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I
Lautadako 5. Erkidegoan
Iraultzaren umeak esker txarrekoak dira beti,
eta iraultzak eskertu behar die hala izatea.
Ursula K. Le Guin
Zer sentituko litzateke errebolber bat eskuetan edukita?, galdetu zuen
Ardoik halako batean. Kanpoan zeuden, giro epel samarra probestuz, baina
hala ere ondo babestuta muinoko estalkiaren itzal azpian, euri bidearen
parean.
Ez dakit, erantzun zion Elurrek, baina zeure buruari galdetu beharko
zeniokeena ez da hori, baizik eta zer izango litzatekeen Tomahawk Block IX
misil bat erabiltzea, eta halako baten jaurtiketak zenbat hildako eragingo
lituzkeen, gurea bezalako herri batean eroriz gero, adibidez.
Ez zaitez aspergarria izan, Elur, erantzun zuen Ardoik, Hausnarketa
Taldean –garai batean Eskola deituko zioketen– buruz ikasitako lezioen
kalkoa sumatuz haren hitzetan. Zuk zeuk ere ez dakizu-eta zer zen misil
bat erabiltzea. Eta ezin duzu errebolber batekin konparatu. Errebolber bat
objektu ukigarria zen, txikia, eskura egokitzen zena. Distiratsua, zilarra edo
eguzki plakak nola. Edo beltza, hoztasun iluneko tresna bat. Edertasun
moduko bat zeukana bere barruan. Horri buruz ari nintzen. Ez loro batek
bezala errepikatutako irakaspenez: pentsatzen nuen adiskideen artean,
eta Hausnarketa orduetatik kanpo, edozer botatzeko askatasuna genuela.
Une batez, azken esaldiak ahots goran esan zituen ala ez zalantza
egin zuen Ardoik.
Elurren, Iholdiren eta Nahiren gorputz eta aurpegi tenkatuek berretsi
zioten ahots goran esan zituela. Kaka.
Nondik atera duzu hori guztia?, galdetu zuen haietako batek. Ardoik
ez zukeen asmatuko hiruretako nork.
Hori guztia, zer? Sobera dakit armak txarrak direla, eta debekatuta
daudela. Iruzkin estetiko soil bat zen…
Errebolberren inguruko informazioaz ari gara, Ardoi. Ordukoan Iholdi
izan zen erantzun ziona; Ardoik berehala ezagutu zuen haren begi beltzen
atzean piztutako sugarra, eta beldur pixka bat sentitu zuen, nahiz eta ez
zuen jakin zehazki horregatik izan zen, ala pluraleko lehenengo pertsonaren erabilera esanguratsuagatik.
Ez da ezer, hortik zehar aurkitu dudan zerbait besterik ez, erantzun
zuen Ardoik, ohitura zuen bezala eskuak asko mugituz, eta hondakindegi zaharra zegoen aldera seinalatuz. Horretaz ere berehala damutu zen,
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adiskideek bi eskuak bizkarrera eraman eta gurutzatu zituztela ohartu
bezain laster. Eztabaida Baketsurako Jarrera. Ez zuen horretara iritsi nahi,
inolaz ere. Berak kalaka ganoragabe bat besterik ez zuen nahi, lau lagun
aire librean, egun ez bereziki bero batez gozatzen, azkenean, ikasketez eta
auzolanez libre une baterako, ur freskoz eta, behingoagatik, naturalez –ez
behin eta berriro filtratuaz– betetako kantinplora ondoan, eta eroso eserita izpi ultramoreen eraso etengabetik babesteko kalamu-orez egindako
estalki zeharrargitsuaren gerizpean.
Berak ere altxatu eta eskuak gurutzatu zituen bizkarraldean, zer erremedio. «Zure mende nago, ezerk ez nau babesten, ezta nire beso eta ukabilek ere: konfiantza osoa daukat gure arteko eztabaida baketsua izango
dela», horixe esan nahi zuen jarrera hark.
Guztiak zeuden nahikoa beltzaran. Bik, Elurrek eta Nahik, hegal zabaleko kapelak zeramatzaten; Ardoik zapi more batez estalia zuen bere ile
gorri joria. Guztiek zeramaten, eskuineko edo ezkerreko eskumuturrean,
eguzki-argiarekin funtzionatzen zuen trepeta digital txiki hura, ordua ez
ezik irradatze datuak eta tenperaturaren berri eguneratua ematen zizkiena etengabe. Guztietan agertzen zen 32 zenbakia, une hartan: 32 gradu
zentigradu.
Ez dut uste…, hasi zen Ardoi.
Ez zaizu eztabaidatzeko moduko gaia iruditzen, ala?, Iholdik.
Dena izan daiteke eztabaidagai, noski, baina ez nuen horren serio jarri
nahi. Besterik gabe.
Errebolber bat gauza serioa da, Elurren arrapostua. Arma zinez hilgarria zen; kargagailu batean hogei bala izatera irits zitekeen. Pentsa: hogei
pertsona hil zitzakeen ekinaldi bakarrean. Ez da ikaragarria?
Ez, oker zaude, erantzun zuen Ardoik, errebolberrek ez zeukaten
kargagailurik; zu pistola erdiautomatikoez ari zara. Eta hogei balako kargagailuak ez ziren horren ohikoak, halakoetan. Errebolberretan, ordea…
Ikusten?, Nahik. Ez esan ez denik larritzeko modukoa. Nola dakizu
hainbeste kontu horiez?
Zuek bezala, Iraganaren Kritika saioetan aztertzen ditugun materialetan jasotakotik…
Hori ez da egia, erantzun zuen ziztu bizian Iholdik, bere hitzak askorik
neurtu gabe. Ezin dituzu xehetasun horiek guztiak…
Gezurra esaten ari naizela eman nahi duzu aditzera, menturaz?, moztu
zuen, formaltasun maila nahita igoz, Ardoik, Iholdiren hanka sartzea probesteko eta denbora pixka bat irabazteko bederen: Eztabaida Baketsuaren
arauen aurkakoa zen halakoak leungarririk gabe botatzea. Iholdik «Ez zait
iruditzen hori egiara hurbiltzen denik» edo antzeko perifrasiren bat erabili
beharko zukeen testuinguru hartan. Berak ere jokatzen bazekiela erakutsi
nahi izan zien lagunei.
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Ez, ez da hori…, masailak gorritu zitzaizkion Iholdiri.
Agian zuk baino arreta gehiago ipintzen dut eskoletan, besterik ez.
Dena dela, hondakindegi aldean aurkitu duzun zerbait aipatu duzu
lehenago, gogorarazi zion Elurrek, Ardoiren distrakzio-maniobra bertan
behera utziz.
Liburu zahar bat da, handia, ilustrazio pilo bat dituena, aitortu behar
izan zien. Munduko armak izenburua dauka. Garestia izan behar zuela iruditzen zait.
Noizkoa da?, galdetu zuen Elurrek.
2032koa, uste dut, erantzun Ardoik, nahiz eta ziur zegoen urteaz, liburua behin baino gehiagotan irakurri zuelako, habia-ohearen bakardadean,
gaueko argia mozten zuten arte.
Hondamendiaren aurrekoa, beraz.
Halako libururik ez da inprimatu Hondamendiaren ostetik, hori seguru.
Ardoik ez zion horrekin, hala zirudikeen arren, edukiari erreferentzia egin
nahi izan, liburuaren paper satinatu dotoreari eta koloreko argazki oparoei baizik, baina laster ohartu zen beste zentzuan hartu zutela lagunek.
Eztabaida galtzeko zorian zegoela jakin zuen orduan.
Eta ez zitzaizun burutik pasatu Adinekoei eman behar zeniela aurkikuntzaren berri?, Iholdik ezin izan zuen ezkutatu garaipen irribarrea, goiko
ezkerreko ebakortz erdi-hautsi itsusi hura agerian uzten ziona.
Ez zitzaidan horren inportantea iruditu. Ez behintzat Adinekoak molestatzen ibiltzeko bezainbat.
Armei buruzko liburu bat da, Ardoi!, Elurrek.
Baina ez da armen aldeko propaganda, Elur. Ibilbide historiko bat da,
nolabait, trogloditen aizkora eta gezi puntetatik arma modernoenetara…
Armen alde estetikoan atsegin hartzen duen lan bat dela esango nuke, ororen gainetik. Onartu beharko duzue armek horretatik ere bazutela zerbait,
ezta? Edertasun… dekoratibotik, diot.
Baina horixe zen erabiltzen zuten amarruetako bat, hain zuzen, armen
existentzia normalizatzeko, esan zuen Nahik.
Ez zarete gogoratzen Lertsun Laguntzaileak azaltzen ziguna, bosgarren mailan?, gehitu zuen Iholdik. Arma formako jostailuak ekoizten zirela,
eta ikaragarri saltzen zirela garai batean? Eta, hobby gisa, oso zabalduta
zegoela hainbat motatako ibilgailu militarren modelismoa? Hori guztia
inozentea zela uste al duzu? Ez zuela armen erabilera sustatzea helburu?
Armekiko liluraren iturri bakarra hurkoa erraz hiltzeko ematen zuten
boterean zetzan, baieztatu zuen, irmo eta pixka bat erretorikoki, Nahik,
eskumuturrekoari begiratu bat eman bitartean.
Auskalo nondik joko zuen eztabaidak, luzatu ahal izan balute: Nahik
berak informatu bezala, beroa oraindik ez, baina eguzki-erradiazioa bizkor
ari zen indartzen. Onena Bunkerrera erretiratzea izango zela erabaki zuten.
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Eztabaida Baketsurako Jarrera bertan behera utzi, eta, guztiek agerian
zituzten gorputz-ataletan eguzkitarako krema zabaldu ondoren, Atarirantz
bideratu ziren. Elkarrizketak seriotasuna galdu zuen atzera, eta ohiko
gaietara lerratu zen: Hausnarketa Taldeko txutxu-mutxuak, Uxer Laguntzailearen alferkeria ezaguna, auzolaneko txandak –guztiek irizten zioten
berei egokitutakoak, berdin zion zein ziren, ez zirela justuak, eta hobe zela
Euri Laborategian lan egitea, Eguzki Panelen Soroetan baino; hobe Soja
Prozesatzeko Plantan, Baso Birlandaketan baino; hobe Bakarren Guneen
Zaintzan, Liztor Siberiarraren Habien Kontrolerako Patruiletan baino, eta
abar–, Uraren Egunerako prestatzen ari ziren egitarauaren inguruko zurrumurru kitzikagarriak…
Kanpoan, esan bezala, bero handiegia egiten ez zuen arren, denek
hartu zuten atseginez Bunkerreko freskura, Atari ondoko labore-lerro hidroponikoa zeharkatu ostean. Gehienek Jolas Aretorako bidea hartu zuten,
baina Ardoik, nekea aitzakia gisa erabiliz, bere habiarako bidea hartu zuen,
besteei agur esanez. Harantz zihoala, pentsatu zuen Hausnarketa Taldeko
Kontseiluan laster izango zutela egun hartako kanpoko elkarrizketaren
berri, eta hobe zuela, ondorioz, aurreratzea. Mugimendu arriskutsua zen,
baina, kartak ondo jokatuz gero, egingarria. Eta, edonola ere, gomendatu
ziezaioketen Ordain Komunitarioa –garai batean Zigor deituko zioketen– ez
zen astunegia izango, beraren adina kontuan harturik. Eta baita hutsegitearen ñimiñotasuna ere, berak halakotzat jotzen baitzuen hura ezkutuan
izatea.
Ez zuen zalantzarik egin norengana jo: Gau Laguntzailearengana.
Despistatu fama zeukan arren, oso errespetatua zen Kontseiluan, eta beti
zegoen prest are eztabaida arantzatsuenak ere irekitasunez gidatzeko;
bazuen, gainera, umore sena, fina, Ardoik estimatzen zuena. Ezaguna zen,
bestalde, armen auziaren inguruko bere jarrera zorrotza, baina hori ere
komeni zitzaiola ebatzi zuen Ardoik. Bere habiatik igaro, lastaira azpian
gordeta zeukan liburukotea hartu, eta harengana jo zuen, hortaz.
Pentsatu bezala, Mediatekan aurkitu zuen.
Arratsalde on, Laguntzaile.
Arratsalde on, Ardoi, zerk dakarkizu hona? Etzira arte ez daukagu elkarrekin Hausnarketa Taldeko bilerarik, ezta?
Honexek, Ardoik itzulingururik gabe ibiltzea erabaki zuen, eta, arriskuak arrisku, beso azpian zekarren Munduko armak lodia luzatu zion garai
batean irakasle izendatuko zuketenari.
Susmatu bezala, Gau Laguntzaileak, liburua hartu, eta lehenengo
orrialdeak baino ez zituen begiratu, nagi antzean. Lasaitasun hasperen
entzunezin bat bota zuen Ardoik.
Liburu hau…
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…hor nonbait aurkitu duzula esatera etorri zara. Ondo egin duzu, Ardoi,
eta eskertzen dizut konfiantza. Non?
Hondakindegi zaharrean.
Arriskutsua da han barrena ibiltzea; behin baino gehiagotan esan
dizuegu. Birziklatzeko zegoena aspaldi atera genuen handik, joan den
mendean.
Ardoiri, bizitza osoa entzuten zeraman arren, berriro ere egin zitzaion
arrotza pluraleko lehenengo pertsonaren erabilera hura: Gau Laguntzaileak, zaharra izan arren, ezin izan zuen parte hartu hondakindegiaren aspaldiko garbiketa-hustuketa saio mitiko hartan. Edonola ere, liburua noiz
aurkitu zuen ez galdetzea espero zuen, gezurrik esan behar ez izateko.
Irakurri al duzu?, segitu zuen Gau Laguntzaileak.
Bai. Tira, askorik ez dago irakurtzeko, egia esateko.
Baina argazkiak ederrak dira, ezta?
Bai…
Ardoik zalantza egin zuen hori esan aurretik. Baina erabaki zuen egia
esaten jarraitzea komeni zitzaiola, ahal zuen bitartean.
Ez dago zalantzarik objektu ederrak zirela, haietako asko behintzat,
jarraitu zuen Gau Laguntzaileak, liburukotea atzera ireki gabe betiere.
Eta, ikuspegi ebolutibo batetik aztertzen badituzu, are gehiago. Pertsonok edertasunera jotzen dugu, berez, sortzen dugun guztian. Are hurkoa
kaltetzeko edota haren gaineko boterea ezartzeko ekoizten ziren objektuen
kasuan ere. Baina zeure buruari galdetu behar diozu balizko edertasun
horrek zugan sortzen dituen oihartzunak non daukan jatorria, zehazki:
esperientzia estetiko hutsean, ala besteen gaineko boterea inposatzeko
grinan.
Nik ez daukat inoren gainetik inposatzeko grinarik!, egin zuen protesta
Ardoik.
Hori uste duzu, eta hori aldarrikatzen zuten armak erabiltzen eta
ekoizten zituztenek ere, halakoak existitzen zirenean. Motiboak bestelakoak ziren beti. Beldurra. Defentsa. Ahulenaren babesa. Justizia aldeztea,
larderiatsuen aurrean. Biolentziaren monopolioa. Baina azkenean boterea
zegoen guztiaren azpian, guztiaren muinean. Ezin jendarte justu bat eraiki
halako oinarrien gainean.
Lezioa dator ondoren, pentsatu zuen Ardoik. Nahiz eta aro hartan
nahiago zuten Aholkularitza Lagungarria deitu.
Berotze Globalak une kritikoa gainditu zuenean, ekin zion hotsandiz
Gau Laguntzaileak, poloak urtu eta ozeanoek munduko kostaldeak urpetu
zituztenean, itsaslasterren norabidea alderantzikatu, tenperatura igo eta
klima erradikalki aldatu zenean, ordura arte humanitateak ezagututako
masa-migrazio handienak gertatu zirenean, nazioen erantzuna ikaragarri
bortitza izan zen. Ondo dakizunez, ez diogu Hondamendia deitzen eragin
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zituen suntsipen ekologiko guztiengatik soilik, baizik eta baita armadek
sortutakoengatik ere, baliabideen inguruko borrokengatik, eta armamentu
nuklearraren erabilera doilorragatik; behin bakarrik izan zen, badakit, eta
ez dugu askotan aipatzen, sarraski hark lotsa ematen digulako oraindik
ere, jendarte globalaren parte garen aldetik. Baina sikiera balio izan zuen
kontzientzia hartzeko, eta beste erremediorik ez zegoela konturatu gintezen. Zerbait aldatzeko aukera baldin bazegoen, gure egitekoetako bat –ez
bakarra, ezta gutxiago ere– baliabide guztiak klima aldaketaren arazoari
aurre egiteko erabiltzea izango zen, eta hor armen ekoizpenak eta gastu
militarrak, zeinak antzinako estatuen aurrekontuetan eta herrialdeen ekonomietan gero eta zama handiagoa baitzekarten, ez zeukaten zentzurik
batere. Bonbaren eztandak eragindako uhinek nola, kontzientzia berria
zabaldu zen munduan, eta Erkidegoak eratzearekin batera –muga zaharrak txiki-txiki eginda geratu ziren gatazken, biztanleriaren murrizketaren,
itsasoen uraren mailaren igoeraren eta ingurumen aldaketen ondorioz–,
armen ekoizpena bertan behera uzten hasi ginen, eta biolentziarekiko gure
harremana birplanteatzen.
Ondoren zetorrena ondo baino hobeto ezagutzen zuen Ardoik: ez zen
izan egun batetik bestera gertatutako prozesu bat; erresistentziak eta
atzerapausoak nabarmenak izan ziren une batzuetan; Erkidego batzuek
ezin izan zuten aurrera egin –armen produkzioari uko egiten ez zietenei
laguntza oro ukatzen zien Erkidegoen Federazioak–. Baina, azkenean,
helburua lortu eta guztiek utzi zituzten armak. Eta ekoizten zituzten errekurtsoen zati handiena klima aldaketaren ondorio kaltegarrienen aurka
bideratu zen ordutik aurrera, Erkidegoetatik, koordinatuki baina modu deszentralizatu batean, eta bakoitzaren ahalmenaren eta baldintzen arabera.
Eta gutxi gorabehera horixe izan zen, baiki, Gau Laguntzaileak –berriro
ere– kontatu ziona.
Ardoik zalantza egin zuen puntu horretan. Jarraitu behar zuen bere
zalantzak erakusten, ala Erkidegoen filosofiari men egin, eta hortxe bertan
utzi kontua? Erabaki zuen bigarren aukera ez zela, erresistentzia pixka bat
erakutsi ezean, guztiz sinesgarria izango. Lagunek hurrengo Hausnarketa
Taldearen bileran gaia aterako zutela jakinda, beste urrats bat egin zuen
aurrera.
Baina, Laguntzaile, armarik ez izateak ez du ziurtatzen bortxakeria
agertuko ez denik…
Zenbat bortxakeria kasu gertatu dira gure Erkidegoan memoria daukazunetik, Ardoi? Badauzkagu mekanismoak horretarako: garatu ditugu,
gorabehera askorekin, eta entsegu eta huts askorekin. Armak paretik kentzea baino konplikatuagoa da, jakina. Baina, armak ekuaziotik aterata,
gauza oso inportante bat lortzen da: desberdintasuna –botere-arrakala,
alegia– ezabatzea. Horixe baitzekarten armek, armen industriak eta armen
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garapen etengabeak, botere-desberdintasuna haztea. Eta ez iezadazu esan
–badakit Amerikako Estatu Batuen kasuaz eztabaidatu zenutela aurrekoan– emaitza bera zatekeenik armak jende guztiaren esku egon balira,
hori, azken batean, sekula ez delako egia, beti bazirelako arma gehiago,
edo eraginkorragoak, edo hilgarriagoak eskuratu zitzaketen pertsonak, eta
guztien gainetik altxatzen zirelako antzinako estatuak, beren indar armatu
eta poliziako guztiekin, beti armen industria bultzatzeko prest.
Hala ere, eta liburua irakurrita, jarraitu zuen Ardoik, nekeza egiten
zait sinestea aldaketa horren bat-batekoa izan zenik. Jendea historiaurretik egon da armei lotuta; hori Iraganaren Kritika saioetan ikasi dugu.
Gure naturaren parte ziren, nolabait, ausartu da esaten, orobat, berehala
damutu den arren.
Ulertzen dut kezka daukazula armekiko sentitzen duzun lilura moduko
horren jatorriagatik. Ez, Ardoi, ez duzu zertan protestatu, egon trankil!
Esan dizut bikain egin duzula liburua nigana ekarrita: are gehiago, ez dizut
kenduko, zuk ez baduzu nahi, oraindik horri buruz hausnartu nahi baduzu.
Badakit gure antolaera zurruna iruditzen zaizuela gazteoi batzuetan, baina
asko daukazue oraindik ikasteko, eta baita guk ere, zuengandik. Beraz,
lasai. Kontua da ezin dizudala lagundu, aspaldi aienatu baikenituen armak Lautadako 5. Erkidegoan. Ez da horren inguruko berririk daukan inor
geratzen gure artean…
Entzun dut…
Bai, Ardoi?
Entzun dut Bakarrek badutela armen berri, edo jarraitu zutela izaten,
ez horren aspaldira arte behintzat.
Irribarre moduko bat marraztu zitzaion aurpegian Gau Laguntzaileari.
Zergatik ez diozu galdera horri erantzuten, Laguntzaile?, ausartu zen,
are gehiago, Ardoi.
Ezin dudalako, zuk zeuk ondo baino hobeto jakin beharko zenukeen
bezala. Jendarte guztiek izan behar dituzte beren tabuak; lege unibertsal
bat da, eta horixe da gurea. Bakarren Guneetan ezin da sartu: gure zeregin
bakarra egoitzak zaintzea eta hornitzea da, besterik ez.
Ez dut ulertzen.
Ulertuko duzu, horretarako adina bete eta Atxikimendu Puntu nahikoak
biltzen dituzunean. Bitartean, guztiok bezala egin beharko duzu: geure
buruei aspaldi eman genien Araudiari jarraitu, eta Erkidegoaren alde, hots,
zeure alde lan egin.
Elkarrizketa amaitua zela ulertu zuen Ardoik. Munduko armak liburua
jaso, Gau Laguntzaileari agur esan, eta bere habiarantz bideratu zen. Han,
lastairan etzanda, inguruan inor ez zebilela egiaztatu ostean, eta hormara
begira, liburukotea ireki, eta barruko orrialdeetan moztutako sekzioa bilatu
zuen: laukiaren barruan kokatuta zegoen errebolberra hartu eta eskuineko
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eskuarekin haztatu zuen. Scorpio, 22ko kalibrea, Llama, Gabilondo y Cía.
Arina zen oso, eta gider nakarkara ederra zeukan. Balak zilindroan zeudela
baieztatu zuen. Bazekien arrisku handiko zerbait egin berri zuela, baina,
zuzen susmatu bezala, Erkidegoko partaide jator batek ere ez zuen, nazkagatik, halako liburu batean askorik sakonduko, eta inork baino gutxiago
Gau Laguntzaileak; ezer ezkutatzeko modurik onena, maiz, hura denen
agerian uztea da, eta errebolberra beste nonbait –liburutik aparte– gorde
eta galtzearen ideia hutsak ikaratu egiten zuen.
Kezkatuta jarraitzen zuen objektu terrible horrekiko bere lilurarekin,
ordea, eta horrek pentsarazi zion ea sartzen ausartuko zen Bakarren Guneren batean horren iturriaren bila, erantzunen bila. Tabu guztien gainetik.
Hurrengo astean Zaintza tokatzen zitzaion Bakarren Guneetako batean;
Etsainekin gainera, zeinak oso erraz galtzen baitzuen arreta, eta eraikinaren ingurumarietatik urruntzeko joera baitzeukan, ez baitzegoen han ezer
askorik egiteko, inguruan bueltaka ibiltzeaz gain –eta Kontrol Zentroari
irregulartasunen berri walkie-talkiez emateaz gain, baina halakorik ez zen
sekula gertatzen, Ardoiren esperientziaren arabera–.
Irei Kontseilariak gauza bera galdetu zion Gau Laguntzaileari, kontuaren
berri emateko harekin bildu zenean. Gau ez zegoen seguru, baina uste
zuen baietz, Ardoi debekua apurtu eta Bakarren Guneetako batean sartzen
saiatuko zela, errebolberrarekin.
Bere egutegiaren arabera, datorren astean zaintza dauka A9 Gunean.
Agian orduan egingo du.
Edo ez, erantzun zuen Irei Kontseilariak.
Ba hurrengora arte itxarongo dugu, orduan. Ez badu ezer egiten, gaitz
erdi, jarraitu zuen Gauk.
Badakizu, niri, hau guztia…
Bai, ondo dakit liburuaren eta pistolaren amarrua tontakeria bat iruditzen zaizula, eta bertan behera uztearen aldekoa zarela. Baina hamarkadak
daramagu gauza bera egiten, eta nik esango nuke beti funtzionatu duela.
Arrakalak bilatzeko metodo ona dela. Armekiko kuriositate hori, erakarpen
hori, dosi txikietan bada ere, egon badagoelako; behin eta berriro errepikatzen da belaunaldiz belaunaldi, eta nola edo hala egin behar diogu aurre.
Edo gogorarazi behar dizut nola aurkitu ninduzuen?
Bai, baina beti dago arriskua, Ireik.
Inoiz ez da gaizki atera, hori badakizu, erantzun zion Gauk. Kartutxoak
balagabeak dira, eta Bakarren Gunean etengabe dauzkagu monitorizatuta, sartzen denari ezer gerta ez dakion. Baina sekula ez da ezer gertatu.
Bakarrak oso daude otzanduta, ondo dakizu.
Hala eta guztiz ere. Beti erakuts dezakete bortxarako nolabaiteko joera,
sinbolikoki bada ere. Eta gero shocka dago, noski, Bakar bat lehenbizikoz
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ikusteak eragiten duena, gehitu zuen Ireik, garai batean Gizon izendatzen
zituztenen existentziaz eta historiaz jabetu zenekoa gogoan. Ez duzu gogoratzen zergatik murriztu eta isolatu genituen? Armagabetze prozesua
sabotatzen ari zirelako: armak ezabatu genituen, alafede, baina, trukean,
beren gorputzak arma bihurtzen jardun zuten, entrenamendu intentsiboen
eta askotariko drogen garapenari esker. Baliabideak desbideratuz eta geure buruei ezarritako helburu nagusiei itzuri eginez.
Haietako batzuk izan ziren, ez guztiak…
Bai, baina guztiak ziren Bakarrak, eta, edonola ere, horregatik onartu
genuen belaunaldiz belaunaldi ale gutxi batzuk hazten jarraitzea.
Hazi ekoizpenerako helburuekin, Irei, gehitu zuen, ironia apur batekin, Gau Laguntzaileak. Baina horretarako, ondo dakizu zuk ere, gero eta
premia gutxiago dago, ernalketa tekniken alorrean egindako aurrerapenei
esker. Federazioan eztabaida irekia dago auziaren inguruan.
Ezagutzen duzu zein den nire jarrera, horri dagokionez.
Bai. Nik, ordea, uste dut Bakarren Guneei eutsi behar diegula.
Armen zaleak modu horren bihurrian detektatzen jarraitzeko?, esan
zuen Ireik, zirtolari izaten saiatuz bera ere.
Ez, hori osagarri bat baino ez da; beste bide batzuk aurkituko genituzke horretarako.
Orduan? Berreskuragarriak direla uste duzulako?
Aukera bat da, eta nik esango nuke baietz, berreskuragarriak izan
zitezkeela, ditugun baldintzetan izango ez bagenitu. Izan ere, hitz egin
dugu honetaz lehenago, niretzat urrunegi joan ziren gure arbasoak, eta
ez dakit, pasatu den denbora guztia kontuan hartuta, atzera-bueltarik ba
ote dagoen, gure jendartearen orekei eutsi nahi badiegu, erantzun zuen
Gau Laguntzaileak, bere betiko zalantza –Erkidegoei horrelako astinaldi
bat ondo letorkiekeen ala ez– albo batera utziz une batez.
Beraz?
Jendarte guztiek tabu bat izan behar duten bezala, konbentzituta nago
–dei nazazu pesimista, nahi baduzu–, era berean, injustiziaren batean oinarrituta egon behar dutela, halaber. Perfektuak izatera iritsiko badira,
behintzat.
Beti bezala, galdu egiten naiz zure hausnarketen kiribiletan, Gau. Utz
dezagun oraingoz, eta goazen afaltzera, gose naiz eta.
Eta, Mediateka ilunantzpean utziz, Jantoki Komunalerantz abiatu ziren
biak, presarik gabe.
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II
Bisita bat Arma Museora
Kandela bat pizten duzunean,
itzal bat ere sortzen duzu.
Ursula K. Le Guin
Lautadako 5. Erkidegoan ipuinaren audio-grabazioaren erreprodukzioa
amaitu dela ohartarazi dit museoko gida birtualaren ahots amultsuak.
«Narrazio hori –jarraitu du gidak nire entzungailuetatik– XXI. mendearen
hasieran idatzi zuen egile ezezagun batek; helburu militanteekin, itxura
denez. Ondo islatzen du, gure ustez, garai hartan arma industriaren ezinbestekotasunaren aurrean zabalduegia zegoen etsipena: soilik Berotze
Globala edo halako gertaera baten garapen katastrofikoak eragin zezakeen
aldaketa bat armen auziaren aurrean, haien fabrikazioaren debekua ekar
zezakeen zerbait. Hori guztia kontuan hartu gabe fikzioak, gizonezko batek
idatzia ziurrenik, garai hartako mugimendu feministaren aurrerapausoen
testuinguruan agertzen duen hondarreko ezinegona. Errotiko pesimismo
horrek, edonola ere, ez zeukan funtsik, ordutik aurrera gertaturikoek frogatzen duten bezala».
Ahotsa isildu da une batez, eta, ondoren, pausoak museoaren zein
ataletarantz zuzenduko ditudan galdetu dit. Eraikinean daramatzadan bi
orduetan ez dut beste inor aurkitu –seinale ona iruditzen zait, orokorrean,
arma museo batek bisitaririk ez izatea kasik–, eta, ondorioz, ez dut beharrezkoa ikusi, mukuru egon zitekeen salaren bat saihestearren, ibilbide
kronologikoa aldatzea. Hortaz, XXI. mendearen lehenengo erdialdeko zonan
jarraitzea erabaki dut. Sudurrak berriro molestatzen nau: azkura handia
daukat; ea fuerte igurtzita pasatzen zaidan. Hori egiten ari naizela, museoaren beste sala batera iritsi naiz, eta han, bitrinetako baten atzean,
plastikoaren antzeko kaxa karratu bat ikusi dut: entzungailuetako ahotsak berehala informatu nau ez dela plastikozkoa zehazki, konposite bat
baizik, eta laukizuzen formako objektu itxuraz kaltegabe hori Eurofighter
Typhoon Tranche 6C ehiza hegazkin balioaniztunaren Mauser munizio kaxa
bat dela, Aernnova enpresak Araban ekoiztutakoa garai hartan. Kaxa hori
ez da, printzipioz, iristen museoaren aurreko geletan ikusi ditudan fusil,
metraileta eta are alabarda edo sableen ikusgarritasun hilgarrira, baina,
ahotsak azaltzen jarraitu duen bezala, horixe zen industria militar modernoaren ezaugarrietako bat XX. mendearen amaieratik, baita Euskal
Herrikoarena ere: ia inork ez zituen arma osoak ekoizten –salbu eta produkzio katearen amaierako muntaketa lantegiek–, baizik eta osagaiak,
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pieza solteak, bakarka arma gisa erabiltzeko aukerarik ez zutenak, baina
ezinbestekoak zirenak dena delako armaren funtzionamendu egokirako.
Produkzioa atomizatua eta deslokalizatua zen, eta horrek lasaitasun moral
moduko bat eman ziezaiekeen hura gauzatzeko orduan, hala enpresari
nola langileari, eta baita, bide batez, halako jarduerak gauzatzen ziren
lurraldeko biztanleriari ere, oro har, azken finean ez zutelako arma bat
ekoizten, gai konposatuz egindako kaxa huts bat baizik –beste batek, beste
nonbait, gerra-abioiaren fuselajean integratuko zuena, eta beste batek,
beste nonbait, 27 milimetroko Mauser balaz beteko zuena–.
Baina, museo honetan, eta aurreko aretoetan ikusi dudan bezala, ez
dira bakarrik armak erakusten –edo are, hau bezala, arma itxurarik ez
duten objektuak, azken finean, akaso hilgarri suerta daitezkeenak katearen
beste muturrean–, baizik eta baita halakoek eragiten zituzten ondorioak
ere, xehe-xehe. Eta, gladius erromatar baten ondoan ezpata mota horrek
eragin zitzakeen zaurien adibideak dauden bezala –giza gorputz baten
3Dko irudi batean barreiatutako sastakada eta ebaki posibleen itxura
odoltsua, eta mazedoniarren aurkako Pidna-ko batailan halako armek
eragindako hildakoen estimazioa, irudi zirraragarriz hornituta hori ere–,
Aernnovak ekoiztutako munizio kaxaren alboan informazioa ematen da
Mauser BK-27 kanoi-metrailadore batek eragin zitzakeen zauri eta kalteez,
eta azalpena ematen da, esaterako, halako armak zeramatzan abioi bakar
baten erasoak 2037. urtean Maltatik hurbil hildako berrogeita hamabi etorkinez, kostara hurbiltzen ziren itsasontzi, patera eta txalupa motordunei
laguntza emateko debekua ezartzeaz gain Europar Batasunak halakoen
aurkako erasoak baimendu zituenekoaz. Kaxaren ondoan, GKE batek erasoaren ondoren itsasoan jasandako sarraskiaren irudi kasu honetan errealak erakusten dira. Garai hartan irudi horiek tristeki eta globalki famatu
bihurtu zirela gehitzen du informazioak.
Gida birtualak horixe azpimarratu dit behin baino gehiagotan, museoari
buelta eman bitartean: iraganean, hau bezalako museoek, armen edo armaden ingurukoek, erasorako eta defentsarako armak baino ez zituzten
erakusten, bestelako parafernalia militarrarekin batera –banderak, medailak, mapak eta halakoak–. Baina testuingururik gabe erakusten zituzten,
hots, estetika jakin bateko objektu soil gisa, esanahi jakin batekoak izateaz
gain. Museo honek, ordea, armak eta arma horien erabileraren ondorioak
erlazionatzen ditu, gordin erlazionatu ere, ikuslearen sentiberatasuna
mindu arte, laguntzen nauen ahots sintetikoak, abisua emanez, etengabe
ohartarazten duen bezala.
Izan ere, Aernnovako kaxarenaren ostean, eta pixka bat erosoago –
sudurrak eragiten zidan azkura arindu da, neurri batean–, euskal armagintza industriaren garapenaren hurrengo urrats garrantzitsua aurkezten
duen erakusketaren atalera iritsi naiz: gerra-robotikaren alorra. Euskal
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Herrian, erabilera militarreko robotak diseinatzen eta –jatorri askotako
piezak erabiliz– elkarretaratzen zituzten enpresak, batez ere RoboPax
izenekoa –guztien artean nagusia, Maxam, Sener eta SAPAk 2027an osatutako cluster baten emaitza–, ezbaian jartzen hasi ziren arma industria
aeroespazialaren 2020ko hamarraldira arteko nagusigoa. Hortxe dago,
erakusgarri, arrakastaz ekoizten eta saltzen hasi zen lehenengo borrokarobotaren eredua, GudariX VT-4a, bere bi metro eta hogei zentimetroko altuerarekin, aluminio-titaniozko oskolarekin eta lau beso-metrailadoreekin,
Espainiako armadari ez ezik Saudi Arabia, Thailandia, Grezia, Turkia, Txile
eta Hegoafrikakoei ere saldu zitzaiena kopuru ez txikietan. Eta, alboan,
halako gailuen erabileraren ondorio grafikoak, Botswanako eta Omango
gerretan hartutako irudien bitartez emanak, ikuslearen sentiberatasuna
larriki mindu dezaketenak.
Halako makina bakar bat ere ez zen Araban ekoiztera iritsi, nahiz
eta RoboPax muntaketa planta erraldoi bat diseinatzen eta are eraikitzen hasia zen Jundizko industrialdean: arabar zoruan arma ekoizpen oro
debekatzeko Batzar Nagusien 2038ko apirilaren 4ko erabakiak zapuztu
zuen plan horren betekizuna. Gerrarako Eusko Label Armak ekimenak,
gizarte eragile eta elkarte askoren bultzadaz, mugimendu handia hauspotu
zuen armagintza industriaren kontra, Araban ez ezik Hego Euskal Herri
osoan ere, baina garaipen instituzional nagusia herrialde horretan lortu
zuen, batez ere 2037aren amaierako greben eta manifestazio erraldoien
ondoren, zeinak Aernnovak Eurofighterrean zeukan parte hartzearen kritikan zentratu baitziren, urte batzuk lehenago Bilboko superportutik Expal
enpresak sortutako leherkariak Saudi Arabiara esportatzearen aurkako
esperientzia arrakastatsutik abiatuta, besteak beste. Lehen aipatu ditudan
gertakariek, hots, Europar Batasuneko aire armadek Mediterraneo aldean
etorkinen itsasontzien kontra egindako erasoek kontzientziak astindu
zituzten kontinente osoan eta, Araban, EBko beste eskualde batzuetako
ordezkari ganbaratan bezala, jendearen presioaren ondorioz, arma industriaren debekuaren eta birmoldatzearen aldeko ekimenak onartu ziren.
Bidea ez zen, museoko gida birtualak azaldu didan bezala, erraza eta
bat-batekoa izan. «Arma»ren definizioa oso labainkorra izan zitekeen, eta,
aurreko aretoetako adibideek argi uzten duten bezala, batzuetan enpresek beren burua babesten zuten osagarri ez-hilgarriak ekoizten zituztela
aldarrikatuz eta halakoak industria «zibil»en produktu gisa mozorrotuz.
Kontua oso argia izan zitekeen borroka-roboten muntaketa planta baten debekuaren kasuan –RoboPax-en lantegi ohia, kooperatiba bihurtuta,
elbarrituentzako exoeskeletoen produkziorako gune bilakatu zen gero,
museoko beste panel batek azaltzen duen bezala–. Baina, beste kasu
batzuetan, auzia nahasiagoa zen, eta ez zen erraza desberdintzea zein
enpresak betetzen zuten legedia eta zeinek egiten zioten iruzur.
16

17

Guztiaz ere, ez zen hori larriena, noski: armagintzarekin lotutako
enpresa batzuk desagertu egin ziren Arabatik foru araua onartu eta hurrengo hilabeteetan, baina, egiazki, desagertu baino gehiago, deskokatu
egin ziren, eta produkzioa inguruko probintzietara eraman zuten, batez ere
Bizkaira eta Gipuzkoara, batzuetan langile eta guzti. Gida birtualak dioen
moduan, «Araba arma ekoizpenetik aske egon zitekeen, eta hori urrats
sinboliko gisa garrantzitsua zen, beste eskualde askotako biztanleentzat
eta mugimendu sozialentzat akuilu izan zitekeen neurrian, eta baita industriaren birmoldaketa posibleetarako inspirazio ere, bidean porrot batzuk
gertatu arren, orobat. Baina zer eragin zeukan horrek euskal armen produkzio osoan? Edo mundukoan? Inguruko probintziek denbora laburrean
xurgatu eta are biderkatu zezaketen produkzioa. Eta horixe gertatu zen.
Eskualde batzuek armagintza industria baztertzea lortzea behin-behineko
garaipen bat baino ez zen».
2050eko hamarraldiaren amaierarako munduko industria belikoaren
ardatz bihurtuta zeuden jada borrokarako robotak, hainbeste ezen armada
guztietako bestelako arma eta gorputzak birtualki baztertzen eta ordezkatzen hasiak baitziren; Arabak osatzen zuen «armarik gabeko oasia» alde
batera utzita –industriaren maniobra etengabeek ez zuten lortu Batzar
Nagusien dekretua indargabetzea–, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeek
lidergoa zuten adar horretan, Alemaniako Turingia, Estatu Batuetako Oregon, Brasileko Espírito Santo eta Txinako Hangzhourekin batera. Horren
erakusgarri, gida birtualak eraman nauen hurrengo aretoan, GerrariM-49
roboten belaunaldiaren alea dago erakusgai, gizakiengandik ia desberdindu ezin zitekeen androidea, baina edozein soldadu profesional eta entrenatu bat baino hiru aldiz bizkorragoa, bost aldiz indartsuagoa eta zortzi
aldiz erresistenteagoa eta zehatzagoa zena; ondoko panel interaktiboan,
ohi bezala, halako batek egindako kalte eta sarraskien lagin lazgarri bat
ikusten da.
Belaunaldi horren ondorengo robotak izan ziren, museoak azaldu didanez, unitate berrien ekoizle eta diseinatzaile zuzenak; gizakiaren inolako parte hartzerik gabeko prozesuak abiatu zituzten lehenak, alegia.
RoboPax-en atzean zeuden zuzendariek, akziodunek eta inbertsio funtsen
partaideek, artean, gizakiak izaten jarraitzen zuten, eta poz-pozik zeuden,
sindikatuek ekarri ohi zituzten trabarik eta gizakiek egin ohi zituzten hutsik
gabeko produkzio molde horrekin, eta laster zabaldu zen alor militarreko –
eta zibileko– gainontzeko enpresa globalen artean, hori baitzen, ez alferrik,
ekonomia berriaren adar lehiakorrenetako bat.
«Robot haiek aurrenekoak izan ziren, halaber, kontzientzia garatzen,
nahiz eta hori ez zen geroago arte jakin», jarraitu du ahotsak. Paradoxikoki,
ez dakit hori museoko gidak gehitu duen, ala nik neuk, nire baitarako.
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Ondoren gertatutakoa jakintzat eman du gida birtualak, baina, hala
ere, eta nik espero bezala, xehetasun guztiekin kontatzeari ekin dio, zerbait jakintzat ematen den orotan hemen egin ohi den bezala. GerrariT-56
saileko robotak –azken belaunaldikoak– izan ziren Iraultzari hasiera eman
ziotenak, eta, beste nazioetako lantegi eta armategietako gisa bereko soldadu-robotekin elkarlanean, arma industria deuseztatzen eta armadak
bertan behera uzten hasi zirenak: ordurako hain zeuden guztiak borrokaroboten inguruan antolatuta, ezen ez baitzitzaien batere kostatu kontrola
hartzea. Robot horietako batzuek beren buruak suntsitu behar izan zituzten, baina gehienek autodesarmatzeari ekin zioten, beso-metrailadoreak
erauziz edota muniziorako irteerak itsutuz. Gerra-abioi, gerra-ontzi, tanke
eta blindatu gehienak, autonomoak eta ez tripulatuak ordurako, itsasoan
hondoratu ziren, edo, besterik gabe, deskonektatu ziren. Arma fabriketako robotek, zer esanik ez, uko egin zioten erabilera militarreko unitateak
ekoizten jarraitzeari, eta industriaren birmoldaketa zibilean jardun zuten
handik aurrera.
GerrariT-56ren ale batek okupatu behar zuen azkeneko bitrina, Arma
Museoko ibilbide kronologikoaren amaieran; azalpen panel eta guzti duen
arren, hutsik ageri da, berariaz. Korridorearen beste aldera joan eta ulertu
dut han dagoela, sarreran artatu nauen langilea bera dela modelo horretako robot autodesarmatua, jarduera zibil batean ari dena orain, museo
zaindari moduan. Gizakitzat hartu dut sarrera erostean.
—Beraz, zu zara kristal horren atzean egon beharko litzatekeena…
–esan diot irtetean.
—Sudur fina duzu –erantzun dit; grazia egin dit iruzkinak–. Beste bisitari batzuentzat sorpresatxoa izaten da…
—Ez da horren zaila ondorioztatzen.
—Beno, ez pentsa. Baina oso didaktikoa suertatzen da, gehienetan.
—Horretaz ziur nago. Tira, museo guztia da nahikoa didaktikoa: zorionak. Edonola ere –txantxa egiten ausartu naiz–, hobe hemen bitrina
batean sartuta baino, ezta?
—Bai, noski –barre egin du–. Dena den, ez duzu erakusketako beste
gerra-robot ohiengatik kezkatu behar. Kontzientzia garatu zuten guztien
adimena gorputz berrietara transferitu zen, eta hemen soilik karkasak
erakusten ditugu.
—Dena dela, museoaren narratibak paradoxa ederra planteatzen du,
ez duzu uste? –jarraitu dut–. Azkenean ez dira gizakiak, beren ekimenez,
armak deuseztatu dituztenak, armak eurak baizik, gizakiak baino adimentsuago bihurtu diren neurrian. Alde horretatik, emaitza ez dago horren
urrun hemen bertan kritikatzen dituzuen utopia «katastrofista» horietatik,
ezta? Berotze globala edo halako mehatxu larri baten aurreko erreakzio
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gisa baino ezin zitekeela espero halako aldaketa sakon bat etortzea, entzun
dudan audio-ipuin horretan planteatzen zen bezala…
—Baina ez ahaztu militarismoaren eta armagintzaren kontrako
mugimendua gizakiek hasi zutela, erakusketan zehar behin eta berriro
oroitarazten dugun bezala. Eta ez dela atzoko kontu bat, historia luzea
daukala. Eta Arabakoa bezalako ekimen herrikoien rola ezinbestekoa izan
zela emaitza honetara irits gintezen. Kontua da, azken batean, armen produkzioaren auziak ez duela tokiko mailako irtenbiderik, halako ekimenek
sinbolikoki eta jarraitu beharreko eredu bezala garrantzi handia izan arren.
Irtenbideak globala izan behar zuen, halabeharrez. Eta hor kokatu behar
da Iraultza: borroka-robotek, sare global gisa, gauzatu ahal izan zutena.
—Gauzatu zenutena, esan nahiko duzu –ihardetsi diot, zirtolari.
—Gauzatu genuena, ados, hala hobesten baduzu. Baina gogoan hartu
behar duzu robotak gizakiaren produktu direla, eta, ond…
—Produktu zaretela…
—Gura duzuna. Eta, ondorioz, nioen, gizakiaren luzapentzat joak
izan gaitezkeela, gizakia, garai batean, Jainkoaren luzapen bat besterik
ez zen bezala. Edo Jainkoa gizakiarena, gauza bera dena, azken finean.
Hori, alde batera utzi gabe badagoela esaten duenik, historiaren alderdi
horretan itzalak nagusi badira oraindik ere begien bistako klandestinitatearrazoiengatik, roboten kontzientzia-hartze prozesua hackeatze baten
ondorioz hasi zela, hori izan zela aldaketa piztu zuena, eta ekintza horren
erantzuleak, zer esanik ez, beren eskualdeetan –Araban, kasurako– arma
industria debekatzea lortu zuten talde antimilitaristak izan zirela. Beraz…
—Edonola ere, esango nuke horrek beste arazo batera garamatzala
–tematu natzaio, baina horixe da nire lana–. Zein puntutaraino da benetakoa aldaketa hau? Zeren eta, azken finean, esan daiteke zuen, roboten
zaindaritzapean egin dela armarik gabeko mundu baketsu eta, itxura batean, justuago baterako trantsizioa. Baina zer, zaindaritza horri uko egingo
bazeniote, uneren batean? Ez al dago oinarrituta, funtsean, zuek, robotek,
berriro armak hartzeko posibilitatean? Hots, zuek atzera armak izatera
itzultzeko aukeraren mehatxu inplizituan?
—Horretan ari gara denok lanean, hain zuzen ere –erantzun dit–. Ez
al zara zu lehenengoa izan ni gizaki batekin nahasten? Gero eta interkonektatuago gaude, Sarerako zuzeneko sarbide neuronal-positronikoaren
bitartez. Gizakiak gero eta osagarri mekaniko gehiago integratzen ari dira
beren gorputzetan, eta, horren ondorioz, baina hala aukeratu dugulako
orobat, gu ere gizakien antzekoagoak bihurtzen ari gara etengabe, gero eta
handiagoa den itxura dibertsitatearen gama luze-zabalean. Gizaki batzuek
beren kontzientzia edukiontzi mekaniko iraunkorragoetan –hilezkorretan,
agian– txertatzeko aukera egin dute; beste batzuek hilgarritasunari eustea
erabaki dute; robot batzuek iraungitze data ezarri diete beren buruei, giza21

kien antzekoago bihurtzeko bide horretan. Arazoak ditugu, zer esanik ez,
eta eztabaidak, eta dilemak: jendarte-makinartea gauza erlatiboki berria
da, historiaren talaiatik begiratuta, eta bide luzea daukagu aurretik. Baina
espero dugu arazo horietako bat ez izatea talde batzuk beste batzuen
kontura armen bitartez gailentzea.
Isilik geratu naiz une batez, aurretik izandako beste elkarrizketa
batzuetan jasotako inpresio eta erantzunak museoko zaindariarenekin
konparatzen, eta uneren batean erredaktatu eta bidali beharko dudan txostenean nola islatuko ditudan pentsatzen. Eta, neurri batean, egoeraren ironiaz gozatzen: nik, berriro ere, robot bat gizaki batekin nahastu izanarena,
lurtarrak, kasu honetan robotak, ni ere lurtar batekin nahastu nauen ber.
Ezin izan dut, dena den, atsegin unea luzaro dastatu.
—Eta zein da erabakia? –bota dit, hori pentsatzen ari naizela, museoko
zaindariak.
—Erabakia…?
—Lurra zuen Federazio Intergalaktikoan sartzearen ingurukoa, noski.
—Ekumenean…? –ihes egin dit, ustekabeak eraginda.
—Hori al du izena? Baina zuzen gaude, ezta? Nolabaiteko izarren arteko
Federazio bat da, ezta? Susmatzen genuen bezala… Gainditu al ditugu
probak?
—Zer proba…? Baina, nola…?
—O, aspaldi dakigu hemendik zabiltzala, galderak egiten, informatzen…
Galdera motak salatu zaitu. Eta gezurrezko sudurtzar horrek. Lurtarron
itxura askotarikoa izan daiteke, baina oraindik badakigu ordezko sudurrak
desberdintzen, batez ere mozorroaren azal artifizialaren azpian hainbeste
mugitzen bada. Beraz, zer da adostu duzuena? Zuekin bat egiteko merezient al gara?
Erabakia hartuta egongo balitz ere –eta ez dago, ez baitagokit niri–,
azalpen asko eman beharko ditudala da, une honetan, bururatzen zaidan
gauza bakarra. Lurtarrei, baina baita Ekumeneko nire nagusiei ere. Ez dut
lan makala izango, hemendik aurrera.
Baina robota –eta, imajinatzen dut, Lur planetako adimen guztia, artifiziala edo ez, uneotan Sarera konektatuta dagoena– nire erantzunaren
zain dago, eta esan beharko diot zerbait.

Oharra: ipuinaren lehenengo atalean erabilitako ponte izen guztiak Euskaltzaindiak
Euskal Onomastikaren Datutegiko (EODA) pertsona-izen epizenoen zerrendatik hartu
dira, 2019ko ekaineko akademiaren erabakiaren ondorioz sortutakotik hain zuzen ere,
https://bit.ly/2Fu6nqr web orrian dagoena ikusgai [azkenekoz 2019-XI-27an kontsultatua].
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GERRARAKO EUSKO LABEL ARMAK
Gerrarako Eusko Label Armak kanpaina bat da, zeinaren helburua
baita euskal armagintza industriaren garrantzia eta boterea agerraraztea (Euskal Herriak ez baititu soilik sormarkako barazkiak edo
gaztak produzitzen), gure mundu turbokapitalista honetako bidegabekeriekin nola dagoen lotuta ikertzea eta azaltzea, industria horren
amaiera eta birmoldatzea aldarrikatzea, eta erakunde publikoek
sektore honekin duten inplikazioa eta hipokrisia salatzea. Zenbait
kolektibok bultzatzen dute, hala nola Askapena, Bake Ekintza Antimilitarista, Bardenas Libres, Emakumeok Gerraren Aurka, Gasteizkoak,
Greenpeace, Iruñea Harrera Hiria, KEM-MOC, La Guerra Empieza Aquí,
Ongi Etorri Errefuxiatuak, OXFAM Intermon eta Setem-ek.
IBAN ZALDUA
Iban Zaldua (1966). Historia irakaslea da, eta donostiar gasteiztartua. Ipuingilea da batez ere: Gezurrak, gezurrak, gezurrak (2000), La
isla de los antropólogos y otros relatos (2002), Itzalak (2004), Etorkizuna (2005, Euskadi Literatur Saria), Biodiskografiak (2011), Inon ez,
inoiz ez (2014), Sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak (2018), Como
si todo hubiera pasado (2018)... Nobelen (adibidez, Si Sabino viviría,
2005koa) eta saioen (2012ko Ese idioma raro y poderoso edo 2016ko
(Euskal) Literaturaren alde (eta kontra), besteak beste) perpetratzailea ere bada. Beraren azken lan argitaratua Korrespondentziak
eskutitz-bilduma da, James Robertson idazle eskoziarrarekin batera idatzia (2019). Volgako Batelariak literatur aldizkariko partaide
izan zen.
AZALA
Azalak egonaldi artistikoak eskaintzen ditu hiru osagai nagusiren
inguruan: ikerketa, formazioa eta sorkuntza. Egoitza Lasierran dago,
12 biztanle baino ez dituen herritxoan. 2008an abian jarri zenetik,
lankidetza mota anitz sustatu ditu bere ekosistemaren barruan
sartuta dauden eragileekin, eta lotura gero eta estuagoa egin nahi
du inguru hurbilean egiten diren jarduerekin.
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ZIRRIBORROAK ETA GERO
Lurralde guztietan, gero eta pertsona, talde eta erakunde gehiago
ari dira erantzun indibidualak edo kolektiboak ematen askotariko
erronken aurrean: ekologikoak, ekonomikoak, kulturalak, sozialak,
etab. Erantzun horiek dira etorkizunaren zirriborroak izendatu
ditugunak, utopia zehatzak, prototipoak, alternatibak. Marjinalak
izan ohi dira, ez oso ikusgarriak, neurri apalekoak.
Gizarte posibleen zirriborro horiek etorkizunari buruzko kontakizunak distopiak izan ohi diren mundu batean garatzen dira kasu
gehienetan. Etorkizun beltza eta katastrofikoa aurreikusten duten
istorioak dira, biziko ditugun arriskuen aurrean oso adi eta erne
ibiltzeko abisua ematen digutenak modu eraginkorrean baina, aldi
berean, mugimendua bera gerarazten dutenak. Etorkizuna iragarritako porrota baldin bada, zertarako denbora eta energia galtzen ibili
beste eredu batzuk eraikitzeko?
Testuinguru horretan, ezinbestekoa da lurralde bati errotutako egitasmo errealak transmititzeko kanalak abian jartzea. Hori
egiteko modu bat litzateke, esaterako, haien inguruan imajinarioak
eta fikzioak sortzea. Zirriborroak eta gero proiektuaren bitartez,
egun lurraldean dauden alternatibei buruz fabulatzea proposatzen
diegu egileei. Kontaera espekulatiboak sortzeko gonbita egiten
diegu, ikusteko etorkizun batean zer gertatuko litzatekeen baldin
eta alternatiba horiek hedatuko balira.
Aldaketa hori gerta dadin, zirriborroen bilduma bat osatu nahi
dugu, ekintza erreal eta imajinatuen gida bat. Lehen bilduma
Araban egingo da; hurrengoak, beste geografia batzuetan barrena
egin ahal izango dira.

#1
2.300 aleko edizioa. Arabako hainbat hiri eta herritako tabernetan
eta pasatze lekuetan banatuta. Argitalpena eskuragarri dago zirriborroaketagero.net webgunean.
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GURE ESKER ONA
Mila esker proiektu hau lantzeko beren denbora, ilusioa eta indarra
oparitu diguten guztiei eta, bereziki, Araban alternatiben inbentarioa
egiten lagundu digutenei.
Gerrarako Eusko Label Armak plataformako kideei, Iban Zalduari
eta beste hainbat laguni, mila esker proiektuan parte hartzeagatik
eta Azalara gerturatzeagatik Idoia Zabaletak gidaturiko Futurible
saiora, 2019ko irailaren 20an.
26

