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Loratze perimetroa

Hotela zeharkatzen zuen galeria lasai igaro zuten. Diskrezioa zen nagusi 
han, soinu eta ahots leunduak baino ez. Ondo zekiten, ordea, kamerak eta 

sentsoreak nonahi egon zitezkeela. Casual ibilera aukeratu zuten, tipi-tapa, ner-
bioak dantzari izango ez balituzte bezala. Galeria hartan inor ikusi behar ez zute-
la ematen zuen, baina azken atea pasatuta, negu hasierako haize ufada sentitu 
zutenean, itzal bat gerturatu zitzaien atzetik. Kaik Uxueren eskua askatu zuen 
sen hutsez.

—Energia eta osasuna, lagunok! –esan zuen itzalak Errekaleorreko ohiko 
agurra erabiliz.

—Energia eta osasuna! –erantzun zuten haiek, antzeko entusiasmoa saia-
tuz. 

Auzo Patruilako kide bat zen, zuhurra baina bere lana ondo egiten zuena, 
bistan zenez. 

—Bisitan zatozte?
—Bai –erantzun zuten Kaik eta Uxuek aldi berean, eskumuturra luzatuz.
BioTxip irakurgailua pasa zien orduan patruila kideak eta tramankuluak argi 

berde batekin erantzun zuen dena ondo zegoela, hesi ikusezin baina irmo hori 
igaro zezaketela. Uxuek, badaezpada ere, itzalia zuen BioTxiparen beste alerta 
hori, bihotz more txiki batekin obulazio momentua seinalatzen ziona. 

—Goizeko zortzietan amaitzen da zuen baimena –gogorarazi zien patruila 
kideak hala ere.

—Badakigu, mila esker.
Barruan ziren, beraz, baimen eta zilegitasun guztiekin. Barruan. Lau urte zi-

ren auzoa zapaltzen ez zutela, eta gauzak arras aldatuta zeuden. Gaua zen arren 
(abenduko arratsalde bat), biomasa farolek ondo argiztatzen zuten ingurua. 
Familien modulu berriak, Energia Librearen laborategia, fatxada berriztatuak, 
igerilekua… ingurumen guztiz berria aurkezten zen bikotearen begi txundituen 
aurrean. BioTxiparen argibideak jarraituz, familien moduluetara gerturatu ziren 
eta tentuz jo zuten txirrina. 

Haizeak eta Txorik, bizki siamdarren antzera, batera ireki zieten atea eta 
antzeko irribarreak dedikatu zizkieten antzinako lagun horiei. Irribarreen os-
tean, ordea, isiltasun deserosoa etorri zen. Ohiko formalitateekin, beraz, egin 
behar izan zuten aurrera («eman berokia», «zelako beroa duzuen hemen», «bai, 
domotika rocket estufei aplikatu diegunetik, goxo-goxo gaude», «eta oso gutxi 
kontsumituta» eta abar…) eta laster egongelan zeuden, Elikagai Laborategian 
sortutako Errekaleor mahats barietatearekin egindako ardo kopa bana eskuan. 

Haizeak urtu zuen orduan izotzaldia, benetako izotzaldia:
—Asko poztu gintuen zuen mezuak. Harritu, ere bai. Baina, batez ere, poztu. 

Bazen garaia, ezta?
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—Bai, bai –erantzun zuen Uxuek, Kaik tragoxka bat edaten zuen bitartean. 
—Badakizue orain Ongi Etorri prozesua zorrotza dela –jarraitu zuen emaku-

meak, bisitarien deserosotasunaren aurrean ezjakin– eta Eszizio Handian amo-
re eman zenutenek are zailago izango duzue, baina gure gomendioarekin dena 
samurragoa izango da.

Uxuek eta Kaik, aldi berean, trago luze bat hartu behar izan zuten beren 
kopetatik. Izugarria zen emakume harena. Zergatik erabili behar zuen «amore 
eman» aditza etxean hartu eta bost minututara? Ez al zen hura adiskidetze gau 
bat? Adiskidetzea hasteko modu polita, bai horixe!

—Tira, Haizea –moztu zion orduan Txorik, diplomazian saiatuagoa betida-
nik–, izango dugu horretaz hitz egiteko aukera. Ez dago presarik. Zer iruditzen 
ardo berria? Alkoholik gabekoa ere badaukagu, e? Haurdunek baino ez dute har-
tzen, baina esaten dute batere txarto ez dagoela.

Gonbidatuek hizketagai berria eskertu zuten. Egiaz, ez zuten Errekaleorre-
ra itzultzeko inongo asmorik. Alde egiteko arrazoiek beren horretan jarraitzen 
zutela uste zuten, are handiagoak zirela esan zitekeen ere. Baina ez zuten ika-
mikekin gaua hasi nahi. Hobe ardoaz hitz egitea. Eta gero gerokoak.

Abisurik gabe, egongelaren pareta zirudiena baina berez irristailu-atea 
zena zabaldu egin zen eta han agertu zen zortzi urte inguruko ume bat, ilea luze 
eta sudurra gorri:

—Gose naiz –esan zuen, ilean trabatuta zuen arkatza askatu nahian, eta 
atea guztiz zabaldu zuen helburua lortutakoan, bere kideei ere sarrera emanez.

Egongela umez bete zen amen batean. Txikiak, ertainak, handiagoak, ile 
kizkurdunak, ile motzekoak, mototsdunak, pirataz mozorro-jantzian, eskuak 
errotulagailuz zikin zituztenak, galtzerdi marradunekin ibiltzen zirenak. Uxue eta 
Kai ahoa bete hortz geratu ziren kuadrilla horrek egongela kolonizatzen zuen 
bitartean.

—Bai, ni ere bai! –esan zuen Haizeak–. Goazen afaltzera, bai?
—Baina… hauek… –hasi zen Uxue, umeak seinalatuz baina galdetzera 

ausartu gabe.
—Darío, Suhar, Lur, Amagoia, Kamil, Odette, Gilen… –zerrendatu zituen 

orduan Txorik.
—Zuenak?
—Ez dugu horrela hitz egiten, badakizue, hemen ez ditugu umeak helduen 

ondasuntzat hartzen. Baina ez, guztiak ez dira gureak; gureak Lur eta Amagoia 
dira, ezagutu zenituztenak, begira nola hazi diren alde egin zenutenetik. Bai-
na gaur zaintza gaua egokitu zaigu. Suhar, Kamil eta Gilenen gurasoek patruila 
txanda daukate gaur, eta Odetten amak bakardade gaua dauka. Darío, berriz, 
etorri da bere lagunekin egon nahi duelako. Eta denok zaintzen ditugu elkarre-
kin.

—Kaixo guztiei bada, hola, hola! –esan zuen Uxuek, umeekin egotera heldu 
ohitugabeek erabili ohi duten tonu ergelarekin.

Umeen laguntzarekin, berehala zen prest mahaia. Txori jakiak ekartzen hasi 
zen sukaldetik, beste guztiak lasai esertzen ziren bitartean. Kuskusa mango eta 
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datilekin, ahate-urinekoa, hegaluze tatakia… baina guztia, Txorik harro azaldu 
zuenez, animalia jatorririk gabeko haragiarekin eginda; haragi sintetikoarekin, 
alegia. Auzoko ElikaLab-eko lorpen handienetako bat: elikadura subiranotasuna 
erdiesteaz gain, beganoen Bigarren Eszizio bat ekidin zuen arrakasta borobila. 
Haizeak eta Kaik zintzoki zoriondu behar izan zuten chefa, lehenengo platera 
probatu eta berehala.

—Niri ez begiratu –esan zuen Txorik, esku-ahurrak erakutsiz–, dena egiten 
du 3D inprimagailuak; eta bost minututan, gainera.

Uxue eta Kairen munduan (Loratze Perimetrotik harago, alegia) Jakien 3D 
inprimagailuak jatetxe garestietan baino ez ziren erabiltzen. Haragi sintetikoa 
oraindik betiko haragia baino garestiagoa (askoz garestiagoa!) zen eta haiek 
inoiz zapaltzen ez zituzten denda gourmetetan baino ez zen saltzen. Beren 
etxean ez zegoen domotikarik. Eta, batez ere, umerik ez zegoen, ez etxean, ez 
Salburuko beren eraikin guztian ere, eta ozta-ozta, oso tarteka, ikusten ziren 
auzoan txikitxo batzuk. Biek sentitzen zuten gutxiagotasun-konplexua erraz 
azaldu zitekeen, beraz. Baina konplexutik amorrura ere egin zezaketen salto 
berehala. Izan ere, hori guztia espontaneoa zen? Horrelakoxeak ote ziren Hai-
zea eta Txoriren afari guztiak, benetan? Edo erakustaldi hanpatu baten ikusle 
bihurtu nahi zituzten gonbidatuak? Ume horiek guztiak bertan egotea benetako 
kasualitatea ote zen? Eta zer zioen Txorik, «ondasuntzat» hartzen ez zituztela? 
Bada, museo batean bezala erakusten ari ziren altxor txiki eta zikin horiek!

Edozein kasutan, beren benetako helburua gogoan eduki behar zuten, eta 
Errekaleorreko arrakastaren aurrean belarriekin txaloka nahi bazituzten, txalo 
egingo zuten, bai horixe!

—Nik makarroiak nahi ditut! –esan zuen umeetako batek (dagoeneko ezin 
zuten izena gogoratu).

—Nik ere bai! –esan zuen beste batek.
—Nik ere bai! –hirugarrenak.
Hasperen egin zuten anfitrioiek eta sukaldera jo zuen Txorik. Handik bost 

minututara macaroni carbonaraz betetako erretilu handi batekin itzuli zen. Ume 
guztiak isilarazi zituen erretilu hark.

—Energia eta osasuna! –esan zuten anfitrioiek, eta denek ekin zioten 
jateari.

Uxuek eta Kaik hiru urte zeramatzaten ume bat munduratu nahian. Bazeki-
ten zaila izango zela, baina sakon-sakonean esperantza zeukaten: Errekaleorren 
igarotako urteek nolabaiteko eragina izango zuten beren ugaltze prozesuan, se-
guru. Baina hiru urteren buruan beren esperantzak deuseztatuak ziren erabat. 
Haiek ere infertilitate izurritearen biktimak ziren eta ezin zuten ezer egin, antza 
zenez.

Hasieran, jaiotza-tasa %90 erori zenean, Uxue eta Kai gazteegiak ziren ho-
rretaz gehiegi kezkatzeko. Aitzitik, beren inozokerian Europa osoan zabaltzen 
ari zen izurrite horren kontrako irtenbide bakarra ikusten zuten eta miraritzat 
hartu zuten. Handik aurrera, Europak ez zuen migrazioei bideak zabaldu beste 
irtenbiderik izango, eta gauza bakarra zuen esperoan munduak: mugen desa-
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gertzea, gizarte benetan mestizoa, zibilizazio global berria eta abar. Inuzente 
halakoak! Joera kontrakoa izan zen. Europa zaharkituak, paranoiak jota, geroz 
eta gehiago ixten zituen bere harresiak, Europar Batasuneko armada Magrebe-
tik zabaldua zen aspaldi, Mediterraneoa ere minez betetzen hasi ziren halako 
batean, itsasoak egiten ez zuena bonbek egin zezaten. Irtenbide zentzudunaren 
alde egin beharrean, beldur, aurreiritzi, superstizio eta biolentziaren bidea har-
tua zuen kontinente zaharrak.

Bai, dorpeki ikasi behar izan zuten garai hartako gazte idealistek garai go-
gorretan nekez jokatzen dela senez eta logikaz. Garai loriatsua izan zen hura 
hainbat sektatako liderrentzat, pentsio-plan pribatuen saltzaileentzat eta edabe 
magikoak saltzen zituzten iruzurtientzat. Eskolak itxi ziren, pediatrak birziklatu 
behar izan ziren, ugalketa lagunduko klinikak auzo guztietan agertu ziren, mun-
du guztiak eusten zion arnasari umeak kalean edo dendetan agertzen zirenean. 
Eta berehala hasi ziren peskizak. Agintariek ez zieten datuei garrantzi gehiegi 
eman nahi, baina edozeinek ikus zezakeen ume gehien ematen zuen auzoa, Ara-
ba osoan, are Euskal Herri osoan ere, Errekaleor zela. Eta joera areagotu baino 
ez zen: jaiotza-tasak behera jarraitu zuen salbu eta hantxe, auzo autogestiona-
tuan, auzo gatazkatsuan, langile auzo berrasmatuan, zeinetan umeak barra-ba-
rra jaiotzen ziren, sorginkeriaz bezala. Halako batean datu banakatuak emateari 
utzi zion Eustatek eta jadanik ezin zen datuekin baieztatu mundu guztiak sus-
matzen zuena: Errekaleorren ez zuela infertilitate izurriteak inongo eraginik. Eta 
hasi ziren komeriak.

Hain justu garai hura gogoratzen ari ziren.
—Gogoan duzue arratsalde hartan, ez dakit noren kontzertua zegoela, bikote 

ezezagun bat larrutan topatu genuela Gaztetxeko barraren atzealdean? –galdetu 
zuen Uxuek irribarre batez.

—Bai, ez genuen ezer ulertu, bi mozkor izango zirela pentsatu genuen 
–gogoratu zuen Kaik.

—Baina kontua ez zen han geratu. Agertzen jarraitu zuten. Nik behin baino 
gehiagotan topatu nituen bikoteak tomateen artean, baratzean! –Haizeak.

Konfirmazio ofizialik ez zuen zurrumurru baten arabera, Errekaleorren 
bakarrik zen posible umeak ernaltzea, eta zurrumurruak egiatik zerbait izango 
zuen, bikote berriak topatzen zituztelako egunero, astez aste, hilabetez hila-
bete. Hasieran grazia eta guzti egiten zien. Bromak egiten zituzten. Norbaitek 
proposatu zuen bikote horiek guztiak grabatzea eta pornogune bat zabaltzea 
dirutza egiteko, eta ez zuen broman esan. Auzo Patruila eratu behar izan zuten 
azkenean, jendea kanpin-dendekin, autokarabanekin auzoa hartzen ari baitzen, 
beti zabalik utzitako etxebizitzetan baimenik gabe sartzen, baratzea hondatzen, 
umeen jolasak eteten, eguneroko bizitza oztopatzen, finean, beren grina kopu-
latiboarekin.

—Eta orduan kide faltsuen garaia iritsi zen –esan zuen Txorik, mingosta-
sunez.

Hura okerragoa izan zen. Ordu erdiko sartu-irtena geroz eta zailagoa 
bihurtu zenean, Errekaleorreko proiektuak «liluratuta» zeuden bikoteak heltzen 
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hasi ziren. Iraultza horren parte izan nahi omen zuten. Bizitza komunitarioa 
eta askea omen zuten helburu. Energia eta osasuna!, egiten zuten oihu inork 
baino ozenago. Baina kide faltsu horien asmoa berehala geratzen zen agerian: 
ugaltze desioak baino ez zituen Errekaleorrera eraman. Behin hura lortuta, alde 
egiten zuten; alde, kumearen habia beste nonbait eraikitzeko asmoz. Erabiliak 
sentitu ziren. Garai malkartsuak etorri ziren. Udalak azken erasoa orduan ere jo 
zuen. Ofizialki jarraitzen zuten Errekaleorreko ugaltze-salbuespena onartu gabe, 
baina ezagun zen mota guztietako zientzialariak sartzen zitzaizkiela auzora ur-
laginak hartzera, lurraren azidotasuna neurtzera, airearen berezitasunen baten 
bila. Dena alferrik, baina geroz eta onartuago zegoen, kalean zein bulegoetan, 
bertan zerbait berezia gertatzen zela, superstizio edo fantasia hutsak ez zirela. 
Udalaren asmoa argia zen: Errekaleor behingoz eraistea –aspaldi behar zuen 
eraitsita, euren aburuz–, auzo handi bat eraikitzea lurralde hartan, ahalik eta 
populatuen (dorre altuak eraiki beharko ziren, beraz), eta Gasteizko ugaltzeko 
adinean zegoen populazioa hara bidaltzea. R-K sektorea deituko zioten, dirutza 
inbertitu zuten auzo berri horren publizitatean. Esplizituki esan ez arren, oso 
argi zegoen Gasteizko populazioari bultzada ematen zebiltzala mugimendu 
urbanistiko horrekin; hori zela amua, beti umeak agertzen baitziren publizitate-
rako erabiltzen zituzten infografietan, txirristetatik jaisten, kristalezko fatxada 
dotoreak zituzten dorre altuen ondoan.

—Ozta-ozta libratu ginen, ezta? –esan zuen Kaik, nahiz eta lehenengo 
pertsonaren erabileraz oso seguru egon ez–. Iritzi publikoa albo batera zein 
bestera jausi zitekeen.

—Bai, baina gure alde egin zuen azkenean! –Txorik, lehenengo pertsona 
harrotasunez erabiliz.

—Komunikazioa serio hartzearen garrantzia orduan ikusi genuen, bideo 
hura funtsezkoa izan zen.

Uxuek ere bazuen harro egoteko arrazoirik, birala egin zen bideo horren 
egileetako bat izan zen heinean.

—«Bota Errekaleor…» –gogoratzen jarraitu zuen Kaik.
—«Akabatu Gasteiz!» –amaitu zuen eslogana Uxuek–. Eta dena musika 

potente harekin, eta zahar-etxeen irudiak, eta parke hustuak… emozionala eta 
zuzena, sinplea baina efektiboa, bai horixe!

Izan ere, zerk bermatzen zuen, Errekaleorreko auzo originala botata eta be-
rria eraikita, ugaltze botere misteriotsu hura bere horretan mantenduko zenik? 
Inork ezin zuen halakorik ziurtatu, eta zalantza plazaratzea nahikoa izan zen 
alkatearen plan izarrak kale egiteko. Ahots moderatuenak planaren atzerapena 
eskatzen hasi ziren, baina berehala bestelako ahotsek hartu zieten aurrea: ero-
men hutsa zen Errekaleorren aurka egitea, urrezko arrautzen oiloa akabatzea 
bezalakoa eta abar. Manifestazioak antolatu ziren. Hiria matxinatu egin zen. 
Hainbeste, ezen bideoa argitaratu eta hamar egunetara zentsura-mozio batek 
alkate haren karrera politikoa eten egin zuen betiko.

Alkate berriarekin dena aldatu zen. Garai loriatsuak. Garai ilunak. Nondik 
begiratzen zaion.
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—Postrerik? –Txorik oroitzapenen isuria geldiarazi zuen orduan.
—Txokolate tarta! –esan zuen ume txikienetako batek.
—Nik ere bai! –beste batek.
—Eta nik! –hirugarrenak.
—Ikusten duzue, hemen umeek agintzen dute eta helduek men egin. 

Postreari dagokionez, behintzat. Oraintxe nator.
Txori 3D inprimagailua martxan jartzera joan zen. Uxuek erlojuari begiratu 

zion lehenengo aldiz. Aspaldiko kontuen nostalgiarekin galdua zuen denbora-
ren zentzua, baina bazen planarekin jarraitzeko tenorea. Baina zein zen plana, 
benetan? Gauak aurrera egin ahala geroz eta zentzugabeagoa, ezinezkoagoa 
iruditzen zitzaion. BioTxiparen alerta mututuaren premiak, ordea, han jarraitzen 
zuen.

Bigarren ardo-botilak bira eman zion helduen mahai sektoreari. Kaik trago 
luze bat eman zuen. Momentu horretatik aurrera apur bat txolin agertzea komeni 
zen, planak aurrera egingo bazuen.

—Orduantxe hasi zen dena okertzen, ez duzue uste? Udala alde jarri zitzai-
gunean. Batzuk berehala ohitu ziren erosotasun berri horretara, baina nik… beti 
izan nuen saldu izanaren sentsazioa. Eta begira nola zaudeten orain. Esne-ma-
mitan. Nola esaten da? Arrakastaz hiltzea, horixe, horixe gertatu zitzaigun! –esan 
zuen Kaik, eta Uxue konturatu zen ardo kopa hustu zuela azken trago hartaz.

Txolin agertzea zen kontua, ez benetan mozkortuta, esan zion orduan Uxuek 
Kairi telepatikoki, eta badaezpada ere oinkada batez azpimarratu zituen bere 
hitzak. Baina beranduegi zen. Jada mahai gainean ziren arrakala, tabua eta ha-
serrea.

—Hilda ikusten gaituzu, ala? –Txorik ez entzunarena egitea bazeukan, sukal-
detik heldu berria, baina horren ordez oldartzea aukeratzen zuela ematen zuen–. 
Nik esango nuke oso bizirik gaudela eta etorkizuna ziurtatuta dugula, gainera. 
Beste batzuek ezin dute gauza bera esan.

Isilik geratu ziren Kai eta Uxue, esandakoa, teknikoki, zehatza baitzen. Tarta 
benetan gozo zegoen.

—Beste tarta zati bat, beste tarta zati bat! –esan zuen orduan umeetako 
batek.

—Ez, Gilen, gero tripako mina izango duzu eta –eztitu zuen tonua Txorik.
—Tira, jaitsi azukre kopurua erdira eta atera beste erronda bat –esan zion 

Haizeak ahapeka–. Eta kafea ere bai, mesedez, ondo etorriko zaigu burua 
bizkortzeko.

Txori sukaldean galdu zenean, Haizeak berriz hitz egiteko aukera aprobe-
txatu zuen.

—Minduta dago oraindik, zer nahi duzue esatea, baina pasako zaio, denbora 
kontua baino ez da, eta tira, antzinako kontuak aterako ez bazenituzte…

—Noski, noski –esan zuen Uxuek, Kairi beste oinkada prebentibo bat joz–. 
Kontatu zelan doan orduan zuen FreeTube kanala. Egia al da gero milioi bat 
harpidedun lortu berri dituzuela?
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Antzinako kontuak? pentsatu zuen Kaik, neskak piperrik ere inporta ez 
zitzaion elkarrizketa batean murgiltzen ziren bitartean. Antzinakoak? Errekaleo-
rreko arrakasta itzelaren testigua zen bera momentu hartan bertan, eta baita 
bere ahuldadeena ere. Auzo Patruilaren umiliaziotik hasita, elikadura teknolo-
giaren inguruan somatzen zuen harrokeriaraino. «Loratze perimetro» deitzen 
zuten zentzugabekeria hori ez aipatzearren. Loratze perimetroa: iraultzaile pu-
ruak beti dira kursi samarrak. Berez, «Pikadero» izena jartzea nahikoa litzate-
ke. Horixe baitzen Loratze Perimetroa, eta ez besterik: larrua jotzeko sortutako 
orduka ordaintzen zen hotel erraldoia, Errekaleorreko mugan bertan eraikia, 
eraztun formarekin auzoa erabat inguratzen zuena, eta Errekaleorrek bizi zuen 
oparoaldiaren arrazoi bakarra. 

Garai bateko asanbladetara joan zitzaion burua Kairi. Garratzak izan 
ziren benetan Eszizio Handiaren aurreko bilera horiek. Batzuentzat, bizitza 
honetako gauzarik puruenarekin ari ziren trafikatzen, eta hori barkaezina 
zen. Beste batzuentzat, proiektu iraultzailea azken muturreraino eramateko 
bidea zen, handik etorritako diru-sarrerekin egia bihurtuko baitziren auzoko 
helburu guztiak. Eta ez zioten akaso sekulako ekarpena egingo gizarteari? Ume 
pilo bat etorriko zen mundura hotel erraldoi hari esker! Gainera, proiektuak 
egonkortasuna ematen zion ekimenari, udal-talde berriarekin akordioa lortzeko 
ezinbestekoa izan baitzen Loratze Perimetroaren eraikuntza onartzea: ezin 
ahaztu udalaren ideia izan zela, haiek finantzatu zutela hein handi batean.

Errekaleor lasai geratzen zen bere perimetroaren baitan, proiektu iraultzai-
lea aurrera eramateko errekurtso mugagabeekin ia, inguruan umeak sortzen 
ziren etengabe eta Gasteizek bere etorkizuna ziurtatzen zuen. Win-win egoera.

Kaik beste kopa bat hartu behar izan zuen asanblada horietan, azkenean, 
Loratze Perimetroaren aldekoek irabazi zutela gogoratu zuenean. Eta besteek 
men egin zuten. Bolada batez, behintzat. Perimetroaren eraikuntza-lanak jasan 
zituzten, baratzeetako larru-joleak eta kide faltsuak nola desagertzen ziren 
ikusi, dirua barra-barra sartzearen testigu izan ziren, hotela bete ahala. Eta 
onurak ugariak izan ziren, dudarik ez zegoen: elikaduraren esparruan, komu-
nikazioarenean (puntako teknologia irrati- eta telebista-estudioetan, zerbitzari 
kuantiko erraldoiak…), energia librearen eremuan egindako aurrerakuntzak ez 
aipatzearren. Kaik eta Uxuek dena bertatik bertara bizi izan zuten, baina beren 
ezinegona geroz eta handiagoa zen. Loratze perimetroak kanpoaldetik babes-
ten zituen, isolatzen zituen, Gasteiztik eta mundutik geroz eta urrunago uzten 
zituen. Ez zen mundua aparte geratzen ari zena, ez, munduak aurrera egiten 
zuen, milaka erronka begien aurrean, demografia, ingurugiroa, pribatutasuna… 
Errekaleor zen aparte bizi zena, bere luxuzko burbuila iraultzailean geroz eta 
urrunago, urrunago, urrunago.

—Munduan eragina izango du, azkenean! Laster ur bidezko kotxearen lehe-
nengo prototipoa aurkezteko moduan egongo gara! Eta munduari oparituko 
diogu! –esan zuen ilusio zintzoaz beteta Loreak, Energia Libreko laborategiko 
arduradunak, garai hartan.
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Baina barrutik kanporako hobekuntza horiek ez ziren gertatzen, edo mo-
telegi zihoazen. Copyleft patenteak ahalbidetuko zituen legeriak mila oztopo 
topatzen zituen energiaren lobby zaharren jarduna zela eta. Ezinezkoa ematen 
zuen Errekaleor elikadura subiranotasunera eraman zuen eredua populazio 
handiagoetara esportatzeak. Barruan geroz eta gozoago, kanpoan geroz eta 
ziurgabetasun gehiago. Europar Batasuneko Armada sortzea seinale txarra izan 
zen; gainera, estatu kide guztiek defentsa aurrekontua handitu behar izan zuten. 
Gero, Bangladesheko Katastrofea gertatu zen, hogei miloi hildako eragin zuen 
Uholde Handia. Klima-aldaketak populazio mugimendu handiak eragin ahala, 
Europar Batasuneko Armadak bere lehenengo urratsak eman zituen «mugak 
zaintzearen» aitzakiapean. 

Bitartean, bizitza salgai Loratze Perimetroan. Orduan esan zuten «nahikoa 
da». Uxuek, Kaik eta beste hainbestek. Mundura atera beharra zegoen. Erreka-
leorreko urte horietan ikasitako guztia (ez zen gutxi, ez ziren esker txarrekoak, 
ez zen hori kontua) mundura iraultzeko garaia zen. 

—Kai, ondo zaude? Zorabiatuta ematen duzu. Zergatik ez duzu kafea proba-
tu? –esan zuen orduan Uxuek.

Kai orainaldira itzuli zen tupustean. Erabilitako tonuagatik (betidanik an-
tzezle txarra izandakoa zen Uxue) jokora berriro erakartzen saiatzen ari zela 
nabaritu zuen. Oso nekatuta sentitu zen bat-batean. Eta oraindik gau luzea zuen 
aurretik. Zaharra sentitu zen.

—Bai, ardo gehiegi edan dut, onartzen dut. Entzun duzue gaurko gazteen 
azken moda? Abstemioen Klubak, Dry life eta mindful drinking, dagoeneko ez 
dutela alkoholik edaten, aizue! Pikutara goaz ala ez?

—Kai, zahar baten antzera mintzatzen ari zara. Nik uste dut oso azkarrak 
direla, inbidia diet benetan, izan ere, noiz ekarri du alkoholak ezer onik? –esan 
zion Haizeak.

—Txupitoak aterako ditut –gehitu zuen Txorik. 
—Zenbat urte dituzu, Kai, hogeita hemeretzi? –galdetu zion orduan Haizeak, 

zahardadearen gaia berreskuratuz.
—Berrogei urte beteko ditu datorren hilean –erantzun zuen Uxuek. 
—Ufa! Gu baino bi urte zaharragoa, orduan. Eta zuk, Uxue?
—Nik hogeita hamazazpi bete berri ditut.
—Orain dela hiru hilabete –gehitu zuen Kaik.
—Ba horixe, orain dela gutxi.
—Oraindik garaiz zabiltzate, beraz, gurera bueltatuz gero… badakizue… ez 

duzue inoiz pentsatu? 
Haizeak tematuta zegoen oraindik bueltaren kontuan, antza zenez, eta nahi 

gabe zauriaren gainean piko egiten jarraitu zuen.
Txori pattarrarekin etorri zen sukaldetik, eta momentu ona izan zen umeak 

lotara jartzeko. Zazpi edo zortzi txikiren hortz garbiketa gainbegiratzeak ez ziru-
dien erraza, baina GarbiDent nanodroneekin di-da batean lortu zuten. 

—Eta non egingo dute lo guztiek? –Uxuerena ez zen kuriositate hutsa. 
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—Saloiaren beste parte honetan jarriko ditugu guztiak; irristailu-atea itxi eta 
ez digute adituko –azaldu zuen Haizeak.

Uxue beren posibilitateak birkalkulatzen ari zen. Etxea nahiko handia zen, 
baina ez zuen gela askorik, espazio komunak ziren gehienak. Bertan lotara ge-
ratzeko helburua lortuta ere, intimitate minimorik lortuko lukete? Bihozgabetu 
zen bat-batean. Nekatuta sentitu zen. Zeinen gustura egongo litzatekeen bere 
ohean, lotan. Kaik animatuena zirudien momentu hartan, Errekaleorreko patatez 
egindako pattarra dastatzen. 

—Ez edan hainbeste, txo; bestela, bizikleta elektrikoa blokeatu egingo zaizu 
eta ezin izango gara etxera itzuli! –esan zion Uxuek, gidoiari jarraituz, baina 
zalantzan jarriz bizikleta operatibo jarriko litzatekeen, Kairen alkohol maila 
detektatuz gero.

—Nola? Bizikletaz etorri zarete benetan? Eguraldi honekin? Ez zarete ohartu 
ala? Elurra botatzen hasi du –esan zuen Haizeak, umeen irristailu-atea itxi eta 
mahaira bueltan etorri zenean. 

Eta egia zen: elur-maluta lodiak barra-barra. Ez zuten honekin kontatzen, 
baina mesede galanta egin zien. 

—Ez, ez, ez, ezta pentsatu ere! Hemen geratuko zarete lotara, ados? Jange-
lan bertan, sofa horretan goxo, zer diozue?

—Tira, zortzietara arte badugu baimena, beraz… –esan zuen Uxuek, bere 
grina estali nahian.

—Eta baimena luzatu behar bada, luzatuko dugu, ze arraio, goizeko Auzo 
Patruilarekin hitz egingo dugu eta listo!

Benetan? Hain erraza izango zen? Optimismoz bete zen berriro Uxue. Agian 
lortu egingo zuten. Agian plana ez zen hain txarra. Agian laster egongo zen haur-
dun. Agian haurtxo bat izango zuen halako batean tititik helduta. Agian… Berriz 
zapaldu behar izan zion oina Kairi. Ez luke edaten jarraitu beharko. Listo. Lortu 
zuten bertan lotara gelditzeko koartada. Handik aurrera, ura eta kitto. Akaso 
ahaztu zuen zertarako zeuden hor?

—Komunera noa momentu batean –esan zuen orduan Uxuek.
Bertan zegoela telepatikoki deitu zion Kairi, baina itxuraz mezua jasotzen ez 

zuenez gero, oihu egin behar izan zion.
—Kai! Mesedez! Lagundu kremailera honekin. 
Laster agertu zen Kai, sigi-saga pasilloan gora.
—Ze kremailera eta ze kristo? –esan zuen Kaik, mihia erdi trabatuta.
—Ixo eta entzun. Moztu txupito horiekin, aditu duzu? Ez ahaztu zertara etorri 

garen hona.
—Ui, kezkatuta ala? Ez ote zaidan altxatuko ala?
—Mesedez, Kai, arrunkeria horiek ez zaizkit batere gustatzen.
—Bai, baina nire haziari ez diozu muzin egingo, ezta? Ez jarri aurpegi hori, 

neska. Batzuetan pentsatzen dut horretarako bakarrik behar nauzula. Oso astun 
egon zara azken aste hauetan, nekatuta nago benetan zure matrakaz…

—Baina zer dela eta hori orain? –ahapeka hitz egiten saiatu zen Uxue, baina 
benetan zaila suertatzen ari zitzaion ez sutzea. 
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Hilabeteak zeramatzaten gau hura planeatzen, lagun zaharrekin elkartzea 
bilatzen. Hasieran, mezu hotzak; gero, deiak, geroz eta lagunkoiagoak, gonbita 
jaso zuten arte, eta dena joan zitekeen pikutara, ez aurreikusteko modukoak 
ziren hamaika eragozpenengatik, ez horixe, Kairen kaikukeriagatik, horregatik 
bakarrik!

—Ez nago ziur, Uxue –esan zuen Kaik argi eta garbi.
—Nola? –aho bete hortz, emakumeak. 
—Benetan egin nahi dugu hau?
—Hau zer? Larrutan?
—Ume bat, kontxo, ume bat!
Ezin izan zuen sinetsi. Hainbeste bueltaren ostean, hainbeste buruhauste-

ren ostean, jadanik hatz-puntekin helburua ukitu zezaketenean, orduan, justu 
orduan, zalantza madarikatuekin etortzen zitzaion Kai. Hain tipikoa zen, bes-
te alde batetik, beti izan zen koldar hutsa. Bai, zergatik ez esan gauzak argi? 
Pentsatzen hasita, Errekaleor utzi zutenean ere, bere ekimenez egin zuten, 
proiektuaren handitasunak gain egin ziolako, horixe arrazoi bakarra. Nahiago 
zuen etxetik ibiltzeko moduko iraultzatxo bat. Detaile txikien iraultza deitu zion, 
oximoron polita, baina bera ere sartarazi zuen bidaia hartan, eta Errekaleor utzi 
zuen, eta komunikazio taldea utzi behar izan zuen, eta telebista lokal batean 
lan ziztrina lortu eta errenta pagatzen hasi, noski, pisu txiki batean bizi ahal 
izateko. Ikusiko duzu, esaten zion Kaik, guk ere egingo dugu gure bidea, baina 
mundu errealean, ez burbuila horretan, astiro, mundu guztiaren kontzientziak 
bustiz goizeko ihintzak bustitzen duen bezala, oharkabean… Horrelako gauzak 
esaten zizkion, bai, iraultzaile koldarrak ere kursiak izan ohi zirelako egiaz. Eta 
egin zuten bidea, bai, kostata, auzokideak ezagututa, bereganatuta, igogailu el-
karrizketa labur eta eliptikoetan, eta handik urtebetera… garaipena! Errotaren 
eta eguzki-panelen bitartez energia lortzeko plana adostu, eta handik beste ur-
tebetera… martxan ziren tramankuluak, energiari zegokionez autonomoak ziren 
bloke osoan. Eureka! Harro zeuden Kai eta Uxue lortutakoaz, nola ez hainbeste 
lanaren ostean. Eta hurrengo proiektuan sar zitezkeen buru-belarri, laguntza 
sare bat, hori zuten orduan helburu, bizilagunek bizilagunei eskaini bi, hiru, lau 
ordu astean elkarri laguntzeko, zela gaixo bat zaindu, zela laugarren pisuko atso 
ahulari leihoak garbitzen lagundu…denen artean eta inongo transakzio ekono-
mikorik gabe. Erritmo horretara, handik bi urtetara laguntza sarea egon zite-
keen martxan. Eta ez ziren haiek bakarrik, noski, horrek ez luke zentzu handirik. 
Eszizio Handian alde egindako gehienak gauza bera egiten ari ziren, bakoitza 
bere auzoan, bere blokean, zela jantoki komunitario bat, zela birjabetze esko-
latxoak ematen; ausartenek (espetxe zigorra ekar baitzezakeen) errefuxiatuen-
tzako babesleku klandestinoak mantentzen zituzten. Eta horrela, astiro, lurpe-
ko mugimendu batekin bezala, Gasteizko ingurugiroa aldatzen ari omen ziren, 
bakteria ikusezinen antzera, orekak aldatzen, erritmo eta irmotasun geologikoz 
mundu berri bat marrazten, baina astiro, hain astiro, ezen hamarkadak behar-
ko zituzten garai hartan ikusezina zenak mundu guztiaren aurrean dir-dir egin 
zezan, eta orduan zer, orduan zaharrak izango ziren, mundu guztia izango zen 
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zaharra, eta ez zuten izango mundu hobeago hori nori laga, eta orduan zertan ari 
ziren, Kai, madarikatu hori, zertarako ari ziren lanean?

Hori guztia telepatikoki esan zion Uxuek Kairi, muxu batekin, muxu goxo eta 
motel batekin, han, pasilloan bertan, bainugelaren ate-zangoan, eta gero hitzak 
ere erabili zituen, badaezpada ere:

—Ez izan babalorea, maitea, aita zoragarria izango zara, ikusiko duzu. Goa-
zen mahaira, ea laster joaten diren anfitrioiak lotara eta orduan katutxo baten 
antzera miau eginaraziko dizut.

Eta Kai bigunduta sentitu zen muxuaren ostean, eta pentsatu zuen agian 
Uxuek arrazoia zuela, eta bestela ere ez zela ziur egun hartan haurdun geratuko 
zenik; hala bazen, patuaren gauza izango zen eta hori gustatzen zitzaion berari, 
patuak erabakitzen zuenean, eta ez norberak.

Egongelara itzuli zirenean, Haizea eta Txori mahaia jasotzen ari ziren. Ez 
zuten zaratarik ateratzen eta hala egiteko eskatu zieten gonbidatuei keinu ba-
tez, begirada sofara zuzentzeaz gain. Han, sofan, beren maitasun habian, beren 
leinuaren hasiera markatu beharko lukeen sofa berde eder horretan ume bat 
zegoen, lotan.

—Lur da, gurekin egon nahi omen zuen, eta esan diogu bertan etzateko guk 
jasotzen genuen bitartean, eta begira nola geratu den koitadua, lo seko –azaldu 
zien Haizeak. 

—Berehala eramango dugu bere ohera, zuek bitartean prestatu lotarako. 
Ezer behar duzue? Pijamarik? Nanodrone bat hortzak garbitzeko? Baditugu 
sobran! –Txori berriro ari zen tonu hantuste eta harro hori erabiltzen, ez zen 
nekatzen.

Baietz esan zuen Uxuek, nanodrone bat nahiko lukeela, horrelako traman-
kulu batekin hortzak inoiz garbitu ez baitzuen eta ilusioa egiten ziolako. Kaik, 
aldiz, ondo zegoela esan zuen, azken pattar trago batekin nahikoa izango zuela. 

—Ba inporta ez bazaizue, gu lotara goaz, bihar goizean mintegi bat dauka-
gu Energia Libreko laborategian, Loreak bere azken aurrerakuntzen berri eman 
nahi digu. 

—Eta umearekin…?
—Ah, guztiz lo dagoenean, mesedez, eraman ezazue bere gelara bueltan, 

ados?
Eta han geratu ziren, rocket estufa ondoan eserita, beren liho pijama bir-

ziklagarriekin (Errekaleorrek copyleft patentea erabiliz zabaldu nahiko lukeen 
beste berezko asmakizun horietako bat), nanodrone harrigarriarekin eta ume 
mukizu batekin beren sofan, zurrungaka.

—Bakarrik, azkenean ere –esan zuen Kaik.
—Tira, gutxi gorabehera. 
—Eramango dut ohera?
—Itxaron pixka bat, demagun esnatzen dela, okerrago izango da. 
—Bitartean, eskua sartuko dizut.
—Ados. Baina zaratarik atera gabe.
—Horrela?
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—Bai, ondo zoaz.
—…
—Ez, ez zoaz ondo, barkatu, ez zara zu, umeagatik da, giroa zapuzten du.
—Tira, neska, itxi begiak ba.
—Eta esnatzen bada eta zerrikerietan ikusten bagaitu?
—Ez da esnatuko. Baina esnatzen bada, ez da ezertaz ohartuko, ilunpetan 

gaude. 
—Ez, eraman ezazu bere gelara, mesedez, seko dago, ikusi.
Nekez altxatu zen Kai, estropezu egin zuen, erdi hordi zegoen oraindik nos-

ki, eta umea besoetan hartu zuen. Lur txikiak ez zuen ezer esan, burua albo 
batera erori zitzaion eta bazihoan, Kairen besoetan. 

—Zabaldu atea, mesedez.
Uxuek hala egin zuen eta umeen erreinuan sartu ziren biak, haurra 

besoetan. Lurren ohea topatzea baino ez zitzaien falta, baina hain zegoen ilun 
ingurua, han izango zen edo akaso beste txoko horretan. Umeek lurrean egiten 
zuten lo, kamaina txikietan. Zaila zen gela horretan barrena ibiltzea inor zapaldu 
gabe; hain zaila, ezen azkenean Kaik esku edo oin bat, esku edo oin bigun bat, 
zapaldu zuen.

—Au –esan zuen ahots mehe batek, loaren barnealdetik oraindik.
—Ama? –beste batek, esnatuago ematen zuena.
Isilpean beren zorte txarra madarikatu zuten Kaik eta Uxuek. 
—Argia, mesedez, argia! –esan zuen hirugarren ahots batek.
Eta laugarren batek haren desioa bete eta argia piztu zuen, txalo bat joz.
Oraindik lo zegoena esnatu zen tupustean, eta momentu batean denak ze-

goen kamainetan erdi eserita, begiak igurzten, inguruari so.
—Ea, ea, haurrak, zoazte lotara –esan zuen Uxuek ahapeka, esperantza 

apurra mantenduz.
—Itzali argia, Kamil edo Odette, edo… –Kaik ozenago hitz egin zuen nahi 

gabe.
—Txiza egin nahi dut! –esan zuen txikiena dirudienak, agian Amagoia 

deiturikoak.
—Nik ere bai! –handienak, agian Gilen deiturikoak.
—Ba nik arroz-esnea nahi dut! –ile kizkurdunak, agian Odette deiturikoak. 
Hor hasi zen nahaste-borrastea, parranda. Altxatuz joan ziren guztiak, bat-

batean gogoratuta oso gauza inportanteak zituztela zain. Batzuk komunera joan 
ziren, beste batzuk sukaldera, saloiko sofan saltoka hasi ziren animatuenak.

—Zer egingo dugu? Haizea eta Txori abisatuko ditugu? –Kai ileetatik tira 
egiteko zorian zegoen.

—Lasai, Kai, momentutxo bat izango da, ziur berehala lokartuko direla 
berriro.

—Baina begiratu duzu ordua? 
—Denbora daukagu, motel. Horrela aitzurra pasatzeko denbora izango duzu. 
Umore ezin hobeaz sentitu zen lehenengo aldiz Uxue eta Kaik ere ez zuen 

gaizki hartu neskak jaurti zion azken gezitxoa. Jangelako mahaian eseri ziren 
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beraz, eta ezarian umeak ere eseri zitzaizkien inguruan. Bainugelatik buelta-
tu zirenak, sukaldetik katilu beroekin itzultzen zirenak… halako batean sofan 
saltoka zeudenak ere lasaitu egin ziren eta mahai-buelta horretan beren tokia 
topatu zuten.

—Orduan, zu zara Gilen…
—Ez, ni Lur naiz!
—Ah, Gilen zure albokoa, beraz!
—Ez ba, ni Kamil naiz!
—Alajaina! Nor da Gilen orduan?
—Niiiiiiii!
Eta horrela ibili ziren tarte batez, elkar ezagutzen, honetaz eta hartaz hiz-

ketan, Errekaleorreko bizimoduaz, baratzean jasotzen zituzten eskolez, Energia 
Libreko laborategian egiten uzten zizkieten esperimentuez. Eta umeek ere jakin 
nahi izan zuten nolakoak ziren Uxueren eta Kairen bizitzak, zergatik ez zegoen 
umerik hor, zer zen benetan dirua deitzen zuten hori, zergatik egiten zuten lan 
hainbeste orduz. Bat-batean konturatu ziren kanpoan elurra ari zuela, eta apur 
bat aztoratu ziren, leihotik begira egon ziren tarte batez, hurrengo egunerako 
planez hizketan: elur-panpinak, trineoak, bolak, gerra totala. 

Arroz-esnea edan zuten denek azkenean. Ume nagusiak, Gilenek, martxan 
jarri zuen Jakien 3D inprimagailua eta forma guztietako gailetak jan zituzten. 
Eta tarte horretan guztian, gonbidatuek ez zuten kezkarik izan, eta beren plan 
txoroaren zuzentasunaz ziur egon ziren. Kanpoko mundua desagertu zen, elu-
rrak estalita. Loratze Perimetroan bero zen eta goxo, eta hori zen orduan inporta 
zena. BioTxiparen pantailari ere ez zion begiratu Uxuek, laster amatatuko zen 
eta bihotz morearen forma zuen alerta horri jaramonik ez. Orduaz ahaztu zen 
Kai, eta bere herraz eta bere beldurrez. Bolada batez, orainak ez zituen Kai eta 
Uxue kezkatu, eta are gutxiago etorkizunak, aurrean, begien aurrean, paratuta 
baitzuten. 
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ERREKALEOR

Periferiaren periferian eraikitako langile auzo bat, frankismoaren gorrian. 
Espekulazio inmobiliarioaren jo-puntuan jarritakoa gero, XXI mendearen 
hasieran. Burbuilaren eztandarekin batera ikasleek errekuperatutako auzoa, 
2013an. Eta gaur, okupazio eta autogestio eredu handi eta emankorra. 
Errekaleorren gazteak eta helduak, gasteiztarrak eta kanpotarrak, familiak 
eta umeak bizi dira egun. 16 bloke. 32 portal. 115 eserlekuko zinema. Liburu 
pila bat liburutegian. Patatak, tomateak eta beste baratzean. 270 eguzki 
panel, crowdfundingez lortuta, Gasteizko eguzkia energia bihurtu nahian. 
Autogestioa, garapen kolektiboa eta utopia, periferiaren periferian. 

KATIXA AGIRRE

Vitoria-Gasteiz, 1981. Euskal idazlea da. Bi ipuin liburu argitaratu ditu. Sua 
Falta Zaigu (Elkar, 2007) eta Habitat (Elkar, 2009), eta ume zein gazteentzako 
hainbat istorioen egilea da. 2015ean bere lehenengo eleberria argitaratu 
zuen Atertu arte Itxaron (Elkar), gazteleraz ere argitara eman dena Los 
turistas desganados izenburupean (Pre-textos, 2017) eta laster beste hainbat 
hizkuntzatan plazaratuko dena. 2018ko urrian bere azken eleberria argitaratu 
zuen: Amek ez dute (Elkar).

AZALA

Azalak egoitza artistikoak eskaintzen ditu. Hori dela eta, egoitza horien 
osagaia nagusiak dira ikerketa, formazioa eta sorkuntza. Lasierran dago, 
12 biztanle baino ez dituen herritxoan. 2008an abian jarri zenetik, anitzak 
dira sustatu dituen lankidetzak bere ekosistemaren barruan sartuta dauden 
eragileekin, eta lotura gero eta estuagoa egin nahi du gertuko inguruetan 
ematen diren jarduerekin. 
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ZIRRIBORROAK ETA GERO

Lurralde guztietan, gero eta pertsona, talde eta erakunde gehiagok erantzun 
indibidualak edo kolektiboak ematen ari dira erronken aurrean: ekologikoak, 
ekonomikoak, kulturalak, sozialak, etab. Erantzuna horiek dira etorkizunaren 
zirriborroak izendatu ditugunak, utopia zehatzak, prototipoak, alternatibak. 
Marjinalak izan ohi dira, ez oso ikusgarriak, neurri apalekoak.

Gizarte posibleen bozeto horiek, kasu gehienetan etorkizunari buruzko 
kontakizunak distopiak izan ohi diren mundu batean ematen dira. Etorkizuna 
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 eraikitzen?

Testuinguru honetan, ezinbestekoa da lurralde bati errotutako egitasmo 
errealak transmititzeko kanalak abian jartzea. Egiteko modu bat litzateke, 
esaterako, haien inguruan imaginarioak eta fikzioak sortzea. Zirriborroak 
eta gero proiektuaren bitartez, egun lurraldean dauden alternatibei buruz 
fabulatzea proposatzen diegu egileei. Kontaera espekulatiboak sortzeko 
gonbitea luzatzen diegu, ikusteko etorkizun batean zer gertatuko litzatekeen, 
baldin eta alternatiba horiek hedatuko balira. 

Aldaketa hori eman dadin, zirriborroen bilduma bat osatu nahi dugu, 
ekintza errealen eta imajinatuen gida bat. Lehen bilduma Araban egingo da, 
hurrengoak beste geografietan barrena egin ahal izango dira.

#0

2.300 aleko edizioa. Arabako tabernetan eta pasatze lekuetan banatuta: 
Agurain, Aiara, Amurrio, Artziniega, Dulantzi, Iruña Oka, Laudio, Oion, Vitoria-
Gasteiz eta Zuia. Argitalpena eskuragarri dago ere zirriborroaketagero.net 
web gunean.
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GURE ESKER ONA

Proiektu hau lantzeko garaian, mila esker beraien denbora, ilusioa eta indarra 
oparitu digutenoi eta, bereziki, Araban alternatiben inbentarioa egiten lagundu 
diguten guztiei. 

Errekaleor herriko biztanleei eta katixa Agirreri mila-mila esker proiektuan 
parte hartzeagatik eta Azalara gerturatzeagatik Idoia Zabaletak gidatu zuen 
Futurible saio batera, 2018ko azaroaren 4ean.


