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Ez ditut oroitzen bizitza aldatu didaten uneak. 
Lausotzen ari zait atera ez ditudan argazkien 
oroitzapena. Ezin dut nire liburu fabori-

toetako pasarterik buruz esan. Ez naiz gehien 
inpaktatu nauten filmetako dialogo bakar bat ere 
errepikatzeko gai. Haietako bakoitzak utzi zidan 
arrastoa oroitzen dut soilik, azalean biziraun di-
dan sentsazio orokorra.
 Eulia ari du oroimenean: memoria selekti-
boa da, beti. Bizitakotik behin eta berriz azpi-
marratzen, kontatzen, birkontatzen ez dena 
ez omen da memorian finkatzen. Literaturara 
ekarrita, Julio Cortazarrek “liburu bat azpi-
marratzen duenak bere burua azpimarratzen 
du” esaten zuen gutxi gorabehera. Ez ote du 
gauza bera egiten komunitate batek? Egune-
ro gabiltza bizitza azpimarratzen, izan ideiak, 
gertakizunak edo kritikak. Memoria den itsaso 
ezerezlean zer edo zer finkatu nahian bezala, 
kamerarik gabe atera nahi genukeen argazki 
ezinezko bat.
 Ahaztura memoriaz beterik dago, ziotson Ma-
rio Benedettik. Zer da ba memoria historikoa 
deitzen zaion hori, ez bada azpimarrak idatzi 
gabekoen lerro artera zabaltzeko bulkada? Zer 
errelatoa, ez bada ahozko literaturan egin nahi 
litzatekeen azpimarra iraunkorra? Neure buruari 
galdetzen diot, halaber, zenbat kultur esperien-
tzia geratzen ari den nabarmendu gabe euskal 
kulturaren liburu labainkorrean, nik jakin gabe 

bizitza aldatu didaten zenbat izen transmisioaren 
eulipean?
 Gogoeta hauen harira izen bat azpimarratzeko 
beharra sortu zait berehala: Jose Martin Urrutia 
Txotxe. Urte hasieran utzi gintuen arte ez nion 
(akaso) behar bezala erreparatu haren eraginari: 
arte eszenikoen sistemaren aurreko intsumi-
soa, begirada estetiko ederreko profesionala, su 
artifizial ikusgarrietatik harago ingurukoen sua 
bizirik mantentzen jakin zuen kapitaina, Euskal 
Talde Antzerki Amateurren (EATAE) elkartearen 
garaietan antzerki-izurrite kutsakorra. Izango 
zituen edozeinek bezala argi-itzalak, noski: asko 
maite duenak asko daki.
 Testu, irudi, bizipen kolektibo ugariz osaturiko 
obra zabala utzi zuen Txotxe-k. Euskal antzer-
kiaren historia ezin da estreinaldiei buruzko 
titularrekin (soilik) idatzi, eta are gutxiago su 
artifizialen  programa ikusgarriekin, ez bada erre 
egiten duen sua bera kontatuz. Karrika taldeare-
kin taularatu zuen Txotxe-k Ametsen faktoria, eta 
bertan ondo azaltzen denez azpimarra beti da 
hautua, izan pertsona ala komunitate batena:
 “Itsasorantz umezurtz, arima galduak bezala, 
doaz gure ametsak, pasadizoak, ipuin kontaezi-
nak, hitz jarioak, proklamak, diskurtsoak, esku-
titz bukatugabeak, inoiz ikasi ez ditugun otoitzak, 
izunak, desioak... Gauero botatzen dituzue, eta 
hor joaten dira errekatik, norbaitek batuko di-
tuen esperantzarekin”. n
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Maite ditut haratago eramaten ez zaituzten 
muxuak, muxuei, bere hutsean, baliorik 
ez baitiegu ematen gehienetan. Ez galde-

tu, hortaz, zer egiten nuen industrialde batean, 
desordutan, musika talde famatu eta on baten 
road managerrarekin. Baina muxu eman genion 
elkarri Guardia Zibila hurbildu zenean. Endavant 
paratzen zuen pegatinari begira egon nintzen, 
saihetsetik, begiak itxi gabe. Guardia zibilek ba-
kean utzi zuten paperez eta gailuz betetako auto 
hura eta ni orduan handik atera nintzen eta ni-
rerantz abiatu. Euria ari zuela ez nintzen ohartu 

ere egin. Maite ditut segidarik ez duten muxuak. 
Eta ez da koldarra naizelako, domestikotasuna 
eta aztura maite ez ditudalako baizik. Edo behar-
bada hori da neure buruari errepikatzen diodana 
estua izan nahi dudanean neure buruarekin. Ez 
galdetu, hortaz, zergatik maite ditudan hotele-
tako pasabideetako muxuak, txartela eskutan, 
kamerari ertz batetik begira inoren interesekoa 
ez dela jakinagatik. Maite ditut beharbada nor 
bere gelan egongo delako bost minutu geroago 
etxekoei deika. Izan ere, badago maitasuna baino 
askoz okerragoa den zerbait: biharamuna. n
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