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Miren eta erromantizismoa
Ramon Saizarbitoria

erein

«Paradoxikoki nire filmetan dena da
ustekabekoa… zoria izan ezik».
ÉRIC ROHMER
«Zoriak eskaintzen dit behar dudana».
JAMES JOYCE

1

Lehendabizi, Klara hasi zen Saidekin ateratzen. Azken
kurtsoa aurreratuta azaldu zen institutuan eta neska
guztiei iruditu zitzaien mutila ezin zitekeela ederragoa
izan. Denek egiten zituzten harengana gerturatzeko
ahaleginak eta komentatzen zuten zeinen atsegina eta
gozoa zen «morotxoa», horrela deitzen baitzioten hasieran, eta egun gutxira Klarak esan zuen berarekin
ibiltzeko eskatu ziola. Mirenek bazekien konkistatuko
zuela, otutzen zitzaion guztia lortzen ohitutako neska
apetatsua zelako, eta, gainera, nahiko polita zen aurpegiz, nahiz eta borobilegia zeukan; begi urdinak zituen, ilea horaila, azala zuria beltzarantzea kosta egiten zaien horietakoa. Ipurtandi samarra ere bazen,
baina ondo zeraman, konplexurik gabe, alegia, eta ez
zuen arazorik bere baliabide seduzitzaileez baliatzeko,
zeinak nahiko mugatuak baziren ere –funtsean, bere
titi lodiak arrimatuz, hitzak belarrira xuxurlatzea–,
eraginkortasun erabatekoa zuten mutilak limurtzeko.
Miren bai erakarri zuela Saidek lehendabiziko egunetik. Berehala ikusi zuen oso argia eta erabat atsegina zela, ongi hezia eta izugarri guapoa izateaz gainera.
–9–

MIREN

ETA ERROMANTIZISMOA

Luzea zen, inolaz ere ez baldarra, ordea, sarritan altuak
izan ohi diren bezala; ibilera harroxkoa zuen, pausoa
besaburuekin markatzen dutenetakoa, eta ilea oso beltza eta kizkurra.
Mirenek atsegin zuen eskua haren buru gainetik
pasa eta hatzak kizkurretan trabatzea. Azala kanela
kolorekoa zuen, edo hur kolorekoa, edo eztiaren tankerakoa, eta betileak luzeak oso, «neskenak» esango zuten bekaizti batzuek; eta begiak, berriz, itsasoak neguan
ohi duen kolorekoak. «Begiak itsasoak neguan ohi
duen kolorea»rena Mirenek harengan pentsatzen idatzitako poesia baten zatia zen. Ergelkeria bat, azken finean, zeren, neguan, gainerako urtaro guztietan bezala,
itsasoaren kolorea lainotasunaren eta beste eragile askoren araberakoa delako, egia bada ere errazago dela
neguan Saiden begiek zuten gris berdexka kolorekoa
izatea. Kontua da behin Klarari Literaturako liburua
utzi ziola, ahaztuta erabat, orri artean, poesia hori
gordeta zuela. Klarak atzeman egin zuen, noski, eta
nola zoragarria iruditzen zitzaiola esan zionean, lotsatuta, ez zuela fitsik balio atera zitzaion Mireni, eskatu
egin zion, Saidi bere urtemugan oparitzeko, eta ezin
izan zuen ezetzik esan.
Klara zen bezalakoa zela ongi jakin arren, txera
zion, konbentzituta zegoen funtsean neska ona zela
eta gajo samarra. Gainera, bere akatsak hain ziren
nabarmenak, hain gutxi saiatzen zen haiek disimulatzen, Mireni grazia egiten zioten. Batzuetan ume txikia
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zirudien, nahiz eta bera baino zaharrago izan, hemezortzi betetzear baitzegoen. Mirenek ez zuen gaizki
hartu Saidekin ibiltzearena; berehala aspertuko zela
pentsatu zuen eta mutilari, nolabait esateko, barkatu
egin zion haren sareetan erortzea; ulertzen zuen berri
batentzat, eta kanpotarra izanik are gehiago, zaila izan
behar zuela institutuko erreginaren xarma eta eskakizunei uko egitea.
Lehendabiziko klasean, irakasleak bere burua aurkezteko eskatu zion Saidi, eta honek esan zuen Marokon jaioa zela, hamabi urterekin etorri zela bere familiarekin Euskadira eta Herreran egokitu zirela. Aitak
Gros auzoko fruta-denda baten arduraduna zen, amak
etxeko lanak egiten zituen eta arreba bat zuen, hiru
urte zaharragoa, Parisen bizi zena. Frantsesa zekien
baina ama-hizkuntza berberera zuen, berbereraren aldaera bat tashelhit izena zuena. Euskara eta gaztelania
oso ondo menderatzen zituen. Euskaraz jotak albistetako aurkezle baten modura ahoskatzen zituen, mairua zela disimulatzeko, berak aitortuta, Mirenek gerora
jakingo zuenez, mairuei jota eztarrian trabatu egiten
zaielako, baina gaztelaniaz ez zitzaion ezer nabari.
Gerorago jakingo zuen Mirenek baita ere, arrebak
aitarekin harreman txarra zuelako alde egin zuela,
amak ia ez zekiela beste hizkuntzarik bereaz aparte, txilaba beltzak janzten zituela eta burua zapi marokoarraz
estaltzen zuela eta oso erlijiozalea zela. Aitak, berriz, ez
zuen deus jakin nahi, ez erlijioaz ez Marokoz, ez bere
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hizkuntza berbereraz; nahi zuen bakarra omen zen
bere fruta-denda propioa izatea eta bere ugazabek bezala dirua erruz irabaztea.
Miretsi, bere osaba Amir miresten zuen. Oso gizon
ona zela esaten zuen, zintzoa eta errotik erlijiosoa. Berez, erlijioaren ikastuna omen zen, Europan zehar ibiltzen zena meskita inportanteenetako imanei aholku
ematen, baina, aldi berean, fedegabeekin oso tolerantea omen zen. Hori azaldu zuen Saidek, Mirenek galdetu zionean, hain erlijiosoa izanik, ez ote zen jihadaren alde zeuden horietakoren bat. Agerian zegoela ez
zuela ezagutzen erantzun zion eta, Donostiara bisitan
azaltzen zen hurrengoan, aurkeztu egingo ziola egiaztatzeko aukera izan zezan, hain erlijiosoa izanagatik, tolerantziaren pertsonifikazioa zela. «Edo, hain zuzen ere,
sinestuna delako», esan zuen irribarre egiterakoan bere
hortz eder zuriak erakutsiz, hain zuriak iragarkietakoak
baitziruditen. Ez zen irribarre asko egitekoa Said, normalean irriño bat zirriborratzen zuen, triste samarra
batzuetan, ezpainak erreta bailituen apurtxo bat luzatuz bakarrik, burlati besteetan, segun, baina era guztietara ere, Miren zoratzeko moduan.
Saidek asko miresten zuen pertsona bat Iñaki Altube zen, Herreran lehendabiziko ikasturteetan izandako irakasle bat, eta, hain zuzen ere, biak batera aldatu
ziren urte hartan Groseko institutura. Asko zor ziola
esaten zuen. Laguntza eskolak eman izan zizkion orduz
kanpo, aurreiritziak ahalik eta ondoen gainditzeko
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aholkuak ere bai, liburuak maileguan utzi eta irakurtzen
lagundu zion. Ateoa zen, Mirenen amaren modura,
Jaungoikoa gizakiaren gogoaren fruitu dela pentsatzen zuena, heriotzarekiko beldurraren eta existentziari esplikazio bat eman nahiaren eraginez sortua.
Saidek etengabe esaten zuen zeinen jakitun eta toleranteak ziren biak, osaba zein irakaslea, eta nolako
errespetua zioten elkarri, nahiz eta hain ideia desberdinetakoak izan.
Iñaki Altube Martxelen ikaskidea izan zen, Mirenen amaren mutil-lagunarena –Mirenen ugazaita, berez, izen hori erabiltzen ez zuten arren–, irakaslea bera
ere, EHUkoa. Martxel ogi puska bat zen, gizon lasaia.
Agnostikotzat jotzen zuen bere burua. Esaten zuen berak ez zuela Jainkoarekin istilurik nahi, ez zuela uste
existitzen zenik baina ez zela ausartzen alderantzizkorik ere esaten. Batzuetan, Mirenen amak errieta egiten
zion patxada handikoa zelako, hain zuzen, eta liskarrak
saiheste aldera, bere iritzia gorde ohi zuelako –besterik gabe, aurrean zuenari arrazoia ematen ez zionean–;
baina emakumea bere onetik ateratzen zuena zera zen,
berak norbait kritikatzen bazuen –sarritan gertatzen
zen kontua, maiseatzaile samarra baitzen–, Martxelek
aurpegia ateratzeko joera izaten zuela, alegia, berak kritikatzen zuenaren alderdi baikorrak ikustekoa. Beti
etsaiaren alde zegoela aurpegiratzen zion.
Erlijioari zegokionez, Mirenen amaren arrazoibidea zen kalte handia egin duela, gerra askori eman
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diola bidea, Erlijio Gerrak izenez ezagunak direnei
adibidez, pobreen zapalkuntza justifikatzen duela,
ahulena orokorrean eta emakumearena bereziki, ildo
horretan. Esaten zuen erlijioa herriaren opioa dela.
Martxelen iritzian, berriz, alderdi kaltegarriak izan dituela ukatu gabe, onetik ere asko egin dutela zioen, eta
frogatzat hor zegoela munduan zehar sakabanatutako
milioika erlijiosoren lana, behartsuenekin egindakoa
laguntzea beste helbururik gabe.
Saidek zioenez, erlijio kontuan, Iñaki Altubek eta
bere osaba Amirrek adostasun sendoak omen zituzten.
Funtsezkoenak, erlijioek eta talde erlijiosoek giza eskubideak errespetatzeko eginbidea dutela, halaber lege
zibilaren mende jartzekoa eta gizonaren eta emakumearen berdintasuna onartzekoa, eta, azkenik, aginte
erlijiosoak eta zibilak esku desberdinetan egon behar
dutela, erlijiosoak zibilaren mende. Hori kontuan hartuta, ezinezkoa zen osaba Amir fundamentalista erlijiosoa izatea, hor zehar Alaren izenean atentatuak indiskriminatuki egitearen aldekoa. Baina, gainera,
harekin bi hitz gurutzatzea aski omen zen konbentzitzeko pertsona guztiz zintzoa zela, euli bat akabatzeko
gauza ez zen ogi puska.
Beti ari zen esaten laster azalduko zela eta aurkezteko parada izango zuela, baina ez zen halakorik inoiz
gertatu.
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Mirenek ez zuen jakin Saiden eta bere familiaren inguruko kontu horien guztien berri hiruhileko amaiera
arte, orduan hasi baitzen beraien arteko benetako harremana. Aurretik tratu gutxi izan zuten, Klara haren
gainean zegoelako beti jarrera txeratsuan, mutilari
norbait gerturatzen bazitzaion uxatzeko prest.
Mireni espresuki eskatu zion ez elkartzeko beraiengana klaseak bukatzen zirenean, eta bikote bezala
elkarrekin hasi ondoren ere, Klarak ez zuen Said eramaten asteburuetan elkarrekin ateratzen ziren neska-mutil taldera. Esaten zuen ez zela berarengatik, berarentzat bakarrik gorde nahi zuelako alegia, baizik eta
Said bera zela gainerakoekin harremanik nahi ez zuena;
lotsatia eta isila zela eta jendearekin mesfidatia, uste
zuelako, etorkina eta pobrea izanik, baztertu egingo
zutela. Klarak, halabeharrez, haren borondatea errespetatzen omen zuen eta espero zuen, poliki-poliki
konbentzituko zuela integratzeko beharraz. Horrez
gainera, asko kexatzen zitzaion Said oso jeloskorra zelako, «mundu guztiarekin» azpimarratzen zuen, gizonezkoekin bezala emakumezkoekin. «Badakizu mairuak nolakoak diren», esaten zuen.
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Ez zekien oso ziur mairuak nolakoak ote ziren,
baina, edozein modutan, mutilak ikasgelan erakusten
zuen portaera ikusita, zuhurra zirudien oso eta atsegina
tratuan, argia izateaz gain. Klararekin ez zegoen aldi bakanetan, alaia eta jostakina zen gainerakoekin harremanean, eta atsegina, batez ere. Bide batez, argi erakusten zuen kirola egiteko gaitasuna zuela, eta, horri
esker, mutilek ere mirespenez begiratzen zioten. Beraz,
nahiz eta klaseen arteko atseden-tarte gehienak bazter
batean pasatzen zituen, institutuko neska plantoxoenaren ondoan xuxurlaka, jarrera hori ez zioten kontuan
hartzen, zeina ez zitzaion edozein hasiberriri barkatuko.
Mireni behintzat ezin zitzaion gogokoago izan,
eta, batzuetan, irudipena zuen kontua ez zela Klarak
bere seduzitzeko armekin limurtzea lortu zuela, baizik
eta mutil gizajoa ez zela neska gainetik kentzeko gai eta
konpromiso hutsez soportatzen zuela. Hori pentsatzen
ahalegintzen zen baikor sentitzen zenean. Asko gustatzen zitzaion, ukaezina zen hori, eta ez guapoa zelako.
Mirenentzat ez zen aski mutilak guapoak izatea erakarria sentitzeko, are gehiago, ederrez zihoazen ederrak, edozein zela estiloa –estetika abertzalea, pijoa…–,
ez zituen gogoko; berez, ez zitzaizkion iruditzen guapoak ere; horregatik zegoen konbentzituta intuizioak
ez zuela engainatzen eta Said, gustatzen zitzaion bezala
gustatuta, ezin zitekeela mutil txarra izan.
Egiaz, Klarak kontatzen zizkionak entzunda, ezin
neska zentzudun batek bere burua Saidez xarmatua
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sentitu, baina Mirenek ez zion ezer sinesten. «Zergatik ez duzu pikutara bidaltzen horren inpresentablea
bada?», galdetzen zion, eta hark, begiak zuri, erantzuten zion maiteminduta zegoela eta berak, Mirenek
alegia, ezin zezakeela ulertu zer zen hori. Kontatzen zizkion gauzak benetan ziren itsusiak, adibidez, tratu
txar psikologikoa ematen ziola, sexualki aseezina zela
–ea horrekin zer esan nahi zuen galdetzen zionean, ez
zuen lortzen «badakizu… aseezina» batetik ateratzerik
baina ondoriozta zitekeen ezin zuela gauza ona izan–;
gainera abaildu egiten zuen bere jeloskortasunarekin,
telefonoa kontrolatzen zion, abandonatzen bazuen
bere buruaz beste egitearekin mehatxatzen zuen eta horrelakoak, baina Mireni kostatu egiten zitzaion jarrera
horretan irudikatzea. Asko azpimarratzen zuen jeloskortasunarena, eta momentu bat iritsi zen non gai erlijiosoarengatik ere kexatzen hasi zen. Elizara joatea debekatzen omen zion eta Islamera konbertitzera behartu
nahi zuen. Mirenek zekienez, Klara ez zen oso elizkoia.
Katoliko praktikantetzat azaldu ohi zuen bere burua,
eta hala izango zen, baina oso azalekoa; amari amore
ematearren joaten zen mezetara beste erremediorik ez
zuenean, gogoz kontra beraz, eta itxura egiteko jaunartzen zuen inoiz aitortu gabe, bere hitzetan esanda,
hor konpon egiten ziolako bere bekatuak inori kontatzeari.
Barregarriena izan zen, eta kezkagarriena ere bai
–batzuetan kezkagarria iruditzen zitzaion Mireni eta
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barregarria beste batzuetan–, buruko zapia erabiltzen
hasi zela, hijaba alegia, zeinaz esaten zuen errespetu
falta zela zapi deitzea, zapi huts bat baino askoz
gehiago zelako. Edonola ere, hijabarena bere janzkeran gertatutako aldaketarik nabarmenena izateak eragin zuen gainerakoak hain deigarriak ez izatea. Jantzi
estuak erabiltzeari utzi zion, galtza motzak doi ipurdi
azpitik moztutakoak desagertu egin ziren eta gauza
bera eskote oparoak. Eratsuago zirudien, xumeago,
gozoago eta agerikoa zen apalago hitz egiteko ahalegina, zeina eskertzen zitzaion berez oihularia zelako,
ozen hitz egitekoa mutilen bat limurtzeko ahaleginean
ari ez bazen. Egiaz, ez zion kalterik egin aldaketak, hijabak berak ere ongi ematen baitzion, zeren nahiz eta
berezko horaila izan, naturala, eta balio handia ematen zion berak horri, ahula zuen ilea, bakan samarra
ere bai, eta, noski, buruko zapiarekin ez zitzaion nabari. Gainera, kolore ilunez inguratuta, talo aurpegiak
–nahiz eta nahiko polita izan, halakoxea baitzuen–
meheago zirudien, eta nabarmendu egiten zitzaion begien urdina. Begiena komentatua izan zen ikaskideen
artean, mutilen nahiz nesken artean, eta berez, Gorka
izan zen efektu fisikoa baino gehiago psikologikoa zelako hipotesia formulatu zuena, zeinaren funtsa baitzen ez dela espero musulman bat begi-urdina izatea
eta horregatik egiten zirela deigarriak. Horrez gain,
guztiei iruditzen zitzaien look berriarekin meheago zirudiela.
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Mirenek susmoa izan zuen itxura eta manera aldaketa haiek bere burua nabarmentzeko ez ote ziren
eta hala azaldu zion, ahal izan zuen modurik adeitsuenean. Hark, ordea, oker zegoela erantzun zion, gaitzituta. Azaldu zion lotsa ematen ziola hijaba erabiltzeak eta oso deserosoa gertatzen zitzaiola etxeko
bebarruan ezkutuan jartzen eta kentzen ibili beharra,
beldur zelako amari zoro atakeak emango ote zion eta
aitari bihotzekoak, Saidek nahi zuen bezala, hura buruan zuela ikusita; Saidengatik egiten zuela egiten
zuen guztia eta ez zekiela ez ote zuen bukatu behar erlijio katolikoaz arnegatu eta musulman bihurtzen.
Neska lagun guztiei iruditzen zitzaien oso hunkigarria maitasunagatik sakrifikatzea, baita Gorkari ere,
nahiz eta honek, gauza guztien alderdi ona ikusteko
zuen joerarekin, berretsi egiten zuen, edozein kasutan
ere, sakrifizioak izugarri ondo ematen ziola. Mirenek
ezin zuen ulertu.
–Baina nola makur zintezke horrela tipo baten
aginduetara –aurpegiratu zion.
–Maitasunagatik –esku hartu zuen Gorkak–. Ez
zara batere erromantikoa.
–Horrela da, maitasunagatik –berretsi zuen Klarak,
azken aldian erabili ohi zuen ahots xuxurlariarekin–.
Zuk ezingo duzu ulertu, sekula.
Mirenek, azkenean, arrazoia zuela, ez zela ulertzeko
gai aitortu zionean, hark bere burua justifikatu nahian
edo, azaldu zion, berez, bere itxura aldaketa, Saiden
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inposatze kontu bat baino gehiago zela berak, bere
kasa, hura pozik ikusteko desioak eraginiko onarpena,
bazekielako hark nahiago zuela burua hijabaz estalita.
Hor utzi zuten. Beren harremana asko samar hoztu
zen; egiaz, boladak izaten zituzten, gorabeherak, harreman guztietan bezala, baina ordukoan hitz egiteari
uztea ere pasa zitzaion Mireni burutik, Klararen jarrera
sakrifiziozkoa jasanezina egiten zitzaiolako, nahiz eta
oraindik gehiago amorrarazten zuen, haren pairakortasun maitetsuaren miresle eginda, gainerako neskek
egiten zituzten urrikalmenduzko komentario kurtsiak
entzun beharrak. Saidekin ez zegoenean, inguratu egiten zuten biribilean, irakatsi ziezaien buruzapia nola
jartzen den, hainbat modu baitaude egiaz oso errazak
ez direnak. Youtuben ikasiak zituen antza, zeren Mirenek egiaztatu ahal izan zuenez, bideo ugari baitago
zintzilikatuta era askotako prozedurak erakusten.
Klara beti egon izan zen harro ustez estiloaren joera
markatzen zuelako, nahiz eta kexatu ere egiten zen, esaten baitzuen mundu guztiak kopiatzen ziola janzteko
era, eta, kontua da, orduko hartan bat baino gehiago
hasi zela buruko zapia erabiltzen, zehazki mairuen
erara ez izan arren. Eta ez hori bakarrik, baten bat
saiatu zen Klararen erara hijabaren erabilera justifikatze aldera, marokoar jatorriko mutil bat seduzitzen
Mohamed esaten ziotena, nahiz eta beste izen bat
zuen, zeinari ordu arte ez zitzaion jaramon handirik
egin, zatartxoa zelako.
– 20 –
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Dena den, Mirenek ez zuen beste erremediorik
onartzea baino bere ondoezaren hondoan bekaizkeria
zegoela eta Saidenganako erakarpena, Klarak zer zioen
gorabehera, egunetik egunera indartzen zihoakiola.
Lehendabiziko egunetik maite zuen haren aurpegiera,
haren begien irria, are ibiltzeko era katuen antzekoa
–hori Gorkarena zen–, harroxko samarra, batez ere patioa gurutzatzen zuenean denak begira zituela jakitun;
baina ez zen hori bakarrik; ikasgelan egiten zituen komentario inteligenteak zeuden, eta bere manera adeitsu eta finak, eta gainerako guztia. Oso atsegin zitzaion Mireni nola, saskibaloiko jokalekuan, ongi
jokatzen ez zekitelako beti kanpoan geratzen zirenak
bere taldean hartzen zituen eta nola, ahotsa altxatzeko
premiarik gabe, gai zen gelako harroputz liskarzale
parea arrastoan sartuta edukitzeko. Atsegin zuen baita
ere ikustea nolako adiskidetasuna erakusten zuen Gorkarekin, zeinari trufa gutxiago egiten zioten lagunak zirenez gero.
Behin, Administrazioko atean bakarrik aurkitu
zuelarik, bitan pentsatu gabe aurpegiratu zion Klararekin zeukan jarrera. Aulki luze batean zegoen eserita,
eta alde batera mugitu zen lekua uzteko. Mirenek ez
zuen onartu. Zutik iraun zuen haren aurrean.
–Oso gaizki iruditzen zait Klararekin egiten duzuna
–esan zion.
–Zer egiten dut Klararekin?
–Buruzapi barregarri hori erabiltzera behartu.
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Berehala damutu zitzaion hijaba era hartan kalifikatu izana, baina ez zituen hitzok zuzendu.
Mutila begira geratu zitzaion; eta bera, begirasun
serio hura nola interpretatu ez zekiela. Damu zen,
goizean, presaka ibili zenez, ilerik garbitu ez zuelako.
–Benetan pentsatzen duzu nik zerbaitetara behartzen dudala?
Miren aterantz alderatu zen duinaren itxurak egiten baina modu petral hartan hitz egin izanagatik
damu eta barkamena eskatzeko desioaren aurka borrokatzen zuela. Mutilak eskua luzatu eta eskuturretik
helduz eragotzi zion alde egitea. Keinu erabatekoa
izan zen, gogorra, agintezkoa ere bai, baina orduan ez
zuen horrela sentitu.
–Benetan pentsatzen duzu hori? –berretsi zuen eskua libre utziz.
Mirenek eskuturra igurtzi zuen mina balu bezala.
–Klarak hori dio.
–Klarak dio… Zuk badakizu nolakoa den.
–Nik ez dakit. Esan zuk.
–Fantasioso samarra.
Zutitu eta aurrez aurre jarri zitzaion zentimetroetako tartera. Sekula ez zuen hain gertu izan. Mirenek
irudipena izan zuen ordu arte iruditu zitzaiona baino
altuago eta nagusiagoa zela. Nahasia sentitzen zen.
Kexa doinuari eutsiz zerbait gehiago esateko modua bilatu zuen, Klararekiko leialtasun tentela zela medio.
Geroago, minutu bakar bat geroago, damutu egingo
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zen eskaintzen zion aukeraz profitatu ez izana aitortzeko, egiaz, Klara nahiko ergela zela eta ez zuela ulertzen nola demontre zebilen berarekin. Gau hartan eta
beste zenbaitetan ere amets egin zuen zera esaten ziola,
«baina zer egiten duzu ergel horrekin, txoroa!», eta
hark, kokotsa bi behatzekin helduz, ezpainak ukitzen
zizkiola, doi ukitu bere ezpainekin.
Ez zen halakorik gertatu, jakina. «Klara nire laguna
da», esan zuen duin mantendu nahiz, gogoz kontra
esan ere, eta ziur jakin gabe zergatik esaten ote zuen.
Ahotsa zorroztu zitzaion urduri zegoenean gertatu ohi
zitzaionez, hori pentsatzeko denbora izan zuen eta harengana hurbiltzeko aukera alferrik galtzen ari zela.
«Nire lagunik hoberena» gehitzeko aukera ere kontsideratu zuen, mutilak isilik jarraitzen zuenez serioak ziruditen begiez begira, baina irriño zantzu bat gozo eta
jostagarriaren tartekoa agerian, hor, apenas luzatzen
zuen ezpain-ertz batean. Biek iraun zuten isilik, ez zukeen jakingo zenbat denbora, idazkariak bere bulegoko
atetik burua atereaz galdetu zuen arte:
–Nor da lehena?
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Egun hartan, ikasgelan, Klarak ez zion Mireni inolako
adierazpenik egin, baina gauean etxera deitu zion, haserre, esanez mesede egiteko, berarekin konfiantzan, lagun ona zelakoan eta diskretua izatekotan, partekatutako konturik bere nobioari gehiago ez kontatzeko.
Mirenek ez zuela berriz egingo agindu zion, baina ez
zitzaiola ongi iruditzen ere esan zion, baldin eta egia
bazen Saidek bere gogoz kontra zerbait egitera behartzen zuela. Hark, ostera, berretsi zion ez zuela nahi ez
zuen ezer egitera behartzen, gogoz egiten zuela mutilak gustuko zuen guztia, eta ez zukeela beragatik kezkatu behar, nahiko nagusia zelako bere buruaz arduratzeko, eta horrela geratu ziren, erdi muzinduta
hasieran, baina azkenerako lagun.
–Lagun orduan? –galdetu zion Klarak.
–Lagun –erantzun zion Mirenek erabat konbentzituta ez egon arren.
Ongi zekien zein izan zitekeen bere amaren eta
Martxelen iritzia kontu haren guztiaren gainean,
baina, afalorduan, Klararen eta Saiden arteko harremanaren gaia atera zuen mahai gainera, diskretuki era
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abstraktuan aurkeztuz. Martxel hasi zen esaten, guztiz
irakasle jarreran, argibideak ematen zituen guztietan
bezala, bazirela gauza erabat onartezinak, inorengatik
egin behar ez zirenak, legez kanpo zeudenak edo umiliagarriak zirenak edo pertsonaren duintasunaren kontrakoak, baina berehala moztu zion Mirenen amak.
–Ez da egin behar gogoko ez dugun ezer eta kito.
–Emakumea, batzuetan onartu behar da norbaitengatik gogoko ez duguna ere –zehaztu nahi izan
zuen Martxelek, baina Mirenen amak, ordea, eskua altxatu eta ahurra erakutsiz jarraitzea eragotzi ondoren,
alabari mintzatu zitzaion zuzenki:
–Baina, zertaz ari gara? Norbaitek behartu nahi al
zaitu nahi ez duzuna egitera?
Mirenek lasaitu egin zuen; ez zen hori. Klararena
eta buruzapiarena azaldu zion berriro, baina izenik
eman gabe, gelako norbait zela besterik ez, ezin ziezaion kontatu haren amari. Mirenenari oso gaizki iruditzen zitzaion neska bat makurtzea tipo baten aginduz burukoa eramatera. Ez zuelako sinesten erabakia
erabat borondatezkoa izaten zenik; haren ustez, gertatzen zena zera zen, gizonek oso erraz hartzen zituztela mendean emakume batzuk.
Martxel beti bezala, neurritsuago egon zen, eta, ia
beti bezala, azkenerako haren distantziakidetasunak
bere onetik atera zuen Mirenen ama. Martxelek ñabarduratxoren bat egiten bazion edo eragozpen txikiren bat jartzen, oso modu neurritsuan beti, arrazoizko
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eta doinu apalean, orduan hark «are gehiago» esan eta
bere jarrera muturrera eramateko zerbait gehitzen
zuen.
–Gehiago esango dizut –bota zion ordukoan, eta
erantsi zuen–: burukoak debekatuta egon beharko
luke ikastetxeetan.
Funtsean, esatera etorri zen sinbolo sexista argia
zela emakumeak, eta emakumeak bakarrik, gizonezkoen begiradari ezkutatzea zuelako helburu. Emakumearen mendekotasunaren sinboloa zen, ikastetxeetatik desagerrarazi beharrekoa, besterik ez bazen ere,
erresuma askotan emakume franko zigortzen zutelako
ez eramateagatik, eta hitz egiten ari zen neurrian, beti
bezala, berotzen joan zen: aspertuta omen zegoen intolerantziarekin tolerantea izateaz. Azkenerako, aiatola
guztiak zikiratu behar zirela eta horrelako gauzak bota
zituen; gizon guztiek zutela aiatola bat beren baitan eta
bera, Martxel, ez zela salbuespena amaitu zuen esaten.
Ondoren, jaiki eta sukaldera joan zen ontziak garbitzera. Hori egiten zuen Martxelekin haserretzen zenean, hitza ahoan zuela uzten zuen eta ontzi garbitzen
hasten zen. Baina handik gutxira, gajoak arrazoi guztia bere alde izanda ere, desenkusatu beharra izaten
zuen, jenio txarraren eraginez urrunegi joan zelako, eta
azkenean Martxel zen, oso duin barkatuz, azken hitzarekin geratzen zena. Martxelen leloa zera zen: debekuek
ez dutela ezer onik ekartzen, jendea erradikalizatu egiten dutela, bidea, konbentzitzea dela. Betiko ildotik.
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Ikasgelan ere eztabaidatu zuten gaia ziurrenik irakasleren batek, Klararen kasuarekin kezkatuta, klaustrora eraman zuelako eta han tratatzea komeni zela
erabaki zutelako. Eztabaida irekitzeko Filosofiako
irakasleak egin zuen azalpena, betiko ildoan hura ere,
nahiko iluna izan zen, inoiz ez baitzuen pentsatzen
zuena erabat argi azaltzen. Mutilen artean gehiengoaren jarrera debekuaren aldekoa izan zen eta erabili
zuten argudio nagusia «beraiek» ez zietela emakume
europarrei beren herrietan nahi zuten moduan ibiltzen
uzten. Neskak, berriz, zuhurtziaren aldeko jarrera
hartu zuten, Martxelen tankeran, gutxi gorabehera, beharbada ez zutelako Klara gutxietsi nahi, eta, beti bezala,
Amaiasantxo izan zen gehien hitz egin zuena –Amaiasantxo esaten zioten beste Amaia bat zutelako gelan eta
Santxo zelako abizenez–, uste baitzuen gaia menderatzen zuela neskame musulmana zutelako etxean. Esaten zuenez, ezin zitzaion emakume musulman bati buruzapirik erabiltzea debekatu, hura gabe biluzik bezala
sentituko litzatekeelako, «are gehiago» esan zuen, «azala
erauzi baliote bezala».
Mirenek ez zuen arazorik izan bere amarenaren
antzeko jarrera erradikala mantentzeko; eta Klara,
berriz, deus esan gabe gainerakoek ziotena etsionez
entzutera mugatu zen. Saidek ere ez zuen ahorik
ireki. Baina irakasleak hitz egin gabe zeudenei espresuki beren iritzia eskatu zienean, Klarak esan zuen hijaba erabiltzea aukera pertsonala zela, zeinaz ez zen
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sentitzen argibiderik ematera behartuta eta bere askatasunaren kontra eraso egitea litzatekeela debekatzea.
Labur eta argi adierazi zuen esateko zuena, ezohiko
erraztasunez edozein kasutan zeren, normalean, gauzarik xinpleena esplikatzeko perpaus bera bizpahiru aldiz errepikatzen baitzuen edo amaitu ezinean ibili ohi
zen «alegia» etengabe errepikatzen zuela. Saidi zegokionez, esan zuen ez zuela iritzirik, hasiera batean
pentsatzen zuela debekua ez zela ideia ona, eta horren
aldeko argudio bezala ez ziola balio esatea erresuma batzuetan europar emakumeei debekatu egiten zaiela
burukorik gabe ibiltzea, haien parean jartzea litzatekeelako, baina debekatzeko neurriaren alde entzundako argudioak entzun ondoren, pentsatu beharra
zuela. Mirenek ulertu zuen berari zuzenduriko keinua
zela, eta gauza bera pentsatu zuen Gorkak ere. Gorkak,
beti bezala, nota fribolo bat emate aldera, esan zuen
ezin zitekeela jeneralizatu, burukoak neska batzuei
besteei baino hobeto ematen zielako, baina zenbait
onura ikusten zizkiola, batez ere behin adin batetik
aurrera, hala nola ile-apaindegira hain sarri joan behar
ez izatea eta arrazoi gehiago aipatu zituen harik eta irakasleak isilarazi zuen arte.
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Ez zuten gaia gehiago tratatu. Klara eta Miren gutxiago
ikusten ziren, gelan apenas hitz egiten zuten, Klara
zoko batean bere miresle sutsuen taldeaz inguratua txutxu-mutxuka aritzen zelako eta irteeran, normalki,
Said izaten zuen lagun. Asteburutan bai, gehienetan,
Landetara joateko plan bera egiten zutelako.
Beren gurasoak, Klararenak, Mirenen ama, Martxel
eta beste bikoteren bat, asko ibiltzen ziren batera.
Seme-alabak ikastolan sartu zirenean osatu zuten lagun
taldea beren giroan mantentze aldera. Klararen ama
zen alaba beste giro edo maila bateko jendearekin nahasteko arriskuarekin kezkatuena. Mirenenena irekiagoa zen, oso irekia ere, ezin ukatu zion hori, ezta irakaskuntza publikoaren defendatzaile sutsua ez zenik
ere. Klararen ama, berriz, beti zegoen esaten hutsegitea izan zela alemana edo ingelesa bezalako kolegio pribatu batera eraman ez izana, bere ustez haietan kontrol handiago zegoelako eta arrisku gutxiago jende
problematikoarekin nahastekoa; baina senarrak, Klararen aitak alegia, ezin zuen halakorik egin Administrazioan kargu inportantea zuenez, aurpegiratu egin
ziezaioketelako. Hori zen Klarak esaten zuena.
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Amek ez ziren hain gaizki ere eramaten, nahiz eta
Mirenena, behintzat, beti zegoen besteak kritikatzen,
Klararena bereziki harroputza eta kurtsia iruditzen zitzaiolako eta ezjakin bat, itxura egite aldera beti zegoena Mirenen amarentzat zabor hutsa izaten zen haren
«azken irakurketaz» arrunkeriak esaten. Gizonezkoen
arteko harremana hobea zen, neurriren batean kirolaz
bakarrik hitz egiten zutelako. Martxel mundu guztiarekin eramaten zen ondo, baina hori ere Mirenen
amaren begietara akatsa zen ordea; bere iritziak gordetzeko joera izatea aurpegiratzen zion eta diplomatikoegia izatea, hipokrita alegia.
Klara ere nahiko diplomatikoa zen, diplomatikoa
izatea denari baietz esatea baldin bada, ondoren norberak nahi duena egiteko. Esana dagoen bezala, gizena
zegoen, baina ezta gehiegi ere, ez obeso zela esateko moduan, gaixo alegia, obesitatea gaixotasuna denez gero.
Konkretuki, ez zuen Girls telesaileko neskak bezala zelulitisik, baina bere ama, zeina oso zegoen iharra –Mirenen amak, bekaizkeriaz, azala zintzilikatzen zitzaiola
esaten zuen–, modan jartzen ziren dietista guztiengana
eramaten saiatzen zen eta beti zeukaten dieta zorrotza
eginarazten. Horregatik, kanpoan afaltzen geratzeko
baimena ematen ziotenean, bapo jarri ohi zen hanburgesa jaten McDonald’sen, Va Benen eta Zurriolan,
Kursaal aurrean ireki berria zuten beste batean.
Apendizitis moduko atakea eman zion egunean,
Klara Saidekin geratua zen Saguesen kontzertu batera
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joateko, baina laguntzeko eskatu zion Mireni. Tematu
egin zen. Esaten zuen gogoa zuela Saidekin gauez ateratzeko, baina ez bakarrik. Motiboa ez zegoen argi.
Aitortu zion mutila asko gustatzen zitzaiola, baina zalantzak zituela, ez zuela konprometitu nahi beste kultura batekoa zelako eta, epe luzera, zirkunstantzia horrek arazoak ekarri ziezazkiokeelako elkar bizitzari eta
umeen heziketari zegokionez bereziki. Bitxia iruditu zitzaion Mireni bere umeez zuen kezka goiztiarra, baina
Saidekin ateratzeko irrikaz zegoenez, ez zion ezer esan.
Ez zegoen zalantzarik ordurako zerbait aldatua zela
Saidekiko bere jarreran. Are gehiago, Miren konbentzituta zegoen aldaketa noiztik zetorren: hain zuzen
ere, Klararen anaiarekin eta honen lagun teleko batzuekin zeudela biak –telekomunikazio ingeniaritza
ikasten zutelako deitzen zieten horrela– Landetara asteburua denak elkarrekin pasatzera joateko bilduak,
Said pasatu zen patata zakuz kargatutako eskorga bat
bultzatzen. Klararen diosala hotza izan zen, «kaixo» doi
muzin bat; Saidek larri antzera esan zien aitari laguntzen ari zela banaketan, eta bere bideari berrekin ondoren, anaiak galdetu zienean ea nondik nora ezagutzen zuten, Klarak gelako bat zela besterik ez zuen esan,
lotsatu egingo balitz bezala.
Elkarrekin atera ziren arrats hartan, Klarak ez zeraman burukorik; berez, institututik irten bezain pronto
kentzen zuen. Mireni erabat bitxia iruditzen zitzaion,
zeren Saidek motibo gehiago izan behar baitzuen Klara
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kalean burukoarekin nahi izateko institutuan baino,
neurri batean, institutuan ibiltzea etxean ibiltzea bezala
delako. Mirenek pentsatzen zuena ikusarazi zionean
gaia saihestu nahi izan zuen esanez txarra zela ilearentzat etengabe buruko zapiarekin zapaldua eramatea.
Erantzun ergelagorik, ezin.
–Ez al zaizu Said haserretuko? –galdetu zion gaiztakeriaz.
–Neska, ez nazazu agobiatu, ez dut gogorik eta
kito. Ez zara zu izango orain eramatera behartu nahi
nauena.
–Zu zara esaten duena Saidek aginduta jartzen
duzula.
Bi eskuak sabelera eraman zituen oinaze keinu batekin, eta Mirenek pentsatu zuen gaiaz aldatzeko egiten zuela, ez onartzearren Saidi buruz esaten zuen
guztia gezurra zela. Gainera, beti zebilen bere menstruazio zail eta mingarrien kontuarekin. Bazirudien
bera zela hilekoa zuen neska bakarra munduan.
–Niregatik, jarri dezakezu hiru puntako kapela gogoa baduzu.
Afalostean geratua zen Saidekin, hori ere ez zena
oso ulertzekoa, baina Klarak argitu zion gau batzuetan
mutilak bere aitari laguntzen ziola lan egiten zuen
fruta-dendako biltokia garbitzen eta antolatzen. Horretaz aparte, susmoa zuela, aitortu zion, etxean pobreak zirenez, ez ziela gurasoei kanpoan jateko dirurik
eskatu nahi eta umiliagarria egiten zitzaiola ordaintzen
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uztea, bere kultura magrebtarraren arabera, berak izan
behar zuelako neskak gonbidatzen zituena.
Va Bene eta McDonald’s goraino beteta zeuden eta
Zurriolako hanburgeseriako giroa gustatu ez zitzaienez,
Peña y Goñi kaleko taberna batean sartu ziren, baina
ez zegoen gauza gehiegirik barran, urdaiazpiko eta
txorizo ogitartekoez aparte. Mirenek urdaiazpikodun
bat eskatu zuen eta Klarak errusiar entsalada errazioa,
esan baitzuen ez zuela txerri okelaz egindakorik jaten.
–Nolatan ez duzula txerri okelarik jaten?
–Erlijio musulmanak debekatu egiten du. Ez dakit
badakizun.
–Hori badakit. Ez dakidana da zer ikusteko duen
zurekin. Zu ez zara musulmana.
Klara algaraz hasi zen barrez.
–Adar jotzen ari nintzen.
Mireni ez zion onik egin segadan erori izana, eta
bere burua defenditzeko esan zion berarengandik edozer espero zitekeelako sinetsi ziola. Isilik geratu zen
gero entsaladilla zeinen azkar eta nolako irrikaz irensten zuen begira. Fina izan nahi zuen eta milikeria askorekin hasten zen, baina berehala deskontrolatzeko
ordea, eta gogo biziz irensten zuen aurrean jartzen zitzaion guztia.
–Kontu ito ez zaitezen –ohartarazi zion halako batean, intentzio txarrez.
Klarak gorputza zuzendu, plateretik arra batera
makurtuta zuen burua altxatu, entsaladilla pixka bat
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sardexka puntan hartu eta airean mantendu zuen fintasunez. Ondoren kexatu egin zen, «nolako gaiztoa zaren», eta jaten jarraitu zuen erritmo neurritsuagoan.
Coca-Cola edaten zuten, baina beraien inguruan gazteago izateko itxura zuen jendeak ez zuen arazorik
izan zerbeza zerbitza ziezaieten lortzeko. Isilik iraun zuten, luze, besteak beste, zaila zelako hitz egitea giro zaratatsu hartan.
–Badakizu? –galdetu zion Klarak.
Mirenek kokotsa altxatu zuen esan ziezaion zer
zen jakin behar zuena.
–Sinesten ez baduzu ere, arau erlijiosoek badute beren zergatia.
–A, bai? Ez esan.
Mirenek irri-doinuz esan zuen, badaezpada adar jotzen ari ote zen, baina ez zirudien asmo hori zuenik.
Maionesaren azken aztarnak garbitzeko platera ogi
puska handi batekin igurzten zuen bitartean jakinarazi
zion, Islamaren arauak behintzat, zentzu utilitarioa
dutela eta txerri okela jateko debekuaren motiboa zela,
zehazki, sinestunak trikinosia harrapatzeko arriskutik
libratzea. Mirenek zalantza izan zuen berriro benetan
ari ote zen. Une horretan, oraindik ere, Said hipokrita
bat al zen bururatu zitzaion, ziniko bat neska gajoa
doktrinatzen ari zena, tabu erlijiosoen arrazionaltasunaz konbentzitzen. Tentatuta egon zen haren ikuspuntua gezurtatzeko, baina azkenerako gogoa joan zitzaion. Gainera, nahiago izan zuen txantxetan hartu:
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–Pentsatzen dut islamak jan duzun entsalada errusiarra ere debekatuko duela.
–Ez du debekatzen. Zergatik debekatu behar luke?
–Maionesaren arrautzak egundoko salmonellosia
kutsatu diezazukeelako.
–Hori esaten duzula, ez dut uste onik egin didanik.
Sabelera eman zituen bi eskuak. Aurpegiak benetako ondoeza adierazten zuen.
–Tira, adar jotzen ari zara.
–Ez, benetan, ez nago ondo.
–Entsaladillak ezin izan dizu hain agudo kalterik
egin.
–Goizetik ez nenbilen ondo jada.
Mirenek Saidi deitzea proposatu zion gertatzen zitzaionaren berri emateko, eta, horrela, lehenbailehen
etxera itzuli, kamamila bat hartu eta ohean sartzeko,
baina ez zuen nahi izan. Hiru ordu laurden falta ziren
hitzordurako eta taberna sarreran solasean zegoen jendeari begira egon ziren, zoo batean baleude bezala,
pentsatu zuen Mirenek. Giro zegoen eta Klarak gustura zirudien bankuan eserita, ez hain gaizki behintzat.
Aurrera zihoan denbora, baina Miren ordua begiratzen
ikusi zuen batean ea urduri al zegoen galdetu baitzion
–maltzurki iruditu zitzaion–, ez arduratzea erabaki
zuen azken finean Klara zelako Saidekin geratua zena,
eta halako batean, konturatu nahi izan zuenerako, ordua zen jada eta korrika egiteko moduan ez zegoenez,
ordu laurden berandu iritsi ziren Bulebarreko erlojura.
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Han zegoen Said. Kirol-jertse urdina zuen soinean, Basque Surfingekoa, ezagutzen ez ziona, galtza
pitilloak eta zapata nautikoak. Ilea atzera orraztua
zuen eta distiratsua oso.
–Ez zenuen gomina jarriko –esan zion Mirenek eskua bururantz luzatuz baina ukitzera iristeke. Mutilak
lotsatuta bezala bi eskuez nahastu zuen ilea eta Mireni
damutu zitzaion diosal gisa urduritasunaren adierazpena zen mari-mutil keinu hura egin izanaz.
Hobe izango zatekeen bi musu eman izan balizkio.
Klarak ere ez zion musurik eman. Besoak sabel gainean gurutzatuta estutu zituen berriro, eta oso gaizki
zegoela esan zuen. Egiaz, begien bistakoa zen ez zegoela ondo. Oso gaizki zegoela esan bezain laster, kiosko
aurrean dagoen lorategira joan zen korrika eta botaka
hasi zen. Miren eta Said laguntzera joan zitzaizkion.
–Mozkortuta nagoela pentsatuko dute –kexatzen
zen eta beraiek ez kezkatzeko esaten zioten.
Saidek bekokiari eusten zion. Egoera hartan aurkitzen zen jendeari laguntzen ohituta balego bezala jokatu baitzuen, Mirenek soberan zegoelako irudimena
izan zuen. Ondoren, Klarak onera egin zuenean, Saidek Bengoetxea kaleko sorospen etxera joatea proposatu zion, baina ez zuen nahi izan. Bere etxera nahi
zuen. Etorreran baino zertxobait gehiago behar izan
zuten berriro bulebarra gurutzatu eta zubia gurutzatzeko, pare bat aldiz geratu behar izan baitzuten Klarari oka egiteko gogoa etorri zitzaiolako. Bebarruan ez
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zioten Saidi agurrik ere esan. Biak igo ziren, Klara minez iraulkatzen eta Miren erabat izututa, oso gaixo zegoela iruditzen baitzitzaion. Gurasoak zain zituzten eskailera buruan, Klarak giltzarik aurkitu ez zuenez,
beheko txirrina jo behar izan zutelako. Amak berehala
Larrialdietara ospitalera igotzea erabaki zuen senarraren iritziaren kontra. Honek zioen erabaki presatsua
iruditzen zitzaiola, ez zuela uste egoera hain larria zenik. «Ziur huskeriaren bat dela, gaizki egin dion zerbait». Agerikoa zena zera zen, ez zuela ezer larririk izan
zitekeenik pentsatu nahi. Zeharo abailduta ageri zen
gizona eta alaba ohera eraman nahi zuen besterik gabe,
baina emazteak «utz itzazu koplak eta atera ezazu autoa
garajetik behingoz» esan zionean, zegoen bezala atera
zen etxetik, txapinetan eta mahuka hutsik.
Hirurak, ama, alaba eta Miren bebarrura iritsi zirenerako, aita autoan zuten jada zain. Said ere han zegoen aurreko etxeko sarrera-mailan eserita eta berehala
altxatu bazen ere, ez zuen beraienganantz gurutzatzeko keinurik egin.
–Joan ahal izango zara bakarrik etxera?
Klararen aitak oso urduri egon behar zuen galdera
hori egiteko, ongi baitzekien bere etxea doi kantoia biratuta zegoela.
Mirenek eta Saidek kalearen alde banatan iraun zuten zain harik eta autoa desagertu zen arte.
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