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HITZAURREA

Hitzaurrerik behar ez duen eleberria duzu eskuartean, 
irakurle, liburuko pertsonaia nagusiek nork bere 
ikuspuntutik kontatzen dituzten pasadizo eta hausnarketak 
aski baitira bai istorioa ulertzeko, bai Uruguaik eta 
Latinoamerikak XX. mendearen azken herenean bizitakoen 
berri jakiteko, bai autorearen beraren biografiari buruzko 
hainbat xehetasun ikasteko. Bidea libre duzu, beraz, 
zuzenean eleberriari heltzeko.

Motza behar zuen hitzaurre luze hau irakurtzera 
animatzen bazara, berriz, Mario Benedettiren bizitzaz eta 
pentsamoldeaz zertxobait gehiago ezagutzeko aukera izan-
go duzu, baita eleberri honen eta itzulpenaren erronken 
inguruko kontu batzuen berri izateko ere.

Mario Benedettiren haurtzaroa

Mario Benedetti 1920an jaio zen, Paso de los Toros hirian, 
Tacuarembó departamenduan, Uruguain. Gurasoek, 
italiarrak biak, bost izen jarri zizkioten: Mario Orlando 
Hamlet Hardy Brenno Benedetti Farugia zuen izen osoa. 
Lau urte zituela, familia Montevideora aldatu zen. Aitak, 
kultura germaniarraren miresle izaki, eskola alemanera 
bidali zuen lehen hezkuntza egitera, eta, han ikasitako 
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alemanari esker, lehen poemak hizkuntza hartan idatzi 
zituen. 1933an, baina, Mario lehen hezkuntza bukatzear 
zela, eskolako ikasleak nazien agurra egitera behartzen hasi 
ziren, eta aitak, haserre, ikastetxetik atera eta ikasle libre 
moduan eginarazi zion bigarren hezkuntza. 

Gaztaroa

Hamalau urterekin hasi zen lanean, eta gerora makina bat 
ogibidetan jardun zuen:

Ni bai naizela autodidakta, hainbeste eta hainbeste irakurri 
nuen… Eta ausart samarra ere bai. Nire lehen lana automo-
bilentzako ordezko piezen enpresa batean izan nuen, gero 
15 urte eman nituen higiezinen agentzia batean eta gero 
egunkarian; eta, aldi berean, takigrafo ere aritu nintzen, 
lan bakar batekin ezin zelako bizitzeko adina atera.1 

Lanbide horiez gain, kutxazain, liburu-saltzaile, 
itzultzaile, irrati-esatari eta langile publiko moduan ere 
aritu zen, besteak beste.

Literatur hastapenak

1938 eta 1941 urteen artean, Buenos Airesen bizi izan zen, 
Argentinan. Uruguaira itzultzean, Montevideon kokatu 

1 Mario Benedettiren aipu guztiak Elena Pita kazetariak idazle uru-
guaitarrari 2000. urtean egin zion elkarrizketa batetik atereak dira 
(Magazine aldizkaria, 58. zenbakia, 2000-11-05. Sarean irakurgai: 
<http://www.elmundo.es/magazine/m58/textos/mario1.html>, 
2018ko martxoaren 23an kontsultatua).
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zen, eta 1946an Luz López Alegrerekin ezkondu zen. 
Garai hartan ekin zion bere karrera literarioari. 1943an 
Marginalia literatur aldizkaria zuzendu zuen, eta 1945ean 
Marcha astekari politiko eta kulturaleko erredakzio-taldean 
sartu zen. 1950etik aurrera Número aldizkari literarioko 
erredakzio-kontseiluko kide izan zen. Garai hartan ekin 
zion Benedettik bere lehen lanak argitaratzeari, «45eko 
belaunaldiko» beste hainbat idazle uruguaitarrek bezala: 
1949an kaleratu zuen bere lehen ipuin-liburua, Esta 
mañana, eta handik urtebetera bere lehen poema-liburua, 
Sólo mientras tanto. Lehen eleberria, Quién de nosotros, 
1953an argitaratu zuen. Baina bere bigarren nobelak 
egin zuen benetan ezagun nazioartean: La tregua, 1960an 
argitaratua, 19 hizkuntzatara itzuli zen, eta antzerkira, 
irratira, telebistara eta are zinemara ere eraman zen. Handik 
aurrera, literatur ekoizpen ikaragarri oparo bati ekin zion, 
eta 80tik gora liburu argitaratu zituen. Ipuingintza, 
poesiagintza eta eleberrigintza ez ezik, antzerkia, saiakera 
eta kazetaritza ere landu zituen, Uruguaiko idazlerik oparo 
eta irakurrienetako bat bihurtu zen arte.

1973ra arte Montevideon jarraitu zuen, nahiz eta 
bidaia asko egin zituen Latinoamerikako beste herrial-
de batzuetara, bereziki literaturarekin eta mugimendu 
politiko eta intelektualarekin loturiko jardueretan parte 
hartzera. 1968tik 1971ra, esaterako, Literatur Ikerketen 
Zentroa sortu eta zuzendu zuen Habanako Ameriketako 
Etxearen baitan. 1971tik 1973ra, berriz, Montevideoko 
Unibertsitateko Humanitate eta Zientzien Fakultateko 
Literatura Latinoamerikarreko departamentuko zuzendari 
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izan zen. Unibertsitateko klaustrorako ere proposatu zuten, 
baina 1973ko kolpe militarraren ondorioz uko egin zion 
unibertsitateko postuari.

Parte-hartze politikoa

Garai haietan nahiko modu aktiboan hartu zuen parte 
Uruguaiko mugimendu politiko ezkertiarrean. 1971n, 
tupamaroen mugimenduko kide batzuekin batera, 
«Martxoak 26» Mugimendua sortu zuen, kutsu marxista-
leninistako alderdi politikoa, hasieratik beretik Frente 
Amplio koalizio politikoaren parte izan zena. Hala eta guztiz 
ere, eta beti ezkerreko mugimendu hartatik hurbil mantendu 
zen arren, inoiz ez zuen bere burua benetako militantetzat jo:

Ni ez nintzen inoiz komunista izan, ez nuen inoiz alder-
dietan militatu. Denboraldi batez izan nintzen Frente 
Amplion, baina beti independente moduan. Gainera, nik 
ez dut balio buruzagi politiko izateko, izan nintzen arren. 
Intelektual batentzat oso gogorra da, ondorioak ateratzen 
dituelako; buruzagi politikoak, aldiz, nahitaez defendatu 
behar ditu alderdiak aurrez zigilaturiko jarrera jakinak. Nik 
behin baino gehiagotan hitz egin nuen 60.000 pertsonaren 
aurrean, sinesten ez nituen planteamenduak eginez, eta ho-
rrek ikaragarrizko kontzientzia-ondoeza eragiten zidan. Uste 
dut autore independente moduan idazten dudanarekin ge-
hiago egin dezakedala politikoki oholtza batera igota baino.

Nolanahi ere, sozialismoan sinesten jarraitu zuen beti:

Bere akats guztiekin ere, utopia sozialista da gizate-
riari ongizatea ekar diezaiokeen bakarra. Ekialdeko  
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herrialdeetako sozialismo demokratikoek porrot egin 
bazuten ere (ez baitziren fidelak izan, eta funtsa urardotu 
baitzuten), ni ez naiz ideologietatik ezabatu.

Erbestea

1973ko ekainaren 27an, ezkerreko mugimendu eta 
alderdiak aberriaren aurkako konspirazioa prestatzen 
ari zirela argudiatuta, Juan María Bordaberry Arocena 
presidenteak, militarren laguntzarekin, estatu-kolpea 
eman zuen, eta diktadura militarra ezarri 1985era arte. 
Mario Benedettik, beste hainbat intelektual ezkertiarrek 
bezala, herrialdetik ihes egin behar izan zuen, eta hamabi 
urteko erbestealdi luze eta gorabeheratsu bati ekin zion. 
Bereziki lehen urteetan, herrialde batetik bestera ibili 
behar izan zuen. Zergatik?

A! Herrialde batetik bestera? Egotzi egiten nindutelako 
eta heriotzaz mehatxatu. Uruguaitik, ni atxilotzeko eta 
torturatzeko zorian egon zirelako egin behar izan nuen 
alde. Buenos Airesetik, faxisten aldeko elkarte batek 
heriotzara kondenaturikoen zerrenda batean jarri nindue-
lako eta 48 ordu eman zizkigutelako ihes egin genezan. 
Perura joan nintzen orduan, eta preso sartu ninduten nik 
ezer politikorik egin ez banuen ere: etxean agertu zitzaiz-
kidan, aireportura eraman ninduten, hegazkin batean 
sartu eta Argentinara deportatu, non heriotza-mehatxua 
egina baitzidaten. Han lagun batzuen laguntza izan nuen. 
Bitartean, Peruko egoera aldatu egin zen, eta beraz itzuli 
egin nintzen, baina handik bi egunera nire bila zebiltzan 
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berriro. Orduan asilo politikoa eskaini zidaten Kuban, eta 
han literaturako departamentu bat zuzendu nuen Amerike-
tako Etxearen baitan; hura izan zen literaturatik bizi izan 
nintzen lehen aldia.

Baina Kuba ere utzi behar izan zuen, oraingoan inko-
munikazioagatik. Uruguaiko gurasoekin komunikatzea 
zaila omen zen benetan: Uruguain Kubako gutun bat 
jasotzen zuena preso sartzen zuten sistematikoki, eta te-
lefonoz are kontrol handiagoa zegoen. Ondorioz, 1977an 
Espainiara joan zen, eta han bizi izan zen 1985era arte, non, 
besteak beste, El País egunkariko iritzi saileko zutabegile 
jardun baitzuen. Guztira, beraz, hamabi urte luze eman 
zituen erbestean, bere herri, lagun, senide eta emaztea-
rengandik urrun (emazteak Uruguain gelditu behar izan 
baitzuen bien amak zaintzen).

Deserbestea

Uruguaira itzulita, berak «deserbeste» (desexilio) deituriko 
aldiari ekin zion. Eta hauxe da, hain zuzen ere, Benedettiren 
obra askotako gai nagusia: itzultzean nola aurkitzen duen 
erbesteratuak aspaldi utzitako herria, eta nola aurkitzen 
duen herri horrek erbesteratua.

Herrialdea aldatuta zegoen hamar urteko diktaduraren 
ondoren, baina ni ere bai, 12 urte lau herrialde hain 
desberdinetan igaro ondoren. Gobernuengandik ez da 
ezer ikasten, baina kaleko jendearengandik nik asko ikasi 
nuen, eta orduan desberdin itzuli nintzen, helduago, beste  
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pertsona bat nintzen, nahiz eta ez nion inoiz utzi nire hirian 
sustraituta sentitzeari.

Berehala izendatu zuten Brecha aldizkariko erredakzio-
kontseiluko kide (1974an diktadurak etendako Marcha 
proiektuari jarraipena emateko sortua zen Brecha aldizka-
ria), eta liburuak argitaratzen eta literaturarekin loturiko 
jardueretan parte hartzen jarraitu zuen hil zen arte. De-
serbesteko lehen urteak Espainiaren eta Uruguairen artean 
eman bazituen ere, 2006. urtean, emaztea Alzheimerrak 
jota hil zitzaionean, behin betiko kokatu zen Montevideon. 
Hainbeste urtean ondoan (nahiz eta ez beti geografikoki 
gertu) izan zuen emakumearen heriotza kolpe latza izan zen 
idazlearentzat, eta, aitortu izan zuenez, idazketak lagundu 
zion galera hari aurre egiten.

Mario Benedetti 2009ko maiatzaren 17an hil zen, 
Montevideoko bere etxean, 88 urte zituela.

LITERATUR OBRA ETA  
UDABERRI KANTOI-HAUTSIA

Dagoeneko aurreratu den bezala, Mario Benedetti 
Uruguaiko idazlerik emankorrenetako bat izan zen. Genero 
literario guztiak landu zituen: ipuinak, poesia, eleberriak, 
antzerkia, saiakera, kazetaritza-lanak eta abar. Uruguaiko 
diktadurak (eta, kasuren batean, baita Espainiakoak ere) 
bere lanak argitaratzeko oztopo eta zentsura ugari ezarri 
bazizkion ere, Benedettik ikaragarrizko arrakasta lortu 
zuen mundu osoan, baita sari eta omenaldi ugari jaso ere. 
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Eleberri honengatik, esaterako, Amnesty Internationalen 
saria eskuratu zuen 1987an, Bruselan.

Benedettiren obrek eguneroko bizimodu eta errea-
litateak islatzen dituzte. Gai gordinenak ere (beldurra, 
gorrotoa, errepresioa, kartzela, tortura, erbestea, heriotza) 
samurtasun eta humanismo ikaragarriz eta askotan are 
umore eta ironia handiz kontatuta agertzen dira haren 
liburuetan. José Emilio Pachecok ondo laburbiltzen du 
zertan datzan Benedettiren trebetasuna:

Benedettik benetan asmatu zuen bere hurko hurbilene-
tatik abiatzen eta narratiboki sakontzen giza harremanen 
enigman, gure elkarbizitzaren gaineko erantzunik gabeko 
galderan. Desira, boterea, maitasuna, beldurra, gorrotoa, 
bekaizkeria, gaixotasuna, etsipena, alaitasuna, betetasuna, 
laguntasuna, gaztetasuna, dirua, diru falta, zahartzaroa, 
asaldura, asperdura: bizitzako materia etengabea pertsona 
jakinen eguneroko istorioetan haragitzen da exhibizionis-
mo oro ezeztatzen duen maisutasun bati eta errukiari sekula 
uko egiten ez dion jarrera kritiko bati esker. Irudi gorro-
tatuenaren aurrean ere, alegia torturatzailearen aurrean, 
Benedettik ulertu egin nahi du. Ulertzea ez da justifikatzea, 
baizik eta ulertaraztea gizaki guztien txarrena eta onena 
geure baitan gordeta dagoela. Borreroaren alderdi beldur-
garriena geurekin izan dezakeen balizko antzekotasuna da.2

Udaberri kantoi-hautsia itzuli dudan eleberri honetan 
ongi baino hobeto islatzen dira Pachecok aipatzen dituen 

2 José Emilio Pacheco, in BENEDETTI, Mario (2008): Cuentos completos, 
Madril: Alfaguara, 14-15. or.
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gai horiek guztiak. Uruguaiko kolpe militarraren ondo-
rioz Montevideon espetxeratuta dagoen gizon batek eta 
Mexikora erbesteratu behar izan duten haren senide eta 
lagunek ardazten dute istorioa. Eleberrian zehar bost per-
tsonaia nagusien ikuspuntuak nahasten dira. Atal bakoitza 
pertsonaia bati dagokio, eta, ondorioz, baita tonu edo estilo 
berezi bati ere: 

1. Santiagoren ahotsa lehen pertsonan eskaintzen 
zaigu. Kartzelan preso dagoenez, Mexikon erbes-
teratuta dagoen emazteari bidaltzen dizkion gutu-
nen bidez daukagu haren berri. Bakarrizketa luze, 
sakon, serio eta metaforikoak dira nagusi, barne 
erbesteaz hausnartzeko eginahal itxaropentsuak.

2. Don Rafael, Santiagoren aita, kanpo erbestearen 
ahotsa da. Mexikon erbesteratuta dago, eta berak 
ere lehenengo pertsonan ematen du bere kezka eta 
gogoeten berri, egunkari ezkutu batean idazten 
ariko balitz bezala. Gai serioak jorratzen dituen 
arren, nabarmena da ironiarako, umorerako eta 
hitz-jokoetarako joera.

3. Gracielaren ahotsa, Santiagoren emaztearena, 
alabarekin edo Rolandorekin izaten dituen elka-
rrizketen bidez iristen zaigu normalean. Bera ere 
Mexikon erbesteratuta dago, eta senarrarekiko 
urruntasunak kezka eta buruhauste handiak era-
giten dizkio.

4. Beatriz, bederatzi bat urteko neskatila argi eta 
bizia, Santiago eta Gracielaren alaba da. Lehen 
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pertsonan idazten dituen hausnarketen bidez aha-
legintzen da haurrentzat hain ulergaitzak izan ohi 
diren hainbat fenomeno, termino eta kontzeptu 
ulertzen. Aberria, erbestea, askatasuna, amnistia, 
sexualitatea eta beste zenbait gai ulertzeko egiten 
dituen ahaleginak, bere haur-ikuspegi eta haur-
hizkeratik eginak, oso barregarriak gertatzen dira.

5. Rolando ere, Santiagoren eta Gracielaren laguna, 
Mexikon bizi da, eta pertsonaia guztien artean 
harena da ahotsik zakar, nahasi, informal eta 
sarkastikoena, batzuetan lehenengo pertsonan eta 
beste batzuetan hirugarrenean kontatuta agertzen 
zaiguna.

Azkenik, bost pertsonaien ikuspegiak eskaintzen 
dizkiguten atalen artean tartekatuta, «Erbesteak» izene-
ko pasarte batzuk ageri dira, letra etzanez idatziak, non 
Mario Benedetti narratzaileak lehenengo edo hirugarren 
pertsonan kontatzen baititu bere bizitzako hainbat pa-
sarte. Flora Gonzálezen hitzetan, «eleberriari errealitatea 
txertatzen dioten “Erbesteko” pasarte hauek “fikziozko” 
pertsonaien irrealitatea murrizten dute aldi berean, eta 
maila humanoago batera altxarazten ditu».3

Elkarren artean nahasten diren ahots horien bidez, 
eleberriak ispilu hautsi bat eskaintzen digu, espetxeak eta 

3      GONZÁLEZ, Flora (1992): «Primavera con una esquina rota de Mario 
Benedetti. De la novela del exilio a la representación comprometida», 
Hispania 75 (1), 38-49. or. Sarean irakurgai: <http://www.biblioteca.
org.ar/libros/156360.pdf>, 2018ko martxoaren 23an kontsultatua).
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erbesteak pitzatu duten eta pertsonaiek ahal bezala berre-
gin behar duten ispilu hautsi bat. Liburuak erbestezko 
negu luze baten ondorengo udaberriaren etorrera ospatzen 
du, baina udaberri hori zartatuta dago, hautsia du kantoi 
bat, eta pertsonaiek bertan islatzen den errealitate berrira 
egokitzen ikasi beharko dute.

Itzulpena

Eleberri honen itzulpenak makina bat buruhauste eta 
arazo eragin dizkit. Ez da hau itzulpenaren katramila 
guztiak xeheki aletzeko lekua, baina ez nuke hitzaurre hau 
bukatu nahi liburuaren euskaratzearen erronka nagusiak 
gaingiroki aipatu gabe.

Bi izan dira, labur-labur esanda, itzulpen honen 
erronka (eta aldi berean plazer) nagusiak: batetik, per-
tsonaia bakoitzaren tonu eta estiloak ahalik eta ondoen 
mantentzea, jatorrizkoan bezala ongi bereizita gera zedin 
per tsonaia bakoitzaren mintzamoldea; bestetik, hitz-
jokoak eta hizkuntzari nahiz kulturari egiten zaizkion 
erreferentziak modu natural baina ausart batean itzultzea, 
jatorrizkoari eransten dioten gatz eta piperra itzulpenean 
gal ez zedin. Hitz-jokoei dagokienez, ez dut oin-ohar 
bakar bat ere sartu nahi izan, ezta hitz-joko bakar bat 
ezabatu ere, irtenbide horiek baliogabetu egingo zu-
telakoan eleberriaren elementu funtsezkoenetako bat, 
alegia hitz-jokoen, desitxuratutako esamoldeen nahiz 
esanahi bikoitzeko hitzen bidez lortzen den tonu ironiko 
edo sarkastikoa, kartzelaren eta erbestearen sufrimenduei 
aurre egiteko tratamendu moduan erabiltzen baitituzte 
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eleberriko pertsonaiek barrea eta ingurukoekiko eta beren 
buruekiko iseka. Hain iritzi diot garrantzitsu hitz-jokoak 
mantentzeari, non pertsonaietako bati izena aldatzeko atre-
bentzia ere izan baitut: don Rafaelen neska-laguna Lydia 
da jatorrizkoan, baina izen berbera mantenduta ezingo 
nukeenez estoy lydiando hitz-jokoa euskarara ekarri, euskal 
bertsioan Katia izena jarri diot don Rafaelekin «katiatuta» 
dagoen emakumeari.

Uruguain, Mexikon, Kuban eta Latinoamerikako bes-
te herrialde batzuetan erabiltzen diren hitz edo esamoldeei 
egindako erreferentziak euskaratzea ez da egiteko samurra 
izan, eleberria guztiz baitago herrialde eta leku horietan 
sustraituta, eta lokalismo horiei euskal ordainak emateak 
guztiz deserrotuko baitzukeen pasadizo edo solasaldi as-
koren kutsua. Kasu bakan batzuetan egokia iruditu zait 
euskarazko hitz baliokideak erabiltzea (don Rafaelek carajo 
esaten zuen Uruguain, baina Mexikon coño esatera ohitu da; 
euskaraz «zakil» eta «alu» hitzekin jokatu dut, biak ere 
irain moduan erabiltzen baitira euskaraz ere). Gehienetan, 
ordea, Latinoamerikako espainiera desberdinetako hitz eta 
esamoldeak bere horretan utzi behar izan ditut, testuan 
bertan txertatuz esanahia argitzeko euskarazko perifrasi 
moduko bat. Une batean, esaterako, aipatzen da Kuban 
bizi diren haur uruguaitarrek kubatarrek bezala hitz egi-
ten dutela kalean, baina etxean sartu orduko doinu eta 
hitz uruguaitarrak berreskuratzen dituztela, eta «entonces 
los “fiñes” pasan a ser nuevamente “botijas”»; euskaraz, oin-
ohar batean azaldu beharrean fiñe eta botija hitzek «haur» 
esan nahi dutela hurrenez hurren Kubako eta Uruguaiko  
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hizkeretan, testuan bertan hitz pare bat gehituta konpondu 
dut arazoa: «orduan umeek fiñe kubatar izateari uzten diote 
berriro botija uruguaitar bihurtzeko».

Eta bukatzera noa. Gorabeherak gorabehera eta buru-
hausteak buruhauste, niretzat gozamen ikaragarria izan 
da uruguaitar jakintsu eta umil, borrokalari eta samur, 
sufritzaile eta umoretsu honen eleberri hau euskaratzea. 
Irakurketak eragingo ahal dizu, irakurle, niri itzulpenak 
eragin didan bezainbesteko plazera.

Azkenik, nire eskerrik beroena adierazi nahi diet 
modu bateko edo besteko hainbeste herri, deserri, erbeste 
eta deserbeste bizitako bi pertsona maiteri, Oihane Jaka eta 
Marijose Irizarri, itzulpen honen bidaia ederrean emandako 
laguntza, aholku eta maitasun guztiagatik.

Aiora Jaka Irizar 
Quebec, 2018ko martxoak 25
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Nire aitaren (1897-1971)
oroitzapenetan,
kimikaria eta

pertsona ona izan baitzen.



Se soubesse que amanhã morria
E a primavera era depois de amanhã,

Morreria contente, porque ela era depois
de amanhã.

Jakingo banu bihar hilko nintzatekeela
Eta udaberria etzi litzatekeela,

Pozik hilko nintzateke, udaberria
etzi litzatekeelako.

Fernando Pessoa

Almanaka iraungia, ispilu hautsia.

Raúl González Tuñón
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HARRESI BARNEAN  
(GAuR GAuEAN BAkARRIk NAGo)

Gaur Gauean Bakarrik naGo. Nire zeldakidea (egun 
batean jakingo duzu izena) erizaindegian dago. Tipo 
jatorra da, baina noizean behin ez dator gaizki bakarrik 
egotea. Hobeto hausnar dezaket. Ez dut bionborik 
muntatu beharrik zugan pentsatzeko. Lau urte, bost 
hilabete eta hamalau egun: esango duzu denbora gehiegi 
dela hausnartzeko. Eta egia da. Baina ez da denbora 
gehiegi zugan pentsatzeko. Zuri idazten jarri naiz ilargia 
dugulako. Eta ilargiak beti baretzen nau; ukendu bat 
bezalakoa da. Gainera, erdipurdi bada ere, papera argitzen 
du, eta horrek badu bere garrantzia, ordu honetan ez 
baitugu argi elektrikorik. Lehenengo bi urteetan ez 
nuen ilargirik ere; ezin kexatu beraz. Beti dago norbait 
okerrago, ondorioztatzen zuen Esopok. Baita okerregiago 
ere, ondorioztatzen dut nik.

Bitxia da. Bat kanpoan dagoenean eta imajinatzen 
duenean, halako edo halako arrazoirengatik, hainbat urte 
pasa ditzakeela lau hormaren artean, pentsatzen du ezin-
go lukeela eraman, besterik gabe jasanezina litzatekeela. 
Haatik, jasangarria da, bistan da. Nik jasan dut bederen. 
Igaroak ditut etsipen uneak, ez dut ukatuko, oinaze  
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fisikoak gogorragotutako etsipen uneez gainera. Baina 
orain etsipen hutsaz ari naiz, bat kalkulatzen hasten de-
nekoaz, zertarako eta ohartzeko emaitza ez dela gatibualdi 
hau besterik, baina milaka egunez biderkatua. Haatik, 
gorputza gogoa baino moldagarriagoa da. Gorputza da 
lehenengoa ordutegi berrietara ohitzen, bere jarrera berrie-
tara ohitzen, bere neke berrietara, bere atseden berrietara, 
bere beharrizanen erritmo berrira, bere egite berrira eta 
bere ez egite berrira. Zeldakide bat baldin baduzu, hasie-
ran neur dezakezu arrotz baten moduan. Baina pixkanaka 
solaskide bilakatzen zaizu. Oraingoa zortzigarrena dut. 
Uste dut denekin moldatu naizela nahiko ondo. Arazoa 
da etsipenak bat ez datozenean, eta besteak berea kutsa-
tzen dizunean, edo zuk zurea kutsatzen diozunean. Edo 
gerta daiteke, halaber, bietako bat irmo agertzea kutsatze 
horren kontra eta erresistentzia horrek hitzezko talka bat 
sorraraztea, aurrez aurreko bat, eta kasu horietan hain zu-
zen gatibutasun-egoerak ez du askorik laguntzen, aitzitik 
giroa gaiztotzen du, laidoak jaurtiarazten dizkio bati (eta 
besteari), eta, batzuetan, baita ezin konponduzko gauzak 
esanarazi ere, zeinek, bestearen presentzia nahitaezkoa 
eta hortaz saihetsezina delako arrazoi hutsagatik, esanahi 
larriagoak hartzen baitituzte berehala. Eta egoera hain 
bihurtzen bada larria non lekutxo berean bizi diren bi 
maizterrek ez baitiote elkarri hitzik zuzentzen, konpainia 
deseroso eta tentsioz bete horrek, orduan, bakardade era-
batekoak baino gehiago –eta azkarrago– andeatzen du bat. 
Zorionez, historia honezkero luze honetan, mota horretako 
gertaldi bakarra izan nuen, eta ez zuen luze iraun. Hain 
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ginduzkan ustelduak bi ahotseko isiltasun hark, arratsal-
de batez elkarri begiratu eta ia aldi berean hasi baikinen 
hizketan. Gero erraza izan zen.

Badira bi hilabete inguru zure berri ez dudala. Ez di-
zut galdetzen zer gertatzen den badakidalako zer gertatzen 
den. Eta zer ez. Astebete barru dena normalduko omen da 
berriro. Hala izango ahal da. Ez dakizu zein garrantzitsua 
den gutun bat gutako edonorentzat. Jolastokira ateratzen 
garenean, segituan jakiten da nork jaso duen gutunik eta 
nork ez. Argitasun bitxi bat ageri ohi da lehenengoen 
aurpegietan, nahiz eta askotan beren poza ezkutatzen 
ahalegintzen diren halako zorterik izan ez dutenak ez 
tristeagotzeko. Azken asteotan, ageriko arrazoiak direla 
kausa, denok izan ditugu aurpegi luzeak, eta hori ere ez 
da ona. Beraz ez daukat zure galderentzako erantzunik, 
hain zuzen ere zure galderarik izan ez dudalako. Baina nik 
baditut galderak. Ez nik galdetu beharrik gabe dagoeneko 
ezagutzen dituzun eta, bide batez esanda, egin nahi iza-
ten ez dizkizudan horiek, beldur naizelako egun batean 
(txantxetan edo, kasu askoz ere larriagoan, benetan) ez 
ote didazun esango: «Ja ez». Xaharraz galdetu nahi nizun 
soilik. Aspaldi ez dit idatzi. Eta oraingo honetan irudipena 
dut ez dagoela beste arrazoirik gutunik ez jasotzeko. As-
paldian ez baitit idatzi. Eta ez dakit zergatik. Batzuetan 
errepasatzen dut (buruz soilik, noski, eta gogoratzen dudan 
neurrian) nire mezu laburretako batzuetan idatzi niona, 
baina ez dut uste bera mintzeko moduko ezer jarri nue-
nik. Askotan ikusten duzu? Beste galdera bat: zer moduz 
dabil Beatriz eskolan? Haren azken gutuntxoan halako 
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anbiguotasun bat antzeman uste izan nuen. Ohartzen zara 
zure falta sumatzen dudala? Moldatzeko gaitasuna dudan 
arren, eta handia, hutsune honetara ez dira ohitu ez nire 
gogoa ez nire gorputza. Behintzat, gaur arte. Ohituko ote 
naiz inoiz? Ez dut uste. Zu ohitu zara?
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ZAuRITuAk ETA MAILATuAk  
(EkINTZA poLITIkoAk)

–Graciela –esan zuen neskatilak, edalontzi bat eskuan–. 
Limonada nahi?

Blusa zuri bat zeukan soinean, jeans galtzak, sanda-
liak. Ilea beltz, luze baina ez luzeegi, garondoan zinta 
hori batez lotuta. Azal zuri-zuria. Bederatzi urte; hamar, 
beharbada.

–Esan dizut ba ez deitzeko Graciela.
–Zergatik? Ez da zure izena?
–Noski dela nire izena. Baina nahiago dut ama esaten 

badidazu.
–Ados, baina ez dut ulertzen. Zuk Beatriz esaten 

didazu, eta ez alaba.
–Hori beste gauza bat da.
–Tira, limonada nahi?
–Bai, eskerrik asko.
Gracielak hogeita hamabi edo hogeita hamabost urte 

dituela dirudi, eta agian baditu. Gona gris bat darama, eta 
alkandora gorri bat. Gaztaina-koloreko ilea, begi handi eta 
adierazkorrak. Ezpain beroak, ia margorik gabeak. Alaba-
rekin ari zen bitartean, betaurrekoak kenduak zituen, baina 
orain berriro jarri ditu irakurtzen jarraitzeko.
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Beatrizek bi hautsontzi dituen mahaitxo batean utzi 
du limonada-basoa, eta gelatik irten da. Bost minuturen 
buruan, ordea, berriro sartu da.

–Atzo, klasean, liskarra izan nuen Lucilarekin.
–A.
–Ez zaizu interesatzen?
–Beti zabiltza liskarrean Lucilarekin. Elkar maitatzeko 

duzuen modua izango da. Lagunak baitzarete, ezta?
–Bai.
–Orduan?
–Normalean erdi-txantxetan aritzen gara, baina  

atzokoa benetakoa izan zen.
–A bai.
–Aitatxo aipatu zuen.
Gracielak berriro kendu ditu betaurrekoak. Orain 

interesa ageri du. Hurrupa batez edan du limonada.
–Esan zuen aitatxo preso badago gaizkile bat izan 

behar duela.
–Eta zuk zer erantzun zenion?
–Ezetz. Preso politikoa dela. Baina gero pentsatu nuen 

ez nekiela zehazki zer den hori. Beti entzuten dut, baina 
ez dakit zehazki zer den.

–Eta horregatik izan zenuen liskarra?
–Horregatik, eta gainera esan zidalako bere etxean 

aitak esaten duela erbesteratu politikoak hemengoei lana 
kentzera etortzen direla.

–Eta zuk zer erantzun zenion?
–Hor ez nuen jakin zer erantzun, eta orduan kolpe 

bat eman nion.
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–Horrela orain Lucilaren aitak esango du erbesteratuen 
umeek alaba jipoitzen diotela.

–Berez ez zen kolpe bat izan, baizik eta kolpetxo bat. 
Baina min eman banio bezala jarri zen.

Gabriela makurtu egin da galtzerdi bat zuzentzeko, 
eta tarte bat hartu edo hausnartzeko ere bai beharbada.

–Ez zenuen jo behar. 
–Badakit. Baina zer egin behar nuen?
–Lucilaren aitak ere ez luke halakorik esan behar, egia 

da. Nork eta berak, hobeto ulertu beharko gintuzke.
–Zergatik nork eta berak?
–Kultura politikodun gizona delako.
–Zu kultura politikodun emakumea zara?
Gracielak barre egin du, tentsioa pixka bat askatuz, 

eta ilea laztandu dio.
–Neurri batean bai. Baina asko falta zait.
–Zertarako?
–Zure aita bezalakoa izateko, adibidez.
–Bere kultura politikoaren erruz dago preso?
–Ez zehazki horregatik. Esan dezagun, ekintza poli-

tikoengatik.
–Zer esan nahi duzu, norbait hil zuela?
–Ez, Beatriz, ez zuen inor hil. Badira bestelako ekintza 

politikoak.
Beatriz bere burua menderatzen saiatu da: negarrez 

hasteko zorian dirudi, baina halere irribarrez dago.
–Ea, ekardazu limonada gehiago.
–Bai, Graciela.
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DoN RAFAEL  
(NoRAEZA ETA NoRABIDEA)

Funtsezkoena Moldatzea da. Badakit adin honetan zaila 
dela. Ia ezinezkoa. Eta halere. Azken batean, nire erbestea 
neurea da. Denak ez dira beren erbesteen jabe. Niri beste 
batena ezarri nahi izan zidaten. Alferrik. Neure bihurtu 
nuen. Nola gertatu zen? Ez dio axola. Ez da ezkutatzeko 
kontua, ezta ezagutaraztekoa ere. Nik esango nuke kaleez 
jabetzen hasi beharra dagoela. Izkinez. Zeruaz. Kafetegiez. 
Eguzkiaz eta, are garrantzitsuago, itzalaz. Batek antzematen 
duenean kale bat ez zaiola arrotza, orduan soilik uzten dio 
kaleak bati arrotza balitz bezala begiratzeari. Eta horrela 
guztiarekin. Hasieran ni makila batekin ibiltzen nintzen, 
eta beharbada hala dagokie nire hirurogeita zazpi urteei. 
Baina ez zen adin kontua. Adoregabeziaren ondorio bat 
zen. Han, beti egiten nuen bide bera etxera itzultzeko. Eta 
hemen horren falta sumatzen nuen. Jendeak ez du nostalgia 
mota hori ulertzen. Uste dute nostalgiak soilik zeruekin 
eta zuhaitzekin eta emakumeekin duela zerikusirik. 
Gehienez ere, militantzia politikoarekin. Aberriarekin, 
azkenean. Baina nik beti izan ditut nostalgia grisagoak, 
ilunagoak. Esaterako, hura. Etxera itzultzeko bidea. 
Lasaitasun bat, sosegu bat baitzen izkina bakoitzaren,  
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kale-argi bakoitzaren, kiosko bakoitzaren ondoren zer 
zetorren jakitea. Hemen, ordea, ibiltzen eta harritzen hasi 
nintzen. Eta harridurak nekatu egiten ninduen. Eta gainera 
ez nintzen etxera iristen, gelara baizik. Harritzeaz nekatuta, 
hori bai. Agian horregatik heldu nion makilari. Hainbeste 
harridura hobeto eramateko. Edo beharbada kalean 
aurkitzen nituen aberkideek galde ziezadaten: «Baina, 
don Rafael, zuk han ez zenuen makilarik erabiltzen», eta 
nik erantzun niezaien: «Tira, hik ere ez huen guayaberarik 
erabiltzen». Harridura harridura truk. Txundidura 
haietako bat maskara-denda batek eragin zidan. Maskara 
koloretsuegiak ziren, hipnotizagarriak. Ezin nintzen 
maskara haietara ohitu, beti berberak ziren arren. Baina 
maskaren etengabeko berragerpenarekin batera, nigan 
ere etengabe berrirotzen zen maskara haiek aldatuko 
zirelako desira, edo beharbada esperantza, eta egunero 
txunditzen ninduen betiko berberak ikusteak. Eta orduan 
makilak lagundu egiten zidan. Zergatik? Zertarako? Tira, 
bertan bermatzeko arratsalderoko desengainu xume hura 
gainera etortzen zitzaidanean; maskarak ez zirela aldatu 
egiaztatzen nuenean, esan nahi dut. Eta aitortu behar dut 
nire esperantza ez zela hain zentzugabea. Maskara ez baita 
aurpegi bat. Mozorro bat da, ezta? Aurpegi bat istripuz 
aldatzen da soilik. Esan nahi dut bere egituran; ez bere 
espresioan, zeren hori, bai, aldakorra da. Maskara bat, 
aldiz, milaka arrazoirengatik alda daiteke. Esaterako, proba 
edo esperimentu moduan erabili nahi delako, egokitu 
edo hobetu egin nahi delako, hondatu edo ordezkatu 
egin delako. Hiru hilabetera soilik ulertu nuen ezin 
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nuela maskaretatik ezer espero. Ez ziren aldatuko setatsu 
haiek, egoskor haiek. Eta aurpegiei begiratzeari ekin 
nion. Azken batean, aldaketa ona izan zen. Aurpegiak ez 
ziren errepikatzen. Nigana etortzen ziren, eta makila utzi 
nuen. Jada ez nuen bertan bermatu beharrik durduzadura 
jasateko. Beharbada aurpegi bakoitza ez zen egunetik 
egunera aldatzen, urtetik urtera baizik, baina nigana 
zetozenak (eskean etortzen zitzaidan emakume hezurtsu 
herabe batena salbu) beti ziren berriak. Eta haiekin 
klase sozial guztiak etortzen ziren, auto liluragarrietan, 
autotxo xumeetan, autobusetan, gurpildun aulkietan, 
edo besterik gabe oinez. Harrezkero ez nuen hainbesteko 
nostalgiaz oroitzen etxerako bide montevideoar eta jakin 
hura. Hiri berrian norabide berriak. Ala noraez berriak? 
Gure noraeza ez da erabatekoa izango, baina noraeza da. 
Ondo ulertua nuen, baina bete-betean egiaztatu nuen 
lehenengo klasea eman nuenean. Ikasle bat zutik jarri 
zen eta baimena eskatu zidan zerbait galdetzeko. Eta 
galdetu zuen: «Maisu, zergatik igaro zen hain azkar zure 
herria, ondo errotutako demokrazia liberal bat, diktadura 
militar izatera?». Maisu ez deitzeko eskatu nion. Ez 
da gure ohitura. Baina erantzuna antolatu ahal izateko 
eskatu nion soilik. Jakina dena esan nion: prozesua askoz 
ere lehenago hasi zela, ez baretasunean, baretasunaren 
zorupean baizik. Eta banaka-banaka idatzi nituen arbelean 
goiburuak, garaiak, ezaugarritzeak, ondorioak. Mutikoak 
baietz egin zuen buruaz. Eta nik nire noraezaren, nire 
norabidearen dimentsio osoa irakurri nuen haren begi 
ulerkorretan. Eta harrezkeroztik ibilbide desberdin batetik 
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itzultzen naiz arratsaldero. Bestalde, orain jada ez naiz 
gela batera itzultzen. Etxe bat ere ez da. Apartamentu 
bat, ez besterik; hau da, etxe baten simulazioa: gela bat 
eta eranskinak. Baina gogoko dut hiri berria, zergatik 
ez? Bertako jendeak –eskerrak– baditu akatsak. Eta oso 
jostagarria zait haietan espezializatzea. Bertuteak –horiek 
ere badituzte, noski– aspergarriak izan ohi dira. Akatsak, 
ez. Kurtsileria, adibidez, eremu miragarria da, eta ez dut 
inoiz lortzen guztiz espezializatzea. Nire makila, aparte 
gabe, kurtsileria-imintzio bat zen, eta halere baztertu egin 
behar izan nuen. Kurtsi sentitzen naizenean, pixka bat 
mespretxatzen dut neure burua, eta hori ikaragarri txarra 
da. Inoiz ez baita ona nork bere burua mespretxatzea, 
arrazoi sendorik izan ezean behintzat, eta ez da nire kasua.
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ERBESTEAk  
(ZALDI BERDEA)

sei hilabeTe lehenaGo, hotel bateko zoru ezkoztatuan irrist 
egin zuen, beste hiri batean, eta bortizki jo zuen lurra buruaz. 
Eroriko haren ondorioz erretina askatu zitzaion, eta orain 
ebakuntza egin berri zioten. Medikuaren aginduz, ohean eman 
behar zituen hamabost egun, begiak estalirik, eta beraz bitarte 
horretan emaztearen mende zegoen zeharo. Hirurogeita hamabi 
ordutik behin kirurgialaria etortzen zen; operatutako begia 
desestali, dena ondo zihoala egiaztatu, eta berriro estaltzen 
zuen. Komenigarria zen, gutxienez lehenengo astean, bisitarik 
ez izatea, gelditasun erabatekoa bermatzeko. Baina irratia eta 
kasete-grabagailua bai, entzun zitzakeen. Eta telefonoa hartu 
ere bai, noski.

Irratiko albisteak, garai onetan bezala aspergarriak ez 
izateaz gain, batzuetan beldurgarriak ere baziren, 1975eko 
urtarrilean hamar edo hamabi gorpu agertzen baitziren egunero 
Buenos Airesko zakarrontzietan. Albistegi eta albistegi artean, 
kaseteak entzuten zituen denbora pasatzeko: Chico Buarque, Vi-
glietti, Nacha Guevara, Silvio Rodríguez, eta baita Schuberten 
Amuarraina eta Beethovenen kuartetoren bat ere.

Beste denbora-pasa bat irudiak asmatzea zen, eta huraxe 
bihurtu zitzaion bere jarduera pasiboen artean kilikagarriena, 
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dudarik gabe elementu sortzaile bat ere bazuelako, originalagoa, 
azken batean, errealitateak eskaintzen zituen irudiak begiz jaso-
ta osatzen zuen erregistro sinple eta testuala baino. Orain bestela 
zen. Orain bera zen errealitate hori asmatu eta harrapatzen 
zuena, eta errealitate hori bere bereizgarri eta kolore guztiekin 
agertzen zitzaion bere begi itxien barne-harresian.

Jolasa kitzikagarria zen. Zera pentsatzen zuen, adibidez: 
orain euripean dagoen zaldi berde bat sortuko dut, eta bere betazal 
geldien atzean agertzen zitzaion. Ez zen ausartzen zaldia trostan 
edo lauhazkan jartzera, begi-niniak ez mugitzeko gomendatua 
baitzion medikuak, eta egin berri zuen aurkikuntzan ez zeukan 
oso argi begi-nini itxiak zaldi berdearen lauhazkari jarraitzeko 
tentazioa sentituko zuen ala ez. Baina aitzitik askatasun osoa 
hartzen zuen koadro geldiak sortzeko. Demagun: hiru haur (bi 
ilehori eta beltz bat, monopolio iparramerikar handien publizi-
tatean bezala), lehenengoa monopatin batekin, bigarrena katu 
batekin eta hirugarrena bola-joko batekin. Edota, zergatik ez, 
neska biluzi bat, zeinaren neurriak kontu handiz hautatzen 
baitzituen irudia zertu baino lehen. Edo hondartza montevi-
deoar baten panoramika zabal bat, alde bat kolore bizi-biziko 
eguzkitakoz betea, eta beste bat aldiz ia huts-hutsik, eta han 
agure bizardun bat galtzamotzetan, ondoan txakur bat zuela, 
nagusiari leialtasun zurrunez begira.

Orduan telefonoak jo zuen eta oso erraza izan zen eskua 
luzatzea. Lagun on bat zen, zeinak, ebakuntzaren berri izan 
arren, ez baitzion galdetu zer moduz zegoen ezta dena ondo 
ote zihoan ere. Bazekien, halaber, Las Heras eta Pueyrredón 
hiribideen elkarguneko apartamentuak ez zuela kalera ematen; 
ozta-ozta ikusten ziren bainugelako leihatila batetik plazaren 
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hiru edo lau metro. Hala eta guztiz ere, esan zuen: «Zera esateko 
deitzen dizut soilik: atera balkoira eta ikusi zein desfile militar 
polita dagoen zure etxe aurrean». Eta eseki egin zuen. Orduan 
berak bainugelako leihatilatik begiratzeko esan zion emazteari. 
Esperotakoa: miaketa-operazio bat.

«Gauza batzuk erre behar ditinagu», esan zuen, emaz-
tearen begirada kezkatua irudikatuz. Eta, presa izanagatik, 
ahalegindu zen emakumea erdizka lasaitzen: «Ez zegon ezer 
klandestinorik, baina hemen sartu eta aurkitzen badituzte edo-
zein kioskotan eskuratu daitezkeen gauzak, Cheren kontakizunak 
edo Habanako Bigarren Adierazpena (ez dut esango Fanon edo 
Gramsci edo Lukács, ez baitakite nor diren), edo Militancia 
aldizkariaren edo Noticias egunkariaren zenbaki batzuk, hori 
nahikoa izango dinagu arazoetan sartzeko».

Emakumea liburu eta egunkariak erretzen joan zen, plaza 
pusketatxoari noizbehinkako behakoak eman bitartean. Beste 
leiho batzuk ere ireki behar izan zituen (bi blokeak bereizten 
zituen hondoko lorategira ematen zutenak) kea eta erre-usaina 
uxatzeko. Horrela hogei minutuz. Gizonak argibideak ematen 
zizkion: «Begira, bigarren apalean, ikusten ezkerreko laugarren 
eta bosgarren liburuak? Horixe dun Estetika eta marxismoa, 
bi tomotan. Ea ba, beheko apalean, hortxe dauzkan Gerra 
iraultzaileko kontakizunak eta Estatua eta iraultza».

Emazteak galdetu zion ea Zinema sozialista eta Marx eta 
Picasso ere erre behar zituen. Lehenik besteak erretzeko erantzun 
zion berak. Hauek defendagarriagoak ziren. «Ez bota errautsak 
zabor-hoditik. Saiatu komuna erabiltzen». Keak eztul pixka 
bat eragin zion. «Ez dik begietan kalte egingo?». «Baliteken. 
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Baina kalterik txikiena aukeratu beharra zegon. Gainera, ez 
dinat uste. Ongi estalita zeuzkanat».

Telefonoak jo zuen berriro. Laguna orain ere: «Zer mo-
duz? Gustatu zaizu desfilea? Lastima hain azkar bukatu 
izana, ezta?». «Bai», esan zuen berak, arnasa sakon hartuz, 
«aparta izan da. Hori bai diziplina, kolorea, dotorezia. Ume-
tatik liluratu izan naute soldadutxoen desfileek. Eskerrik asko 
abisatzeagatik».

«Tira, ez erre gehiago. Gaurkoz behintzat. Honezkero joa-
nak ditun». Emazteak ere arnasa hartu zuen; azken errautsak 
palaz bildu, komunera bota, ponpari tiratu, urak eraman zituela 
egiaztatu, eskuak garbitu, eta esertzera etorri zen, azkenik la-
saituta, ohearen ondora. Gizonak esku bat hartu zion. «Bihar 
erreko diagu gainerakoa», esan zuen emazteak, «baina lasai». 
«Pena ematen zidan. Batzuetan behar izaten ditinat testu 
horiek».

Orduan euripean irudikatu zuen zaldi berdearengan 
pentsatzen saiatu zen. Baina, ez zekien ondo zergatik, orain-
goan zaldia gorri-beltza zen, eta haren gaineko zaldunak kepia 
zeraman baina ez zeukan aurpegirik. Behintzat berak ez zuen 
bereiztea lortzen bere betazalen barne-harresian.
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AURKIBIDEA

hiTzaurrea 7

harresi Barnean (Gaur gauean bakarrik nago) 27

zaurituak eta Mailatuak (Ekintza politikoak) 31

don raFael (Noraeza eta norabidea) 34

ErBesteak (Zaldi berdea) 38

Beatriz (Urtaroak) 42

harresi Barnean (Zer moduz zure mamuak?) 45

Bestea (Lekuko bakarra) 49

erBesteak (Gonbidapen adeitsua) 54

zaurituak eta Mailatuak (Paisaia bat edo bi) 60

don raFael (Erru bitxi bat) 66

harresi Barnean (Ibaia) 69

Beatriz (Etxe orratzak) 73

erBesteak (Australiatik zetorren) 75

Bestea (Nahi izatea, ahal izatea eta abar) 82

don raFael (Jainkoa lagun) 86

zaurituak eta Mailatuak (Beldur ikaragarria) 89

harresi Barnean (Osagarria) 95

erBesteak (Gizon bat ezkaratzean) 101

Beatriz (Herri hau) 103

zaurituak eta Mailatuak (Esna amesten) 105

don raFael (Ero ederrak eta ero itsusiak) 113
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erBesteak (Bakardade mugiezina) 120

Bestea (Titularra eta ordezkoa) 123

harresi Barnean (Udaldiak) 126

Beatriz (Hitz erraldoia) 130

erBesteak (Azken-aurreko egoitza) 133

zaurituak eta Mailatuak (Egia eta luzapen-denbora) 137

don raFael (Emilioren berriak) 148

Bestea (Zur eta lur) 159

Beatriz (Poluzioa) 167

erBesteak (Epidauroko akustika) 171

harresi Barnean (Aukera huts bat) 173

zaurituak eta Mailatuak (Lotia) 180

Bestea (Itzalak eta argi-ilunak) 183

erBesteak (Agurra eta ongietorria) 189

don raFael (Katia izeneko herri bat) 195

Beatriz (Amnistia) 205

Bestea (Jarri gorputza) 210

zaurituak eta Mailatuak (Alua bizitza) 215

erBesteak (Alamarren eta harro) 218

don raFael (Hondakinak kendu) 222

harresi kanPoan (Fasten seat belt) 227

Beatriz (Aireportuak) 245

Bestea (Oraingoz inprobisatu) 247

harresi kanPoan (Arrivals Arrivées Llegadas Iritsierak) 251




