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I. EKITALDIA: BILERA
—Irakurri dut.
—…
—Zer esan, Gonzalez...
—…
—Ez diguzu gauza handirik argitu.
—…
—Informazio asko eman duzu, hori ezin da ukatu.
—…
—Eta dotore eman.
—…
—Nabari da aditua zarela.
—…
—…
—…
—Baina zehaztasun gehiago nahi genuen.
—…
—Bestelako zehaztasun batzuk.
—…
—…
—…
—Hiru hilabetez egon zara han, ezta?
—Gutxi gorabehera.
—Eta? Ederki asko, ala?
—…
—…
—…
—Gonzalez?
—Ez dut sekula ulertu zerk kezkatzen zaituzten hainbeste.
—…
—Beharbada horregatik ez dut asmatu behar zenituzten zehaztasunak ematen.
—…
—Zerk kezkatzen zaituzte hainbeste?
—…
—Ugari elkartzen dira, hori egia da.
—…
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–Baina zertan da ba beldugarria halako herri txiki batean jendeak
dantza egitea ilargiaren argitan?
—…
—…
—…
—…
—Beldurgarria diozu.
—…
—Beldurgarria.
—…
—Jakina ez dela batere beldurgarria halako herri txiki batean jendeak dantza egitea ilargiaren argitan —Komatxoak egin ditu airean,
esaldiaren azken partea biltzeko.
—…
—Jendeak dantza egitea ilargiaren argitan —Komatxoak, berriro.
—…
—Hori baino ez balitz.
—…
—Ez da beldurra gure motorra, Gonzalez.
—…
—Jakin-mina.
—…
—Jakin-minak bultzatzen gaitu gu.
—…
—Eta gure zerbitzua hobetzeko grina etengabeak.
—…
—Ez gara kasualitatez iritsi elektrizitatearen sektoreko lehen enpresa izatera.
—…
—Jakin nahi dugu gure bezeroek zergatik uzten dioten gure zerbitzua erabiltzeari.
—…
—Gure bezeroak ez dira bezero hutsak guretzat.
—…
—Familiako kideak dira.
—…
—Eta arduraz bizi dugu haietako bakar batek bada ere uzten bagaitu.
—…
—Pentsa zer den herri oso batek zerbitzua etetea.
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—…
—Eta zerbitzua etetearekin batera hilean behin raveak antolatzen
hastea.
—…
—Aitortu behar dizut deigarria iruditzen zaigula.
—…
—Hori bai.
—…
—Deigarria bai behintzat.
—…
—Eta ilargiarekiko lotura hori…
—…
—Ez ote diren bestelako interesak ibiliko tartean.
—…
—Ez litzateke lehenengo aldia izango.
—…
—Talde antolatu bat.
—…
—Trafikoa.
—…
—Ulertzen didazu.
—…
—Salerosketak.
—…
—Gauaren iluntasuna baliatuz…
—…
—Oso kasu latzak ezagutu ditugu, eta ez naiz brometan ari.
—…
—Halako garaietan, gainera, jendeak esperantza behar duenean,
inoiz baino larriagoa da arriskua.
—…
—Jendeak edozein gauzari heltzen dio.
***
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II. EKITALDIA: TXOSTENA
Hotsa eta distira: K herrian hilero antolatzen diren gertakari
kolektiboei buruzko ikerketaren laburpena
Elena Gonzalez
1. Ikerketaren helburua
Ikerketa honen helburua da K herrian hilean behin antolatzen dituzten
gertakari kolektiboak aztertzea, jakite aldera zertarako egiten dituzten
–zer-nolako funtzioak betetzen dituzten jardunaldi horiek taldearen
elkarbizitzan eta kohesioan– eta zergatik egiten dituzten ilargi beteko
gauetan.
2. Terminologia
Ikerketaren mamian bete-betean sartu aurretik, terminologiaren auziari heldu behar diogu. Nola izendatu K herriko hileroko hitzorduak?
Irakurleak igarriko zuen moduan, ikertzaileak berak termino zabalak
eta neutro samarrak baliatu ditu orain artean –gertakari, jardunaldi,
hitzordu…– horiek izendatzeko.
Nolanahi ere, beste eragile batzuek honako termino hau hobesten dute: rave. Ikertzailearen ustean, rave ez da termino egokia,
hainbat arrazoirengatik. Hasteko, K herrian bertan ez dietelako inoiz
hala esan, topaketa baizik. Bigarrenik, landa-lana egin bitartean argi
geratu da hileroko bilkurek hainbat funtzio sozial betetzen dituztela
komunitatearen barruan, eta ez soilik herritarren entretenimendu- eta
hedonismo-gosea asetzea, eta rave hitza, behinik behin gure artean
gehien zabaldu den adieran, oso giro konkretuak izendatzeko erabili izan da –Terminoak urteekin batera eboluzionatu du, noski, baina
ingelesezko hizkera kolokialari buruzko erreferentziazko hiztegiak
kontsultatuta, ondorioztatu dugu ekitaldi sozial bati rave deitzeko lau
ezaugarri hauek behintzat bildu behar dituela: musika elektronikoa
jartzea, gaueko ordu txikietan hasi eta goizaldetik aurrera luzatzea,
era askotako substantzia estimulatzaileak erabiltzea eta toki isolatu
batean egitea–. Gisa horretako jardunaldiei buruzko inongo epairik
emateko asmorik gabe, azpimarratu behar da K herriko hitzorduek
ezaugarri bakarra betetzen dutela (isolamendua), eta hori ere eztabaidagarria litzateke.
Hortaz, faktore horiek kontuan hartuta, hemendik aurrera eta
ikerketa honetan zehar, ikertzaileak topaketa terminoa erabiliko
6

du; batetik, eta jada esan dugun moduan, komunitatean bertan hala
deitzen zaielako, eta, bestetik, hitz zehatz eta aproposagoa iruditzen
zaigulako, topaketen euren berezitasunak kontuan hartuta –jarraian
azalduko ditugu berezitasun horiek–.
3. Metodologia
Ikertzaileak, ikerketa hau garatzeko, hiru hilabete igaro ditu K herrian
eta inguruetan, landa-lana egiten. Hiru topaketatara joan da, eta elkarrizketa sakonak egin dizkie K herriko bi biztanleri: Maixux herriko
emakume zaharrenari eta Lierni helduaroan K herrira itzuli eta han
bizitzen geratu zen emakumeari. [Oharra: pertsonen pribatutasuneskubidea babesteko, txosten honetan goitizenak erabili dira.]
Landa-lanaz gainera, oinarri teorikoak osatze aldera, ikertzaileak
kontuan hartu ditu erritual kolektiboek Euskal Herriko komunitateetan zer eragin duten aztertzen duten lanak (ikus Pizarro, 2019; Bullen,
2004, eta Zubiri, 2018), eta zenbait herritako kasu zehatzak (batez ere
Hondarribia eta Baztan).
4. Genealogia pittin bat: topaketei bide eman zieten
aurrebaldintzen deskribapena
Fenomenoak ez dira bat-batean sortzen, ezerezetik. Topaketak eratu
eta egonkortu aurretik, hainbat faktore suertatu ziren, eta beharrezkoa
zaigu, gure ikerketaren helburuetarako, horiei arretaz erreparatzea.
4.1 Hustuketa
Herria hustearekin hasi zen dena. Despopulazio-prozesu arrunt
bat izan zen, aspaldi luzetik demografoak eta gobernuak kezkatzen
dituztenen modukoa. Arrazoiak, betikoak: halako tokietan zaila dela
bizitza aurrera ateratzea.
Larrialdi ekologikoaren mehatxuak bestela aholkatuko zukeen –K
herria toki ona zen bizitzeko, hara nekez iritsiko baitzen urak handituz gero hondamenik–, baina jendea, jakina, ez zen horregatik joan
–horren beldurrez, alegia–, nerabeek salbu inork gutxi pentsatzen
baitzuen serio eta arduraz planetaren etorkizunean.
Alde egin zutenek bestelakoak zerabiltzaten buruan; mundu-ikuskeraren alienazioa dei dakioke, akaso: mugatua eta aukerarik gabea
iruditzen zitzaien landa-eremuko bizitza –ez zioten uko egin nahi
edozer gauza edozein momentutan eskuratzeari, edo, behinik behin,
edozer gauza edozein momentutan eskuratu zezaketelako irudipe-
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nari–, eta kapitalera joan ziren, haiek ere sinetsita «hirien erlijioan»,
Laxeren kontzeptua erabiliz.
Tantaka hustu zen herria, eta ez zen harrabots handirik sortu.
4.2 Iraun nahia
Batzuek, ordea, geratzea erabaki zuten. Ez halabeharrez, baizik
eta hautuz. Gako inportante bat da hori.
Gehienbat emakumeak geratu ziren, gehienbat adin batetik aurrerakoak. Tartean bazen gizonik, baina, urteak pasatuta, binarismo
sexualak zentzua eta indarra galdu zuen, K herrian bizi zirenek ez baitzituzten bi sexu bereizten, ez arroparen bidez, ez orrazkeraren bidez,
ez eta bizitza aurrera ateratzeko egiten zituzten lanen hierarkizazioaren bidez ere. Nolanahi ere, K herritik kanpo nagusi ziren irizpideen
arabera, emakume esaten zaienak ziren nagusi herrian. Emakume
zaharrak, dena esatera. Gure irizpideen arabera lehen zahartzaroan
leudekeenak.

Kanpotik ikusita, median halako kasuei buruzko erreportajeak agertzen direnean, beti darie kutsu sentsazionalista eta
dramatiko bat, eta azpimarratzen dute nolako desgrazia den
despopulazioa (komunikabideen ikuspegiaren kritika baterako,
ikus Asensio eta Iraola, 2018). Edonola ere, esan behar dugu, eta
ez dugu adierazi nahi kasu guztietan hala denik, guk K herriko
kasua bakarrik ezagutu baitugu, han ikusi dugunak ez gaituela
inondik ere eraman programa horiek adierazten duten tankerako
gauzarik ondorioztatzera.

K herrian bizi direnak pozik bizi dira. Esan dugu jada hala nahi
dutelako bizi direla bertan; ez, ordea, ez daukatelako beste aukerarik, edo ez daukatelako nora jo. Gaur egun K herrian bizi diren asko
eta asko gaztetan joan ziren K herritik; kanpora joan ziren, ikastera,
inguruko edo urrunagoko hirietara, eta baita han geratu ere bolada
batean lanean, baina itzuli egin ziren, batzuk lehenago eta beste batzuk beranduago, deliberoz itzuli ere. Behin utzi zuten herria, eta ez
dute berriro utzi nahi.
Bi elkarrizketatuek aipatu dute, Butlerren ideiei tiraka, «kapitalismo
neoliberalak ez duela zinezko aukerarik eskaintzen bizitza duinak bizitzeko», eta herriko gehientsuenek konpartitzen dute, antza, iritzi hori.
Esan liteke, K herria hustu ahala, eta bertan iraun zutenak ohartu
zirenean alde egindako jendea ez zela berriro itzuliko eta beren kabuz
zebiltzala, konturatu zirenean gehienbat berrogeita hamar urtetik go9

rako emakumez osaturiko herri bat zela berena, triste jarri ez, baizik
aske sentitu ziren, nola sentitzen diren aske batzuetan kartzela barruan daudenak, ikusita kanpoko gizarte ustez librea kaiola bat dela
berdin-berdin, urrezko kaiola bat beharbada, baina kaiola bat azken
batean.
Ez zen erronka makala –hurrengo puntuan landuko ditugu gaiaren
alderdi teknikoenak–, baina herritarrek asumitu egin zuten egoera,
eta, jakinik ez zeukatela inor begira, jakinik ez zitzaiela inor etorriko
kontu eske, jakinik haiek hiltzearekin batera K herria bera desagertuko
zela seguru asko, inoiz ez bezala hasi ziren bizitzen. Ganora handiz
eta patxada ederrean.
4.3 Bideragarritasuna
Amets xume bat zen, eta erronka handia. Baina deliberatuta zeuden, eta kolpetik ekin zioten proiektua bideratzeko moduak bilatzeari.
4.3.1 Antolaketa
Hasteko, antolaketa aldatu zuten goitik behera. Aurrez ere tradizio
handia zegoen kuadrillan komunitateak batzar bidez kudeatzeko, eta
hala egiten da oraindik ere; toki batzuetan indar handiagoa dute eta
beste batzuetan txikiagoa, baina, ohiturak ohitura, eragozpen handia
izan da halako egiturentzat autonomia-erkidegoko ereduarekin bat
egin beharra. Aldi berean bi tokitan bizitzea bezala. Baina, hustuketaren ondoren, demokrazia errepresentatiboaren auziak utzi egin zion
arazo izateari. Berrogei laguneko herri bat erraz antola daiteke batzar
bidez, lantaldeak osatuz eta beste.
4.3.2 Lantaldeak
Bi eratako lantaldeak dauzkate: iraunkorrak eta aldi baterakoak.
Iraunkorrak dira sosez, topaketez eta herrian egin beharreko lanez
–konponketak eta abar– arduratzen direnak, eta aldi baterakoak,
berriz, aldakorrak dira, modu logikoan, eta auzi konkretuei heltzeko
sortzen dira, eta auzia bideratu bezain pronto desegiten.
4.3.3 Kanpo-harremanak
Tarte honetan guztian, mantendu dute kanpokoarekiko lotura,
noski. Furgoneta bat abiatzen da astero herrian bertan ekoitzi ezin
ditzaketen gauzen eta guztiz premiazkoak zaizkienen bila. Ez omen
dira hainbeste. Oinarriak eta lehentasunak benetan zeintzuk diren
ondo zehaztea omen da gakoa.
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5. Topaketak
Antolaketak ezarri zituen garai berriaren zimenduak, baina topaketek
mamitu zuten zinez. Hasieran, berez, paseoak ziren –topaketetan ere
badago nahikoa ibilaldi eta mugimendu, baina hortik harago doaz; ez
da oinez ibiltze soil bat, edo zehatzagoak izateko esan behar genuke
K herrian asmatu dutela behingoz ibiltzearen potentziala hedatzen–.
Antolaketa ofizialki aldatu aurretik, aspaldiko dokumentuetan
arakatzen ibili zen Maixux, herriko emakume adinekoena. Den-denak
ez zuen balio, akatsa baita pentsatzea beste toki batean edo beste
garai batean ondo funtzionatu zuena bere horretan kopiatu daitekeela
gure gaurko garaian edo tokian; antropologook beti azpimarratzen
dugu testuingurua dela gakoa, baina K herrikoek, itxuraz, ba omen
zekiten hori antropologo izan gabe ere, eta ez zuten egin beste kasu
batzuetan egin izan den okerra, eta jakin zuten tradizioa beren sasoira
moldatzen.
Ez da gauza ezaguna, baina K herrian beti izan da astronomosoka luze bat. Toki apartekoan daude zeruari begiratzeko, eta ez da
harritzekoa bertako jende askok garatu izana joera hori. Artxiboan,
besteak beste, ilargi beteko paseoen aztarnak aurkitu zituen Maixuxek,
eta batzarrean azkar samar erabaki zuten ohitura berreskuratzea.
Egoki iritzi zioten hala egiteari, aukera aproposa zelakoan herri osoa
era informalago batean biltzeko.
Batzarrak hilean behin egiten dituzte, eta, salbuespenak salbuespen, oso muinera joatekoak dira. Ez dago tarterik jendeak kalitatezko
denbora konpartitzeko. Eta halako komunitate txikien elkarbizitzan
ezinbestekoa da, nor bere kasara egoteko denbora nahikoa edukitzeaz
gainera, norbera norekin bizi den zinez eta gertutik ezagutzeko –topatzeko– moduak sortzea. Hala, antzinako agiriek zekartenari jaramon
eginez, ilargi beteko gauetan herriko argiteria erabat itzali, eta plazan
biltzen hasi ziren, zeruaz eta hurkoaz gozatzeko.
6. Argiak eta itzalak
Baina badago egitasmorik asmo bat betetzeko sortu eta asmo horretatik harago hazten denik. Halaxe suertatu zen paseoen kasuan.
Izan ere, ilargi beteko gauetan paseo kolektiboak egin eta, horren
ondorioz, komunitatearen kohesioa sendotzeaz aparte, paseoek berekin ekarri zuten hilean behin argi artifiziala murriztea, eta espero
gabeko beste ondorio batzuk ekarri zituen horrek. Esaterako: oiloek
11
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arrautza –puskaz– mardulagoak ematen zituztela. Esne hobea behiek.
Eta insomnioa ia erabat desagertu zela herriko izaki guztiengan.
Aldaketa positiboak zirenez, haietaz jabetu arren, aise pasa zitezkeen inor kezkatu gabe. Baina K herriko astronomoen soka luzearen
ondorengoa da Maixux, eta artxibo historiko fisikora ez, baizik artxibo
digitalen garroetara jo zuen, eta argiaren kutsadurari buruzko aditu
baten bideoa eman zion Googlek ordainetan (Malón, TEDxTalks, 2013).
Maixuxek, zoli, ekarri egin zuen aditua, eta emakumeak mintegi batean zerrendatu zizkien kontaminazio luminikoa gutxitzearen balizko
onurak –are gehiago berena bezalako testuinguru batean–.
Maixux erabat konbentzituta geratu omen zen; ulertu omen zuen
atoan baliatu behar zutela aukera hura, eta, hileroko batzarraren zain
egon gabe, ezohiko batzar bat antolatu zuen –guztiz gauza ezohikoa,
bide batez, baina herritar guztiek sinatutako manifestu loteslean
bilduta zegoena halere–, eta hileroko aurrezte-gaua ez zela aski eta
behar zuten baino argi gehiago erabiltzen ari zirela eskuarki eta posible zela herriaren argiztapena beste modu batean antolatzea eta
hala aurreztu egingo zutela energia eta aurreztu egingo zutela dirua,
eta gauza interesgarriagoetan inbertitu, eta, gainera, eta are inportanteagoa zena, ilargia ez zela, ezta hurrik eman ere, zeruko astro
bakarra, eta altxor bat irabaziko zutela herri osoan eta inguruetan
argiztapen-sistema kontziente eta jasangarri bat instalatuz gero izardi
osoa irabaziko zutela.
Bazekien mintzatzen Maixuxek.
6.1 Topaketak eta gero
Argiztapen-sistema berriak –eguneroko bihurtu baitzuen izarren
presentzia, eta zerura begiratzeko ohitura hedatu baitzuen hilean
behingo biltzarretatik harago– zeharo arrakalatu zuen gauaren eta
egunaren arteko binomio zaharra, argitasunaren eta iluntasunaren
arteko oposizioa, eta horri lotzen zaizkion beste hamaika dikotomia.
Esan beharra dago bertakoek ez dutela halako modu teoriko batean
bizi: barneratuta daukate, natural, gaua ez dela beti beltza, eta argikutsaduraren jaitsierak, gainera, emaitza konkretuak dakartzala.
Besteak beste, eta onura materialak alde batera utziz, plano sakonago batera etorrita, beren neurria eman die. Utzi azaltzen: K herrian
ez direnez bizi izarrei bizkarra emanda, ondo gogoan dute hilkorrak
direla, finituak, hauts pinporta iragankorrak unibertsoan; ondo gogoan
dute badela gizakia baino gauza handiagorik, badela gizakia baino
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lehenago sortu eta gizakiaren ondotik desagertuko denik, eta, hori
dela-eta, apal ekiten diete egunero beren zereginei. Apal eta serio.
7. Komunitatearen barneko egiturak
K herrian ez dago ez familia-eredu bakarrik, ez antolaketa hertsirik.
Batzuk lagunartean bizi dira, beste batzuk odoleko senideekin eta
beren kasara ez gutxi. Nork egiten duen lo norekin eta noiz, herritarrek
ez diote tarterik eskaintzen halako hizketa motari, baina ez erreprimituak direlako –topaketetan sarri ikus daiteke jendea zirrika–, baizik
eta ontzat hartzen dutelako inori kalte egiten ez diona.
Hitzak ez dira debalde K herrian. Han, isiltasuna inportantea da, bertute premiazko bat: bai isilik egoten jakitea eta bai besteen isiltasuna
jasatea. Taxuzkorik esateko ez bada, ez dira askorik mintzatzen, salbu
eta, hain justu ere, solas arina beharrezkoa baldin bada une horretan.
7.1 Kasu zehatzak
Lierniren kasua bereziki interesgarria da. K herria exodoan utzi
zutenen ondorengoa da. Gasteizen hazi zen, hiritar petoa, eta, gurasoengatik izan balitz, ez omen zukeen herriarekin harremanik izango
batere, baina hara non izeba bat han geratu omen zen, izeba ezkongabe bat, amaren ahizpa. «Eskerrak izebak ditugun», dio Liernik.
Izeba ezkongabea, Lierniren ama baino gazteagoa, ez da Lierniren
adinkidea zehazki baina bai gutxi gorabehera. Furgoneta hartzea eta K
herrian bertan edo inguruetan eskuratu ezin zituztenak biltzeko txanda tokatzen zitzaionean, izebak aukera baliatzen zuen Gasteizera joateko eta senideekin tarte bat egoteko. Lierniri beldur pixka bat ematen
zion izebak, batez ere haurra zenean, baina urteek aurrera egin ahala
txundimena eta lilura nagusituz joan omen zitzaizkion ikarari. Gasteiz
hiri koskorra zen ordurako, eta, hala ere, Liernik bazuen irudipen sakoneko bat, izeba bezala ez zela inor bizi beraren inguruan. Irudipen
hura lo egon zen luzaroan, harik eta Lierni lehenengo aldiz joan zen
arte K herrira. Harrezkero ez da bueltatu, eta badira hainbat urte etxea
bikotekide ohiekin eta haien bikotekide ohiekin konpartitzen duela.
Ikertzaileak orain arte ezagutu dituen beste toki guztietan, aldrebes egiten da normalean, hau da, jendea bikotean dagoenean bizi da
elkarrekin, eta bikote izateari uztearekin batera eteten da elkarbizitza.
[Edonola ere, zenbait ikertzailek bestelako kasuak ikertu dituzte, non
bikoteek elkarrekin bizitzen iraun duten harreman sexu-afektiboa
amaitutzat jo ostean ere, batik bat arrazoi ekonomikoengatik; ikus
Ilarregi, 2015.]
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Lierniren bikotekide ohien artean, Nadia izan zen lehena K herrira
etortzen. Haren eskutik etorri zen gero Maialen, eta harenetik Jessica,
eta harenetik Aitziber… Gaur egun, dozena bat lagun dira etxean, Lierni
eta izeba barne. Topaketengatik etorri ziren guztiak, baina eguneroko
martxarengatik geratu dira.
8. Ondorioak
Erakutsi dugu K herrian antolatzen dituzten hileroko topaketek modu
positiboan eragiten diotela komunitatearen kohesioari eta ezberdinen
arteko bizikidetzari, eta emozio positibo zein negatiboak bideratzeko
balio dutela. Komunitateko kide berrien integrazioan laguntzen dute,
bai eta gatazken konponketan ere. Horren guztiaren ondorioz, herriak
kudeatzeko egiten diren batzarrak eta lantaldeak eraginkorrak dira,
ez baitira erabiltzen inori esan gabeko gauzak leporatzeko edo zor
zornetsuak kitatzeko.
Hala eta guztiz ere, ikertzaileak ez du uste K herriko eredua bere
horretan esportatzeko modukoa denik. Esan dugu jada: testuingurua
da gakoa. K herrian oso faktore bereziak elkartzen dira; inportanteena,
hauxe: herritarrak bertan gelditu zirela, edo bertara etorri zirela, jakinik hura zer zen, eta bertan segitzea hautatu dutela. Ez guztiek arrazoi
berberengatik, baina bai gauza bera: K herrian bizi nahi dute. Elkarrekin nola bizi, asanbladetan zehazten dute, eta topaketetan gauzatzen.
***
III. EKITALDIA: ANTROPOLOGO BATEN MEMORIAK
aspaldiko kontuak dira.
garai hartan gaztea nintzen eta puska bat baino ez nuen adierazi,
ez nintzen gehiago esateko kapaz. orain zaharra naiz eta gaiari berriro
heltzea dagokit, aspaldiko kontuak izan arren oraindik bizirik jarraitzen dutelako, dugulako, gaueko argiak gidari.
inoiz egin dudan ikerketarik garrantzitsuena izan zen hura, k herrikoa. azkena ere bai, zentzu batean. nire arrakastarik handiena eta
porrot erabatekoa, nondik begiratzen zaion.
bizitza aldatu zidan. baina has nadin hasieratik.
ilargi beteko gau batean iritsi nintzen k herrira, xxi. mendearen
lehen erdiaren hondarra estreinatu berritan. azken unean abisatu zidaten baietz, aurrera aterako zela proiektua. lehenbailehen hastea
nahi zuten. ordurako banituen ia berrogei urte, banekien zeintzuk ziren
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nire hutsune nagusiak, eta, hortaz, banekien enkargua jaso bezain laster lanari ekitea izango zela onena, nire gaitasunei buruzko zalantzen
bukle antzu batean harrapaturik ez geratzeko –enkargua jaso bezain
laster lanari ekin ezean, zinez ikaragarria zen nolako aitzakia-mendia
asma nezakeen neure buruari ukatze aldera beldurra niola perfektua
ez izateari, eta, aldi berean, aitzakia-mendiak guztiz eragozten zuen
nire trebetasunen eta ahaleginen barruan lortu ahal izango nukeen
perfekzio-maila perfektuena lortzea, izan ere, lanari heltzeko unea
zenbat eta gehiago luzatu, orduan eta gehiago urduritzen nintzen, eta
okerrago jarduten nuen–.
beraz, abisatu zidatenean baietz, aurrera aterako zela proiektua,
arrapaladan prestatu nituen prestatu beharrekoak –oinarrizkoak
behintzat–, eta abiatu nintzen k herrirantz, xehetasunak biharamunerako utzita.
ilunabarra abaildua zen heldu nintzenerako.
bide guztia egin nuen aitzakia bila, zer esango nuen asmatzen
saiatzen. nola aurkeztuko nuen neure burua. nola justifikatuko nuen
han egotea. ez zidan, ordea, inork ezer galdetu. ez behintzat gisa horretakorik. ez zirudien ez egoera kontrolatzeko ez arauak betearazteko
grina berezirik zeukanik inork, nahiz eta arauak egon bazeuden eta
denok betetzen genituen, bestela ez zegoelako parte hartzerik. hori
badakit orain, ondotxo jakin ere, baina egun hartako bizipenak berritu
nahi nituzke, egun hartan ezagutzen nuenetik abiatu, oroimenetik.
hortaz, iritsi nintzen, nire presentziak arreta emango zuelako kezkak betetzen zidala barrena. aparkatu nuen kotxea kotxeak zeuden
tokian eta zoru hutsean oinez jarraitu nuen gero. akordatzen naiz
inpresioa egin zidala nire urratsen soinuak. momentuan konturatu
ez banintzen ere, hasia zen jada topaketaren efektua nigan. ez zen
justu herrian bertan. urrundu nintzen, eta, gunera iritsita –bide bakarra
zegoen–, telefonoa kaxa batean uzteko eskatu eta jakinarazi zidaten
amaitzean itzuliko zidatela. itzalita itzuliko zidatela, baina osorik eta
beste aldaketarik gabe.
soilgune zabal bat zen. jendea lurrean zegoen eserita, multzoka batzuk, banaka beste asko. oraindik guztiz lasaitu gabe nengoen,
elementu arrotz gisa identifikatu eta bazterrean utziko ninduten beldurrez. beraz, besteek egiten zuten gauza bera egin eta lurrean eseri
nintzen, zain.
ez zegoen barrarik, horrek harritu ninduen gehien.
halako batean, erritmo sendo eta errepikakor batzuk hasi ziren,
apal lehenik eta ozenago gero, eta hortik aurrera areagotu eta gehitu
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baino ez ziren egin soinu-geruzak. tarteka inor kantuan entzun nuela
esango nuke, eta igelen korrokak eta zakurren zaunkak. altxatu egin
nintzen, eta hala joan zitzaidan gaua: begi-kliska batean. dantza baizik
ez nuen egin.
dantza?
mugitu egin nintzen. trantze bat. topikoa dirudi eta badakit, baina
oraindik ez dut aurkitu modu egokiagorik sentitu nuena deskribatzeko.
saiatu naiz, saiatu naizenez. baina beti iruditzen zait motz geratzen
zaizkidala hitzak.
trantzea?
batzuek kontzentrazioa deitzen diote, edo norberaren buruarekin
konektatzea, baina egia esan norberaren barrenetik ateratzea da,
norberaren gorputza ez sentitzea. hala ere, ez da disoziazioa, ez da
egoera lazgarri bati aurre egiteko kontzientziak baliatzen duen mekanismoa. da guztiz bat eginda daudela haragia eta gogoa, ez sentitzeraino hotzik, goserik, minik, beldurrik.
jakitun naiz bereziki zaila dela halako egoerak deskribatzea, gure
ondareagatik, materia eta izpiritua aparteko izatetzat jo izan dituen
milurteko pentsamoldeagatik. baina bizi izan duenak badaki.
trantzea. kontzentrazioa. estasi lasaia?
hor utziko dut momentuz. (esaten dute adinarekin bigundu egiten
garela, mania batzuk baretu egiten direla, eta egia da, baina beste
batzuk larriagotu egiten dira, zorroztu. nire kasuan, hitz egokiaren
bilaketa obsesiboa da nabarmendu denetako bat.)
soinu-geruzak amaitu zirenean amaitu zen topaketa, mugarik ezarri behar banu. hala ere, soinu-geruzak ez ziren bat-batean amaitu,
eta topaketa ere ez: hasi bezala bukatu zen dena, apurka-apurka. telefonoa berreskuratu nuen, eta autora joan nintzen. emailean neuzkan
hurrengo hiru hilabeteak igaroko nituen etxearen helbidea eta hara
sartzeko kodea. ez dut zehazki oroitzen zer egin nuen topaketaren
osteko bizpahiru egunetan, laino batean bezala egon bainintzen, buru-gorputzak beteta. ondoren, errutinari lotu nintzaion, beste edozein
landa-lan balitz bezala –beste edozein landa-lan zen oraindik–: goizez,
bibliografia irakurri eta oharrak hartzen nituen, zirriborro-basoak osatuz, behatzeko eta parte hartzeko jardunean lagun ziezadaten. herrira
joaten nintzen tarteka, eta, inork galdetu ez zidan arren, idazlea nintzela eta zerbait idazten ari nintzela azaldu nien –egia erdiak biak–.
topaketak egundokoak ziren. ez nuen inoiz halakorik ezagutu.
martxa onean egin nuen lan, batez ere behaketan. elkarrizketa
sakonak beranduago etorri ziren.
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nire hirugarren topaketan izan zen. egia osoa azaldu nion lierniri,
zergatik nengoen han –honezkero, eta gertatu den guztia gertatu ostean, ez naiz ba hasiko benetako deiturak ipintzen–. ez nuen aurrez
erabaki, atera egin zitzaidan, eta, egia esan, harritu egin nintzen neure
buruarekin. baina lasai sentitzen nintzen, inoiz baino lasaiago. eta liernik ez zuen gaizki hartu. ez zirudien bereziki harritu zenik edo kezka
handirik piztu zionik jakiteak norbait infiltratu zietela. edo horretan
saiatu zirela, zehatzago esate aldera. esan gabe doa lierniri ez nintzaiola batere arriskutsua iruditzen, ez eta batere efektiboa ere, baldin
eta, topaketak ezagutu ondoren, topaketak zapuztu, bertan esku hartu
edo beste inoren mesedetan erabiltzea bazen kontua.
biharamunean, lierniren bidez lotu nituen elkarrizketak –bata liernirekin berarekin, bestea maixuxekin–, eta audioak digitalki transkribatu bezain laster ohartu nintzen hantxe neukala ikerketari forma
emateko behar nuen guztia. txostena bidali, eta bildu beharrekoekin
bildu nintzen, proiektua egiteko kontratatu nindutenekin. nire lanak ez
zituen guztiz ase, hori imajinatu nezakeen lehendik ere, baina ni neu
konforme geratu nintzen, eta txostenarekin batera eman nien faktura.
uda zen, zer egin ez nekiela geratu nintzen. bizi nintzen apartamentura bueltatu nintzen –zulo umel garestiegi bat–, lagun batzuk ikusi,
unibertsitateko aldizkako langile baten betebehar burokratikoak bete.
momentu berezi bat zen nire bizitzan: erdibide bat, bidegurutze bat.
azken topaketa bat oparitu nion neure buruari.
autoan, k herrira bidean, irratia piztu nuen, arratseko kultur saioa.
bertsolari bat zen egun hartako gonbidatua. beste gauza asko egiten
zituen baina bertsolari gisa aurkeztu zuten. elkarrizketa zabalagoa zen
baina sintonizatu nuen momentuan hizkuntzarekin loturiko asuntoez
ari ziren eta bertsolariak azaldu zuen etsi hitzaren bilakabide berezia
zein zen:
«etsi aditzak baditu gutxienez bi adiera, edo, hobe esanda, etsiren
adiera nagusiak baditu bi ñabardura semantiko bereizi beharrekoak
edo euskaraz orain arte behintzat bereizi izan ditugunak. batetik, gaur
egun gehien erabiltzen dena eta etsiren adiera bakartzat hartzen dena
maiz: amore ematea, baina zentzu nolabait ere negatibo batean. kasu
honetan etsitzea izango litzateke itxaropena galtzea, saiatzeari uztea,
pairatzea. gure ikuspegi garaikidean, ez da batere baloratzen etsitzeko gaitasun hori. baina badago bigarren ñabardura edo adiera bat,
adiera nagusiaren ifrentzua, nahi bada, nire zaharrek adibidez zentzu
positiboan erabiltzen zutena. zenbatetan galdetu didaten: ez al dun
inon etsiko? eta, kasu horretan, etsitzeak esan nahi du lekuren batera
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moldatzea, egokitzea, bertan geratzea, eta konforme geratzea, gainera. ausartuko nintzateke esatera, neoliberalismoak azken berrogei
urteetan eraman duen erasoaren gailur honetan, guztiz galdu dugula
etsiren esanahiaren ñabardura hori, eta horrekin batera galdu dugula
etsitzearen alde positiboa».
korapilo bat egin zitzaidan. laster asko sortuko nuen aitzakiamendi kolosal bat –inoizko itzelena– haren existentzia ukatzeko, baina oraindik ez nekien. artega heldu nintzen k herrira. topaketa bera
ederra izan zen, ez zidan hutsik egin, baina nire azalean deseroso
sentitu nintzen bai aurretik eta bai ondoren. jendeak ez zuen nabaritu,
edo ez nabaritzeko plantak egin zituen behintzat. k herrian trebezia
preziatua da nor bere gauzetara uztea, harik eta hark zuzenean zerbait
gertatzen zaiola edo laguntza behar duela esan arte.
bukatu zenean kotxerantz abiatu nintzen, eta banindoala ikusita atzetik etorri zitzaidan lierni, eta besotik heldu zidan. «badakizu etxean tokia daukagula, nahi baduzu». lierni, nor bere kabuz eta
bake ederrean uzten txapelduna. sorpresaz harrapatu ninduen zeharo, onartu behar dut, eta gaizki erreakzionatu nuen. ez nago esan
nizkionez harro. ea zer uste zuen, nor zela, nik karrera bat neukala,
baneukala herri galdu batean usteltzea baino plan hoberik. beti bezain
eskuzabal erantzun zidan berak. irribarre egin eta besterik gabe utzi
zidan ihes egiten.
zer zen amorragarria.
bolada luze batean, bestelako gauzekin okupatu nuen burua: nire
ustezko «karrera» eta «plan» haiekin.
lierniri okurritu zitzaion, hori badakit. idatzi, ordea, nadiak idatzi
zidan, modu horretan proposamena hobeto hartuko nuela pentsatuta
seguru asko –hala izan zen, jakina–. enkargua egin zidatenengatik izan
balitz, nekez zabalduko zen k herriari buruzko txostena, baina liernik
nadiaren bidez esan zidan gauza interesante batzuk idatzi nituela ikerketan eta ondo legokeela fanzine batzuk ateratzea eta podcast batzuk
grabatzea eta inguruan behintzat ezagutzera ematea.
hala egin zuten: edizio xume bat. badira hogeita hamar urte.
geroztik, ugaritu egin dira ilargi beteko gauetako gertakari kolektiboak –hainbat izen dauzkate orain, tokiaren arabera–, baina ez da
soilik ikerketatxo haren meritua, ezta inondik ere. ikerketan bertan
nioenez, eta horretan ez nintzen erratu, jende asko iritsi zen bere
garaian k herrira topaketengatik, eta bertan geratu ez zirenek berekin eraman zuten topaketen hazia, erritualaren izateko arrazoia, eta
nork bere erara landatu zuen, eta nik, nik, kimu guzti-guztiak ehizatu
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eta ezagutzeari eskaini diot denbora hau guztia, k herrikoekiko lotura
berrartuz eta mantenduz, baina hara inoiz itzuli gabe.
ezer ikasi badut, ikasi dut zaila dela fenomenoak nolatan gertatzen
diren guztiz atzematea. faktoreak identifika daitezke, eta argudiatu
zelako eragina izan duten dena delako gertaeran, baina beti geratzen
dira hainbeste aldagai gure irismenetik kanpo, hain gara ezgai errealitatean gertatzen den guztiaren arteko loturak eta elkarreraginak
ezagutzeko, ezin baitugu kontatu zati bat baino. eta aski.
beraz, esan dezadan, ikerketa egin nuenetik hona eta k herriaren
inguruko eremu zabal batean behintzat, hedatu egin direla ilargi beteko gauetako gertakari kolektiboak, eta horrekin batera zabaldu direla
argiaren kutsadurari buruzko kontzientzia eta astroekiko bestelako
harreman batzuk –horretan erdizka baino ez nuen asmatu ikerketaren
ondorioetan, esan bainuen ez zitzaidala iruditzen k herriko eredua
bere horretan beste inora eramateko modukoa zenik, eta, bai, egia da
eraman dela, baina egokitzapenak egin dira kasuan-kasuan eta agian
ideia k herritik hartuko zuten eta muina antzekoa izango da baina
oso modu bestelakoetan garatu dira erritualak, beraz asmatu nuen
esanez ezin zirela «bere horretan» kopiatu. testuingurua! ikasleak
seko aspertu ditut honezkero baina ni neu ez naiz sekula nekatuko
esaten horixe dela gakoa–.
gogoeta horiek dira, oraingoz, ikerketaren osteari eskaini nahi
nizkiokeenak.
nire bizipenez, berriz, k herriak eta bertako bizimoldeak nigan
sortu zuenaz, zer esan.
gaur ilargi betea dela berriro.
auto bat alokatu dudala –telegarraioa ez da oraindik hara iritsi–
eta banoala k herrirantz.
momentu berezi bat dela nire bizitzan: erdibide bat, bidegurutze bat.
eta prest nagoela orain arriskua hartu eta nonbait etsitzeko.
ohartu naizela ekintza bat dela etsitzea, erabaki bat, eguneroegunero borrokari lotu eta taupaka egiteko modu bat.
prest nagoela iraungipen lasai baterako. badakidala, beharbada,
nirekin batera desagertuko dela ezagutu dudan guztia, baina ez daukadala une hori aurreratzeko inongo asmorik.
horrela baino ez baitugu lortuko irautea, inon irautekotan.
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LUMÍNICA AMBIENTAL
Era askotako kutsadurak dabiltza turbokapitalismo berantiarrean, eta
argiarena ez da agian ezagunena. Baina, jakin zein ez, gehiegizko argi
artifizialak kalteak sortzen dizkie giza osasunari eta bioaniztasunari,
eta energia xahutzen du, ez baita erabiltzen kaleak argiztatzeko, ezpada zerua itzaltzeko. Ondorioz, planetaren beroketa globala hauspotzen
du, eta bestelako zereginetarako erabil litekeen dirua gastatzen da.
Baina bada alternatibarik. Eta horretan dabil Susana Malón, Lumínica
Ambiental enpresan. Zeruaren kalitatea neurtzen dute, eta argiztapen-sistema jasangarri eta iraunkorrak diseinatzen dituzte. Bestelako
ekintzak ere antolatzen dituzte; paseoak eta kontzertuak, adibidez,
zerukoak eta lurrekoak ez daitezen elkarrengandik hainbeste urrundu.
DANELE SARRIUGARTE
Elgoibar, 1989. Itzultzailea eta idazlea. Hainbat komunikabiderekin kolaboratu du; besteak beste, Berria, Argia eta Pikara Magazine, elkarrizketak egiten eta artikuluak idazten. Gaur egun, Hitzen Uberan atariko
erredaktorea da. David Foster Wallace, Angela Davis eta Eva Illouzen
lanak euskaratu ditu, besteren artean. Bi nobela publikatu ditu, biak
ere Elkar argitaletxearen eskutik: Erraiak (2014) eta Azala erre (2018).
Beraren estreinako eleberria gaztelaniaz ere irakur daiteke: Miren
Iriartek itzuli zuen, eta Reikiavik Ediciones etxeak eman zuen argitara,
Entrañas (2019). Freelance moduan egiten du lan, eta Kabiene Elkarlan
Guneko kidea ere bada.
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.
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ZIRRIBORROAK ETA GERO
Lurralde guztietan, gero eta pertsona, talde eta erakunde gehiago ari
dira erantzun indibidualak edo kolektiboak ematen askotariko erronken
aurrean: ekologikoak, ekonomikoak, kulturalak, sozialak, etab. Erantzun
horiek dira etorkizunaren zirriborroak izendatu ditugunak, utopia
zehatzak, prototipoak, alternatibak. Marjinalak izan ohi dira, ez oso
ikusgarriak, neurri apalekoak.
Gizarte posibleen zirriborro horiek etorkizunari buruzko kontakizunak distopiak izan ohi diren mundu batean garatzen dira kasu gehienetan. Etorkizun beltza eta katastrofikoa aurreikusten duten istorioak
dira, biziko ditugun arriskuen aurrean oso adi eta erne ibiltzeko abisua
ematen digutenak modu eraginkorrean baina, aldi berean, mugimendua bera gerarazten dutenak. Etorkizuna iragarritako porrota baldin
bada, zertarako denbora eta energia galtzen ibili beste eredu batzuk
eraikitzeko?
Testuinguru horretan, ezinbestekoa da lurralde bati errotutako
egitasmo errealak transmititzeko kanalak abian jartzea. Hori egiteko
modu bat litzateke, esaterako, haien inguruan imajinarioak eta fikzioak
sortzea. Zirriborroak eta gero proiektuaren bitartez, egun lurraldean dauden alternatibei buruz fabulatzea proposatzen diegu egileei. Kontaera
espekulatiboak sortzeko gonbita egiten diegu, ikusteko etorkizun batean
zer gertatuko litzatekeen baldin eta alternatiba horiek hedatuko balira.
Aldaketa hori gerta dadin, zirriborroen bilduma bat osatu nahi dugu,
ekintza erreal eta imajinatuen gida bat. Lehen bilduma Araban egingo da;
hurrengoak, beste geografia batzuetan barrena egin ahal izango dira.
#2
2.300 aleko edizioa. Arabako hainbat hiri eta herritako tabernetan
eta pasatze lekuetan banatuta. Argitalpena eskuragarri dago
zirriborroaketagero.net webgunean.
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EGILEAREN ESKER ONA ETA AITORTZA
Ezer ez da hazten ezerezetik, eta eskerrak eman nahi dizkiet honako
hauei, fabula idazten lagundu didatelako:
Hasteko, AZALAri, noski, aukeragatik. Luciari, Mairi eta Kabieneko
kideei, egunerokoan lagun. Futuribleko lan-saioan parte hartu zuten
guztiei. Leireri eta Arrateri, gonbidapen bitxiak onartzeagatik. Testu
hau sortzeko hauspoa eman didaten obrei: Vernon Subutex 3 (Virginie
Despentes), Historia de España contada a las niñas (María Bastarós) eta
Andrezaharraren manifestua (Mari Luz Esteban). Bestalde, Miren Artetxeri
zor diot etsi hitzaren adierei buruzko hausnarketa. Azkenik, fabula aberasten lagundu didate Leire Lopez, Arantxa Mendiharat, Idoia Zabaleta,
Unai Pascual eta Ixiar Rozasen ekarpenek.
AZALAREN ESKER ONA
Mila esker proiektu hau lantzeko beren denbora, ilusioa eta indarra oparitu diguten guztiei eta, bereziki, Araban alternatiben inbentarioa egiten
lagundu digutenei.
Susana Malón Lumínica Ambientaleko zuzendaria, Arabako Astronomia Elkarteko María Álvarez, Danele Sarriugarte, Maite Caballero,
Unai Pascual eta beste hainbat lagun eskertzen ditugu proiektuan parte
hartzeagatik eta Azalara gerturatzeagatik Idoia Zabaletak gidaturiko Futurible saiora, 2019ko azaroaren 6an: Juan F. Fernández-Gallego, Eduardo
Bonito, Isabel Ferreira, Arrate Hidalgo, Leire López Ziluaga, Félix Martínez
de Lezea, Ricardo Mutuberria Zabala, Mentxu Ramilo Araujo, Natxo Rodríguez Arkaute, Xandra Táboas Martínez eta Maite Telleria.
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