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Liburu honek Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren diru-laguntza jaso du.
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Ruben Ruiz Gasteizen jaio zen 1973an. Gasteizen ma-

gisteritza ikasi zuen, eta psikopedagogia Donostian.

Egun, maisu dihardu Nafarroan.
Hainbat literatura sari eskuratu ditu: I. Etxepare saria
(Nora joan da argia?, Aizkorri, 2005), XXVI. Lizardi
saria, eta haur- eta gazte-literatura Euskadi saria (Anek-
dotak, Pamiela, 2007/2009).
Erein argitaletxean baditu beste bi liburu argitaratuta:
Txokolatezko atzamarra (2003) eta Gure etxea (2012).

rubenruiz
idazlea



Maite Mutuberria 1985ean jaio zen Eltzaburun (Nafa-
rroa). Ikus-entzunezko Komunikazioa ikasi zuen Iruñean
eta Ilustrazioa Madrilen. Harrezkero, hezkuntza-mate-
riala eta literatur lanak ilustratu ditu; besteak beste, Leire
Bilbaorekin batera sortutakoGerrak ez du izenik, Xomo-
rropoemak, Piztipoemak eta Pikondoaren balada edo Iñigo
Astizek idatzitako Kixotenean liburua. Rikardo Arregi,
Lazarillo, Peru Abarka eta Etxepare sariak jaso ditu.
Egun, bere lehen nobela grafikoa sortzen ari da.
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1985-1986 ikasturtea

urutik kanpo gordetzen diren oroitzapenek leku
fisiko handia hartu ohi dute.
Badira pertsona batzuk guztia gordetzearen za-

leak, beste batzuk, aldiz, ezerekiko atxikimendurik ez
dutenak, ondorioz, ez dute ezer gordetzen. Ni lehe-
nengo taldekoa naiz, nabarmen.
Gurasoenera hamabostean behin joaten gara, urruti

samar bizi baitira. Ni ikusiko ez banindute, ez litzateke
ezer gertatuko. Aldiz, bilobak ikusteko asteburuan huts
eginez gero… Urrutiko keen kiratsak iritsiko lirateke
ziztuan.
Aurreko astean, gure gurasoen txanda izan zen.

Amak telefonoz abisatu zidan:
–Erne ibili larunbat honetan, bi autoekin etorri, ha-

maika poltsa prestatu dizkizut zure gauzekin. Horrela

B



esan zidan: zure gauzekin. Inongo baliorik izango ez ba-
lute bezala. Zure gauzekin.
Amak azaldu zidan nire gela, nire betiko gela, mol-

datu nahi zuela. Sofa-ohe bat, liburutegitxo bat, josteko
makina eta bizikleta estatiko horietako bat jartzeko
asmoa zuela.
Orain, poltsetan bildutako material hori guztia sail-

katzen nabil. Mementoz hiru multzo egin ditut: ezin-
bestean gordetzekoak, gorde edo ez zalantza eragiten di-
datenak eta birziklatzekoak.
Materiala askotarikoa da: kirol eta musika aldizka-

riak, hainbat gutun eta postal –bat edo beste maitasu-
nezkoak–, argazkiak, kaseteak, pegatinak, kontzertu edo
partida handietako sarrerak, ile-xerlo bat…
Musika kaseteekin batera, beste zinta bat aurkitu

nuen: 1985-1986 ikasturtea.
Nire gauzen artean aurkitutako irrati zaharrean sartu

nuen zinta. Play.
Eskolako kantak, poesiak, ipuinak…Nire lehenengo

ikasleei egindako grabazioak entzuten ziren. Entzuten
zen ahotsa ez nuen nire egiten. Jakina da guztioi egiten
zaigula arrotz gure ahotsa grabatuta entzutean, baina ez-
berdina nuen, gazteagoa. Zinten grabazioetan agertzen
ziren haurrak ez nituen erabat kokatzen. 1985-1986
ikasturtea. 30 urte.
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Grabazioak entzuten nituen bitartean, nire gauzetan
bilatzen jarraitu nuen, eta… zorionez, amak bilduta-
koen artean izenburu bera zuen koaderno bat aurkitu
nuen: “1985-1986 ikasturtea”. Ireki nuen, noski. Arre-
taz begiratu, eta ikastaldearen argazki bat zegoen, baita
ebaluazioetarako erabiltzen nituen bakarkako argazkiak
ere. Orduan bai, orduan kokatu nituen guztiak. Hamabi
lagun, hamabi.
A aldea bukatu zenean, B aldea jarri nuen. Oso hun-

kigarria zen guztia.
B aldean niri entzuten zitzaidan gehien bat, haurrei

ere bai, baina ni nabarmentzen nintzen; nire ahots gazte
horrekin.
“…Ea, ea, Ixone, erakutsi zure esku-azpiak, ea zer

ikusten dudan hemen…”.
“…Ikus dezagun bolatxoan, Eguzkiñe, ikus dezagun

bolatxoan, Eguzkiñe…”. “…Ea, ea, bateko urrea atera
zaizu, Ibai. Zorioneko zaude. Handitan diru asko ibi-
liko duzu esku artean…”.
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Mutua

Ixone Mutuberria oso neska lotsatia zen. Masailak iaguztioi bezala gorritzen zitzaizkion hainbat egoera-
tan. Baina masailak gorritu gabe ere, lotsatuta bizi

zen Ixone.
Oroitzen naiz nolako zalaparta piztu zen gelako hau-

rren artean, eta Ixone zeinen gorri jarri zen, kiss hitzaren
esanahia galdetu, eta kopetaren erdian Ingeleseko ande-
reñoak musu bat eman zionean. Edo, Heziketa Fisi-
koan, Soinketan, harrapaketan jolasten ari zirela, Ande-
rrek Ixoneri heldu eta orkatiletaraino jaitsi zizkionean
galtzak, nahi gabe… Ixonek non gorde ez zekien.
Ixone Mutuberriari asko kostatzen zitzaion hitz egi-

tea. Halere, modu askotan komunika zitekeen: begie-
kin, eskuekin, gorputzarekin… hori guztia ongi uler-
tzen jakin behar.





Mintzatzen zenean, ordea, guraso berriek etxeko
ninia sehaskan lokartu berritan uzten dutenean bezala
hitz egiten zuen: bere kolkorako. Ahots-kordak haus-
teko beldurrez bezala.
Ixonek azterketak egin behar zituenean, ez zen ke-

xatzen, atsegin zituen. Ordubetez ziurtatuta zuen-eta ez
zuela inorekin hitz egin beharko.
Sarritan, haren isiltasuna garrasi handi bilakatzen zen

gainerakoen belarrientzat. Tentsiogune iturri izaten zen
askotan haren isiltasuna, bai.
Oroitzen naiz musika oso gustukoa zuela. Baina,

abestu behar zenean apur bat sufritzen zuen. Aldiz, txi-
rula jo behar zutenean, ederki gozatzen zuen. Musika
instrumentala zuen gogokoen, abeslaririk gabekoa, aho-
tsik gabekoa.
Eskolako orientatzailearekin hainbat alditan egon

zen Ixone bilduta, gurasoek eskatuta. Eta hitz gutxikoa
bazen ere, suabe samar egingo bazuen ere, oso zorrotz
eta ongi egiten zuen gehienetan ahoa ireki eta mingaina
dantzan jartzean. Oso heldua zen bere adinerako.
Camino orientatzaileak zergatik ez zuen hitz egiten

galdetzen zionean, honela erantzuten zuen:
–Anabel andereñoak dioen bezala, ni horrelakoa

naiz, pertsona guztiak ezberdinak gara. Niri ez zait jen-
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daurrean hitz egitea gustatzen. Errespetatu egin beharko
zenukete. Ni ongi nago horrela.
Eta, orduan, gure orientatzailea apur bat desorienta-

tuta, gure Camino, bidezidorretik aterata, mutu gera-
tzen zen.
Ixonek gustura galdetuko ziokeen zergatik ez zuen

ezer esaten. Baina isilik geratzen zen.
–…Ea, ea, Ixone, erakutsi zure esku-barruak, ea zer

ikusten dudan hemen. Tira, tira, etorkizuna, egiari zor,
ez dut oso ongi ikusten, barka nazazu.
Baina, iragana bai, argi eta garbi ikusten dut. Katu

batek mingaina jan zizun, bai. Inoiz katu hori harrapa-
tzen badut, benetan diotsut, zure mingaina bueltatu arte
ez dut bakean utziko.
Gaur, Ixone antzezle da. Maila handiko aktore. Has-

tapenetan, herriko parkean mimo antzezpenak egiten
zituen, igande goizetan. Haurrek asko maite zuten.
Orain, pailazo talde batean dabil. Haren pertsonaiak ez
du hitz egiten, bozina baten bidez adierazten ditu bere
nahiak ahal duen bezala. Haurrek asko maite dute.
Baina, tarteka, bestelako antzerki-lanetan ere aritzen

da, helduen antzerkietan. Gidoiak aginduta hitz egingo
du. Ez du bere kolkorako egingo ordea. Ixonek ikasi du
ahotsa goratzen ikusleek entzun dezaten, profesional
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handia da. Oholtzan aldatu egiten da eta lotsa guztiak
alboratzen ditu, baina, agertokitik kanpo, gure betiko
Ixone Mutuberria da, maitagarria oso.
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