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GURPIL KONTUAK 

Joseba urduri sartu da bere herriko Kafe Antzokira. Aretoak, taberna soil batek 

baino neurri handiagoak ditu, baina eszena eta eserlekuetan erreparatuta, teatro txiki 

baten antz gehiago du edaritegi erraldoiarena baino. Bere lagun Keparena da, 

zeinarekin, duela astebete, topo egin zuen. Luze eta zabal hitz egin ondoren, bere 

herrian antzezlan bat eskaintzeko aukera iritsi zitzaion: bakarrizketa lehiaketa herrikoia. 

Denbora luzez herritik at egon eta herrikideekin lehen elkartzea eszenario batetik izango 

zela pentsatze hutsak dardaraz jarri zuen. Alabaina, errepertorioz osatuta zegoelakoan, 

baietza eman zion Kepari.  

Barraren ertzean eseri da. Aretoa bere osotasunean ikus dezakeen lekuan, baina 

era berean, jendearen begiradetatik ezkutuan. Zerbitzariari zerbeza bat eskatu eta sartzen 

den jendeari so geratu da: non esertzen diren, norekin, eta nola. Xehetasun guztiez 

jabetu nahi du. Harrapari baten gisan zelatatu. Izan ere, denen aurrean jartzean, bera 

izan daiteke gutxietsitasun mingarriaren biktima. Horrela irakatsi zioten Bartzelonako 

El Timbal antzerki eskolan, eta han ikasitakoak zuzen bete nahi ditu. 

Pixkanaka, jendea sartzen hasi da. Gehienak soilik bistaz ezagutzen ditu. Inoiz 

ikusi gabekoak ere badira tartean, eta Josebaren barna frakasoaren itzalaz margotzen 

hasi da: non dira bere betiko lagunak? Eta Aroa? Bere neskalagun ohia, etorriko ote da?  

Urduritasunaren tximeletak ziurgabetasunaren amaraunean korapilatu zaizkio, harik eta 

bere koadrilakoak sartzen ikusi dituen arte. Orduan, lagunarteko giroaz blaitu da eta 

oroitzapenen zubiak urte batzuk atzerago eraman du: mendi ibilera luze bezain 

neketsuak burutzen zituzteneko garaietara; bizikletan eginiko bidaietara; surfean oreka 

mantentzeko ahaleginetara; edo, gaua motz uzten zuten parrandetara. Alta, nahiezaren 

kariaz, barnean zerbait higitu zaio. Hain esperientzia politak elkarrekin bizi ondoren, 
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zorigaitza ere beraien eskutik iritsi zitzaiolako. Istripua izan zen. Ezjakintasuna  eta 

estualdia elkartutakoan, are eta larriago bilakatu zen ezbeharra.  

Geroxeago, Aroa ikusi du. Beti bezain polita. Eta Josebaren begietan hezetasuna 

areagotu da. Ospitalea beste autonomia-erkidego batean egotearen urruntasunari, 

Josebaren jarrera ezkorra gehitu zitzaion, eta euren arteko harremana pitzatu egin zen. 

Istripua izan zuenean, Aroak sarri deitzen zion, inoiz ez zuela utziko errepikatuz. Eta 

berak, bakean uzteko baino ez zion erantzuten, bere ondoan ez zelako inoiz  zoriontsua 

izango. Neskak jasaten zuen presioa etengabea zen, eta denborarekin, errealitatearen 

argi-ilunek azkenengoen alde egin zuten. Mutilaren itsuskeriei, ingurukoen aholku 

ezkorrak gehitu behar zitzaizkien. Lagunek esaten zioten Josebaren ondoan bizitza 

ezberdina izango zuela, zailagoa. Gurasoek aldiz, bere etorkizuna hipotekatuko zuela. 

Eta kanpoko jarduna Aroarengan barneratzen joan zen: deiak urritu egin ziren, euren 

iraupena laburtu. Azkenean, neskaren egonezina bost hitz gordinetan laburtu zen: 

―gureari buruz pentsatu beharra daukat‖. Geroztik ez zuen bere berririk izan eta 

Josebaren bizitzan bakardadearen aroa hedatu zen. 

Tabernako barra hegalean garagardo zurrutada luze bat eman ondoren, istripua 

gertatu zitzaioneko gaua gogoratu du. Aroa agurtu ostean etxeranzko bidean zihoala, 

auto baten argiak hurbiltzen ikusi zituen. Unai eta Danel ziren, azken honen kotxe 

berrian – Joseba, etorri hadi gurekin motel, azkenaldian ez haugu ikusi ere egiten! 

Danelek erosi duen katxarro honi gurpilak gastatzera goazkik – Esan zion Unaik. 

Joseba,  zalantzaldi baten ondoren, autoan sartu zen. Kilometro gutxira, bidetik  irten eta 

autoak bizpahiru itzulipurdika eman ondoren, harritzan iraulita geratu zen. Beste bi 

lagunek autotik irten ahal izan zuten, baina Josebak ibilgailuaren gibeleko aldean 

jarraitzen zuen. Izuak eta larritasunak jota, atzeko atetik ateratzen saiatu ziren. 

Blokeatuta zegoenez, ilargitea islatzen zuen leihoaren beira hautsi eta handik kanporatu 
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zuten. Gero, anbulantziaren sirenak, Larrialdietako presak, ZIU-ko egonaldia, plantako 

monotonia, errehabilitazioko etsialdiak, munduarekiko haserrea…. Okerrena zen, 

autoan bake bakean utzi izan balute, lesioa arinagoa izango zela. Baina kaltea egina 

zegoen: C-7 nibelean ornomuineko lesio osoaren ondoriozko paraplejia. Eta, ordura arte 

bizi izandako hogeita bost urteak, bat batean birrindu zitzaizkion. Barnean sentitu zuen 

nahieza, garagardoak ahoan utzitako zaporea baino mikatzagoa izan zen. 

Geroxeago, bere ama eta arreba ikusi zituen sartzen. Amaren begirada samurrak 

pena sastada bat eragin zion barnean. Bizitzaren alde iluna bizitzea tokatu zitzaiolako, 

eta zorionaren aurpegia baino gehiagotan ezagutu zuelako ifrentzua. Ezkondu eta hamar 

urtera alargundu zen, eta seme-alaben maitasunean gozatu zuen bere samina. Alabaina, 

Josebaren istripuak berriro ere aldats-gora jarri zion bizitza. Ama eta arreba izan zituen 

bizitzako euskarriak. Istripuaz geroztiko une txarren kontsolagarri eta erronka berrien 

sustatzaile, Bartzelonako Guttmann ospitalean igarotako denboraldi luzea berarekin 

partekatu zuten.  

Kepa eszenara atera da eta aurkezpenak egiten hasi da: – Badakizue gaur 

emanaldi berezia dugula: ―bakarrizketa lehiaketa". Lehiaketa herrikoia denez, 

ikuslegoak emandako botoek erabakiko dute irabazlea. Sei bakarrizketarik eman dute 

izena, eta zozketaren arabera, azken urteetan herritik at egon den herrikide batek 

emango dio hasiera saioari. Berak dioenez, zaharberritua iritsi zaigu eta eraberritze 

horren gorabeherak azalduko dizkigu. Zuekin: Joseba! Eta emanaldiaren izenburua: 

―Gur pilarekin errazago egiten da bidea‖ –. Aretoko argi gehienak iraungi dira eta foku 

batek argiztatu du eszenatokia. Josebaren lehen erreakzioa gibelera begiratzea izan da, 

ate aldera. Ondoren, argiaren izpiek horditu bailuten, oholtzara abiatu da. Emanaldirako 

propio jarritako arrapala zeharkatu eta ikusleen aurrean agertu da: gurpil-aulkian eserita, 

irribarretsu, eta buruarekin publikoari gurrak egiten. Jendea txaloak jotzen hasi da. 



Ezizena: AMEZTI 
 

4 
 

Kaixo denoi –, esanez hasi du Josebak bere emanaldia. –  Agian, atzekoz aurrera 

hasi dugu saioa. Badakizue, emanaldiaren bukaeran izaten dira agurrak eta txaloak, 

guk ordea hasi aurretik egin ditugu, izan ere, gur pilarekin errazago egiten da bidea –. 

Jendea, orokorrean, isilik geratu da. Tartean barre algara bat edo beste entzun da, baina 

nahiko behartuak. Agian, testuinguru hau ez zen egokiena izango ikuslegoa barrez 

lehertzen jarri nahi duenarentzat, baina Josebak ez du inolako presarik jendearen algarak 

entzuteko. Iristen badira, ongi, baina bere ahalegina publikoa desafiatzean datza: 

errealitatearen gordintasuna umorearen hortzeriarekin ausikitzea.  

Jarraian, eszenatoki osoari bira eman dio gurpil-aulkiarekin, eta berriro erdirantz 

joanez, – gurpilekin ere nahiko erraz egiten da bidea –, erantsi du. – Horri buruz hitz 

egin nahi dizuet: gurpilei buruz. Ospitalean ezagutu nuen lagun bat, inolaz ere  ni 

baino erlijiosoagoa dena, eta berak zioenez, Jainkoak ez omen zuen gurpilik asmatu eta 

horregatik ei ditugu hankak, baina gurpilaren asmakuntzaren garrantzia kontuan 

edukiz gero, eta hankak baino eraginkorragoak direnez, gurpil-aulkiak beharko luke 

pertsonon izate naturala eta ez bi hanken gaineko doi-doiko orekak – . Eta barre algarez 

bete da aretoa. – Are gehiago –, jarraitu du Josebak, – esango nuke, pertsonon garapena 

bide horretan doala: gurpilei lotua, eta horregatik esan diot Kepari eraberrituta 

natorrela, iragan astean aldatu zizkidatelako gurpilak –. (Barreak) – Alabaina, benetan 

gurpilei lotuta zaudenean, gauza xelebre asko gertatzen zaizkizu, bai, gauza xelebre 

aunitz, eta pasadizo horietako batzuk kontatuko dizkizuet –. 

Jendea isilik geratu da eta bakarrizketak bere bidea jarraitu du. – Hasteko, 

eserita egoteak dituen abantailak azalduko dizkizuet. Demagun, denbora luzez ilara 

batean egotea egokitzen zaizuela, bada nire kasuan errazagoa da, gutxienez eserita 

nagoelako. Bai, badakit ez dela oso adibide ona, baina bikotearen zain bazaudete eta 

etortzen ez bada? Orduan abantaila handia izan daiteke. Bestela, jar zaitezte nire 
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kasuan: neskak esan zidan denbora behar zuela, itxoiteko, eta hiru urtean ez da ageri, 

ja! Tente itxaron izan banio, zelako hanketako mina izango nuen! — (Barreak). Lipar 

batez, Joseba, Aroarekin gogoratu da, agian minduko zela pentsatuz, baina 

bakarrizketan jarraitu du buru-belarri. 

Ikuslegoa irribarretsu dago eta eszenatokitik hitz-jarioak jarraitzen du. – Baina, 

eserita egotea ez da beti oso atsegina izaten. Batzuetan, Arkonadaren garaian, 

Errealean zegoen bigarren atezainarekin identifikatzen naiz: talde kideak zelaian 

jokoan, eta ordezkoak aulkian eserita. Tarteka aterako ziren jokatzera, baina ordezko 

atezaina inoiz ez! Zera, no pasa nada, tenemos a Arkonada!!! Eta ordezkoa? 

(Barreak). Ni ere horrela egoten naiz askotan: ahantzita. Lagunak mendira edo surfera 

joaten direnean nik ezin dut joan. Bai, badakit egun badaudela egokitzapenak mendira 

eta abar joan ahal izateko. Behin, lagunek aulki egokitu batean mendira eraman 

ninduten. Alabaina, mendi-aterpean geundela, ardo gehitxo edan zuten eta nirekin 

ahantzita kaleratu ziren. (Barreak). Hurrengo goizean itzuli ziren nire bila. Burua 

makurtuta, baina ez lotsarengatik, baita zera ere! Ni eserita egonik eta eurak tente, 

goitik beherantz begiratzen zidatelako –. 

Jendea umoretsu sumatzen du Josebak, eta isilune bat eginez, so jarri zaie. Gero, 

bakarrizketarekin jarraitu du – Horregatik egoten naiz gustura eszenatokian, batez ere, 

ikuslegoa baino garaiago jarrita badago. Ze, ez da erraza beti gora begira egotea: 

harremanaren giroa eguraldia lez aztertuz. Hemendik, zuen aurpegietara zuzenean 

begira dezaket, begietara, eta hori oso garrantzitsua da. Galdetu bestela emakumeei! 

(Barreak). Ez, ez da txantxa. Iraganean susma nezakeen emakume baten 

deserosotasuna, soilik, bere gorputzean erreparatuz gero, baina orain niri ere gauza 

bertsua gertatzen zait: niri baino gehiago begiratzen diote nire gurpil-aulkiari. Izan 

ere, hain erakargarriak dira biribiltasunak… (Barreak). Berriro ere  diot ez dela 
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txantxa, eta barkatu, arren emakumeok, hain gai zitalarekin alderaketak egiten baditut, 

baina ni ere gutxietsia sentitzen naiz: gurpildun objektua –.  

Aretoan, barreak eta isiltasuna tartekatu dira, eta Josebak jarraitu egin du. – Bai, 

pertsona objektu sentitzen naiz. Are gehiago, objektiboki azalduko dizuet: ohartu al 

zarete hauteskunde garaian, politikari orok desgaituren bat agertzen duela bere 

programan? Batzuetan pentsatzen dut gure agintariak, politikaren itsasoan nabigatzen 

duten, bukanero edo piraten antzekoak direla. Hauek, sarritan, loroa erabiltzen zuten 

sorbaldan, edo tximinoa. Bada, gure politikariak desgaitu baten ondoan jartzen dira 

eta, sorbaldan kolpatuz, ¡Que mono! Esaten dute. (Barreak). Gero, hauteskunde-

kanpaina bukatutakoan eta agindutako laguntasunak bideratzean, ostrukaren gisan, 

euren burua lortu berri duten kargupean ezkutatzen dute. (Txaloak) Ez dut esan nahi 

desgaitasunari buruzko legeak ez direnik egiten, baina, bete? Are gehiago, berez 

eskubidea dena, mesede lez ikustarazten dute; eskubidea, eskupeko gisa ulertuz!  

Ikuslegoa urduritzen hasi da, eta barre algara tartekatuen artean ezin egona 

sumatzen da – Adibide bat jarriko dizuet: iragan astean autoa aparkatu nuen 

desgaitasuna dugunontzat dauden aparkaleku berezi horietako batean. Autotik atera 

ahal izateko, gurpil-aulkia muntatzen ari nintzela, torloju bat lurrera jausi zitzaidan eta 

sekulakoak egiten ari nintzen hura eskuratzeko. Bada, ezagun batek ikusi ninduen eta, 

hori zortea! Esan zidan. Nik harrituta begiratu nion, (barreak) baina berak, berean 

jarraitu zuen: nik periferian aparkatu diat eta hik zentroan. Eta hori esan orduko, 

korrika batean joan zen. Ni harrituta geratu nintzen eta pentsatu nuen, subjektu 

periferiko batentzat ez zela hura zentroa konkistatzeko erarik  egokiena –.  

Barre artean, esku-zarta ozenak entzun dira. – Horri guztiari egokitutako komun 

askoren egoera tamalgarria; espaloi gainak autoz beteta aurkitzea; garraio publikoan 
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sekulako akatsak egotea; edo, hain famoso bilakatu, eta oso gutxitan betetzen den “kota 

zero” gehitzen badizkiogu, “zero”,  politikariei eta, oro  har, gizarteari jarritako notak 

beharko luke izan. Hori da, oro har, desgaitasuna dugunontzako jarreran nota: “zero”! 

Autoak  ere gurpil gainean ibiltzen dira, baina trafiko arauak zurrunago betearazten 

dira –. Ikusle batzuk elkarri begiratu diote. Beste batzuk, bihurrikeria egin duen 

haurraren lez, isilik geratu dira. Barrerik ez da izan, baina txalo zaparrada aretoan zehar 

barreiatu da.  

Giroa berotuz doa. – Hala ere, bada gai bat beste ezerk baino min gehiago 

ematen didana –. Esan du Josebak. – Gure oztopoei aurre egiten saiatzen ez bagara, 

entzuten dugun erretolika:  alfer, utzi, nagi…, ez dakit ildo horretako zenbat sinonimo 

ezagutzen dituzuen, baina nik, gutxienez hamar bat aditu izan ditut. Batez ere 

errehabilitazioko fisioterapeuta baten ahotik. Bere hitzetan, nire etorkizuna nire esku 

dago, benetan nahi izanez gero, edozer lor dezakedalako. Agian, arrazoia izango du, 

baina bera ez da oso eredu egokia: tabakoa erretzeari uzteko gai ez denez, txantxatzat 

hartzen ditu zigarro paketeen oharpenak: zerbaitek akabatu beharko gautu! Esanez, 

barre egiten du. Eta ni “arduragabe” hitzaren sinonimo bila hasten naiz.(Barreak) 

Baina, badakizue zer den etsigarriena? Ez dela ohartzen bera eta nire artean dagoen 

aldeaz. Berak, benetan nahi izanez gero, erabat utz dezakeelako tabakoa, baina nik ez 

gurpil-aulkia. (Tentsioa nabari da aretoan). Edo agian, adarra jotzeko esaten dit, eta ni 

gaur arte ohartu gabe! Barre algara batzuk entzun dira, baina soilik txaloak jo 

dituztenak gehiago dira. 

Josebari begitandu zaio aldarrikapenekin jarraitzeko momentu egokia dela eta 

oldartsu jarraitu du. – Ez dakit ziur, baina zuetako askok ez nauzue imajinatu ere egingo 

gurpil-aulkirik gabe. Agian pentsatuko duzue tresna hau nire bigarren azala dela, 

betirako itsatsita geratu zaidana. Ba, ez! Batzuetan ateratzen naiz, biribiltasunez 
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inguratutako, tresna honetatik. Barraskilo batek bere oskoletik irtengo lukeen gisara. 

Eta han egoten naiz, bare bare, (barreak) harik eta egin beharrekoak egin arte. Apika, 

norbaitek pentsatuko du, zer egiten ote du honek aulkitik at dagoenean? Bada, kaka 

zaharra! Beti azalpenak ematen ibili beharra ere! (Barreak). Bueno, kontatu behar 

bada, kontatuko dut: pertsona gehienen gisan, lo egiteko ohean etzaten naiz. (Barreak) 

Horrez gain, baditut beste behar batzuk ere, agian aulkian egin daitezkeenak, baina 

berdinean ohean hobe, joder! Bada, denek bezala, ez? (Barreak) Ospitaleko lagun batek 

esaten zidan: “Joseba, sexu kontuetan heure burua saltzen ikasi behar duk”. Eta nire 

erantzuna: gigolo bilakatuz? (Barreak) ―Ez motel, ez: dituan trebetasunak goraipatuz!”  

Josebak eszenan zehar bira osoa eman du, eta berriro ikuslegoari begira jarrita, 

begi-keinua eginez, honakoa esan die: – Agian norbaitek nire sexu-potentzia zalantzan 

jarriko du, baina jakin ezazue nik esperientzia bereziak eskaintzen ditudala: nik, 

maitasuna, egin, egiten dut, fabrikatu! Baina ez zenbaitek bezala faktoria, edo hobeto 

esanda, “fuck-toria” batean. Ez! Nik unibertsoarekin bat eginarazten dut, eta izarren 

hautsen pareko sentsazioak biziarazi. Ez, ez naiz izar deituriko artistei buruz ari, baizik 

eta izarrak ikustarazteko arteaz. Zertan datzan? Hori jakiteko itxaron zerrendan jarri 

beharra dago –.  

Oraingoan jendea barrez lehertzen jarri da eta Josebak bukatutzat ematea 

pentsatu du saioa: hobe motza eta alaia, luzea eta labaina baino. – Bukatzeko, 

barkamena eskatu beharrean aurkitzen naiz. Gurpil kontuak esatera etorri eta nire 

penak kontatu dizkizuet, baina mundu honetan dena dago lotuta; eta bestela, korapiloa 

egin eta kito. (Barreak) Esan dizuet gur pilarekin errazago egiten dela bidea, naiz eta 

beti eskean ibiltzea ez den jarrera duinena. (Isiltasuna) Baita gurpilekin ere,  erraz 

egiten da bidea, batez ere, trabarik jarri ezean. Alabaina, hor dago koska! (Barreak) 
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Eta errealitate zital horri aurre egiteko, egia da egokiena. Nola ez, gurpila bezain 

borobila den egia –.   

Txalo zaparrada entzunez, igotzeko erabili duen arrapala beretik jaitsi da Joseba, 

eta mostradorearen ertzera abiatu da. Jarraian, bozgorailutik Keparen aurkezpena entzun 

da, eta neska bat eszenatokirantz doa. Josebari, hitzok zurrumurru gisa iristen zaizkio. 

Bere saioan murgildua dago: zer esan duen, zer utzi duen esan gabe, jendearen 

erreakzioa. Oharkabean, pertsona bat kokatu zaio alboan – Kaixo Joseba, oraindik 

nirekin haserretuta zaude? – Aroa da, zeina, aulki bat eskuan, bere ondoan eseri den. – 

Nik ere eserita igaro ditut azken hiru urteak, e! Bestela, zelako hanketako mina! – Esan 

du barrezka, – beste inorekin ez nago behintzat –. Josebaren aurpegian irriño laño bat 

margotu da. 

Oholtzatik hitz egiten ari den neskak sekulako barre algarak eragin dizkio 

entzuleriari, eta Josebak pentsatu du lehiakide hau saritik gertu ibiliko dela. Larunbat 

arratsaldean jendeak dibertimendua bilatzen duelako, eta ez akatsez osatutako errealitate 

zitalari buruzko erretolika. Gero, Aroari begiratu dio. – Zurekin haserretuta? Ez naiz 

inoiz zurekin sumindu. Bakarrizketan esandakoa topiko bat baino ez da izan –. Aretoan 

sekulako buila dago, baina eurak burbuila batean bezala daude. – Nola maiteko 

ninduzun zuk ni, neuk nire burua ez banuen maite? Nola onartuko zenuen egoera berri 

hura, nik ezin banuen onartu? – Aroaren galdera zuzena izan da, – orain onartzen duzu? 

– Erantzuna, azkarragoa, –  bai, eta sentipen mugatua izan ez dadin, kolaboratzaile bila 

nabil –. Eta biak barrez lehertu dira. 

Bakarrizketa saioa aurrera doa eta jendartean kristoren giroa dago. Barra ertzean, 

aldiz, Josebaren azken urteetako gorabeherak entzun ditu Aroak: Guttmann erietxean 

ospitaleratuta igarotako sei hilabeteak. Beste urtebeteko errehabilitazioa e.a. Baita, 
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amak eta arrebak lagundu ziotela ere. Halaber, antzerkirako grina ospitaleko lagun baten 

bitartez piztu zitzaiola, eta Bartzelonako El Timbal antzerki eskolan ari zela ikasten, 

tarteka, han-hemenkako bakarrizketa ikastaroetara joanez. Alabaina, amari minbizia 

atzeman ziotela eta horregatik itzuli zela herrira. Oraindik nahiko ondo zegoen arren, 

aurki laguntza beharko zuelako.  

Bat batean, Kepak lehiaketako irabazlearen izena eman du bozgorailutik: – 

garailea, Nahia Orbegozo da! – Eta jendea txaloka hasi da. Baita Joseba ere, batik bat, 

oholtzara bere ondoren ateratako neskak lortu duelako lehen postua. Agian, kritiko gisa 

bakarrizketan baino etorkizun hobea izango lukeela pentsatu du.    

Emanaldia bukatu da eta jendea kanporantz doa. Halako batean, lau lagun 

inguratu zaizkio Josebari: Unai, Mikel, Danel eta Peio dira. – Hi kabroi galanta haiz! – 

Izan da  euren diosala. – Guk ez haugu inoiz ahaztuta utzi mendian, e! –. Gero, barre 

algaraz lehertu dira eta asko pozten direla esan diote, hain umoretsu eta errebindikazioz 

beteta ikusteaz. – Irabaztea merezi huen, guk hire alde bozkatu diagu! – Esan du 

Mikelek. – Bueno, Peiok irabazi duen neskari eman ziok bozka, baina… –. Barre eta 

txantxa artean, eurekin parrandara gonbidatu dute. Baina Josebaren erantzuna motza 

bezain argitzailea izan da – gaurkoan, leihoa zerurantz ireki behar diat –. Eta Aroa, bere 

altzoan eseri da. – Badakizue, gurpilarekin errazago egiten da bidea! –   

 

 

 

 

 


