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6 7 

-1-

Non-nahi aurki ditzake esaldi ederrak poesia maite 
duenak.

Esaterako: “Begiak dira amodioaren ehiztari”. Tira, ez 
dezadan tranparik egin, testuak, berez, honela dio-eta:

“Komunzki amorioa begietarik sarzen da, handik hasten 
eta sortzen da. Ihiztari handiak dira begiak, eta bere gogarako 
ihizirik eraikitzen dutenean, eztira erdiets arteiño baratzen”.

Axularrenak dira neureak nahiko nituzkeen hitzok. 
Baina tira, munta duena bestea da. Sorgin-ehiztaria 
bera ere ohartu zela begien indarrez, denok itsu nahiko 
gintuzkeen arren, seguru asko.

Eta begiak begiari dei egiten dionez, begira 
diezaiogun bada itsaso honi, begira argiaren arabera 
maitasun aldartea aldarazten diguten haitz horiei hor 
behean… Ikusten...?

Arrokak baino ez dira, haitzak, kare-harriak, kaltzio 
karbonatozkoak guztiak, gure hezurrak, gure hortzak 
edo gure hildakoak (eta beraz, ziurrenik gure oroimenak)
bezalaxe daude osatuak, jalkitze hutsez, oro hezur eta 
oskol, mendez mendeko sedimentazio nagiz.

Bertaratu eta murgildu. Ikusi egiten dira itsas-zoruari 
lotzen zaizkion aingurak harrizko giletatik dingilizka.
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Ez iezaiozue barrerik egin. Irla esan dut, irla delako, 
nahiz eta zuetako askori harri konkor hutsa iruditu,
irla da, altxorrik ez badu ere, 
john silverrik eta piratarik gabe,
hondarrik gabe, palmerarik gabeko
irla antipatiko bat,
ez da Egeoko perla zuri bat,
ura ere ilunagoa da hemen,
ez da Mikonos, ez du argazkiak ateratzeko errotarik, 
ez du olibondorik, ez almendrarik, 
ez da retsinarik edaten bertako parrapean,
ez dago feta cheese-rik, 
ferryrik gabe,
Kariberik gabe, Marsan kateko hotelik gabe,
ezkonberririk, txiringitorik, piszinarik, 
diskotekarik, after hour-ik, 
turismo sexualik gabeko 
irla triste bat da Kaiarrija,
lehorretik hutsa urrundua,
zer den ozta-ozta harro agertzeko beste bereizia.

Berak ez daki, baina gure antza du.
Bestela esanda: gure antza duelako ostu dizkigu 

begiak honaino etorri orduko.

Izan ere, zer behar dugu irla izateko?
Zenbat metro koadro behar du itsasoz inguraturiko lur 
zati batek irla izena hartzeko?
Nork ematen dio bakardaderako agiri hori? 
Nazio Batuen Erakundeak? 
Lau urtean behin aukeratutako udal gobernu batek? 

Haitzak guztiak, baina elkarren artean diferenteak 
guztiak ere. 

Eta pertsonak eta animalia etxekotuak nola, izenak 
egiten ditu bata bestearengandik bestelako. Hala da, 
deituretan dute ezagun zer diren. 

Hemen behean, orain gauden zoru honi, tala honi 
eusten dion honi harritzari Bixerreka deritzo, edo Talape 
bestela.

Han berriz, errekak eta itsasoak elkarri musu ematen 
dioten horretan  Submarinoa dugu, halaxe deitzen diote 
ietarrek, toponimozaleak izutu arren. Eta literaturaz 
ari garenez egunotan, badago jende gaiztoa herrian 
dioena haitz hura ikusita asmatu zuela Jose Saramagok, 
opor egun batzuetan honaino etorria zela, haren liburu 
ederrenetako baten izena, Harrizko baltsaren kronika.

Begira beste hari, itsasoari eta itsas-jendeari begira 
dagoen aurpegi hari: Surtzilojente du izena, (ingurukoak 
ez zaretenok: surtziloa badakizue zer den, ezta? sudur-
zuloa, sudur-mizpira) begira siluetari... ikusten duzue 
zergatik duen hori grazia, ez? Ez begiengatik preseski.

Eta aurrean dagoen haitz-troko hori, Kaiarrija. 

Kaiarrija da irla bat.
Eta Kaiarrija munduko irlarik handiena izan daiteke 

neguko arratsalde betean Eako talara hurreratzen 
denarentzat.
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HARRIAK

Nik besoa eskaini
zuk eskua hartu.
Hala ere, beldurrik ez didazula diozu.
Zeru beltzetik elur zuria ari du,
bakoitzak murrua bere erara egiten du. 
Harri pila bat dut zain ohean
utzidazu gaur gordetzen zurean. 
Badira gau ilunean baino
ikusten ez diren hainbat gauza.
Beldurrak eta arrainak
hil arte hazi eta hazi eta hazi. 
Behin zubi oso bat jan nuen
lehenengo harritik azkenera
hainbeste nahi nuenera
ez joateko.
arrain bat oparituko dizut nola hazten den ulertzeko zenbat ur 
behar duen arnasteko, zenbat ur bitzitzeko, harri pila bat dugu 
metatua begien atzeko aldean: zubiak, murruak, bideak, etxeak, 
harriak finean,  gorputzak, galderak, begiak, hitzak, giltzak 
eta oheak, Diogenesen sindrome emozional batek jota bezala, 
amets zaharrak ereiten ditugu gorputz berri eta emankorretan, 
nor garen ahaztu arte opaltzen besteen hankarteetan, besarka 
nazazu gogor iztarrekin hegan ez ateratzeko, zure barruraino 
sartu nahi dut benetan nor zaren ikusteko, beldur bat oparituko 
dizut nola hazten den ulertzeko, zenbat zu behar duen arnasteko, 
zenbat ni bizitzeko.

 

National Geographic-ek? 
Espainiako erregearen kartografoak? 
Kafkaren harako K lur-neurtzaileak? 
Ala Europa kolonialari Afrika eskuadraz eta 
kartaboiz zatitzeko bulda eman zion 
Londresko Royal Society-k?

Formula dezagun behingoz: zenbateko bakardadea 
sentitu behar dugu irla izateko?
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Baita betirako gelditu zaizkigun esaldiak ere.
Paris betirakoa, adiskidetasun eder baten hasiera da 

hau…

Gau batean Rickenera heltzen da Ugarte. Aleman 
soldadu batzuk hil ditu antza, eta haiei ostuta, paper 
batzuk dakartza aldean. Naziek okupaturiko hiritik 
Lisboara eta handik Estatu Batuetara ihes egiteko balio 
duten igarobideak dira, merkatu beltzean urre gorria 
balio duten agiriak, inondik ere.

Zinefiloak ez zaretenok ere behartu zaituztete 
Casablanca ikustera. Peter Lorre-k egiten du Ugarterena 
(bai, Bertolt Brecht-en adiskide eta Fritz Lang-en 
Düsseldorfeko banpiro neska-hiltzaile hura). 

Ingrid Bergman Ilsa Lund da, Viktor Laszlo-ren 
emaztea.

Rick zinikoarena, ostera, gogoan ez dudan galai 
batek egiten du. 

Gogoan izatekoa, elkarrizketa da:

Ugarte – Hartuko dugu kopa bana elkarrekin, Rick?

Rick – Ez.

Ugarte – Beti ahazten zait, ez duzu egundo edaten. Zuk gorrotoa  
 didazu, ezta?

Rick – Zutaz pentsatuko banu, orduan bai.

-2-

Begiak badira amodioaren ehiztari…
maitale baten bakardadea behar du irlak irla izango 

bada.

Oso originalak ere, egia esan, ez gara. Baina nola egin 
eskapo irlatasunari gure mintzo gaizto honekin. Entzun 
eta entzun, sinestarazi ere egin digute azkenerako. 
Hizkuntzalariek diote. Soziologoek. Antropologoek. 
Politologoek. De Lancrek, torturatzailearen jauregitik. 
Esateagatik, baita Hollywoodek ere.

Nola ez dugu sinetsiko? 

Han gaude munduko filmik ezagunenean. Ez gara 
Irla deitzen, baina bai Ugarte.

Gogoratuko duzue:

Bigarren Mundu Gerra garaian gaude. Alemanek 
okupaturiko Afrika iparraldean bada atzerritarrentzako 
ostatu chic bat. Eta ostatu horretan negro bat ari da 
pianoan, nagusiak Sisiforen pare zertuta, beti pieza bera 
jo eta jotzera behartua.

Pianista Sam deitzen da. Eta ugazaba, Rick. Ostatuan 
maixiaketan dabilen frantses polizia kolaboa, berriz, 
Renault.

Dena da zuri-beltzean, dena da itzalen joko: Ricken 
kafetegia, azken eszenako lainoak itotako aireportua, bi 
maitaleen arteko musuak…



14 15 

Gure herriak ez dauka kondairarik. 
Pobrea da.
Ez dauka pirata koxkor pare bat, langile sofritu batzuk, muga 
zentzugabe asko, mila zorigaizto besterik.
Ez da gutxi.
Euri gortina batek ixten du gure kalendarioa. 
Ez, ba, bilatu kondaira unibertsalen liburu handietan gure 
inperiorik.

Aginako zero bat zen gure inperio guztia.

Ta euskalduna konforme zegoen. 
Ta libre izan nahi zuen.
Baina libre izatea gauza ikaragarri zaila da Marx bat edo 
1789 bat izan ez duen herri zorigaiztokoarentzat. 
Zerekin pagatu behar du?
Ikaragarri zaila da.
Ze guk ez daukagu pirata pare bat, langile on batzuk, muga 
txar gehiago eta holako zerbait besterik.
Kalderilla hutsa.
Baina libre izan nahi dugu, zer kulpa daukat nik.

Eta San Inazioren, Xabierren, Txurrukaren eta Elkanoren eta 
Habeas Corpusen eta nik dakit noren gomendio guztiak biltzen 
eta banatzen saiatu zaizkigu gure kausaren abokatuok.
Libre izateko inoren baimenik beharko balitz bezala.
Herri izateko inoren gomendiorik beharko bagenu bezala.
Horiek libertaterik ekarriko baligute bezala.
Ta ez horiengatik, ezpada guzti horien kontra nahi dugu libre 
izan kondaira guztiaren kontra. 
Baina libertatea ez merezi, irabazi egin behar da,
ez kondairaren, ezpada pertsonaren eta etorkizunaren aurrean.

Ugarte – Baina zergatik? Ez duzu gustuko nire negozio-bidea?  
 Hauek denak hementxe ustelduko ziratekeen nigatik 
  ez balitz. Nik lortzen dizkiet irteera-bisak! 

Rick – Prezio ederrean horregatik, Ugarte. 

Ugarte – Renault garestiagoa da. Nik erdi-prezioan lortzen  
 ditut. Hain bizkarroia naiz?

Rick – Hara, benetan gorroto dudana bizkarroi merkea da.

Nola jarraitzen duen, badakizue. Halako batean 
soldadu alemanak sartzen dira ditxosozko ostatu 
horretan. Ugarte arrapaladan ateratzen da, naziak 
atzetik dituela. Tiro batzuk entzuten dira. Ez da ikusten 
baina Ugarte hil dute.

The End. Kitto. Horra gure Hollywoodaldia.
(Ez da egia ere, baina laga dezagun bazter teoria 

hondatuko ligukeen 1959ko  pelotari-western hura, 
Thunder in the Sun).

Filmak jarraitu egiten du. Guk ez.

Bistan da, irlak ezin du beraz epikoa izan. Lehorra 
bezain humanoa da, zikina, bere tatxak eta keriak ditu. 

Joxe Azurmendiri zor diogu irla definitzeko ahalegin 
hau. 

1968, Manifestu Atzeratua:
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Gatozen honantzago baina. Higer aurrean, Amuitz 
dugu. 

Eta Donostian sartuta, poeta erregionalentzat perla 
bat urrezko maskor baten erdian, Santa Klara. Ur geza 
darion iturria duen bakarra, domingeroen eta turista 
azidentalen aterpe. 

Eta Gipuzkoari errematea emateko, Mollarri 
Zarautzen. Sasoi batean Asteasutik zekarten mea han 
zamatzen zuten ontzietan. Sartu zaitezte Google Earth-
en, norbaitek Haurren abentura-toki etiketa jarri dio 
gainean, ingelesez.

Sinetsidazue, ez dago zereginik.

Lekeitiokoa da ederra, Garraitz. Baina zer irla-modu 
da marea behean dela oinez joan bazaitezke bertara? 
Sukarrietako Sandinderera bezalaxe. Txatxarramendi, 
berriz, urteak dira zubia eginda irla izaera bera ukatu 
zaiola.

Bai, egia da, argazkiak ateratzeko hor dugu 
Gaztelugatxe ondoan beti Aketx.

Eta Gorlizko Fano auzoaren aurrean, Billano. A  zer 
irla, ordea, izenetik hasita.

Bai, badakit salto egin dudala bat.
Baina behin honezkero utzidazue historia txatal bat 

ekartzen hona, entzun ezazue parentesia nire ahotsean:

Gure benetako irla izateko aukera, gerraostean galdu 
genuen.

-3-

Gure irlak, halakoxeak dira. Ugarte bezain 
mespretxagarriak munduko Rick guztientzat. Txikiak, 
ezdeusak, gezurretakoak, ez-fidatzekoak. 

Irla izena ere merezi ez dugun irlak.
Bestela, egin gure kostaren errepasoa, gatozen 

ekialdetik mendebaldera:

Biarritzen han da Andre Dena Mariaren Arroka, zubi 
batek lehorrari estekatua duena. Famatua ez da haitza, 
zubia baino. Gustave Eiffelena da. Zubia, ez arroka.

Hendaia aurrean, hondartza muturrean han dira 
Dunba biak, baina frantsesek, turista sentimental horiek, 
guk nola diogun kasurik egin barik, haiei bost, Les Deux 
Jumeaux deitzen dituzte, Bikiak, alegia.

Txingudin, Bidasoan barrena sartuta, hor ditugu 
mareak behera egiten duenean soilik irla diren lur sailak. 
Izena duena bestea da, seguru asko munduko ugarterik 
erridikuluena, Jainkoak, Ortzik  edo Pachamamak ibai 
erdian ezarria, Eguzki erregeak printzesa espainolekin 
esposatzeko eta hala bi matoien arteko bakea sinatzeko. 
Hizkuntza adina izen du honek. Faisaien uhartea da, edo 
Ospitale zein Konferentzia irla. Euskaraz Konpantzia deitu 
izan zaio.
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Umetan, zine-areto guztietan agertzen zitzaigun irla 
nazional hura film bakoitza hasi baino lehen, akordatuko 
zarete: Izaro Films.

Izaroz ari garela, mihi gaiztoren batek kontatuko 
zizuen inoiz Drake piratarena. Nola euskal kostaldera 
iritsita Izarotik pasa eta Espainiako Erregina Katolikoak 
ordaindutako eskaileretan gora igota, frantziskotarrek 
bertan zuten komentua arpillatu eta erre zuen 1596ko 
urtarril hartan.

“Hareek dozuz hak itxitako harridxek” esango 
dizuete Bermeoko Demikun zein Mundakako Santa 
Katalinan, atzamarra luze, hondakinak erakusten. 

Eta egia esan, polita da istoria, ezin glamourrik uka 
harako Armada Garaitezin hari aurre egin zion Sir Francis 
Drake egonik tartean.

Benetan zer gertatu zen, imajinatuko duzue: azpian 
lur hotza eta gainean harria zuela zegoen Drake 
komentuari su eman zitzaionerako. Beste batzuk izan 
ziren hango fraideei lepo-bizkarrak berotutakoak.

Historia da, ostera ere hutsera, txatxarraren mendira, 
Manifestu Atzeratuaren zulora kondenatzen gaituena.

Horregatik, benetakoa eta politagoa bestea da, Izarok 
gordetzen duen beste istorioa, fraide maiteminduarena.

 
Wilhelm Humboldt-i 1801ean Bermeoko mandazain 

batek kontatu zion bezalaxe kontatuko dizuet.

Gerra amaitua zen, ez zegoen etxean libre 
bizitzerik.

Agirre lehendakariari armak erosten zizkion Lezo 
Urreiztieta santurtziarrari eman zitzaion agindua. Bila 
zezala eta erosi lurralde zabal bat, galtzaileak libre izan 
zitezen.

Euskal Herri idiliko bat Atlantikoaz bestalde, 
berrogei urte lehenago Florencio Basalduak Patagonian 
amestutako Eskal-Berri haren antzerakoa.

Neke handirik gabe aurkitu zuen nonbait 
Urreiztietak agindutakoa. Lazaro Cardenas zen orduan 
Mexikoko buru, espainiar errepublikarrei eta Trostkiri 
aterpea eskaini, lur-sailen erreforma egin eta petrolioa 
nazionalizatu zuen presidente ameslaria.

Basamortuan eraikiko zen Euzkadi berria.
Ahuntzak eta harriak baino bizi ez ziren irlatzar bat 

ozeanoaren erdian zapalduen ametsa betetzeko.
Arauak ere, ezarri ziren.
“Euskaraz besterik ez da egin ahal izango!” esaten 

zion Lezok galdetzen zionari.
Arazotxo bat zegoen, ordea. Argia gainera. Lezo 

Urreiztietak berak ez zekien euskararik. Harri eta zur 
begiratzen zioten orduan solaskideek.

“Eta zuk, Lezo, zer egingo duzu?”
“Nik? Isilik bizi!”
Gero, auskalo zergatik, irla itsasoak irentsi zuen eta 

euskaldun galtzaileak aberririk gabe gelditu ziren berriro 
ere.

Horregatik aipatzen dugu Izaro beti.
Horragatik jartzen diegu Izaro izena gure haurrei, 

eta ez, eman dezagun, Kaiarrija edo Konpantzia. 
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ezen

oraindik eznaizen fariseoekin akort

geratzen;

harri hoek beren lekuan ikus ditzadan arte,

eztut errotarriekin

komekatuko.

Nire komunioa

haragizkoa eta odolezkoa

izanen da.

Hea noiz demonio, betetzen duten, bai,

harrizko aurpegi hori,

hortz-aginik gabe atso zahar baten begitarte zimela

baitirudi,

edo bestela,

hiltzat emanik,

garizuma luze bat balitz bezala,

krubitxet more bat

jartzen dioten,

euskaldun kristauaren aurpegia

eztadin

lotsaz

mora.

Lehengo egunean aurkitu nintzen

nire pintore hura gabe;

Behin batean, ba omen zen Izaroko komentu hartan 
irlak itotzen zuen fraide bat. Bermeoko neska baten 
konpainia bilatu zuen bizitzen segitzeko. Gauero egiten 
zuen bidea igeri. Afari ostean ateratzen zen, eguna 
zabaltzerako ziegan zen ostera. Itsasoa beltza izan ordea, 
eta gaua iluna. Horregatik, lehorrerako bidea ikus zezan, 
kriseilua pizten zion emakumeak etxeko leiho hegian. 
Hala heltzen zen frantziskotarra maitasunaren gozora. 

Gau batean, ordea, –nola ez, agertu behar zuen–, 
neska ez, deabrua izan zen argia isiotu ziona. Piztu, baina 
urrutiko haitzetan. Itota aurkitu zuten marinel batzuk 
goizaldean. Hala izan omen zuen ordaina Izaroko fraide 
sukoi hark. 

Axularrek berak asmaturikoa dirudien elezaharra 
inondik ere, ikasbide eta guzti.

Ez gara bakarrak. 

Gabriel Arestik ere, Izaro izan zuen gogoan Harri 
eta Herri-n:

Nik eztut Jurgi Oteitza eskultorea ezagutzen,

baina hainbeste bider ikusi ditut haren harriak,

haren apostoluak,

bularretik eginikako baten ttua

edo gurdi batek zapaldurikako arratoiaren hilotza

balira bezala

kamino gaitz horretako bazterretan

eroririk,
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Bai, gure irletan, munduko gainerako irletan bezala, 
zaila da ito gabe maitatzea.

Gipuzkoako Getarian ere badugu beste bat, herriari 
errepidez lotua eta dagoeneko, Zumaiako San Telmo 
bezala, irla ere ez dena. San Anton du izena, baina nork 
daki, santuekin aspertuta edo jolasgura txikia ez delako 
Getariko Arratoia esaten diogu euskaraz. Bitxia da, 
euskaldunak arratoia ikusten duen tokian sagua ikusten 
baitu erdaldunak, eta hala dio, Ratón de Guetaria.

Baina ez arratoi eta ez sagu, denok oker. Arestik 
aipatzen duen Oteiza bera izan zen euskaldunari 
betaurrekoak jantzi nahi izan zizkiona.

Hasier Etxeberriari zor diogu pasadizoa (itzulpena 
geurea da):

“Egun batean Getariako jatetxe batean sartu ginen. Bion 
artean komando bat antolatzeko deitu zidan (Oteizak), orduan 
Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua zen Joseba Arregi 
hiltzeko asmoa zuen. Oso erraza zela zioen, nahikoa zela 
mira teleskopikoa zuen errifle batekin teilatu baten gainetik tiro 
eginda. Gastu guztiak berak ordainduko zituela, baina nire 
esku gelditzen zela dena antolatzea.

Burutik zeharo eginda zegoela esan nion, oso morroi lasaia 
nintzela eta nola eska ziezadakeen horrelakorik. Politiko batzuen 
kultura-terrorismoari benetako terrorismoarekin erantzun behar 
zitzaiola esan zidan. Antzezpen exajeratu hartan parte ez nuela 
esan nionean direnik eta irainik gorrienak bota zizkidan:

eta honela Iparragirreren historia

geratu zen

bere pintura gabe.

Biharamunean nire musikalari zintzoa

aienatu zen

infernura edo

airerik eztagoen leku batera,

eta honela Iparragirreren historia

geratu zen

bere musika gabe.

Eztut sekula nik ikusi

haur bat

hain emazurtz

nola

nire Iparragirre;

beraz,

Kantabriako itsasoaren kostaldera joan nintzen,

eta Izaroren aurrean negarrez,

nire poemaren urrezko orriak

entregatu nizkien

uhineri,

hobe baita itorik hil,

goseak baino.
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ISLA

Bizitzaren urertzean hondartzen diren
izugarrizko bale horietako bat bezala
ez aurrera ez atzera
behea jota natza
itzalak dio: “irla bat”.

Alde egiteko behar adina urik ez da
baina bizirauteko behar den adina ezta.

Esku-ahurrez ureztazen nauzu
eta arrainez betetzen didazu barrua
sinesten duzalako hainbat gauza arinek
mugi dezaketela handi bat.

Bila gabiltzan gauza berri oro
behin izan genuen beste zerbaiten isla da.
Mugitzen ez den balea bat
ez da bere isla, irla bera da.

- Etxeberria, hi, sakon-sakonean, kristaua baino ez haiz!

Berotuta sartu ginen jatetxean. Getariako Arratoiari 
begiratu eta Euskal Herria desastre hutsa zela zioen, oker 
zebilen herria zela, itsua eta tuerra, haitz hura aurrean izan, 
begiratu eta arratoia ikusten zuena, benetan, balea bat zenean, 
gure kostaldean hiltzea erabaki zuen hondoa jotako balea bat. 

Hala esan zidan, ez dagoela arratoia balearekin nahasten 
duen herri batez fidatzerik”.

Irudia, dudarik gabe, askozaz politagoa da 
balearena.
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IRLA BATEN AUKERA

Nire bizitza, neurea, nire bizitza zaharra
Nire lehenengo zauri zornetua
Nire lehen maitasun urritua
Zergatik zatoz bueltan.

Bizi honek duen ederrena
Ezagutu behar izan dut
Bi gorputz behin eta berriz
Elkar jaten eta gozatzen.

Elkarren beharrez,
Izatearen dardara partekatuz,
Betirako joateko izua,
Eguzkia munduaren ertza jotzen.

Eta maitasuna, non dena barea den,
Non dena berez ematen den:
Denboraren erdian bada, izan,
Irla baten aukera.

Esan gabe doa, badakizue nola amaitzen den Juliette 
Binochek jokatu zuen film hura: senarrak amorantea 
zuela jakin orduko, hura ezagutzeko gogoak lotzen 
du alarguna. Lortzen du, egoten da, eta aurrean duen 
emakumea haurdun dagoela ohartzen da. Senarrarena 
da sabelean daraman umea. Orduan erabakitzen du 
salgai jarria zeukan etxea berreskuratzea. 

-4-

“Bila gabiltzan gauza berri oro
Behin izan genuen beste zerbaiten isla da”

Zerena baina?
Zer izan genuen harako hartan?

Juliette Binoche ikusten dugu piszinan igerian. 
Senarra eta alaba hil zaizkio auto istripuan. Egunero 
jotzen du igerilekura, igerileku ezin urdinago batera, 
igeri egin eta ahazteko. Ahaztu nahi du dena, saldu du 
min-etxea eta iraganarekin lotzen duen oro. Egotzi ditu 
zakarretara senarraren lanak, ikusi egiten dugu kamioia 
partiturak irensten. Ulertu dugu: bizimodu berri bati 
nahi dio ekin, hutsetik hasi. 

Uretan nola, ikusleak musikan bilduta ikusten 
du Binoche igerian. Hil zen unean senarra enkarguz 
konposatzen ari zen pieza ederra da aretoaz jabetu 
dena. Binochek burua urpean sartzen duenean, ez du 
deus entzuten. Irudia ezin argiagoa da, irla bat da haren 
burua munduko ozeanorik handienaren erdian. Hori 
da: Binochek burua urpean sartzen duenean mundua 
isildu egiten da. 

Ekar ezazue irudia oroimenetik: urpean gaudelarik, 
geure burua baino ez dugu entzuten.

Michel Houllebecq:
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Umetan “nor maite duzu gehiago, aita ala ama?” 
galdetzen zigun ahots berak ikasi zuen urteekin galdera 
bestela egiten, eta hala hasi ginen larritzen, eskatzen 
zitzaigunari beldurrez, ea ez ote genuen neurria 
emango. 

Galdera, izan ere, ez baitzen nolanahikoa: “zer 
eramango zenuke irla huts batera?”.

Eta hala hasi ginen erantzun perfektuaren bila, 
perfekzioa irla huts batera eraman genezakeen objektu 
perfektu horretan bilduta balego bezala:

- Liburu bat!
- Disko bat!
- Koadernoa eta boligrafoa!

Beti egon da jende praktikoa, ordea, “labana” esaten 
zuena. 

“Zerra”. “Latak irekitzekoa”. 
Denborarekin, norberaren aldean azkarra den jendea 

agertu zen:

“Helikoptero bat, nekatzen naizenean etxera 
itzultzeko!”.

Ba iaz, jendea Eako poesia egunetan biltzen ari 
zela, The Daily Telegraph-ek albiste egin zuen erantzun 
zuzena:

Garai batean eurena eta zoriontasunarena zen etxean 
haziko dira haurra eta honen ama. 
 

egunek hemen haizearen zama dute
bizitza ezer egin gabe doakigula aitortu
ohartzerako ari zaizkigula hazten
seme-alabak gurasoak 
ezintzen hiltzen ari dira
horra bizitza bat bi marretara bildua

osterantzean zer
ezin domestikoagoak itotzen gaituzten izuak
barrukiak atera gabe hondatzen den ordenagailu bat…
ez gaituzte haurreskolan hartu… hegazkin bidaia
atzeratu egin da… arrastada egin diote autoari…

tarteka
lanpostua galtzen du auzoak edota
adiskidea guk buruko isuri batek eroanda
izutu egiten gaitu minbiziak oraino
etorriko denak: alzheimerrak 
pixa kaka aldean egiteak 
haurtzaro izoztura itzultzea 
heriotzera hurreratzen hastea da 

gero eta sarriago
iragan denboraren lubizia datorkit gainera
oroimenaren harriak sustraiak adarrak lokatzak
azpian harrapatzen nauen arte

arbola bat hazi da zure bihotzean
ni ez naizen beste bati itzal emateko
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ICEBERGA

Desizozten doa iceberga telebista barnean
Desizaten noa eserita bere aurrean
Izate hutsarekin higatzen, desegiten hasten da dena
Halako zorion erregresibo batean bezala

Atzera begira baino ez ditut ulertu gauzak
Hainbesteraino ekidin eta beldurtu nauen lekuan natza
Inorena dirudien bizitza batean
Neu naiz nigandik ari dena urruntzen

30 zentimetro urruntzen da iceberga urtero
Neu naiz nigandik gehien urrundu dena

“Suitzar batek 300 egun eman ditu irla huts batean, 
txerri batekin eta laban batekin”.

Aukeratutako irla Tofua deitzen da, Ozeano Bareko 
64 kilometro koadroko bakardade bolkaniko bat. 
Kokoak, txerriak eta lakuak baino ez daude, antza, 
bertan. Galderari erantzuteko, Xavier Rosset-ek labana 
bat, aihotza eta bideokamera aukeratu zituen. 300 egun 
egin ditu bertan. 

- Hasierako asmoa hirietako jendeak galdurik dituen 
superbibentzia teknikak berreskuratzea zen –aitortu 
zuen. 

Aurreneko bi hiletan 18 kilo galdu zuen, irlako basa-
txerriak harrapatzen ikasi eta pisuari eustea lortu zuen 
arte. 

Ehiza-egun hautako batean aurkitu zuen benetako 
erantzuna, ordea: 

- Txerrikume bat.

Azalpenak mundua hunkitu zuen:

- Txikiegia zen, beraz, ezin nuen jan. Gero, 
denborarekin, lagun egin nuen. Txakur bat bezalakoxea 
izan dut, neure atzetik denbora guztian. 

Hala osatu ditu zortzi hilabeteak.

- Ozeanoari eta bertan diren tximeleta handiei begira 
eman dut denbora –esan zuen “zibilizaziora” itzuli 
zenean.
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gizon bat buruz behera daukate
hegazkinik ez dabil/ adiskidetasun 
zahar bat aire eremuan//
izen bat

abiadura berean beti/
ez geldo / ez arin/ ez fotogramaka/ 
sumendia den gizon bat buruz behera/
hitz bakar batean bildu nahian//
apoarmatu/ kutxa/ bihotz kubo
bihurtu nahian/ forma huts/
zemai/ itaun/ irain/ aire/ azukre 
luputuari erantzuteko/
zure nire buruan zaitugunon odola/
forma/ berba/ esku-keinu bihurtu/ 
morente/ amaguada/ aragon/
beletxe/ malevitxen arkupean
altzotu/ aterpetu/ arnas tanta bat/ 
zimintzez urdinduriko galderek
erasaten dizutela loezean

bost egun sumendi bat itzaltzeko
bost gau geure gauekin
bost morroilo/ bost hezetasun orbain
bost borrero buruz 
behera daukaten gizona
ito/ itzaldu/ amatatu nahian
non duzu iturria galdez 
nondik hartzen duzu arnasa
nola sartzen da zure forma 
absurdo honetan

-6-

Irla agorafobia da. Toki itogarria, munduko arnasa 
guztia izanik ere geure konpainia hutsa hilgarri zaigun 
desparadisua.

Irla abandonua da.
Irla derrotaren zoriona da.
Irla bakarmina da.
Irla eromenaren beste izena da.
Aurtengo neguan irla batean eduki dute, besteak 

beste, hemen gauden askok lagun dugun Erramun 
Landa.

Egun haietan, kazetariek poliziek bezala hitz egin 
zuten.

Islandiako sumendi bati egotzi zitzaizkion mundu 
modernoa pairatzen ari zen kalte guztien errua. Ehunka 
izan ziren Europako aireportuetatik atera ezin izan ziren 
hegazkinak. Hagitzez gehiago inon lur hartu ezinik 
zeruan betirako galdu zirenak.

Hilezkorrak bagina ez genuke, seguru asko, hitzaren 
beharrik izango. 

izen batek ez luke behar
odola zikindu/ ozpindu/ gatzatu//
odola harrez/ zornez/ zorroz/
odola esku-burdinaz/ borreroz/ hezetasunez
ubeldu/ ugertu/ uhartetu/ behar odola
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Nahi aldean luzeak ditu irlak erroak. Minetan 
gauzkan haginak bezala, zuloa uzten du uretan hura 
erauziz gero. 

Hala, irla izatearen larria bada, zuloa memoriarena da.
Garenaren aingura.
Sustrai urezkoa, esku artean atxiki ezina, alfer lana.
Ganbila eta ahurra. 
Konbexoa eta konkaboa. 

Horra arazoa: kontzientziarik gabe, nola irla izan. 

Juliette Binocheren buru hori, irla iletsua ozeanorik 
urdinenaren erdian.

Lagun batekin egon berri naiz. Nola ez dakidala, 
orain urte asko gertatuko pasadizo bat ekarri du 
hizpidera akordu urrunetik. Nire iraganeko parte osoak 
dira hondora joan zaizkidanak, edo bederen, aldatu eta 
mudatu direnak. 

Ez gara ezeren nagusi, ezta gure iraganarena ere. 
Geure-geuretzat genuen bizitako hura ere, arriskuan 
dago. 

Presentea du etsai, edo etorkizuna. 

Harako maitasun hura, egun goibeletan hartaz 
gogoratuta bero pixka bat eskaintzen ziguna, argia eta 
aterpea, liburu batean ahaztutako argazki batek honda 
dezake. Bihar jakingo dugu gorrotoaren gelan dugun 

bost egunez bost gauez 
bost laba odolez
errautsezko bor-borrean

eyjafjallajokull esan duzu azkenean
bai ni naiz eyjafjallajokull 
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Negro dio berak, eta negraila, eta negrotasuna.
Ez beltza, ez beltzeria, ez belztasuna.

Eta dio, Azurmendik Manifestu Atzeratua-n bezala:
Nire negrotasuna ez da ez dorre ez katedrale.
Iraina da bandera eginda
irla batean, Martinikan.

Munduko apnea txapeldunak, ez da broma, Tom 
Siestas du izena. Telebistako Houdini honek 14 minutu 
eta 25 segundu egin izan ditu ur azpian, hori du 
errekorra.

Egunsentiko hondar orduan badia hauskorrez 
ernamuindutako Antilla gosetuak, astanafarreriak jotako 
Antillak, alkoholez dinamitaturiko Antillak, itsasarte honetako 
lohietan, hiri honetako hautsetan ilunki hondoa joak. 

Egunsentiko hondar orduan muturreko, itxurazko, 
idorturiko zolda uraren zauriaren gainean; lekukotasunik ematen 
ez duten martiriak; loro kalakarien txilioen gisa alferrikako 
haizean zimeltzen eta zabaltzen diren odol-loreak; gezurrez 
irribarretsu dagoen bizitza zahar bat, estutasun aihergabeek 
zabaldurik ezpainak; miseria zahar bat eguzkipean isilean 
usteltzen; isiltasun zahar bat, pustula epeletan lehertua, gure 
izate-arrazoiaren hutsaltasun zantarra.      

Egunsentiko hondar orduan, duen etorkizun oparoa laidogarri 
gibel uzten duen lur geruza are hauskorrago honen gainean 

harako gizon hura gizon ona zela zinez, sektarismoaren 
biktima eta ikusteko gai izan ez ginen piztia horren 
bazka. Eta alderantziz.

Ez dugu ezer betiko. Uneoro ari gara mudatzen. 
Datorren une bakoitzak eransten dio zerbait akorduan 
genuen horri.  

Horregatik ikasi dute irlek igerian.
Harrizko baleak dira, harrizko balea baten zurdan 

zamalkatzen ditugu zazpi itsasoak.
Horregatik dugu beharrezko musu-belarriak urpean 

sartu eta geure burua entzutea, Juliette Binochek film 
urdin hartan bezala. 

Burua urpean sartu eta entzun. 

Entzun. 

Irla baten arnasa entzun nahi zuelako idatzi zuen 
Aime Cesaire-k Pariseko erbestean Sorterriratze baten 
koadernoa. 

Poesia geure baitara itzultzeko bide ere badelako.
Edo hori delako batez ere.

Antilletan,
buru negro bat urpean, metropolian ikasitako guztia 

ahaztu nahian.
Buru negro bat bere burua entzun nahian.
Buru negro bat apnea beharrezkoa duena bizitzen 

segitzeko.
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bada ene gangailaren zuhurtziapean basurde zuloa 
badira egunaren harri grisaren pean 
marigorri mulko ñirñirkari diren zure begiak 
bada nahas-mahasaren begiradan enara hau 
menda eta iruntzizkoa desegin ohi dena 
beti berriro jaiotzeko zure argiaren itsasgorarekin 
(jabalaraz eta sehaska ezazu, o hitz enea 
udaberriko mapa beti berriro egiteko dagoela ez dakien haurra) 
belar hostoak abelgorrientzat kulunkatuko dira 
esperantzaren ontzi eme tirainaren alkohol imintzio luzea 
inoiz ikusi gabeko bere eraztunaren begiko izarrek 
iluntzearen beirazko organoaren tutuak dituzte moztuko 

Arnasarik gabe geratu, tarteka-marteka gurasoak 
asaldatzen dituen jolas hilgarri horretan bezala. Choking 
game deitzen diote, Itotzearen jolasa. Une batez arnasarik 
gabe geratzea da kontua. Atzamarrak lepoan jarri, 
eta nola itotzen garen sentitu. Une batez, une batez 
aireplano sentitu, hosto bat udazkenean bezain arin, 
bagoazela, bagoazela… horra oxigenoa etenda probatu 
dutenek esatera drogarik ederrena, petite morte liluragarria, 
zentzumenen inperioa.

Mindura plazerra dela sinetsita bizi gara.

–sumendiak lehertu egingo dira, ur gorriak tarras eramango 
ditu eguzkiaren orban helduak, ez da itsas hegaztiek mokoz 
jotako irakinaldi epela baino geratuko-, ametsen hondartza eta 
iratzartze burugabea.

Egunsentiko hondar orduan, hiri lau hau –agerian, 
zuhurtziak behaztopatua, nagi, behin eta berriro hasten den 
gurutzezko fardel geometrikoaren azpian gose, datorkion 
zoriarekiko hezigaitz, mutu, muzindu beti ere, lur honen 
izerdiak elikaturik hazteko ezgai, nahasi, muskildu, azpiratu, 
fauna eta flora gabetanik.

Egunsentiko hondar orduan, hiri lau hau –agerian…

Eta hiri nagi honetan, hiria bere joan-etorritik, bere 
norabidetik bezala bere garrasiaren aldamenetik hain 
harrigarriro igarotzen den jendetza zaratatsu hau, larritu gabe 
bere egiazko garrasiaren alboan, entzun nahiko zen bakarra, 
bera delako berezkotzat duen bakarra; bere baitan, itzal eta 
harrotasunezko aterpe sakonen batean bizi dela sentitzen delako; 
hiri nagi honetan jendetza hau, bere gose, miseria, asaldatze, 
herra oihuaren alboan, jendetza hain zaratatsu eta harrigarriro 
mutu hau. 

Badakit, tranpa egin dut, Juliette Binochek bezala 
burua atera eta arnasa hartu behar izan dut Cesairerekin 
ezinda. Utzidazue beste saio bat egiten… 
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Irla bat mundu bat da eta ez du hotelik.
Irla batean jaiotzen gara, eta zuloa hor dela bizi. 
Irla batean pilatzen zaizkigu aurpegiak elkarren 

gainean, batzuenak besteenak baino nabarmenago. 
Jaiotzen garenean inoiz ezagutuko ez dugun aitonaren 
sudurra izaten dugu, edo amonaren ezpainak. 
Koskortzen garenean amaren begitartea dugu. Gaztetan, 
aitaren aldekoena. Heltzen garenean, aitasantuarena. 
Zahartzaroan, oporretan Loro Parquen argazkia atera 
genion gorila beltzarena. Eta hil hurran garela, edozein 
antropoiderena.

Eta ia inoiz ez dugu, Julio Ramon Ribeyrok esatera, 
geure-geure antzik. 

Horregatik ekiten diogu besteen bila.
Irla bat beste baten bila. Horra zertan ematen dugun 

bizialdia.

Sabatok laburtzen du ondo Heroiez eta hilobiez hartan, 
filma egin baino ia 40 urte lehenago:

“Itsas-leize neurtezinek banandutako irletako bizlanleak 
gara”.

Ez gatoz deus asmatzera.
 
Egin zuen Kim Ki-Duk hegokorear zine zuzendariak 

Irla filman.

gero nire nekearen moko emankorraren gainean 
barreiatuko dituzte ile-orratzak 
odol-belarrak 
eta zu astroa atera ezazu zure muin argitsutik lemuriar 
gizonaren hazi hondogabekotik 
emakumearen sabel dardarkariak 
minerala bailitzan daraman ausargabeko forma 

o argi adiskidezko! 
o argiaren iturburu hozkirri! 
ez sutautsa ez iparrorratza asmatu ez zuten haiek 
ez baporea ez elektrizitatea 
inoiz bezatzen jakin ez zuten haiek 
ez itsasoa ez zerua esploratu ez zuten haiek 
baina haiek gabe lurra ez zen lur izango 
lurrak desertatu arau, txalkortasuna orduan eta onuragarriago 
lurra batez ere 
lurrak lurminen duena gorde eta umotzen deneko ziloa 
nire negrotasuna ez da harri bat, bere gorreria 
egunaren aldarriaren kontra oldartua 
nire negrotasuna ez da ur hilezko hodeia 
lurraren begi hilaren gainean 
nire negrotasuna ez da ez dorre ez katedral
murgil egiten du lurreko haragi gorritan 
murgil zeruko haragi egarrituan 
zulatu egiten du hildura opakoa bere egonarri zuzena.
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Bestalderaka jarrita amua galdera-ikurra bada, 
maitasunari buelta emanda ez da gorrotoa agertuko, 
banatzea baizik. Bereiztea, ez herra.

Izan ere, maitasunak eta gorrotoak elkarrekin 
zerikusia badute bien indarragatik da. 

Biek dute lotzeko eta lotuta mantentzeko 
indarra: maitalea maitatuarekin, gorrotoa duena 
gorrotatuarekin.

Irla bihurtzea ez da bi pasiook egiaztatzeko bidea 
baino.

Urrutiko urruti batean emakume bat bizi da, ur 
gaineko etxeak alokatzetik eta arrantzaleei amuak 
saltzetik. Gauetan, bere gorputza ere alokatzen die 
tarteka. Irla batean bizi den irla da. 

Egun batean gizon bat agertzen da, eskapo dabil. Hil 
berri du maitalea, beste batekin zebilelako.

Gau batean gizonak bere buruaz beste egin nahi 
duela ohartzen da emakumea.

Orduan hasten da bi irlen arteko elkarrizketa isila.
Irudiak hitzik gabe doaz, poesia estetikan dago, 

mezua etsipenean.
Pianoak gaixotu egiten zaitu.
Amuek balio sinbolikoa hartzen dute.
Gizonak amuak irentsita hil nahi du bere burua.
Emakumeak amuak sartzen ditu aluan bakardadeari 

aurre egiteko.  
 
Amua, ikur hori.
Bestaldera jarrita galdera-ikurra den harrapari hori.
   

AMUA
  
Neure amildegiaren ertzean zarela, 
galdera atzetik bultzaka dela
ezin erabaki
honek bi egingo zaituela jakinaren gainean
galderak berak erdibatzen zaitu
buelta emanez gero amu bat
egiten du,
helduta zauzka.



Irla izateko 
giza material hauek  

inprimatu ziren 
2011ko uztailean,

Eako poesia egunen bezperatan.
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