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Pandemia baino lehen jada arriskuan 
zegoen gizatalde baten istorioa da hau.

-
Artilea lehentasunezko produktu bihurtu 

zeneko istorio bat da hau.
-

Maitasun istorio bat da hau.
-

Benetan? Maitasun istorio bat 
hondamendiaren erdian?
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CRISTINA, 2. B
 

Hondamendia. Horrela izendatu dute. Eta, behin eta berriz errepikatu 
dutenez, egoera honen ezaugarri bat da munduko pertsona guztioi aldi 
berean gauza bera gertatzen ari zaigula. Ez da egia. Ez dakite zertaz ari 
diren. Ni azken hamabi urteetan baino lasaiago bizi naiz birusa dela-eta 
etxetik atera ezinik nagoenetik. 

Duela hamahiru urte ezagutu genuen elkar. Handik urtebetera, el-
karrekin bizi ginen. Berak bizitza ordenatuko zion emakume bat behar 
zuen. Eta, bizitzarekin batera, alkandorak, galtzak, tiraderak... Eta nik? 
Zer behar nuen nik? Uste dut bular bat bilatzen nuela nire masaila 
pausatzeko; nik nire gorputza inguratuko zuten beso sendo batzuk 
bilatzen nituen… Nik babesa bilatzen nuen. 

Gizon baten babesa. 
Babes madarikatua.
Nork esango zidan orduan azkenean beragandik babestu beharko 

nindutela.
Bakoitzak dagokiona bilatzen du. Eta gizonei eta emakumeei iraka-

tsi digute gauza ezberdinak bilatu behar ditugula. Hala esan zidan egun 
batean Ainhoak, nire bizilagunak. Duela gutxira arte, igogailuan topo 
egitean agurtzen genuen elkar, besterik ez; orain, etxean konfinatuta 
gaudenetik, egunero hitz egiten dut berarekin, balkoitik balkoira. Eta 
deskubritu dut Ainhoak sekulako abilezia duela gertatzen den guztiari 
izena jartzeko. Gauzak izendatzeko. Izena ematearekin batera, abs-
traktua dena gauza fisiko bihurtzeko. Zerbaitengatik da idazle. Hori 
ere orain dela gutxi jakin dut. 

Duela urte eta erdi banandu nintzen. Etxe honetatik alde egin nuen, 
korrika; alde egin genuen. Nire semeak eta biok. Semeak txanodun 
jertse bat eta hamaika urtetako oihu eta tentsioak zeramatzan soinean 
atera ginenean. Autodefentsa-ekintza bat izan zen. Babesa beste leku 
batean zegoela ulertu nuen, inola ere ez nire senar ohiaren alboan, inoiz 
ere ez haren bularrean. Lehenik, gu irten ginen etxetik; gero, epaileak 
bueltatzeko baimena eman zigun eta berak irten behar izan zuen. Ez 
dakit zehazki non bizi den gaur, baina oraindik beraren mezuak jaso-
tzen ditut noizbehinka, eta, hori gertatzen denean, hemendik oso urrun 
bizitzea desiratzen dut nire indar guztiekin. Eta atea giltzaz ixten dut. 
Batzuetan, lotara baino lehen, semeak galdetzen dit: ondo itxi duzu 
atea, ama?

Elkarrekin egindako hamabi urteetan, uharte bihurtu ninduen. 
Hori ere Ainhoak esan zidan, uhartearena. Horri ere berak jarri zion 
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izena. Abila da hitzekin. Lehen urteetan, oraindik mantentzen nuen 
harremana lagun batzuekin, ostiraletan zerbait hartzen nuen lanki-
deekin… Gure semearen jaiotza aitzakia ezin hobea izan zen guztia 
mozteko. Lehenik, nire haurdunaldiagatik: ez zaizu asko irtetea ko-
meni; ez zaizu ardoa edatea bururatuko, ezta?; zu etxean geratu eta 
atseden hartu, zurekin geratuko naiz nahi baduzu… Ordenagailu era-
mangarri bat erosi zidan larunbat iluntzeetan sukaldean filmak ikus 
nitzan, berak egongelan futbola ikusten zuen bitartean. Ordutik ez 
dut ukitu ordenagailu madarikatu hori; armairuan ezkutatuta daukat, 
hondo-hondoan, berriz ikusi nahi ez ditudan beste objektu batzuekin 
batera. Eta, haurra jaio ondoren, laster sentitu nuen kate bat hankari 
lotua. Haurdunaldiaren aurretik, afaltzera ateratzen ginen larunbat 
gauetan. Umea jaiotzearekin batera, bera bakarrik ateratzen hasi zen. 
Umea jaio aurretik, zortzi orduko lanaldia nuen; gero, erdira murriztu 
nuen, umea zaintzeko; azkenean, lantokian beharrezkoa izateari utzi 
nion. Ez zidaten kontratua berritu. Etxean geratu nintzen. Ez kezkatu, 
nire soldatarekin iristen zaigu. Tranpa hori. Bakartuta geratu nintzen. 
Uhartearena gertatu zitzaidan, Ainhoak dioen bezala. 

Manpara moduko batek banatzen ditu nire balkoia eta Ainhoarena. 
Urte hauetan, landareak ureztatzen edo arropa zintzilikatzen entzun 
dugu elkar, baina beti egin diogu ihes batak besteari, gure intimitatea 
gertuegitik erakusteko beldurrez. Balkoira irten baino lehen, atea 
ireki eta segundo batzuk itxaron ditut beti. Berean mugimenduak 
sumatzen banituen, zain geratzen nintzen bera etxera sartu arte. 
Orain, kontrakoa gertatzen zait. Balkoira irteten entzuten badut, 
beraren bila irteten naiz; burua ateratzen dut manparatik harago, 
eta bata bestearen aurrean geratzen gara, gure aurpegiak airean 
zintzilik. Hizketan.

—Zuk uste duzu metro eta erdira gaudela?
—Bai, emakumea.
Barre egiten dugu.
Ainhoa bakarrik bizi da. Nire senar ohiari ez zitzaion batere gus-

tatzen. Emakume arraroa zela esaten zuen, eta ez zegoela oso garbi 
zertan lan egiten zuen ere, egun osoan etxean. Ziur nago ez duela 
inork jasaten, esaten zuen. Lesbiana itxura du, esaten zuen. Edo 
agian lesbiana itxurarena ez zuen berak esaten? Ez dakit ziur berak 
inoiz esan ote zuen edo nik pentsatu dudan zenbait goizetan neska 
bera bere etxetik irteten ikusi ondoren. Askotan gertatzen zait. Per-
tsona bat ikusten dut, edo egoera bat, eta bat-batean haren ahotsa 
ateratzen da nire barrutik, eta berak esango lukeena imajinatzen 
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dut. Eta benetan esan izan balu bezala sentitzen dut. Hemen dago 
oraindik. Nire barnean. Haren ahotsa. Mehatxu bat bezala.

Konfinamendu egoera honen aurretik, mehatxua benetakoa zen, 
fisikoa. Ainhoak sortzen dituen hitzen modukoa. Mehatxua gauza bat 
zen, uki daitekeen objektu bat, botila bat edo sardexka bat bezala. Inor 
etxetik atera ezin denetik, bera ere ezin dela irten pentsatu eta lasaitu 
egiten naiz. Lasaitu egiten nau baita ere pentsatzeak orain nire etxeko 
hormen beste aldean jendea dagoela hogeita lau orduz. Haien pau-
soak eta ahotsak entzutea ukendua da niretzat; balkoietan eskegitzen 
dituzten arropak bandera zuriak bihurtu dira niretzat; haien oharrak 
portalean, bizitza hobe baterako salbokonduktuak. 

Jesusa aitzakia hartuta hasi ginen hitz egiten Ainhoa eta biok. 
3. A pisuan bizi den andrearen egoera izan zen Ainhoa eta biok hizke-
tan jarri gintuena. Egun batean, konfinamendua hasi eta aste batera, 
Ainhoak burua atera zuen balkoiko manpararen beste aldetik. Lehen 
aldiz agurtu ninduen balkoitik balkoira, eta galdetu zidan ea zerbait 
ba ote nekien goiko pisuan bizi den andreari buruz, azken egunetan 
ez zuela haren telebista entzuten, beti oso altu jartzen zuela… Bada-
kizu, bakarrik bizi da, esan zidan. Ez nekien. Ez nekien bakarrik bizi 
zenik, eta, are gehiago, hasieran kostatu egin zitzaidan asmatzea zein 
auzokideri buruz ari zen.

Biharamunean, berriro agertu zen manpararen beste aldean. Jesu-
sari erosketak egin eta zaborra jaisteko eskaintza egin ziola esan zidan. 
Telebistaren aginterako ere pila batzuk eramango zizkion. Horregatik 
ez zuen entzuten haren telebista azken egunetan.

—Eta artilea –azpimarratu zuen, hitza ondo ahoskatuz, bekainak 
altxatuz.

Jesusak eguna puntua egiten pasatzen duela esan zidan, horrek 
asko laguntzen diola, antza, eta artilerik gabe geratzen ari zela. Artilea 
lortu behar zela. Urgentziaz, esan zuen.

Eta ez zuen esan:
—Artilea behar du.
Esan zuen:

—Artilea behar dugu.
Hala, Jesusari erosketak eramateko eta zaborra jaisteko txandak 

egiten ditugu orain, eta egunero hitz egiten dugu balkoitik balkoira 
Jesusak hurrengo egunerako dituen beharren inguruan. Normalean, 
eguerdian hitz egiten dugu, eta arratsaldeko zortzietako txaloen ondo-
ren. Pandemia hau lehen lerroan bizitzen ari direnentzako esker txaloak 
noiz bukatuko desiratzen egoten gara elkarrekin hitz egiten hasteko. 
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Baina, dendak itxita egonda, oraindik ez dugu asmatu artilea non lortu.
—Amazonen eskatzea, ezta pentsatu ere… –esan zuen hasieratik 

Ainhoak. 
Ainhoa eta haren printzipioak.

—Agian bizilagunei galdetu beharko genieke. Baina ez dakit inork 
artilezko haririk izango duen. Jada inork ez ditu gauzak egiten. Erosi 
baino ez ditugu egiten.

—Ikusi al duzu atariko kartela? Behar duenari laguntza emateko 
prest omen daude. Zaintzarako sare herritarra, edo antzeko zerbait 
sinatu dute. Agian lagunduko digute.

Orduak eman genitzakeen hizketan elkarrekin. Balkoitik balkoira. 
Gure aurpegiak airean. 

Egun batean, berak ezer galdetu gabe, semea eta biok bakarrik 
bizitzearen arrazoia kontatu nion. Dena kontatu nion. Nola bizi izan ni-
tuen lehen urteetako mespretxuak, hitzezkoak soilik hasieran; hurrengo 
urteetako bultzadak, gauetan berandu iristen zenean; jo ninduen lehen 
aldia, nire urtebetetze egunean; igande goizetako barkamen eskaerak, 
negarrez… Eta ondoren etorri zen guztia. Etxeko atea gauez ixtean nire 
ziega giltzaz ixten ari nintzela sentitzea. Etsaia etxean, ohean nuela 
jakitea. Egun guztia mugimendu isilekin igarotzea, oharkabean pasatu 
nahiko banu bezala. Airea banintz bezala. Ezereza banintz bezala. 

Lepoak luzatuta, geure buruak airean… dena kontatu nion, nahiz 
eta egoera larria izan. Egia esan, baldintza txarrek eman zidaten konta-
tzeko aukera. Birusa iritsi izan ez balitz, ez nukeen inoiz egingo. Baina 
haren ahots lasaiak, eta benetan entzuten ari dela erakusten duen 
bere begirada horrek, Jesusari elkarrekin laguntzeko gure estrategiak, 
bat-batean artilea elkarrekin bilatzeko nahiak… horiek guztiek kon-
fiantzazko zurrunbilo batean sartu ninduten. Eta sentitu nuen urtetan 
leku okerrean bilatzen aritutako bularra aurkitu nuela azkenekoz, nire 
masaila lasai pausatu ahal izateko.

Hondamendia hitza erabiltzen ari dira behin eta berriz. Baina hon-
damendiak asko daude.

Artilea falta izatea hondamendia izan daiteke.

AINHOA, 2. A

Hain erraza balitz bezala. Konfinamenduari buruzko ipuin bat idaztea. 
Eta originala izatea, gainera. Ja. Egunkarikoek ez dakite oso ondo zer 
enkargatu dizuten. Askotan hasi duzu kontakizuna. Hastapenak errazak 
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dira; zailena kontakizunari jarraipena ematea da. Eta hazia hor dago, 
hasieran. Orainean eraikitzen da etorkizuna, bizitzan eta fikzioan. Gaur 
egiten dugunak markatzen du bihar izango garena.

Batzuetan, hasi eta berehala uzten duzu. Jesusarengana igotzen 
zara zelan dagoen galdetzera edo oraindik artilea geratzen zaion kon-
probatzera, edo balkoira ateratzen zara Cristinaren bila. Bere senar 
ohiarekin gertatu zaion guztia kontatu dizunetik ezberdin begiratzen 
diozu. Lagundu egin nahiko zenioke, Jesusari laguntzen diozun bezala, 
baina Cristinari laguntzea ez da auzokide bati erosketak egitea bezain 
gauza erraza. Zinikoek esaten duten bezala, «harreman zail» batetik 
atera berri da eta.

Harreman zailak. Ba al dago zaila ez den harremanik, ala? Zuri ere 
orain idazten saiatzen ari zaren ipuinarekin gertatzen zaizun gauza 
bera gertatu zaizu azken urteetan zure harremanekin. Maite zenuen 
emakumeak zure albotik alde egin zuenetik, harremanen bat hasi duzu, 
baina, forma hartzen hasi orduko, urrundu egin zara, ihes egin duzu. 
Hasierak errazak dira, baina esperientziaz dakizu arriskutsua dela ha-
rreman batean sartzea, edo, hobeto esanda, harremana zugan barnera-
tzen uztea. Une batetik aurrera zaila izaten da hortik barrutik ateratzea, 
zure organoei itsasten baita kontaktuzko kola moduko batekin. Azaz-
kalak urratuta ere ezin da handik askatu. Eta, hortik aurrera, biluzik 
zaude, babesgabe, basoan abandonatutako haurtxo baten antzera. Une 
horretan maite duzun pertsonak zure albotik alde egiten badu, apurtu 
egiten zaitu, aurrera ez doan ipuin baten orria apurtzen den bezala.

Horixe bera gertatu zitzaizun. Paper bat bezala urratu zinen zure 
albotik alde egin zuenean. Urtebete elkarrekin bizitzen igaro ondoren, 
bere gauzak hartuta joan zen, ez zen zure etxera gehiago itzuli. Ez 
naiz inorena, esan zizun, izan zenuten eztabaida baten ondoren. Agian 
gehiegi tematu zinen jada zaharkitua dagoen harreman-eskema batean. 
Jada balio ez duen harremanak izateko modu batean. Hortik aurrera, 
bi urteko hibernazioa. Eta, orain, argi duzu ez diozula inori harago sar-
tzen utziko. Etxe aurreko lanpasean dago muga. Harreman berriren 
bat hasteko saiakera egin duzu, baina, mendekotasun-sintomaren 
bat sentitzen hasi zarenean, ihes egin duzu. Leku berera itzultzeko 
beldur zara. Szymborskak «Agur paisaia bati» poeman dioen bezala, 
urrunetik baino ezin duzu gogoratu. Ez zaude atea berriro parez pare 
irekitzeko moduan. Abandonu baten ondotik bizirik irautea hain erraza 
balitz bezala. Abandonatua sentitzea. Hondamendi hori. Oraindik hor 
dago bainugelako armairuan ahaztuta utzi zuen kolonia-ontzia. Ez zara 
ausartu botatzera. Ezta ireki eta berriro usaintzera ere.
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Hondamendia dela diote, baina hondamendi mota asko daude. Eta, 
gainera, birusa ez da hondamendia. Zure ipuinean kontatu nahiko ze-
nuke birusa, berez, zerbait naturala dela, eta agian arazoa birusa ager-
tzean gure munduak zuen osasuna dela. Agian hortik abiatuta idatzi 
behar duzu ipuina. Zure munduaren gaixotasunetatik. Zure munduan 
katastrofe bihurtu diren egoera guztietatik. Baina ia ezinezkoa egiten 
zaizu fikzioa idaztea fikziozkoa bihurtu den mundu batean. Ezinezkoa 
da lehia egitea horrekin, ez dago konpetentzia egiterik. Utopia idatzi 
distopia baten erdian? Ausartzen denak altxa dezala eskua. 

Ipuinean agertu beharko liratekeen gai batzuk apuntatu dituzu 
koadernoan. Deskribatu nahiko zenuke, adibidez, pandemia honek 
inoiz baino argiago ikusarazi digula gizakien hauskortasuna eta el-
karren beharra; baita nola mespretxatu eta ahaztu dugun zaintza, 
gaizki ordaindutako edo euren lana dohainik eskaintzen duten ema-
kumeen kargu utzita soil-soilik ia; nola bizi izan garen planetaren 
kontra, suizidio kolektibo bat antolatzen ariko bagina bezala; nola 
egunotan leiho alboan ezohiko txioak entzutean ohartu garen na-
turari lapurtutako espazioaz; nola konturatu garen gehiegizko eta 
kontrolik gabeko kontsumismo batean murgildurik bizi garela, Ne-
palen egindako bost euroko kamisetak erosiz; nola erakutsi digun 
pertsonen arteko desberdintasuna murriztu ezik haziz doala gurean, 
zortzi orduz lan egiten duen jende pobrea existitzearen absurdora 
heldu arte; nola pentsarazi digun denborari buruz eta erakutsi digun 
presak itsuturik bizi izan garela. 

Birusak inoiz baino argiago erakutsi digu iritsi aurretik ere arris-
kuan geundela. Baina orain zoaz kontatzera hori guztia ipuin batean. 
Amodiozko istorio bat idaztea bezain erraza balitz bezala. 

Idazten hasi, eta edozein aitzakia erabiltzen duzu altxatzeko. Hoz-
kailuan jogurtak falta direla, adibidez. Online supermerkatukoek hamar 
eguneko epea ematen dizute erosketak jasotzeko. Krisiak orain arte 
ezagutzen zenuen mundua geldiarazi du. Baina hiltzeko zorian zegoen 
beste bati oxigenoa eman dio. Virtudesen beheko denda, kasurako. 
Krisiaren aurretik, hilzorian zegoen auzoko denda, bere gurasoengan-
dik heredatu zuen ultramarinos zaharra. Eta, begira, krisia hasi dene-
tik, Virtudesen denda zure salbazioa izaten ari da, baita auzokoena 
ere. Orain, ilara egiten duzue han erosteko. Eta itxaron bitartean hitz 
egiten duzue, segurtasun tartea mantenduz betiere. Hari esker eta 
inguruko nekazari txikien kooperatiba batekin iritsi den akordioari 
esker, han eros ditzakezue barazki freskoak, etxetik gertu, urrundu 
beharrik gabe. Jesusak atzo esan zizun aspaldi ez zuela hain zerba 
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freskoa jaten. Gure garaikoa ematen zuen, esan zizun. Nire herrikoak 
bezalakoa, esan zizun. Poztu egin zinen Jesusa irribarre egiten ikus-
tean. Berriro ere artilearena gogoratzean poza pixka bat itzali bazi-
tzaizun ere. Saiatuko zinela esan zenion. Garai hauetan eta dendak 
itxita artilea aurkitzea hain erraza balitz bezala. 

Herritarren zaintza-sarea gogoratu zenuen orduan. Sare horreta-
ko norbaiti Jesusarentzat artilea lortzeko modu bat bururatzen ahal 
zitzaiola pentsatu zenuen. Eta orain garrantzitsuena hori dela. Artilea 
lortzea. Portaleko iragarkian idatziriko telefonora deitzea erabaki ze-
nuen, eta portalerako bidea korrika egin zenuen burutik kendu ezinik 
hainbat galdera: Norena izango ote da telefonoa? Nork jarriko ote 
zuen kartela? Eraikineko norbait izango al da? Korrika jaitsi zenituen 
eskailerak, eta, bat-batean, ez dakizu zergatik, gaztetan zure gura-
soen etxeko eskailburuan ezkutuan erretako lehen zigarroa gogoratu 
zenuen, Fortuna, eta une hartako emozioa eta urduritasuna. Lehen 
zigarroaren usain hura. Eta papera erretzean aditutako soinu hura, 
kri-kri. Ez dakizu zer den, baina zure barruan denbora asko lotan 
zeraman zerbait esnatzen ari zela sentitu zenuen portalerako bidean. 

CRISTINA, 2. B

Ainhoak manpararen beste aldetik deitu dit. Urduri, sutsu. Atariko kar-
teleko telefonora deitu duela eta  5. C-ko neskak hartu diola telefonoa, 
eta auzokidea zela esan dionean telefonoa eskegi eta berarengana igo 
dela aurrez aurre hitz egitera. Kontatu dionez, lehendik ere existitzen 
zen tokiko fruta eta barazkiak banatzeko sare batetik jaio omen da 
zaintza-sarea.

—Erosketa ekologikorako saskia partekatzen zuen jendea da. Saskia 
bultzatzen duen kooperatibak laguntza sarea sortzea proposatu die. 
Mundiala, ezta? Orain Virtudesi barazkiak ekartzen dizkion kooperatiba 
bera da, gainera. 

Eta bai, «mundiala» dela iruditu zait, berri itxaropentsua, baina 
ez dakit Ainhoari bezala begiak zuloetatik ateratzeko bezainbeste. Ez 
ditut inoiz haren begiak hain bizi ikusi. 

—Edurne du izena, zoragarria iruditu zait –esan dizu, eta isilik geratu 
da, aurreko eraikinari edo ezerezari begira, ez dakit.

—Eta?
—Ba oso gauza barregarria gertatu zaigu. Gaur beraren urtebetetzea 

omen da. Beraren atera deitu dudanean, bakarrik ospatzen ari zela 
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esan dit, kandelak jarri eta bere buruari abestu diola. Eta, une horre-
tan, artilea lortzeko dugun beharra azaltzen nion bitartean, jertsearen 
mahuka eskailburuko hormako iltze batean harrapatuta geratu ez zait 
ba…?

Une batez gelditu da barre egiteko.
—Eta? Zerbait lortu duzu artilearekin?
—Horixe kontatzera noa ba…
Eta barreari ezin eutsiz kontatu dit mahukatik tira egin eta jer-

tsea desegiten hasi zaiola eta Edurne delakoak guraize batzuen bila 
joan behar izan duela askatzen laguntzeko, eta haria mozten ari zela 
orduantxe biak elkarri begietara begira geratu direla eta gauza bera 
pentsatu dutela:

—Gauza bera pentsatu dugu biok batera. Sinesten duzu? Atera de-
zagun artilea jertseetatik!

Ez dakit zer gertatu zaion  5. C-ko auzokidearekin, baina ahots-
tonua ere aldatu zaio; beti lasaia, geldoa zenak flauta bat dirudi orain. 
Edurne horrek eta biek, beraz, erabaki dute erronda bat egitea auzoki-
deen artean, proposatuz bila ditzatela etxean aspaldi erabili ez dituzten 
jertseak, haiek askatzeko eta artilea berrerabiltzeko.

—Denok ditugu inoiz erabiltzen ez ditugun jertseak. Pilatzeko eros-
ten dugun arropen artean, hor daude. Atera dezagun hortik artilea!

—Benetan?
Barre egin dut.

—Zeri barre?
—Ez dakit, ez dakit zeri egiten diodan barre.
Eta egia da. Ez dakit zergatik egiten dudan barre, urdailean sen-

titzen dudan kili-kiliak eraginda egiten baitut, benetako arrazoia 
ezagutu gabe.

Baina barrea bat-batean moztu zait Ainhoak esan didanean nik ere 
etxe batzuetara joan beharko nukeela gure proposamena kontatzera 
eta laguntza eskatzera. Ez dakizu zer esaten ari zaren, pentsatu dut, 
kontatzen ari zitzaidan bitartean. Ezkonduta egondako urte hauetan 
jendearengana hurbiltzeko gaitasuna galdu dut. Nola agertuko naiz ni 
ezagutzen ez dudan auzokide baten ate aurrean, bakarrik, laguntza 
eske gainera, nire proposamen batek balioa balu bezala? Berarekin 
hainbeste urte egin ondoren, galdu egin ditut harremanetarako dohai-
nak, galdu egin dut neure buruarenganako konfiantza. Anputatuta 
sentitzen ditut dohain horiek guztiak. Haiek ere armairuan ezkutatuta 
baneuzka bezala, berak oparitu zidan ordenagailu madarikatuaren an-
tzera. Ez zitzaion gustatzen nik jendearekin gehiegi hitz egitea, bereziki 
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berak ezagutzen ez zuen jendea baldin bazen. Eta ez zuen ezer esan 
beharrik. Azkenerako, nik neuk saihesten nituen harremanak, hase-
rretuko ote zen beldurrez. Eta orain ez dakit gai naizen. Ainhoarekin 
hasitako harremana lehen urratsa izan da, baina izutu egiten nau jende 
ezezagunaren atera deitzeak, nahiz eta nire eraikin berean urteetan 
bizi izan diren. 

Bazkarian ia ez dugu hitz egin semeak eta biok. Ainhoak zein ate jo 
behar ditudan esan dit, eta bazkari guztia eman dut ate horiek irekitzen 
dizkidatenean erabiliko ditudan hitzak asmatu nahian. Sukaldea jaso 
ondoren, semeari erosketa batzuk egitera noala esan diot, eta etxetik 
atera naiz Manuel Iradier bere espedizioetara aterako zen bezala, biho-
tza danbadaka nire bularrean. Laguntza eske atera naiz. Zein zaila den 
laguntza eskatzea. Ematea baino zailagoa beti.

Denbora asko eman dut goiko aldean 3. B idatzia duen atearen 
aurrean. Bikote bat eta haien bi alabak bizi dira bertan; duela urte 
batzuk etorri ziren; boliviarrak direla uste dut. Emazteak ireki dit atea, 
eskuak sukaldeko trapu batekin lehortu bitartean. Laguntza eskatzera 
natorrela esan diodanean, berak gutxi eman dezakeela esan dit, etxeak 
garbitzen lan egiten duela, senarra banatzailea dela eta birusaren kon-
tu honekin gauetik goizera lanik gabe geratu berri direla biak.

Dirua ez, artilea behar dudala esan diot. Dagoeneko erabiltzen 
ez duten jantzi zaharren bat edo manta zahar bat ote duten… Bai-
na, esaten diodan bitartean, haren begietako larritasuna sumatuta, 
konturatu naiz laguntza eskatu baino gehiago eskaini egin beharko 
niokeela; eta azkenean esan diot laguntzaren bat behar badu behean 
bizi naizela, 2. B-an. 

—Eskerrik asko, baina ezin didazu askorik lagundu. Nik lan bat lor-
tzea, besterik ez dut behar. 

Orduan, bat-batean, hamabi urte inguruko neska bat agertu da 
haren ondoan.

—Agian bai, ama, laguntzen ahal digu. Baduzu wifirik? –galdetu dit 
zuzenean.

Ordura arte, segur aski ate ondoan ari zen gure elkarrizketa entzu-
ten. Amak besoarekin bultza egin dio, berriro erretira dadin.

—Barkatu, nire alaba da. Barkatuko diozu. Orain Internet bidez ema-
ten dituzte eskolak, eta ez dugu Internetik. Ordenagailu zahar bat baino 
ez dugu, baina Internetik gabe ezin eskolei jarraitu.

Eta orduan agertu da beste alaba, gaztetxoagoa, hamar urte ingu-
rukoa. Gure elkarrizketa ezkutuan jarraitzen ari zen bigarrena. 
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Bi gaztetxoek begiak ireki-irekiak dituzte niri begira. Beste erreme-
diorik gabe, nire wifiaren pasahitza apuntatzeko esan diet. Zaharrenak 
esku-ahurrean apuntatu ditu hitzak eta zenbakiak, eta korrika atera 
dira biak korridoretik, nonbaitera lehenengoa iristeko lehian bezala. 

—Ordenagailua eskuratzeko lehian ibiltzen dira. Txandak egin behar 
dituzte –esan dit andreak. Eta pentsatu gabe atera zait esaldia urdailetik. 

—Etxean badaukat erabiltzen ez dudan ordenagailu eramangarri bat. 
Utziko dizuet, nahi baduzu.

Pentsatu gabe esan dut, eta motxila astun bat gainetik kentzea 
bezala izan da. Arindua sentitu dut. 

Inoiz ezer ezeren truke jaso ez duenaren aurpegiarekin begiratu dit 
emakumeak. Opariak jasotzera ohituta ez dagoen norbaiten begiekin. 
Begi handiak, beltzak, distiratsuak. Jasotzeko muskuluak atrofiatuta 
dituen norbaiten keinuarekin. Segundo batez isilik geratu da, esan 
behar duena esateko zalantzatan bezala.

—Pontxo bat daukat. Nire amak ehundu zuen. Asko maite dut, baina… 
Badakit bera laguntzeko prest egongo litzatekeela.

Eskuak trapuarekin sikatzen jarraitzen du emakumeak, nahiz eta 
siku dituen aspaldi. Pentsatu gabe ari da, modu mekanikoan. Eta nik, 
bat-batean, eskuak ikusi ditut nire buruan. Eskuak eta eskuak. Nire 
wifiaren pasahitza azalean idatzia duten neskatoen eskuak teklatu 
batean hitzez hitz, zenbakiz zenbaki kopiatzen; nire auzokidearen Bo-
liviako amaren eskuak eta ondoko atean bizi den Jesusaren eskuak 
oihal bera ehuntzen… Funanbulistok hondamenditik salbatuko gaituen 
sare bat ehuntzen. 

Etxerako bidean, eskaileretan behera, inoiz baino arinagoa sentitu 
dut neure burua. Planetaren gainetik hegan egiteko gai banintz bezala. 

Ez nuen inoiz pentsatuko nire wifiaren pasahitzak munduarekin 
hain sakon konektatzea ahalbidetuko zidanik.

AINHOA, 2. A

Armairuetan bilatu, eta duela urte batzuk erabiltzen zenuen jertse zahar 
bat aurkitu duzu. Krema koloreko jertse bat; mahukak emanda daude, 
hainbeste aldiz sartu zenituen eskuak han barruan ehuna luzatuz. Zure 
eskuak gogoratzen dituzu Chester paketeari eta metxeroari heltzen, 
mahuka horien barruan. Zure iraganaren zati bat dago jertse horretan, 
usain bat, horregatik ez duzu inoiz bota garbitasuna egitean. Artazi 
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batzuen bila joan zara. Jertseak iragan bat izan du orain arte; aurre-
rantzean etorkizun bat izango duela pentsatu duzu. Beroa sentitu duzu 
sabelean. Eta Edurnerekin bizi izandako eszena gogoratu duzu berriro:

—Normaltasunera itzultzen garenean… –esan diozu, horman iltzeari 
lotutako haria mozten zizun bitartean, baina ez dizu amaitzen utzi.

—Normaltasunera itzuli? Baina normaltasuna zen arazoa eta…
Ez duzu jarraitu. Eta minutu bateko iraupena izan duen segundo 

batez geratu zarete elkarri begietara begira. Zer gaitasun duen geu-
re buruak segundo batzuk jertse zahar baten mahukak balira bezala 
luzatzeko.

Eta segundo luze hori gogoratzearekin batera konturatu zara ez 
duzula zoriondu. Bere urtebetetzea zela esan dizu eta ez diozu zorionak 
ere esan. Gustukoa duzun jendearen aurrean beti agertzen zara baldar. 
Inporta ez zaizun jendearen aurrean, aldiz, fin eta zuzen. Hau da marka. 

Arratsaldean, Cristinarekin hitz egin duzu. Balkoitik balkoira, baina 
elkar ikusi gabe. Eguzkia hartzen biak, bakoitza aulki batean eserita. 

—Apirileko eguzkia… –esan diozu, eta hasperen egin duzu, Edurne 
eta biok begietara begira geratu zareten une hori ahaztu ezinik–. Bada 
Elioten poema bat apirila hilabeterik krudelena dela dioena…

—Zergatik krudelena?
—Bizinahi ero eta ustekabeko batekin batera datorrelako, halako 

zerbait dio…
—Baina gure apiril hau ez da apiril normala. Ez da beste apiril bat. 

Ez al da ba hau hondamendi bat?
Zapore gozoa sentitu duzu ahoan. Ezaguna egin zaizu. Udaberria-

rekin batera sentitu duzu beste batzuetan ere. Eta galdera eztul baten 
naturaltasunarekin atera zaizu.

—Zuk uste duzu posible dela maitasun-istorio bat hondamendiaren 
erdian? Uste duzu zilegi dela amodioan pentsatzea larrialdi egoera 
batean? 

—Beno, hondamendiak ezin du dena gelditu. Hor daude zuhaitzak 
loretan… Eta txoriak. Entzun dituzu egunotan? Ez ditut inoiz hain gertu 
eta hain ozen entzun… 

—Egia. Gerretan ere jendea maitemindu egiten da… «Mundua dese-
giten ari da, eta gu maitemindu egiten gara», esaten dio Ingrid Berg-
manek Humphrey Bogarti Casablancan, ezta?

Noizbehinka bakoitzaren aulkia mugitzen duzue eguzkiaren nora-
bideari jarraitzeko, ekiloreak bezala. Zaratengatik dakizue besteak ere 
noiz mugitzen duen. Elkar ikusten ez baduzue ere, imajina dezakezue 
batak bestea. Eguzkiari begira biak, begiak itxita. 
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Eguzkia jaitsi eta aurreko eraikinean ezkutatu arte egoten zarete 
askotan balkoian. Baina gaur, bat-batean, Bogarten eta Bergmanen 
eszena gogoratzean, korrika sartzeko beharra sentitu duzu. Ia pentsatu 
gabe komunera joan zara, armairura. Ireki, eta hor dago. Azken bi ur-
teetan ukitzera ere ausartu ez zaren kolonia-ontzia. Arnasa hartu duzu, 
sakon. Behin. Bi aldiz. Eta, azkenik, esku artean hartu duzu. Paperen 
bat aurkitu behar duzu biltzeko, ez duzu opari-paperik eta. Bila hasi 
zara etxean, eta, azkenean, erabaki duzu egongelan aspaldi ahaztutako 
aldizkariren baten orriak erabiliko dituzula. 

Bihar oparituko diozu, bihar igoko diozu  5. C-ra, atez ate artilea 
jasotzera zoazenean. 

Orain, idatzi egin behar duzu. Eta honezkero badakizu: amodiozko 
istorio bat idatziko duzu. Amodiozko ipuin bat hondamendiaren erdian? 
Erronka handia da. Duela hilabete baino gutxiago ez zinatekeen gai 
izango maitasun hitza paper batean idazteko ere. 

CRISTINA, 2. B 

Hondamendia. Horrela izendatu dute. Baina hondamendiak asko dau-
de. Mota askotakoak. Eta birusa agertu aurretik ere hemen zeuden; 
ikusezinak ziren batzuk, opari-paper moduko baten azpian ezkutatuta 
egon izan balira bezala. Baina euriak bustitako papera bezala desegin 
da estalkia eta agertu dira inoiz baino argiago arrakalak, zauriak, hu-
tsuneak, gaixotasunak, ahuluneak. 

Gabeziak.
Duela hilabete ezgauza nintzen gaur egin dudana egiteko, adibidez. 

Etxetik irten eta atez ate joatea, eske. Erronka handia izan da. 
Auzokide bakoitzak artile haril mota bat eman dit. Luzeak batzuk, 

laburrak beste batzuk; leunak eta latzak; hainbat koloretakoak. Eta 
bitxia izan da: nik eskerrak eman beharrean, auzokoek neuri eman 
dizkidate eskerrak kasu gehienetan. Nonbait gordea zuten jertsea edo 
manta askatzearekin batera urdailean aspaldi gordetzen zuten korapi-
loren bat askatzea lortu izan balute bezala. Ekintza berean eman eta 
jasotzea bezala izan da. Lehen aldiz sentitu dut halakorik.

Eta orain hemen dauzkat denak, nire egongelako alfonbran zabal-
duta. Artile granateak, marroiak, beltzak, kremak, urdinak, berdeak… 
Jatorri, ehundura eta lodiera desberdineko artileak. Panpinen ile kiz-
kurrak dirudite, oraindik jertsearen, mantaren edo pontxoaren barruan 
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zuten okerdura mantentzen dute eta. Jabeen bizitzen okerdurak, akaso. 
Norbaitek forma berri bat eman arte. 

Nirea falta da haien artean. Orain arte ez naiz ausartu nirea bila-
tzera eta askatzera. 

Unea heldu dela iritzita, armairura joan naiz. Argi daukat zer jertse 
hartu behar dudan. Nire urtebetetzean oparitu zidan, elkarrekin os-
patzen genuen nire bigarren urtebetetze egunean. Berarekin irteteko 
jantzi nuen, larunbat hartan. Itzuleran, etxean, lehen aldiz jo ninduen. 
Gogoratzen dut kolpearen bat-batekotasunak eta indarkeriak behin 
izan nuen auto istripu bat gogorarazi zidatela. Baina oraingoan ez zen 
airbagik puztu, haren jeloskortasunak eragindako amorrua baizik. De-
seroso sentitu zen kalean lagun batzuk ustekabean zoriontzera agertu 
zirenean, batez ere haietako batek ni besarkatzeko izan zuen modu 
maitagarriagatik. Etxera itzuli ginenean, gogor heldu zidan lepotik, eta 
hormaren kontra jarri ninduen. Bere esku sendoekin. 

Nire urtebetetzean, nire jertse berriarekin.
Handik aurrera ez nuen jertsea gehiago erabili nahi izan. Ez jartzea 

bihurtu zen nire erresistentziarako edo protestarako modu posible ba-
karra, nire beste dohain guztiak harrigarriki desaktibatuta geratu on-
doren. Noizbait galdetu zidan ea zergatik ez nuen jartzen oparitu zidan 
jertsea. Ez nuela aurkitzen erantzuten nion, bilatu egin behar nuela. 
Urteak eman ditu armairuaren atzealdean ezkutatuta, oparitu zidan 
ordenagailu madarikatuarekin batera. Nire korapilo guztiekin batera. 

Eta gaur iritsi da jertse hura desegiteko unea. Haren barnean bel-
durraren beldurrez egun batean kizkurtu ziren artile hariak askatzekoa. 

Semeari eskatu diot laguntza. Eta bion artean hasi gara hariak 
askatzen. Poliki lehenengo, eta gero eta azkarrago. Presaka, urduri eta 
bristi-brasta, azkenean. Edozelan, eskuak dardarka, agudo, urgentziaz. 

Bizitza oso bat askatzea bezala izan da. 
Orain nire artilea besteen ondoan jartzea besterik ez zait geratzen 

guztiekin batera berri bat ehuntzeko. 
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ZAINTZA-SAREAK

Beste harreman mota bat inguruan ditugun pertsonekin eta gure 
ingurunearekin. Horren harira, gero eta proposamen sozial eta 
ekonomiko gehiago sortzen ari dira gure inguruan. Bizitzaren jasan-
garritasuna bere zentzurik zabalenean ardatz izango duen sistema 
bat lortzea dute helburu. Harmonia bilatzen dute planetarekin, 
haren baliabide naturalak errespetatuz; eta harmonia bilatzen dute, 
halaber, pertsona guztiok bizitzan zehar ditugun zaintza-beharrekin. 
Horren adibide dira, besteak beste, BioAlai produktu ekologikoen 
kontsumo-elkartea, Zigoitiko ekonomatoa edo COVID-19aren krisiaren 
ondorioz Arabako hainbat herritan eta Gasteizko auzoetan sortu 
diren herritarren zaintza-sareak. 

KARMELE JAIO

Gasteiz, 1970. Karmele Jaiok hiru eleberri idatzi ditu (Amaren eskuak, 
2006; Musika airean, 2009 eta Aitaren etxea, 2019); hiru ipuin-liburu 
(Hamabost zauri, 2004; Zu bezain ahul, 2007 eta Ez naiz ni, 2012), eta 
poesia-liburu bat (Orain hilak ditugu, 2015). Haren lehen eleberriak oso 
harrera ona izan zuen; hainbat hizkuntzatara itzuli da, eta ingelesezko 
bertsioak English Pen Award saria jaso zuen. Jaioren lanek sari ugari 
jaso dituzte; zinemara eta antzerkira egokitu dira, eta haren ipuinak 
hainbat antologiatan argitaratu dira; besteak beste, Best European 
Fiction 2017 delakoan.  

AZALA

Azalak egonaldi artistikoak eskaintzen ditu hiru ildo 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. 



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 ditu-
gunak, utopia zehatzak, prototipoak, alternatibak. Marjinalak izan 
ohi dira, ez oso ikusgarriak, neurri apalekoak.

Gizarte posibleen zirriborro horiek etorkizunari buruzko konta-
kizunak 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 iragarri-
tako 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, ikus-
teko 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.

#3

2.300 aleko edizioa. Arabako hainbat hiri eta herritako tabernetan 
eta pasatze lekuetan banatuta. Argitalpena eskuragarri dago 
zirriborroaketagero.net webgunean.

21



22

GURE ESKER ONA

Mila esker proiektu hau lantzeko beren denbora, ilusioa eta indarra 
oparitu diguten guztiei eta, bereziki, Araban alternatiben inbentarioa 
egiten lagundu digutenei. 

Karmele Jaio, Raisa Álava, Unai Pascual, Gorka Fernández 
(Zigoitiko ekonomatokoa) eta beste hainbat lagun eskertzen 
ditugu proiektuan parte hartzeagatik eta Idoia Zabaletak bideo-
konferentziaz gidaturiko Futurible saioan gurekin batera egoteagatik, 
2020ko martxoaren 30ean: Uxue Arbe Blanco (BioAlai), Irene Basilio 
Intxausti (Teklak), Nines Carcedo Alarcia eta Ainhoa Fernández 
(Zigoitiko ekonomatoa), Isabel Ferreira (Labea),  Amaia Gabilondo 
(Garaion Sorgingunea eta Ozaetako ekonomatoa), Edu Hernando (Pez 
Limbo), María Mur (Consonni), José Otero eta Maite Telleria (Azala).




