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Gurdia

Bakarrik

– Hiru aste daramatzat egun bat bera ere 
deskantsatu gabe –Esan dit anaiak–. 

Larunbat arratsaldea da, bere estu-
dioan grabaketa batzuk egiten gabiltza. 
Neuk ere hilabete honetan egun bakar 
bat libratu izanaren karga sumatzen dut 
gorputzean. Maite dugu gure lana, apa-
sionatzen gaitu.

Lokalera bidean emakume batek esan 
dit:

–Zeinen ondo bizi zareten e! Lasai, bu-
ruhausterik gabe! 

Entsegu batera gindoazen gu, barrez, 
lan egun baten ostean, ordainduko ez ziz-
kiguten beste hiru orduz geure buruak 
trebatzera.

Maite dugu gure lana, apasionatzen 
gaitu.

– Zenbat gauza egiten dituzun, saltsa 
guztietan zaude!

Bai eta ez. Ez dira saltsak, nire ogibi-
dea da. Gauza ezberdinak egiten ditut 
edo egin behar izaten ditut hipoteka or-
daindu ahal izateko. 

Maite dugu gure lana, apasionatzen 
gaitu.

– Zuek beti oporretan! 
Esan dit beste batek sare sozialetan, 

lau egun Erikarekin Tafallan gure film la-
burra idazten pasa dugula ikusi duenean.

Maite dugu gure lana, apasionatzen 
gaitu.

Estresatuta nagoenaren kontzientzia, 
amets batekin iritsi zait. 

Festa zoragarri batean nengoen, jendea 
ongi pasatzen, ni lasai kopa bat eskuan. 
Bat-batean nire aurrean ia horma guztia 
betetzen zuen leihate bat agertu da: zeinen 
ederra beste aldean agertzen den basoa. 
Eseri egin naiz sofa eroso batean eta or-
duan agertu da bera, Regé Jean Page. Bai 
badakit… bat ezin da perfektua izan eta 
niri ere fikzioak imajinarioa pozoitu dit. 
Hortxe zegoen bera pozoi horren enbaxa-
dore: gizon heteronormatibo eta enpotra-
dorea. Bale, pentsatu dut, gaur behintzat 
ametsetan ongi pasatuko dut. Bere besoak 
inguratu nau eta orduan… Orduan ni, hu-
rrengo egunean egin behar nuen guztia 
kontatu diot Regéri. Diru-laguntza eska-
tzeko paperak prestatu, gauza baten bila 
joan autoz, idatzia errepasatu, arratsalde-
ko entsegua, gauen bilera online eta den-
bora ematen bazidan esku artean ditugun 
bi proiektuei begiratua eman. Eta berak 
orduan… Nekatuta sentitzen zela esan 
dit. Ez gaizki ulertzeko, maite zuela bere 
lana, apasionatzen zuela bere lanak baina 
gizartea ez zegoela prestatuta kulturgi-
leei espazio erreal bat egiteko. Ez zegoela 
kulturara dedikatzen garenok babestuko 
gaituen politika bat. Eta esnatu egin naiz.

Ez gaizki ulertu, maite dut nire lana, apa-
sionatzen nau. Baina gurdi hau kargatzeaz 
nekatuta nago. Kulturgileok babestuko gai-
tuen politika erreal baten beharra dago. Ez 
bihar, gaur. Gu ere langile garelako, nahiz 
eta gure lanak apasionatzen gaituen. 

Espainiako El Pais egunkariak elkarriz-
keta egin zion Miren Arzalluzi, Palais 
Galliera Parisko Modaren Museoko zu-

zendariari. Elkarrizketa galdera maltzurrez 
josita dago, modarekin zerikusi gutxi dute-
nak. Aurreiritziz beteta, Arzalluz Xabierren 
alaba delako. Kargu berean aita anonimoa 
duen beste bat egongo balitz, ez lizkiokete 
egingo. Alabari zuzentzen zaio galdetegia-
ren zati handi bat, erabat desegokia nire 
ustez. Itaun batzuek higuin puntu bat ere 
ematen dute, baina Arzalluzek egoki eta 
ondo egin die aurre. Primeran.

Beste galdera batzuk onartezinak dira. 

Adibidez hau: ¿Está sola porque quiere es-
tarlo? (Bakarrik zaude nahi duzulako?). 
Halakorik! Bakarrik, ez duelako bikoteki-
derik! “Nahi duzulako” horrek, gainera, ira-
dokitzen du ezin duela gizonik (beti hetero, 
jakina) lortu, edo ezin eutsi! Uf!

Emakumeok adin batera iritsita ez ba-
dugu bikotekiderik bakarrik gaude. Baina 
ez dut inoiz entzun harreman sentimental 
iraunkor bako gizonei buruz bakarrik dau-
denik. Urrezko ezkongabeak direla, bai; 
bizizaleak, playboy-ak ere bai. Itzela.

2021ean, emakume kazetari batek. Zen-
bat dagoen aldatzeko! 


