekura iristea. Eta nola ez, besarkadarik benetakoena azken egunetan harrera egin eta erabakia hartzen lagundu digutenei, eta bereziki gure ondoan egon eta euren babesa helarazi diguten guztiei.
LA FUGA TRAIL-EKO ANTOLAKUNTZA

