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«Abestu ezazu, hobe da etortzen bazara, zure ahotsa beharrezkoa da, 
hirian ikusi nahi zaitut». Horrela amaitzen du Olaiak bere eskutitza. 
Hemeretzi urte ditu, nik baino hamabi gutxiago, eta esaldi hori gure 
ama ponteko Sulak (Sula Ursularen laburdura da) erakutsi zidan abes-
ti bateko bertsoa da, leloan maiz errepikatua. Gure ama pontekoa 
Olaia txikia zenean hil zen, baina, gero, neu arduratu nintzen abestia 
erakusteaz. Orain oso gutxi, indarrez estutu ditut begiak, ez gehiegi 
hunkitzeko. Goiz da; eskutitza irakurtzera etorri naiz lizarren aterpe-
ra, erromatar garaiko urtegiaren aldera. Uraren indarraren zaratak 
gainerako soinu guztiak itotzen ditu, haize aratz eta hotza dabil. La 
Equidad-en, gehienak lo daude oraindik. «Askotan deliberatzen dugu 
ondorio bat oso nekez gerta daitekeela edo gertatzea ezinezko dela, 
ez garelako gai imajinatzeko halakorik eragingo duen gertaera katea”. 
Hitz horiek Deshaciendo errores izeneko liburuan irakurri nituen. Ez 
dut uste egindako akatsak konponduko ditudanik, baina honezkero 
bost urte dira hemen nagoenetik, eta gauzak gertatu dira, Olaia, zuri 
erantzuten lagunduko didatenak.

IZAN GINEN MUNDUA
•

Pilar Vázquezen oroimenez,
askoren ama besoetakoa izan delako
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1

Banindoala iragarri nuenean, zu oraindik urrun bizi zinen, aitonarekin. 
Kontatuko dizut ia denek esaten zidatenaren berri: ez egiteko ilusio 
faltsurik. Kontua ez da denek ahaztua zutenik utzi behar nuen toki 
hartan bizitzea zer zen. Besterik ez bada ere, agian, ohitu egin ziren 
leku horri begiratu laburra ematen, distantzia galdu ere egiten baita.

Miseria urteak bizi izandakoak ginen, baina baita greba eta ma-
txinada urteak ere. Pandemiak gizakion hauskortasuna agerian utzi 
zuela jaurtitzen zuen diskurtsoak, oro har, denbora gutxian galdu 
zuen indarra. Izan ere, berdintasun ezaren gizartean, askotariko 
hauskortasunak zeuden: ez hauskortasun egoerak ez heriotzak ez 
zituzten pertsona guztiak berdintzen. Askok erretolika horren kontra 
altxatzea erabaki zuten, borroka tinkoa egitea desberdintasunen on-
doriozko pribilegioak estaltzearen poderioz antzekotasunetan indarra 
jartzen saiatzen ziren antropologiaren alorreko zenbait moduren aur-
ka. Askok egiaztatu ahal izan zuten, pandemiak iraun bitartean, eurak 
izan zirela beren bizia arriskuan jarri zutenak, premiazko objektuak, 
elikagaiak eta baliabideak ekoizten eta banatzen jarraitzeko, bai zain-
tzeko, bai babesteko, eta ez enpresen edo alokatzeko etxebizitzen ja-
beak. Bizi berri baten bila borrokatu ziren orduan, erabakiak benetan 
elkarrekin hartzeko, eta inor behartuta senti ez zedin bere patua lana 
emateko edo kentzeko, bizia emateko edo kentzeko boterea duena-
ren eskuetan jartzera. Kaos garai emankorra izan zen; ekimenek, 
kooperatibek, enpresa eta lantegi liberatuek gora egin zuten. Baina 
jazarpena areagotu zen, eta jadanik hasiak ziren zure eskutitzetan 
behin eta berriz aipatzen dizkidazun banaketak eta amore emateak. 
Proiektuek porrot egin zuten; inertzia itzuli zen; leku ez-komunala, 
ezagutzen den bakarra, autoritarioagoa bihurtu zen. Errepresioa ere 
areagotu zen, Olaia, eta egun nagusitu zaigun bijilantzia, elkarrekin 
komunikatu nahi dugunekoa.

2

Ezer ez dela aldatzen diozu, eta munduen antolakuntzak, erresis-
tentziak eta sorkuntzak oraindik gordeta jarraitzen dutela gorputz 
bakoitzean. Tatuaturik, eraldaturik, etengabeko mutazioan, askotan 
bakarrik, baina, modu birtualean bada ere, elkarrekin, mugimendu 
bat gauzatzen dute, orduan bezala, aldi berean intsumisoa eta apal-
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dua, taxutu gabeko plan bat eta, hala ere, egiazkoa, azalaren mugak 
hausteko, egokitutako identitatea, hartu nahi izaten ez diren asmoak, 
inposatutako proiektuak baztertzeko. Zera diozu, badaudela borro-
ka sakabanatu zenbait, eta borrokarako metodo orokortu bakarra: 
idazketa iraunkorra sortzea irudien bidez, bit-en, kontsumitutako 
substantzien bidez larruazalean gantzututakoa, hitz filmatuak, iru-
dikatuak. «Kontsumitzen ditugu airea, ametsak, identitatea, harre-
mana, arima», norbaitek aspaldi idatzia da. Ikusten dut oinarrian egia 
izaten jarraitzen duela. Bitartean, jasanezina dena, desberdintasuna, 
baliabideen agortzea, elkarrengandik gero eta hurbilago dauden kri-
sialdiak konponezinak bihurtzen dira.

3

Alde egin nuenean, hogeitazazpi urte betetzekoa nintzen. Bizi ginen 
etxe okupatutik kanporatu berriak gintuzten, eta inork ez zuen be-
rriz halakorik egin nahi. Sei ginen, baina bai bikoteek, bai halakorik 
osatu ez zutenek erabaki zuten zerbait alokatzea. Soldatak neurrian 
ematen ez bazien ere, nekatu egin ziren funts putreek berriro ere 
onura atera nahian hutsik mantentzen zituzten lokalak garbitzeaz, 
pintatzeaz, txukuntzeaz, konpontzeaz, beren buruak bizilagunen ar-
tean ezagutarazteaz, adineko jendeari laguntzeaz, guraso bakarreko 
familia etxeekin lan egin beharraz, auzoko zaborra beste kale bateko 
kontenedore beteetara eramateaz eurak bizi ziren kale hartan hala-
korik ez zegoelako, eta, hori gutxi balitz: epaiketa, multa mehatxua, 
Damoklesen ezpata den etxegabetzea. Leuntasuna praktikatzen ge-
nuen, Olaia. Gure borroka eremua beste bat zen, horretarako denbora 
nahikoa genuenean. Okupaziora jotzen genuen soilik inork erabiltzen 
ez zuen etxebizitza bat gure esku jartzeko forma arrazional modura 
ulertuta. Baina, irrazionala den tokian, arrazionaltasunak energia 
jaten digu. Eta, grebak hasi zirenetik, errepresioa are bortitzagoa 
eta azkarragoa izan zen.

Nire ingurukoek, ordea, ez etsitzeko eskatzen zidaten; izan ere, 
zorte pitin batekin, okupatu, agian, bakarrik beste behin baino ez 
nuen egin beharko. Gero, lan zertxobait hobeagoa topatuko nuen, eta 
bizitoki legal bat bilatu ahalko nuen, zertarako eta ihes eginda atzean 
uztea erabaki nuen hura bera lortzeko, hain zuzen: bizitza niri dagoki-
dan pospolo kutxan, zeina nekearen eta antsietatearen poderioz ira-
bazia bainuen. Bizitza banan-banan, edo binaka. Egunez, lana; gero, 
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erosketak, garbiketa, diruak sortzen duen larritasuna, afaria, pantaila, 
idaztea, sexua, kimika, eta larunbatetako kañetatik eta igandeeta-
ko gosaritik benetako zoriona atera, zorion bakarra, zorion nahikoa 
aurrera jarraitzeko, bizi nigan, ez ihes egin, gera zaitez denbora par-
tekatu honetan, itzuliko gara. Urteak igaro ahala, beharbada, baldin 
eta libratuko bagina ugaltzen ari ziren hondamendietatik, txikiak, 
ertainak, partikularrak, askotarikoak, ahulenekin beti ankerragoak 
eta boteretsuekin beti onberagoak, baldin eta onik aterako bagina, 
agian, gerta liteke haur bat edo bi izatea, eta egingarriak liratekeen 
ezinak irakastea. Baina nola, baina noiz.

4

Alde egiteko erabakia hartu nuenetik hasi nintzen gauza askori uko 
egiten. Ekipajerako neraman berrogeita hamar litroko motxila beltz-
-urdinaren edukieraren parte bat besterik ez nuen behar izan. Jantzi 
gutxi batzuk, kirol oinetakoak eta taitxi egiteko zapatilak, nezeserra, 
hiru liburu, oroigarriren bat eta koaderno bat. Botak jantzita neuzkan. 
Eskuko ordenagailua orduan eman nizun, elur bola musikariarekin ba-
tera; Juani eta Ninari eman nien zurezko xakea. Agur eta esker oneko 
ohar bat utzi nuen mahai gainean. Urteak generamatzan elkarren alde 
borrokan, nire senideak bihurtu ziren, bizitzan ere senide, maitasun 
handia nien. Eta, presaka eta logale, astegunetan ohi bezala batu 
gintuen azken gosariko Ikeako kikara zuriak, eta, ontziteria garbitu 
ondoren, autobus geltokira atera nintzen.

«Ilie landara doa», nire jendearen esaera zen. Ez nuen xeheta-
sunik eman nahi izan; irakurri nuena eta esan zidatena egia baldin 
bazen, han ere ez zuten nahi egiten ari zirena besteek guztiz ja-
kitea. Soilik behin esan nuen, eta gaueko ordu txikietan, alkoholak 
eta marihuanak lotsaren eta zuhurtziaren azken filtroak askatuak 
zituztenean, ez nindoala leku batera, bizitzeko modu batera baizik, 
eta egoera berezi hori ez zela solidoa, ez likidoa, ez gaseosoa, eta 
ezta plasmatikoa ere, baizik eta oraindik definitzeko zegoela, bizi-
dun ororekin harremanean zegoen arnasaldi etengabea zela. Barre 
egin zuten, eta barre egin nuen, entzuleari ustekabeko ateraldia es-
kaintzen zaionean bezala, gehienetan bitxia edo barregarria. Gero, 
han jarraitu genuen, hondamendiaren eta amaieraren mezularia den 
denbora harrapatu eta beste zerbait bihurtzeko nahi eta ezinean.
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Autobusa, gogoratzen naiz, arratsean iritsi zen, oraindik egun argiz. 
Sei bat kilometro oinez egin nituen Moredako olio errota zegoen to-
kiraino. Han, olio prentsari trujal esaten diote, eta pentsatu nuen, 
ai ni ere banindukete besarkadatan prentsatu, poliki-poliki, izateari 
utzi arte, baina nire izena eta nire identitate zeinu berezienak galdu 
gabe; bai, ordea, nahi gabe ikasitako guztia galduta, erantsita dauz-
kagun ezaugarri horiek guztiak, norbaitek inposatzen dituelako, eta 
ez onuragarriak direla deliberatu eta pentsatu duzulako.

Badakizu? Hemen daude Iberiar penintsulan iparraldeen aurki 
daitezkeen olibondoak, Arroitz barietatekoak. Lekura egokitzeko zi-
klo begetatibo laburra dute, eta loratze berantiarrak babesten ditu 
udaberriko hotzetik, eta, umotzen egoten diren denboraren batez-
bestekoari esker, negua iritsi baino lehen jaso daiteke uzta. Urruti 
ikusten nituen olibondoak. Zuhaitz horietako asko, Olaia, ehunka urtez 
bizi izan dira, eta bizitzen jarraituko dute gu joanak garenean ere.

Bidean, boladaka eta leun, zuhaitz hostoen artetik mugimendu bat 
iristen zitzaidan arnasara. Scooter batean zihoazen bi pertsonarekin 
gurutzatu nintzen, eta bizikletan zihoan beste batekin. Gauak beltz 
eta ilun estali ninduen iritsi nintzenerako. Ate itxi baten ateburuan 
ikusi nuen «Trujal La Equidad» idatzia. Etxea inguratu, eta atzealdera 
iritsi nintzen. Burdin hesi bat, langa txiki bat eta, hondoan, hiru etxe 
handi. Kisketa ireki nuen; sartu, eta berriro itxi nuen.

Bigarren etxeko argia piztuta zegoen; ahotsak entzuten ziren. 
Zein egunetan iristekoa nintzen ez nien esan, ordea; funtsean, bel-
dur nintzen atzera egingo ote nuen azken momentuan. Erdi irekita 
zegoen atea hatz koskorraz jo, eta astiro bultzatu nuen. Ez zuen en-
tzungo inork. Sarbide labur bat igaro ondoren, gelarte zabal batera 
iritsi nintzen, koloretan egindako artilezko alfonbra batek estalia, 
oliba-kolorea, berdea, hori-berdexka, gorrizta, bioleta eta ia beltza. 
Hantxe geratu nintzen, plater eta mahai tresnen zaratotsa, berriketak 
eta barreak entzuten.

Motxila lurrean utzi, eta bizkarra paretaren kontra jarrita eseri 
nintzen. Zail egiten zitzaidan nire etorrera nolakoa izango zen asma-
tzea, desegokia ordu hartan, lotsagabea abisatu ez nuelako, noren-
gana jo behar nuen ez nekiela. Aurretik hitz eginda nengoen lehen 
pertsona Casiana zen; harentzako pertsona-izenordaina ezberdin au-
keratua suerta zitekeen, berdin gizonezkoa izan, nola emakumezkoa 
izan, hango ohituraren arabera, berak esanda. Zorte pixka batekin, 
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Casianak zerbaiten bila irten beharko zuen, eta orduan jaiki egingo 
nintzen nor nintzen esateko. Casianaren ordez, Orio izenez ezaguna 
zen bat atera zen. Zutik jartzeko denbora tartea hartu ahal izan bai-
no lehen, lurrean eseria zen, nire aldamenean. Berehala jakin zuen 
nor nintzen. Ez abisatzeagatik eskatu nion barkamenari garrantzia 
kendu zion:

—Bai, abisatu zenuen  —erantzun zuen—. Esan zenuen etorriko 
zinela. Ez da ezer gertatzen, alajaina. Lehenago ez bada beranduago 
plater bat gehiago jartzea eta zuretzako lekua bilatzea, bada erra-
zagorik! Ba ote da gero!

Hirugarren etxera eraman ninduen. Han bazegoen atari batera 
ematen zuen korridore bat, eta hainbat gela alde banatara.

—Zazpigarrena hutsik dago —esan zuen.
Eskuoihala eta izarak egin gabe zegoen ohe gainean tolestuak, 

aulkitxo bat, mahaitxoa, komuna.
—Agian nahiago duzu atseden hartzea, edo gose al zara? Bestela, 

utzi zure gauzak, atseden pixka bat hartu, eta etorri; oraintxe hasi 
gara afaltzen.

—Bai, segituan naiz.
Erraza dela diote, Olaia, erromantikoa dela: berriz hastea, berriro 

martxan jartzea, inork nolakoa zaren ez dakien lekuetara joatea, ez 
zarelako han inoiz ere egon. Egia da zerbait bat-batean hasten dela, 
eta hori zorte handia da. Baina ez da liluragarria. Zure jendea, zure 
lekuak, faltan botatzen dituzu izugarri. Faltan botatzen duzu ekaitzak 
gustuko ez dituzula dakien pertsona hori, trumoia eta euri zaparrada 
ari zuelako gure amabitxia hil egin zela esan ziguten egunean. Faltan 
botatzen zaitut.

6

Hasieran, zeregin errazak agindu zizkidaten. Kimatutako adarretatik, 
hostoak zituztenak kendu, bertan utzi kimaketa hondakinekin batera, 
eta materiala prestatu olibondoentzako lur estalkia jartzeko. Modu 
horretan, lurzorua muturreko hotz eta bero boladetatik babesten 
dugu, eta belar txarrak gutxitzen ditugu. Era berean, lurzoruan ma-
teria organikoa behar da, lurraren emankortasun handiagoa lortzeko 
eta higadura arriskua murrizteko.

Eskorgak prestatu eta olibadira eramaten nituen. Eskarmentu 
handiagoko beste pertsona batzuk lur estalkia zuhaitz bakoitzaren 
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ondoan ipintzeaz arduratzen ziren. Beste batzuek etxe barruetan lan 
egiten zuten, baina ez beti laborantza kontuetan. Kimatutako ada-
rren zatirik lodienetatik, tamaina desberdinetan jarrita ebakitzen 
genuen egurra. Sarri, norbaitek laguntzen zidan lanean. Batzuetan 
isilik aritzen ginen, beste batzuetan solasean, edo baten bat abesti 
bat kantatzen hasten zen eta beste gehienak ere harekin batean 
kantari edo besterik gabe entzuten jarduten ziren. Nekagarria da 
eta ez da, Olaia. Nekagarria da bat baino gehiago direlako horiez 
gain bete behar ditudan beharrak, etxea, sukaldea, hemendik gertu-
ko herrietara joan erosketak egiteko edo zerbait apurtzen denean, 
txikiak zaindu, agureak, norbait gaixotzen bada, baratza, garraioa eta 
hainbat abere, izurriteri aurre egin, kazkabarra, paper guztiak bete 
eta, beti-beti, entzun, edan, bizi, dantzatu, musukatu, bizi.

Olio errotako lurrak mahatsondoz inguratuta zeuden; izan ere, 
ardoak ospe ona hartu du hemen, eta errentagarriagoa omen da. 
Tetxuri galdetu nion nolatan iraun duen olibondoak gaurdaino, zer-
gatik ez zuen jendeak errotik atera eta mahatsondoekin ordezkatu. 

—Esker ona adierazteko —esan zuen—. Jose Ramonek azaldu zi-
dan, hemen bizi den nekazari zaharretako batek. Olibondoak guztia 
ematen dizu: gose beltza ase digu, hotzetik babestu gaitu, janaria 
kontserbatzeko aukera eman digu, argia ekarri digu, garbitzeko xa-
boia eman digu. Hemengo jendeak badaki hori.

—Baina denek ezingo dute —esan nuen—. Igual, jendeak dirua 
behar du beretzat.

—Posible da, baina mundu bat da justu guk orain gehien behar 
duguna, ezta?

Hunkitu egin ninduen esaldiak. Esango duzu ez daukala ezer be-
rezirik, baina gutxigatik ez nintzen negarrez hasi. Izan ere, utzi nuen 
lekua, zu idazten ari zaren hori, ez da mundu bat. Askotan, eskorga 
eramaten dudanean, bide erdian gelditu, eta olibadiari begira jar-
tzen naiz. Iritsi nintzenean astintzen ninduen beldurrik handienean 
pentsatzen dut: bilatzen hasi, eta azkenik leku anonimo, uniforme, 
zorrotz arautu eta zientzia-fikzioaren irudiak dakarren halako hoz-
tasun arrotz baten aurrean aurkitzea. Zergatik beldur hori? Gogora 
ekarri nituen gosaritarako ogi txigortua prestatzen ari ginela Elenak 
esan zizkidan hitzak. Batzuk handiagoak ziren, eta luzetara moztuak, 
beste batzuk txikiagoak eta zeharka zatituak, orotariko ogiak ahal ze-
nean, artoz egindakoak olioarekin igurtzita hala jaten dituenarentzat, 
zekale eta gari irinarekin egindakoak eztiarekin, tomate birrinduare-
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kin, marmeladarekin hala nahiago dutenentzat. Zoragarria gertatzen 
zitzaion pertsona bakoitzaren erak kontuan hartzeak.

—Bizitzan, lehenago edo beranduago, badira konpondu ezin diren 
gertakizunak —esan zuen—, baina hau, hain erraza izanda, nola ez 
duzu ba egingo?

Eta iritsi nintzen pentsatzera uniformetasunaren logika hura ez 
zegokiola La Equidad-i, baizik eta ordura arte ia ohartu ere egin gabe 
nik bizi izan nuena zela. Giroan idatzia dagoenean errentagarritasun 
handiena bilatu behar duzula, ustez ogia modu ezberdinetan moztea-
rekin galduko zenituzkeen hiru minutuak irabazi egin behar dituzula, 
une horretan bertan hasiko da norbait ogi karratua fabrikatzen, baina 
inork ez du hori horrela ikusten, aukera zabala dagoelako, askotariko 
markak. Adibide gisa baino ez dut aipatu, ez baitzen ogia hirian guz-
tiok berdintzen gintuena, gehienon minutuak neurtzeko erabiltzen 
zen balantza baizik; errentarik, haborokinik eta soberako kapital 
pilaturik ez duena, alegia.

Ia inork ez dio hiri ez-komunalari egozten pertsona bakoitzaren 
identitatea ezabatzeko asmo ilunik, ia inork ez du uste han galzorian 
eta desagertzeko arriskuan dagoenik, inork ez du beldurrik egunero-
ko jarioan itotzeko bereizketarik egiten ez duen interesen zerbitzura 
beste pieza bat izan arte. Nire ingurukoek, ordea, bai, izan zuten, 
espazio kolektibo batera nindoala esan nuenean. Beldurra denbora 
guztian epaitua ez ote nintzen izango, han zuek epaituko ez bazin-
tuztete bezala, Olaia, non bizi zareten, zertan aritzen zareten edo 
zer izan nahi duzuen galdetzen dizuetenean. Beldurra La Equidad-en 
ez ote ninduten behartuko nahi ez nuen gauzak egitera, hori bera 
guretzat, neska jende gehienarentzat lege izango ez balitz bezala 
hazi ginen lekuan.

7

Orain, etortzeko dagoenaz hitz egingo dizut. Duela egun batzuk, afal-
du eta asmo zehatzik gabeko solasaldiaren, astakerien, irrien eta 
abarren ondoren, Runak esan zuen biharamunean batzarra egongo 
zela komuna batek laguntza eskatu zigulako, eta goiz hasiko zela. 
Eta berehala irten zen ohera joateko asmotan, baita ni ere, harekin 
batera. Ilargi betea zegoen, eta paseo labur bat ematea proposatu 
nion. Olibadirako bidea hartu genuen. Nik, ordurako, ez nuen beste la-
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bore mota batzuekin alderatzeko premiarik, baina, oraindik ere, nahi 
nuen jakin La Equidad errentagarria ote zen, eta galdetu egin nion:

—Definitu errentagarria —esan zuen.
—Beno, badakizu. Esfortzuaren eta irabazi ekonomikoaren arteko 

aldea neurtzen duena.
—Eta errentagarria da irabazia handiagoa denean esfortzua bai-

no, ezta?
Baietz erantzun nuen.
—Esfortzuak, ordea, ez du inondik ere beti txarra izan beharrik, 

eta, onura ekonomikoa berdintasun ezaren abiapuntu denean, az-
kenean degradatu egiten zaitu: zu ondo bizi zarela jakitea, beste 
pertsona batzuk, gertuago edo urrunago, kaka berean harrapatuta 
daudelako.

—Baina —erantzun nuen— hori orain ere hala da. Nahiz eta oliba-
dia errentagarria ez izan, ikuspegi tradizionalaren arabera ondo bizi-
tzen jarraitzen dugu beste pertsona batzuk harrapatuta daudelako…

—Bai eta ez. Bihar batzarrean aztertu beharko dugu, baina aurre-
tik zerbait gehiago kontatuko dizut gure historiari buruz.

Runa berrogei eta berrogeita hamar urteko adin tartean dago. 
Emakume izenez deitzen dugu; burua ia guztiz kaskamotz eta laneko 
galtzak eramaten ditu, poltsiko askorekin. Esan zuen:

—Egoera hau da, eta berriz hasi da. Pandemiaren, altxamenduen, 
kaos emankorraren eta komunitate, kooperatiba, enpresa eta fabri-
ka liberatuen leherketaren ondoren, beti errepikatzen dugun gauza 
bera dator: banaketak, kontzesioak, eta baita errepresioa ere. Hori 
da dakiguna, historiako liburuetan agertzen dena, azken urteotako 
datuekin alderatu dezakeguna. Baina, jabetu ez bagara ere, badago 
ikastea historian bizi izandakotik, eta guk ikasi egin dugu. «Gai gara 
txinpartak eta garrak sortzeko, baina ez su bat piztu eta haren in-
guruan komunitate bat garatzeko»; Ricardo Antonek idatzia da, eta 
horixe esan genuen askok eta askok, geure erara. Ezin egiazkoago 
zen, eta zergatik gertatzen zitzaigun aztertzen hasi ginen. Casianak 
proposatu zuen inguruetan genituen izaki bizidunei buruz ezagutzen 
zen guztia aztertzea, eta handik sortu zen landare estrategia.

8

—Animaliok mugitu egiten gara, erasotzeko edo ihes egiteko —esan 
zuen jarraian Runak—. Gure gorputza bezalako erakunde zentralizatu 
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baten abantaila bakarra abiadura da. Landareak geldirik daude, eta 
ezin dute erasoetatik ihes egin. Horregatik antolatzen dira era mo-
dularrean; ez dute organo jakinik, ez dago tirokatu dezakezun zuhaitz 
bihotzik. Adar bat hautsita ere, badago beste bat. Landare bati eraso 
egiten baldin badiote, bere hostoak tolestu ditzake. Batzuek, aurrea 
hartu, eta beren nektarra erabiltzen dute, gero babestera joango zaiz-
kien inurriekin aliantzak egiteko, edota, adibidez, olibondoak argi 
oilarrei bizitokia oparitzen die, eta haiek oliba txarrez elikatzen dira 
eta zomorro izurriteak kontrolatzen laguntzen dute. Eta, hamaika 
horrelakoak pasatuta, erorita ere, gehienak birsortzen dira. Haziek 
urteak eman ditzakete lozorroan, eta sutan ere bizirik atera daitez-
ke; badakite nola eutsi, nola egokitu, nola eraldatu. Izotzaldi gogor 
baten ondoren hiltzat jo zuten olibadi batean, zuhaitzik zaharrenei 
kimu berriak irten zitzaizkien. Enborra moztuta ere, berriro bizitza 
berria izango dute sustraietatik zuhaitzera. Mugimenduaren bidez, 
arazoetatik ihes egin ohi dugu animaliok; landareak, berriz, arazoak 
konpondu beharrean gelditzen dira, nondik nora ihes egin asmatu ezi-
nik. Animaliak ginen, bai, baina landarez inguratuak. Izaki bizidunen 
artean, landareek planetaren ehuneko laurogeita hamazazpi baino 
gehiago betetzen dute. Animaliek ozta-ozta osatzen dute gainontzeko 
ehuneko hirua. Beraz, badugu haiengandik zer ikasi.

Runa ur aska baten ertzean eseri zen, zeina ontziak betetzeko 
erabiltzen baikenuen, eta lapiko handiak garbitzeko, lan tresnak, ba-
tzuetan arropa ere bai. Haren alboan eseri nintzen. Ilgoraren argia 
aska zuloko ur hondarretan islatzen zen.

—Egunean bertan erabaki genuen geldi egonda ere borrokatzea 
zilegi dela. Ez genuen eraso edo ihes egingo, kokatu arte behintzat. 
Landareen moduan izango ginen, animalien mundu batean. Ez zen 
errenditzea. Lehenik eta behin, lekutu egingo ginen. Hirigunean zeu-
den fabrikak hartzen saiatu beharrean, lurralde hartatik barreiatuko 
ginen, lekurik txarrenetara, berariaz baztertutakoetara, inork nahi 
ez zituen lurretara. Ondoren, landareen gisa, leku berean eta mugitu 
gabe, harreman modu berriak sortzen hasiko ginen.

9

Une hartan, azkar atera zen txori bat zuhaixka baten adarren artetik. 
Runak esan zuen:
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—Hitz potoloak errazak dira, baina denok ezagutzen genuen 
saialdien min kaltea, abandonatutako proiektuena, konfiantzaren 
ahuldura, milaka txinparta eta gar haiek guztiak, babesean hartu 
bai, argia eman ere bai, baina sua izatera inoiz iritsi gabe. Bada, 
jada ez genuen sua izan nahi: basoa izango ginen. Ezin ahaztu ani-
maliak ginela, ezin uko egin mugimenduari, ez genuen asmo hori, 
ezta basoak duen milioika hazi ekoizteko gaitasunik ere, nahiz gero 
gutxi batzuk emankor izan. Baina pentsa genezakeen, bai, galderak 
aldatu, erantzunak aldatzeko. Non zaudete, zer nahi duzue, nor za-
rete; horien ordez, honako hauek: nolakoak zarete, zer egiten duzue, 
nor ez zarete. Mugak ezabatu ditugu. Ez dago hesirik; gure komunak 
ez dira hortzekin defendatzen. Modularrak dira. Eta, bihotzera tiro 
egiten badigute, badugu beste bat, eta, adar bat mozten badigute, 
birsortu egiten gara.

Runa altxatu egin zen.
—Berandu da. Bihar goiz jaiki beharra daukagu.
—Galdera bat besterik ez —eskatu nion, bera hasia baitzen ibil-

tzen—. Komunak birsor daitezke, akaso, baina pertsonoi tiro egiten 
digute eta erori egiten gara.

Runak burua jiratu zuen, niri begiratzeko. Distantzia horretara, 
ezin nuen haren espresioa ikusi iluntasunean, baina esango nuke 
irribarre arin bat egin zuela.

—Ezin da —esan zuen— guztia kontrolatu.

10

Iritsi zen batzarraren goiza. Esandakoak idatzita jasotzen ez diren 
arren, bai, kontatuko dizut zein den hartu den azken erabakia, Olaia, 
eta hura hartzeko bidea zein izan den (zer egoera, zer oinarri, zer 
balio izan ziren gako, eta bete beharreko zer baldintza material hartu 
ziren kontuan).

Eguneko gai zerrenda argi eta garbi azaldu zuten: komuna bati 
eraso egin behar zioten, eta gure laguntza eskatzen zuen. Ez zen 
gertatzen zen lehen aldia. Tevak olio errotaren fundazio gutunaren 
zati bat irakurri zuen, hain zuzen Elisée Reclus geografoaren testu 
batetik hartutakoa: «Komunatan elkartuta, nahikoak izango zarete 
jaunaren eta haren lekaioen aurka borrokatzeko, baina, komunek 
bakartuta jarraitzen badute, ez zarete behar bezain indartsuak izango 
haiei laguntzera joango zaien indar armatuaren aurka borrokatzeko. 
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Beraz, elkartu zaitezte komunaz komuna, ahulenak guztien indarra 
izan dezan».

Jakin behar duzu elkartasun sare hura zuhaitzak hazten diren 
modu berean eratu zela: enborra indartuz, eraztunez josita lodituz 
eta adar berriak ernaraziz, eta gero ere horiek geruza berriekin sen-
dotuz. Ez genuen hedapenik nahi, baizik eta alboetara hazi, beherantz 
eta gorantz, sendoak izan eta luze iraun. Isilpean egin zen. Ez zen 
dokumenturik honako hau ziurtatuko zuena, ez zen aktarik lortutako 
akordioak jasoko zituena: La Equidad-eko pertsona orok ongi dakie-
naren parte zen; ez dago idatzirik, jakina, baina lehendik ere badago 
kantatzeko arrazoirik.

Entzun dezaket zure egonezina. Agian ez duzu nahi barnerago 
sakontzerik, baina, aldi berean, jakin nahi duzu, ez baikara gauzak, 
prozedurak baizik. Onar ezazu, beraz, historia pixka bat gehiago. 
Guztia hasi zenean, adituek, ekonomialariek eta politikan diharduten 
pertsonek esan zuten olio errota ez zela aurrera aterako, kapitala 
pilatzea baitzen kontua; izan ere, elikatzeko adina janari ekoiztera 
iritsi arren, bendak, botikak, berogailu eta kazoletarako altzairua, 
etxeetarako materialak, ordenagailuetarako txipak beharko zituzten. 
Orduan, izaten eta izateari uzten ikasi behar izan zuten. La Equidad-
-en, lehenbiziko aldiz, eztabaidak sortu ziren.

Erraza zirudien olio errota baten erabilera partekatzea. Baina 
laster etorri ziren arazoak banaketarekin. Batzuk ez ziren konfor-
matzen autokontsumorako olioa lortzearekin. Gainera, La Equidad 
zutik mantentzeko, dirua eta baliabideak behar ziren. Baina saltzeak 
esan nahi zuen leku ez-komunaleko arauekin harremanetan jartzea. 
Han, olioaren kalitateari buruzko estandarrak ezartzen ziren. Hiru 
estandarren arabera jardutea erabaki zen: autokontsumorako zena, 
banaketarako zena (kalitatearen zigiluarekin) eta ekologikoa. Horrek 
ikuskapenak egitea onartu beharra ekarri zuen, azken biek adostuta-
ko irizpideak betetzen ote ziren aztertzeko, olibondoaren zainketari 
buruzkoak, biltzeko prozedurari buruzkoak, prentsaketa tenperatu-
rari buruzkoak. Nola egin? Nola saihestu olio mota guztien ekoizleen 
arteko liskarrak? Azkenean, helburua ez zen haiek saihestea, baizik 
eta etsaikeria konpontzea haren zergatikoa konponduz, etorkizune-
rako asmo horri jarraikiz. Arrisku guztiak komunitatean bizi direnean 
eta babesa komuna denean, ez dago ezer pilatzeko arrazoirik, ezta 
desberdintasuna pribilegio bihurtzeko motiborik ere.

Landare estrategia hartu zuten euren aukera bakarra atmosfera 
bat sortzea zelako, proiektu bakoitzaren barruan ez ezik kanpoan 
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ere errentagarritasunaren ideia aldatzea. Merkataritza lerro bat eta 
itxurazko burokrazia bat ditugu oraindik. Baina trukeak handituz joan 
dira beste komuna kideekin, apurka-apurka, erabilera-balioa erabi-
lera-balioaren truke. Ez dugu gehiagorik behar.

11

«Eta ikastetxeak, eta ospitaleak, eta pentsioak, eta energia, eta plas-
tikoak eta kristala, eta kanpoko mundua?». Imajinatzen ditut zure 
galderak, Olaia. Gauzak gero eta zailagoak jarri dira leku ez-komuna-
lean; oraindik oso gaztea zara, eta jaso duzun mundua nik utzi nuena 
baino makurragoa da. Ni itzultzea nahi duzu, pentsatzen duzu ihes 
egin dudala, azkarregi nekatu naizela. Zure eskutitzak ez dit hori hitz 
horiekin esaten, baina ongi ezagutzen dugu elkar, eta badakizu nik 
ere gauza bera pentsatu dudala.

Ez dizut karpa baten azpian ikasten ari diren haur basatien ede-
naren neurrira egindako errealitatea marraztuko, ezta dena senda-
tzen duten kataplasmarikk daukagunik eta ospitale baten beharrik 
ez dugunik ere. Zenbait gauza diferenteak dira, jakina. Komunen ar-
teko gertutasunak aukera ematen duenean, eskola unitarioak sortzen 
ditugu, adin ezberdinekoek elkar ikasteko. Heriotza ezberdina da. 
Ez gara tematzen bizitza edozein baldintzatan luzatzen, eta azken 
arnasa emateko unea iritsi zaiola uste duenak edan dezake zaldiei 
ematen diegun anestesikoa; azken loak hartuko du segituan, gozo, 
baketsu, eta aukera emango dio pertsonari mundu hau uzteko berak 
esaten duen unean eta maite dituen pertsonen eskutik helduta. Aldiz, 
bizitzen jarraitu nahi badu, edo mina baldin badu, edo gaixotu baino 
egin ez bada, osasun laguntza bilatzen dugu, noski.

«Orduan, zer?», galdetzen duzu, erdi haserre, zera gehituz: 
«Behar duzue gu existitzea, han hobeto bizi baino ez duzue nahi, ezin 
zarete mundu mailako bihurtu». Basoa izaten saiatzen gara, Olaia. 
Ospitaleratutako pertsonak, sarritan, lehenago sendatzen dira beren 
gelatik zuhaitzen bat ikusten baldin badute, eta ez horma bat, patio 
bat edo kale bat. Basoa izaten saiatzen gara, baina ez gara basoaren 
jabeak. La Equidad ez da gurea, ez dago jabetza agiririk. Inork ez 
du berea den gelarik, behar duenaren araberakoa baizik. Asko joan 
egiten dira, eta beste asko etorri. Asko, begiradan indarra galtzen 
hasi orduko, euren lanpostuetara itzultzen dira, halakorik baldin ba-
dute, ospitalera, eskolara, industrialdeko fabrikara, dendara, norbait 
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zaintzera, tabernara, eta, geroxeago, behar badute, berriz etortzen 
dira. Mundua ez da inoiz orri zuri bat. Ez da zerotik eraikitzen, eta 
honako hau baino ezin dizut esan: ez gara egiten ari garenaren mo-
rroi. Errotazioa, aldaketa ulertzen ditugu. Landareak ezin dira mugitu, 
baina hemen, miresten ditugun arren, ez dugu ahazten gu bai, mugi 
gaitezkeela.

12

Komuna kideek behin baino gehiagotan eskatu digute laguntza. Era-
soen arrazoiak diruzalekeriaren eta etsipenaren arteko nahasketa 
bat dira, eta etsipena da nagusi. Kapitalak modu intentsiboan ezin 
zapaldu zituen lurrak abandonatu zituen. Guk haien puskak hartu 
genituen guretzat, hark bazterturikoa, beretzat nahi ez zuen hori. 
Kapitala ez dabil gure atzetik. Erasotzen digutenak deseginda dauden 
jende talde txikiak dira. Eta badaude puskak, badaude hondakinak, 
badago espazioa, horretarako nahikoa, baina sobera denborarik ez.

Beti jasango ditugu erasoak, Olaia, badakigu ongi. Bizitza ez da 
beti harmonikoa; lurreko zikloetan ere batera doaz lankidetza eta 
suntsiketa. Espetxetik bidalitako gutunetako batean, Rosa Luxembur-
gek bidean azpikoz gora alferrik gelditu zen kakalardo baten egoera 
deskribatu zuen. Inurriak etorri eta hura bizirik irensten ari zirela, 
bera azaldu zen. Kostatu zitzaion intsektuaren gorputza askatzea, 
baina, bidean bizirik eta ahuspez utzi zuenean, ikusi zuen bi hanka 
guztiz janak zituela eta ia ezin zela mugitu. Senak ez du pentsatzen. 
Pentsamenduak, espezie baten suntsipen gaitasuna handitu badeza-
ke ere, eman dezake hobetzen lagunduko diguten lege eta akordioak 
sortzeko bidea.

Diruzalekeriak pentsatzen du suntsitzeko; etsipena pentsatzen 
saiatzen da, eta ia inoiz ez du lortzen. Inbaditzaileentzat, hasieran, 
etortzen direnean, ez da inondik ere nahikoa instalazioetan sartzea; 
giza kapitala deitzen duten hori nahi dute, zapaldu eta menderatu 
nahi dute. Ez diegu uzten. Olibondoek zuhaitzaren barnean zuhaitz 
berri modukoak sortzen dituzten izerdi lerroen era berean ematen 
diogu guk aterpe komuna horri, aldi baterako bada ere. Hustu egiten 
dugu, lekua egiten dugu estudio gisa edo tresnak gordetzeko erabi-
litako geletan, eta, behar izanez gero, oheak edo koltxoiak sartzen 
ditugu gainontzekoetan. Komuna ahuleneko jendeari aterpea ematen 
diogu gurean. Gero, zain egon besterik ez dugu egin behar.
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Behin gosea ase eta beldurra gainditu dutenean, bizilagun be-
rriak gu ikustera etortzen dira. Nola funtzionatzen dugun jakin nahi 
dute; lurra zaintzeko eta fruituak kontserbatzeko aholkuak eskatzen 
dizkigute, beroa eta ura nola kudeatzen ditugun jakin nahi dute. Bar-
kamena eskatzen digute. Agian, behar gaituztelako eskatzen dute 
barkamena. Bost axola dio horrek, Olaia, inoiz ez baitzaigu interesatu 
gogo bihotzen garbia. Ez dakigu nola den izakion barne muina, zer 
beldur, zer asmo, zer amesgaizto gordetzen dituzten barren-barre-
nean. Sortzen dituzten harremanaz dugu hemen axola. Kanporatutako 
lagunak komuna inbaditura itzultzen dira. Espazioa handitzen da. 
Dei egiten zaie beste komuna batzuei, eta adar berriak, txabolak eta 
estalpe berriak eraikitzen dira.

13

Oraingoan, Olaia, egoera desberdina da. Akaso izango duzu mangos-
ten berri. Ugaztun espezie txiki bat da. Eremu honetan ez dago hala-
korik, baina, La Equidad-en, haien koordinatzeko modua aztertzen da. 
Askoz handiagoak diren izakiek eraso egiten dietenean, osorik pilatu, 
eta multzo bat osatzen dute, arroka apurtezin bat balira bezala. Lekuz 
aldatzen direnean, aldizka kumeak haiekin eramanda, animalia handi 
baten antzeko bat osatzen dute, hala izan gabe, sigi-saga dabilen 
suge luze mehatxagarri eta harrapakari bat. Baso izan nahi izateak, 
Olaia, ez du esan nahi ez dakigunik uneren batean ihes egin eta eraso, 
eraso eta ihes egin beharko dugula, koordinatu egin beharko dugula 
gure izatea nahitaez den bezala izateko: etorkizuneko gehiengo oso 
ikusezina.

Nik alde egin baino zerbait lehenago, Lehen Hezkuntzako ikas-
tetxe bateko bideo bat zabaldu zen hiri ez-komunalean. Bideoan, 
ikasleak ikusten ziren zirkulu handi batean bi eskuekin baloiari bo-
tea eraginez jolasten, eta, bitartean, bote eginez ari zirenak lekuz 
aldatzen ziren, baloirik erortzen utzi gabe. Eztabaidarik ere piztu zuen 
horrek, eta denak kezkatzen zituena zen jolasean ari zirenek robo-
tak ziruditela. Pertsona askok batera lan egitearen plazerak izutuko 
bagintu bezala. Koordinazioa dantza bihurtzen duen musika haute-
mateko gauza ez bagina bezala. Ezta norbaitek huts egiten duenean 
asmo txarrik gabeko irriak imajinatzeko gauza izango ez bagina ere.

Nolabait esateko, eta uste hauxe daukat, leku ez-komunalean 
pentsatzen dutena da borroka dela koordinazioaren erabilera nagu-
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sia, eta ez dela onartuko huts egitea, koordinatzen direnak arriskuan 
jarriko lituzkeelako. Baina ez al da gehiago borrokalariek galtzen du-
tena borrokatu beharko duten horrek babesten ez baditu edota beldu-
rra ematen badie? Utzi dudan lekuan, zuk badakizu, pentsatu ere ez 
da egiten pertsona baldarrak, edo zaratarekiko sentikortasun handia 
dutenak, edo erritmoaren zentzua edo tristurarena hondatua dutenak 
joko berean egongo direnik, zirkulutik kanpo, agian, baina hurbil, eta 
beste gauza batzuk saiatuko dituzte, multzo zabalago baten parte 
izango diren beste une eta ekintza batzuk eraikiko dituzte, buruxkek, 
adarrek eta belarrek, hostoek eta sasiek, eta hautsak, eta oihalezko 
kamiseten tolesturek, eta elkarri kliska ari diren begiek egiten duten 
mugimenduak bezala, haizea batetik bestera pasatzen denean.

14

Egun batzuetan, hemen, basorantz doan bidean itzala, isiltasuna 
eta zuhaitzen presentzia lasaia bada ere, gertatzen da intsektuen 
burrunbak eta gure aurpegiaren parean eta sorbalden gainean egi-
ten duten hegaldiak ez digutela atseden unerik uzten. Zomorroak ez 
sartzeko moduko gelak eraikitzen ditugu, barruak estaltzen ditugu, 
berotasunak ez kiskaltzeko, hotzak ez hiltzeko. Eta, bizitzak eta lu-
rra hainbestetan suntsitzen dituen hutsune horretan, horren barruan 
ere ez dago lasaitasunik. Isiltasuna leku honetan ezagutu dut, Olaia. 
Odolaren soinua entzun dut arterietan, erlearen hegaldia urrunean, 
eta besterik ezer. Isiltasuna existitzen da, baina lasaitasuna letra 
bat da, gauzen artean josia. Hautsiz gero, amaigabeko itxaronaldi 
bihurtzen da.

Ez nintzen hona etorri lasaitasun bila. Etorri nintzen lasaitasu-
na pribilegiotzat duen bizimoduak min egiten didalako, min egiten 
digulako.

Kontatzen didazu leku ez-komunalean, pandemiaren ostean, 
kapitalaren kontzentrazioak handitzen jarraitu duela. Gaur egun ia 
existitzen den bakarra krisia enpresa txikiak irensteko baliatu zuten 
enpresa handiak dira. Begira, haien boterea handiagoa izan arren, 
pentsa bihotz zentralizatu eta ahuleko animalia handi bihurtu dire-
la eta animalia horrek ez duela mangostena bezalako elkartasunik 
ezagutzen, ez duela zuhaitzen indarrik.
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Orain, Olaia, azken batzarrean gertatutakoa esango dizut. Ez esan 
amets bat denik. Ez uste egia ez denik. Ez pentsa nire gutuna gutun 
bat ez denik, istorio bat goiburuan aurkitu duzuna, bijilantzia saihes-
teko edo, honako hitz hauekin irakurria: kontakizunak eta fabulak 
mundu posibleei buruz.

15

Laguntza eskatu duen komuna, Olaia, zuena da. «Nola», galdetuko 
didazu, «nola izango da komuna bat leku ez-komunala?». Baina hala 
da. Ezer ez da purua, ez dago mugarik. Laguntza eskatu duen komu-
na, bai, zauden lekua da, beste bizitza batzuekin josita jendea anto-
latu eta senidetu nahian dabilen leku hori, distirak itzali eta berriro 
piztu egiten diren lekua. Bihar abiatuko da gure martxa. Mangostaren 
modukoak izango gara. Zuhaitzen modukoak izango gara. Gizaki bete 
baso izango gara, bakoitza bere bihotzarekin. Eta, agian, Olaia, erori 
egingo gara, baina etorriko dira hosto eta adar gehiago.

16

Dagoeneko gaua da. Zerua oskarbi dago. Otoitz laiko edo kontsigna 
gisa, Hartz Nagusia konstelazioko izarren bost izen gogoratu eta xu-
xurlatu ditut: Alioth, Megrez, Dubhe, Merak eta Phecda. Eta pentsatu 
dut Sulak inoiz ez zidala ezkutatu hilko zela. Ez zuen esan ni baitan 
bizitzen geratuko zenik, gidari izango nuenik nonahi zegoela ere. 
Gauzak hemen gauden bitartean egin behar direla, ordea, erakutsi 
zidan. Denborak gure izenak esango ditu; inork ezin digu bermatu 
beste egun bat bizirik, beste ordu bat. Eta orduan, Olaia, denborak 
hitz egingo duenean, denborak inposatu zizkiguten ametsak eta gure 
horizontea hautsi zuen aizkora izendatzen dituenean, onartu ez ge-
nuen mundua ere esango du; eta izan ginena.

  2020
Abuztua, La Maloca del Montgó

Iraila, Azala, Lasierra
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ZIRRIBORROAK ETA GERO

Zirriborroak eta gero alternatiba eta utopien etorkizuna irudikatzen 
duten ipuin laburren bilduma da. «Izan ginen mundua» kontakizu-
nean, Belen Gopegui idazleak Araban dagoen Moredako La Equidad 
olio errota hartzen du abiapuntu, eta etorkizunean imajinatzen ditu 
leku komunalak basoen baldintza eta moduetatik ikasten, bizitzeko 
egokiagoak diren munduak sortzea helburu.

Moredako La Equidad olio errota kooperatiboa ehun bat lagunek 
erabiltzen dute. Haren izenaz, erregimen kooperatiboaz eta olibadieta-
tik gertu egoteaz gain –biltzen den egun berean ehotzen da oliba, eta 
horrek olioaren kalitatea hobetzen du–, Belen Gopeguiri asko intere-
satzen zitzaion olibondoa –milaka urteko zuhaitz bat– berreskuratzeko 
borondatea, mahatsondoa errentagarriagoa den eremu batean. Ahale-
gin hori, estimu hori interes pertsonaletik harago doaz; mundu baten 
parte izatearen kontzientziaz hitz egiten dute, izokinak ibaietan gora 
igo eta itzultzen ez diren era berean, ez bakarrik beren leinuari mesede 
egiteko, baizik eta, agian, baita basora nitrogenoa eramateko ere.

Basoaren erdian, Belen Gopeguik hazi infinitesimaletik zuhaitza-
ren adabururainoko ibilbidea egiten du, landare sistemetatik sistema 
sozioekonomikoetaraino. Haren liburu eta kontakizunek, argi hatsen 
pareko izanik, sasia zeharkatzen dute. Humanitateetan doktore da 
(UC3M), eta, besteak beste, eleberri hauek argitaratu ditu: La escala 
de los mapas (1993), La conquista del aire (1998), Lo real ( 2001), El lado 
frío de la almohada (2004), El padre de Blancanieves (2007), Deseo de ser 
punk (2009), Acceso no autorizado (2011), El comité de la noche (2014), 
Quédate este día y esta noche conmigo (2017), Ella pisó la Luna, ellas pisa-
ron la Luna (2019) hitzaldia, eta Rompiendo algo izeneko saiakera sorta.

Zirriborroak eta gero Azala egonaldi artistikoak garatzeko espa-
zioan sortua da, Lasierra herrian, Araban kokatua dagoen 12 biztanleko 
herrian hain zuzen, artadi baten mendi magalean. 2008an abian jarri 
zenetik, lankidetza mota anitz sustatu ditu beste erakunde kultural 
batzuekin, eta lotura gero eta estuagoa egin nahi du inguru hurbilean 
egiten diren jarduerekin. Fabula hau sortzeko, Azalak «Futurible» saio 
bat antolatu zuen, bideokonferentzia bidez, 2020ko ekainaren 10ean, 
etorkizun batean zer gerta daitekeen ikusteko. Zirriborroak eta gero 
osatzen dugun taldearentzat, plazer handia izan da Belen Gopeguiren 
eta Natalia Carreroren eskuzabaltasuna eta ilusioa jasotzea, 2020ko 
iraileko aste bat egin zutelako Azalan, gozotasun eta bizitzaz betea.
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EGILEAREN ESKER ONA

Testuak komunak dira, hizkuntza bezalaxe. Fabula hau pertsona asko-
rekin batera idatzi zen, hala nola La Maloca del Montgó-ko pertsonekin, 
Azala Kreazio Espazioko pertsonekin, «Futurible» saioan parte hartu 
zutenekin, ametsak hitz bihurtu zirelako, istorio honetako norabideak 
era partekatuan abiatuz (Violeta Cabello; Jose Ramon Ceballos; Lucia-
na Croatto, Artistas inflamables konpainiako kidea; Iker Diaz de Cerio, 
Arabar Errioxako olibondoaren eta olioaren sustapenerako elkarteko 
presidentea; Txema Egaña; Jesus Eraso Diaz de Cerio, La Equidad-eko 
presidentea; Maria Mur, Consonni-ko kidea; Ramiro Palacios Cues-
ta, Agrovidar-eko kidea; Alfredo Puente, Cerezales Antonino y Cinia 
Fundazioko kidea; Samuel Retortillo, Artistas inflamableseko kidea; 
Maite Telleria, Azalako kidea; Mari Paz Villarejo; Alexander Yunquera, 
Lurreko Aromáticas proiektuko kidea), Natalia Carreroren ilustrazioe-
kin, Zirriborroak eta gero egitasmoa sortu dutenekin (Idoia Zabaleta, 
Ixiar Rozas, Arantxa Mendiharat), egunero hura aberasteko dabiltza-
nekin (Unai Pascual, Irene Basilio, Ibon Sáenz de Olazagoitia, Ana Lidia 
Compañon, Amaia Apalauza, Jose Luis Padron), izan eta bizi diren 
pertsona eta izaki guztiekin, niri irakasten saiatzen direnekin, nire 
elikagai direnekin, nire bizitzaren, gure bizitzen sostengu direnekin.

#4

2.300 aleko edizioa. Arabako hainbat taberna eta iragate-tokitan lor 
daiteke. Irakurri ez ezik, narrazioa aditzeko aukera ere badago, zirri-
borroaketagero.net webgunean.




