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ATARIKOA
Helduentzako ipuinak kontatzen hasi nintzenean ez nituen ipuin musikatuak egiten, ez. Hori,
geroago etorri zen, Salamancara Contando Cuentos Jaialdira joateko gonbitea egin zidatenean.
Hura poza! Casa de las Conchas bibliotekako patioa jendez mukuru egoten da jaialdia ospatzen
den ilunabarretan. Zerbait "berezia” eskaini nahi nuen eta Mau Ziemkiewicz bibolin jolearekin
harremanetan jarri nintzen. Elkarrekin egin genuen harainoko bidaia. Gure arteko lehenengoa.
Ipuin kontaketa soila izan behar zuena, musikatua bilakatu zen. Orduz geroztik elkarrekin
jarraitzen dugu. Handik bueltan, artelanak gehitzeko beharrari ala gogoari jarraiki, Olatz
Landari luzatu nion proiektu honen proposamena: hitza, musika eta pinturak uztartzea.

Segidan datozenak Zumaiako Oxford Aretoan (2020/02/13) kontatutako ipuinak dira,
erakusketa irekieraren egunean.

METAMORFOSIA
Metamorfosia 2016ean hasitako proiektua baten bigarren zatia da. Alde batetik, Maite Arrese
ipuin kontalariaren narrazioetan oinarritutako pinturak , ilustrazio literalak izan gabe, ipuin
bakoitzean inspiratuta daudenak. Denboran zehar, zenbait ipuin berri sartu dira kontakizunean
eta horrekin batera koadroak moldatuz joan dira. Gainera aurreko irudiaren arrastoa ikus
daiteke, artistak ez baititu guztiz estali nahi izan. Artelan bakoitzak irudi indartsua du oinarri,
izan argazki famatua, maisulan ezaguna edo artistak berak egindako argazkiak.

TEODOSIO, GOÑIKO ZALDUNA
Ipuinak bidaia emozionalak dira. Teodosio Zaldunaren Euskal kondaira zaharra aukeratu dugu
ipuin-bidaia honi hasiera emateko. Ipuin bat, bidaia bat.
Elezaharrak dioenez, VIII. Mendearen hasieran, Teodosiok, Goñiko Jaunak, Konstantza
Butroikoa ezkondu eta gutxira, Nafarroa menderatu nahi zuten godoen aurka borroka egitera
joan behar izan zuen. Konstantza anderea bakarrik geratu zen Goñerri haraneko gazteluan.
Behinola, borrokaldi batetik itzultzen ari zela, Errotabidea izeneko gunean, Goñi herritik hurbil,
gizon bitxi bat azaldu zitzaion, deabrua bera basajaun gisa mozorrotua eta esan zion emazteak
etxeko morroiarekin iruzur egiten ziola.
Teodosio bere onetik guztiz aterata, zaldia trostan jarri eta lauhazka bizian heldu zen gaztelura.
Artean, gau iluna zen. Laster batean igo zituen logelarako eskailerak. Atea ireki eta tximiniako
sugarrak pizturik zeudenez, ohean etzanda, bi gorputz antzeman zituen. Bitan pentsatu gabe,
ezpata zorrotik atera eta alderik alde eginez lepoa moztu zien.
Izerdi patsetan eta mendekuak ematen duen harrokeria puntu batekin irten zen logelatik.
Harri eta zur geratu zen, tupustean, Konstantzarekin topo egin zuenean, zeina senarraren
hotsak entzunda esnatu baitzen. Emazteak, pozaren pozez besarkatu eta gero, esan zion:
– Zure gurasoak, Teodosio, bisitaldi bat egitera etorri zaizkigu eta gure logela utzi diet, etxeko
gelarik beroena delako.
Teodosio, minez erotu beharrean, Iruñera joan zen gotzainari egin-berri zuena aitortzera.
Honek, izututa, Erromara bidali zuen. Han, apaltasun osoz onartu zuen Aita Santuak ezarritako
zigorra: kate lodi eta astun bat gerrian zuela Aralarretik alderrai ibiltzea, harik eta katea gastatu
eta berez erortzen zitzaion arte.
Hala bada, zazpi bat urte bazeramatzan Teodosiok Aralarko mendietan biziz ala iraunbiziz,
izugarrizko zaratotsa entzun zuenean. Herensugea zen. Aralarko Mendilerroko leize-zuloren
batean gordetzen zen herensugea esnatu berri zen. Loaldi luzeak egiten zituen baina esnatzen
zenean gose izaten zen eta ikaragarrizko txikizioak egiten zituen inguruko baserritar eta
nekazariak erasotuz. Beldurrak jota bizi ziren inguruko bizilagunak. Horregatik, guztien erabakia
zen herensugea esnatzerakoan pertsona bat sakrifikatzea beste guztiak eraso ez zitzan.
Halatan, bigarren orro bat entzun zuen ekaitza hasi zuen une berean. Teodosio gizajoa oztaozta zen mugitzeko ere gauza, hain zegoen ahulduta. Katea, berriz, hasieran bezain berri eta

trinko zegoen. Ekaitzaren dunbotsak, trumoiak eta herensugearen zaratotsak elkarren segidan
entzuten ziren mendian. Teodosio babes bila zebilela, hara non Larraungo zoritxarreko
bizilaguna aurkitu zuen, beldurrak jota zegoena, herensugeak noiz jango zain. Teodosiok, elkar
trukaketa egitea proposatu zion bestearen bizitza salbatu nahian.
Alde egin zuen Larraungo bizilagunak eta ia segidan herensugea Teodosioren aurrera azaldu
zen. Hain zen ikaragarria eta beldurgarria bada Teodosiok, etsi-etsian, belaunikatuta San Mikel
Goiaingeruaren laguntza eskatu zuela.
Haren oihua zeruan entzun egin zuten eta Jainkoak esan zion Goiaingeruari:
– Mikel! Lurrean deika dituk...
– Zurekin ez bada, ni ez naiz jaitsiko! – erantzun zuen hark.
Horrela bada, jaitsi zen San Mikel Goiaingerua Jainkoa buru gainean zuela zalaparta handia
sortuz; herensugearekin borrokan aritu eta hil egin zuen. Piztia hila lurrera erortzearekin
batera, Teodosioren kateak apurtu egin ziren eta lurrera erori.
Askatasunak ematen duen indarrari esker heldu zen Teodosio Gaztelura. Eta hantxe zegoen
Konstantza.
Hainbesterainokoa zen sentitzen zuten esker ona, non ez zitzaien bihotzean kabitzen eta
hargatik San Migel in Excelsis santutegia eraikitzeko agindua eman zuten, Teodosio Goñikoak
eta bere emazteak.
Gaur Egun, Santutegira joanez gero, hormetako batean zulo bat dagoela ikusi daiteke eta,
burua zulo horretan sartuz gero, herensugearen orroak entzuten dira.
Eta beste hormetako batean, Teodosioren kateak daude zintzilik. Haiekin gorputzaren inguruan
hiru itzuli eginez gero, buruko eta haginetako minak etorri bezala joaten omen dira. Konfiantza
kontua!

OTSEMEA
Bidaian aurrera egiteko, Clarissa Pinkola Estések idatzitako Otsoekin korrika dabiltzan
emakumeak liburutik lau ipuin aukeratu ditugu.
Emakume ororen barrenean badelako bizi sekretu bat, indar ahaltsu bat, emakume basati
bat arimako txokoren batean gordea. Haren mintzoa instintuz, kreatibitatez, intuizioz
gidatzen da. Horregatik, ipuin hauek arimako belarriarekin entzun behar dira.
Hala bada, jauzi handi bat eman eta lurralde lehorretan irudikatuko dugu hurrengo ipuina.
Tarahumaratarren basamortura goaz, Mexiko eta Hego Amerikako mugan dagoen lurraldera
eta han bada emakume zahar bat. Zuhurra, iletsua, lodia, borobila, pertxenta, bakartia da. Karkar eginez, animalien antzera hitz egiten du, eta ez du jendearekin egoteko desiorik izaten.
Baina galduta dagoenari laguntzen dio. Emakume horren egiteko bakarra hezurrak biltzea da.
Hezurrak bilatu eta pilatu. Haitzuloa basamortuko animalien hezurrez beteta dauka, suge, bele,
arrano eta batez ere, otsoen hezurrez. Ibaiak eta mendiarteak ibiltzen ditu horien bila eta otso
hezurrak lortzeko edozer egiteko gauza da, baita arrastaka ibili behar badu ere. Hortik bere
izena: Otsemea.

Emakume zaharrak otsoaren hezur guztiak bildu dituenean, otsoaren eskeletoa osatzen du eta
gero, sutondoan, besoak airean zabal-zabal eginda dituela, kantuan hasten da. Segidan,
animaliaren hezurdura haragiztatzen hasten da eta gero ilea ateratzen zaio. Otsemeak kantuan
jarraitzen du eta halako batean, animaliak arnasa hartzen du; begiak zabaltzen dituenean,
isatsa mugitu eta jauzi eginez hanka egiten du leizetik. Korrikan doala, eguzkiaren izpi gorriak
isatsa ukitzen dion unean, otsoa emakume bilakatzen da. Emakumeak atzera begiratzen du eta
barrez hasten da. Gero bakarrik eta libre, badoa.

FOKA-LARRU, ARIMA-NARRU
Ipuin hau itsaso izoztuak dituzten herrietan kontatu ohi da neguko gau luzeetan,
Pinkolaren esanetan.
Iparraldeko lurraldetara goaz.
Han dena da zuria: itsaso izoztua zuria, zerua zuria, eta animaliak ere zuriak, hala nola, hartzak
edota otsoak. Denak zuriak. Han zuriz bizi zirela esan daiteke. Elurralde hartan, aspaldi handian,
gizon bat bizi zen bakar-bakarrik. Ehiztaria zen eta larruzko arropekin janzten zen.
Behin, ilargiaren argitan ehizan zebilela, itsasotik sortzen zen arroka handi baten gailurrean
mugimendua sumatu zuen. Ixilka-mixilka hurbildu zen eta hara non lau emakume eder ikusi
zituen dantzan, biluzik. Gizonari munduan zenik eta ikuskizunik zoragarriena iruditu zitzaion.
Hurbilduz zihoala, estropezu egin zuen foka baten larruazalarekin. Hura hartu eta ezkutatu
egin zen emakumeei begira jarraitzeko.
Halako batean, emakumetako batek zerbait esan zuen. Gizonak ez zuen tutik ere entenditu.
Emakumeek lurrean zeuden foka-larruak -nork berea- soinean jantzi eta itsasoan murgildu
ziren. Denak, luzeena zena izan ezik. Larruazalaren bila eta bila jarraitzen zuen, gizona agertu
zitzaionean. Gizonak esan zion:
– Ezkondu zaitez nirekin.
Emakumeak ezetz esan zion. Bestelakoa zela. Itsaspekoa.
Gizonak orduan:
– Geratu zaitez zazpi uda eta zortzigarren negua hastean zurea den foka-larrua emango dizut
eta zuk erabakiko duzu geratu ala joan.
Emakumeak onartu egin zuen gizonaren proposamena eta halaxe elkarrekin bizitzera joan
ziren.
Denborarekin Ooruk txikia jaio zen. Seme potxolo eta zoragarria. Gauero, amak kanta bat
abesten zion ohera joan aurretik eta gero, itsas azpiko animaliei buruzko ipuin bat kontatzen
zion, jakina.
Denborak aurrera egin ahala, amaren haragia lehortzen hasi zen, aurpegia zimurtzen eta

ikusmena ahultzen. Gau batean, Ooruk oheratu ondoren, emakumeak larruazala itzultzeko
eskatu zion gizonari, igaro zirela zazpi urteak eta. Gizonak ezetz, ez ziola emango, bakarrik
utziko zituela, semea amarik gabe geratuko zela eta bera emazterik gabe. Gizonak ospa egin
zuen erabat asaldatuta. Ooruk txikiak dena entzun zuen, eztabaidaren oihuekin esnatu baitzen.
Berak asko maite zuen ama eta asko maite zuen aita. Negarrez hasi zen barrura bezala, zotinik
egin gabe eta holaxe loak hartu zuen berriro. Handik gutxira, haize bolada zakar batek, ordea,
esnatu egin zuen. Iruditu zitzaion bere izena oihukatzen zuela. Bitan pentsatu gabe, altxatu eta
itsasaldera abiatu zen. Itsasoaren erdian fokatzar bat ikusi zuen, bibote luzeak eta begi horiak
zituena berari hoska bezala. Amildegitik aurrera jarraitu zuen fardel batekin estropuz egin
zuenean. Baina zer zen hura? Eskuetan oratu zuen fardelak amaren usaina zerion, hala bada,
etxera itzuli zen. Amak pozarren hartu zuen haurra eta baita berea zen larruazala ere. Premiaz,
larruazala janzten hasi zen ama, haurrak esan zionean:
– Ama, ez zaitez joan!, Ama, ez zaitez joan!
Amak heldu zuen umetxoaren aurpegia maitasun osoz eta arnasa bat, bi eta hiru aldiz eman
zion birikak ondo betetzeko asmoz. Gero, besapean hartuta, itsasaldera abiatu ziren. Ederki
asko arnasten zuten biak ala biak ere itsaspean eta primeran egiten zuten igerian ere. Halako
batean, beste fokak bizi ziren lekuraino heldu ziren. Hantxe zegoen bibote luze eta begi horiko
fokatzarra. Aitona zela esan zion mutikoari. Alabari, goialdean nola joan zitzaion galdetu zion.
Emakumeak aitortu zuen senarrari utzitako hutsunea, eta baita haurra lehorrera itzuli beharra
ere. Hirurak besarkatuta negar egin zuten.
Halere, Ooruk itsaspean geratu zen zazpi egunez. Egun zoragarri haietan ur azpiko animalien
sekretuak ezagutu zituen eta amak gorputzaren sendotasuna berreskuratu zuen. Zortzigarren
egunean, amak eta aitonak goiko mundura lagundu zuten. Agur esan aurretik, amak zin egin
zion semeari beti betiko ondoan izango zuela, nahikoa zuela berak ukitutako zerbait ukitzea,
kantuan egiten jakiteko. Hantxe geratu zen Ooruk, ez baitzen oraindik itsaspean bizitzeko
garaia iritsi.
Esaten dutenez, Ooruk musikari eta ipuin-kontalari bihurtu zen. Askotan joaten zen bere
kayaka hartuta itsasoko arroka batera eta han foka batekin hizketan egoten omen zen. Ikusi
zutenek, foka haren begirada bestelakoa zela esaten zuten, foka haren begirada
maitasunezkoa zirudiela.

BAUBO
Sabel Barrearen Jainkosa, Jainkosa lizuna.
Grezia Handiko Olinpora goaz eta handik Baubo, Jainkosa Lizuna erreskatatuko dugu.
Jainkosa lizunek Emakume Basatiaren izaera sexuala eta sakratua adierazten dute, Pinkolaren
esanetan. Kulturak murriztu dizkion sentsazioak askatzen ditu emakumeak barrearen bidez.
Bauboren itxura oso berezia da, ez du bururik, begiak bere titiburuak dira eta hankarteko alua
da bere ahoa. Kantuan, kontu lizunak kontatzen ditu eta, gizonen aurrean kontatzen ez
direnak esaten ditu emakumeak barrez lehertu beharrean jarri arte.
Baubok bat baino gehiago atera du depresiotik. Urrutira joan gabe, Demeter Jainkosa bera.
Istorio hau Demeter jainkosak –Ama-lurrak– Persefone, alaba kuttuna, galdu zueneko
momentuan hasten da.
Persefone bere lagunekin zelaian jolasean zebilela, lore eder batekin estropezu egin eta erori
egin zen. Eskua luzatu zuen, hatzaz lorearen korola ukitzeko, hain zen ederra lorea!. Une hartan
bertan, lurra sigi-saga batean erdibitu zen eta lurraren erdigunetik Hades azpimunduko jainkoa
atera zen bere zaldi beltzek tiratzen zuten zalgurdia gidatuz. Persefone bahitu zuen eta
lurraren erdigunera itzuli ziren guztiak. Lurra itxi egin zen ezer gertatu izan ez balitz bezala.

Baina Persefoneren oihuek haitzen arrakaletatik irrist egiten zuten gorantz, baita itsasoko
olatuen bitsaren bor-bor-en artetik ere. Zerbait tamalgarria sumatu zitekeen. Isiltasun lazgarri
batek jarraitu zion.

Demeter isiltasun arraro hartaz jabetu zen. Persefone faltan bota zuen eta haren bila hasi zen.
Bila eta bila eta inon agertzen ez zenez, buruko diadema kendu eta hegazti bat bailitzan
munduari biraka hasi zen. Eman zituen bat, bi eta hiru bira, bera baitzen Lurraren Ama eta

Jainkosa. Ez zuen alaba aurkitu, ordea. Hasierako larritasun eta minari haserrea gailendu
zitzaion, amorru bizia biztu zitzaion eta madarizioka hasi zen. Hala bada, madarikatu zituen
emakumeen sabelak eta gizonen hazia, aurrerantzean ez zen haurrik jaioko. Madarikatu zituen
lurrak eta basamortuak!. Hil ziren loreak eta artasoroak. Ez zen gehiago izaki bizidunik jaioko
aldi batean.

Eta gero herri txiki batean abandonatu zen guztiz deprimiturik.

Behinola, putzuaren ondoan botata zegoela Baubo jainkosaren bisita izan zuen.

Dantza batean hurbildu zitzaion, burugabe hura, titiburuak begi zituela, bularrak dingilidangala saltoka eta aldakak mugimendu erotikoak eginez, dantza anarkiko batean eta kantuan,
bere hankarteko ahotik kantuan.

Istorio barregarriak kontatu zizkion Baubok alu-ahotik eta Demeterek ezin izan zion barreari
eutsi eta sabeletik datozen barre algaraka hasi zen. Esaten dutenez, Dick Koioteren antzeko
istorioren bat izan zen Demeter barre zantzo batean jarri zuena.

DICK KOIOTE
Dick Koiote izaki azkarra eta aldi berean tonto samarra zen. Bromazalea, zirikatzailea. Nahi
zuena lortzearren jendeari ziria sartzen zion horietako bat. Lo egitea asko gustatzen zitzaion.
Egun batean, lo zegoela, zakilak abentura bat izateko beharra sentitu zuen, jauzi bat eman eta
bere nagusiaren gorputzetik bereizi zen. Hasi zen korrika. Beno, esateko era bat da, hanka
bakarrekoa izaki, jauzika egiten baitzuen aurrera. Hain zegoen pozik bidea alde batera utzi eta
basoan barrena sartu zela. Ai! asunen artera erori zen.

– Ai!, ai!, ai! egin zuen oihu, lanturuka.

Esnatu zen Dick Koiote zakilaren aieneak entzutean. Zer zen pentsatzeko eskua hankartera
eraman zuen, eta hura bai penea hartu zuena, penea falta zuela ohartu zenean. Hantxe abiatu
zen korrika maldan gora eta behera zakila topatu zuen arte. Asunen artetik atera eta maitekiro
laztanduz bere lekura itzuli zuen. Harrez geroztik azkura izan zuen zakilean behin betiko. Eta,
esaten dutenez, orduz geroztik, gizonezko guzti-guztiek

sufritzen omen dute azkura

hankartean.

Barrealdi hari esker, Demeter depresiotik atera zen eta alaba bilatzeko indarra berreskuratu
zuen berriz ere. Bauboren laguntzari esker, Hekate sorgin zaharrari eta Helios eguzkiaren
laguntzari esker Persefone amarekin itzuli zen eta emakumeen sabelak hazi egin ziren berriro
eta lurrak emankorrak bihurtu.

EMAKUME ESKELETOA
Amaia Mendozaren itzulpena

Emakumeak zerbait egin zuen, aitaren onespenik gabe, baina jadanik inork ez zekien zer egin
zuen ere. Hala ere aitak amildegiraino eramana zuen arrastaka eta itsasora bota zuen. Arrainek
bere haragia jan zuten, begiak errotik atera zizkioten eta emakume eskeleto bihurtu zen.
Itsaspean hilda zegoela bere eskeletoa bueltaka zebilen, atzera eta aurrera, korronteen
mende.

Halako batean arrantzale bat azaldu zen, arrantza egitera. Bere bizilekutik asko urrundu zen
arrantzale hura eta ez zekien urruneko leku hartara ez zirela joaten arrantzaleak, beraientzat
leku hura sorginduta baitzegoen. Hala uste zuten.

Arrantzaleak kanabera eta haria prestatu eta amua uretan sartu zen eta zer gertatuko eta
Emakume Eskeletoaren bularreko saihetsen artean gelditu zen katigatuta eta korapilatuta.
“Sekulako arraina harrapatu dut”, pentsatu zuen arrantzaleak,

“handia eta gizena!

Gizenenetakoa izango da”. Oso pozik eta hunkituta pentsatzen hasi zen zenbat diru irabaz
zezakeen arrain puska harekin, zenbat diru gastatuko zuen, zenbat jenderi emango zion jaten
arrain hark, zenbat iraungo zien arrain horren etekinak eta zenbat denbora egon zitekeen bera
arrantzara itzuli beharrik izan gabe, lan neketsu hura atzean uztea baitzen bere nahia, eta agian
lor zezakeen arrain eder hari esker. Pentsatzen ari zen bitartean ohartu ere ez zen egin itsasoa
zakartzen hasia zela eta txalupa

kulunkan zebilela alde batera eta bestera. Itsaspean,

emakume eskeletoa borrokan baitzebilen, amua bere bularreko saihetsen artetik askatu
nahian. Eta zenbat eta indar gehiago egin emakumeak orduan eta gehiago nahaspilatzen eta
korapilatzen zen hariarekin.

Arrantzaleak begiak estu itxi zituen, kanabera indarrez helduz zuen tira egiteko, amuak zeukan
pisu hari indarrez eusteko eta tiratzeko, eta ez zuen ikusi olatu artetik emakume eskeletoaren
burezurra azaldu zela, eta marfilezko hortzen artean itsatsita zituela krustazeoak, eta buruan
distira egiten zutela koralezko izakiek... Arrantzaleak begiak ireki zituenean emakume

eskeletoaren gorputz osoa itsas azalean zegoela ikusi zuen.

Ezusteko ikaragarria izan zen gizonarentzat: bihotzak itzulipurdia egin zion belaunetaraino,
begiak buruaren atzealdera joan ziren ihesi beldurraren beldurrez eta belarriak su goritan
baleude bezala piztu zitzaizkion. “Ah!!!” egin zuen oihu, behin eta berriz, eta arraunarekin
kolpeak ematen zizkion emakume eskeletoari gainetik kentzeko. Ez zen ohartu emakumea
hariarekin korapilatuta zegoela. Beldurraren beldurrez Kanabera atzera bota zuen indarrez, eta
halako kolpekada eman zion non emakumea bere atzean gelditu baitzen zutik, oin-puntetan
egongo bailitzan, eta bazirudien atzetik zihoakiola. Berriz ere sekulako ezustekoa eman zion,
berriz han ikustean, bere ondoan. “Aaaaaaa! Egin zuen oihu berriz ere. Eta arraunei eragiten
hasi zen urertzera iritsi asmoz. Txaluparekin batera eta bestera zebilen baina ezin zuen
emakumea bizkarretik kendu eta hezurrezko beso haiek bazirudien harrapatu nahi zutela.
Itsasertzera iritsi zenean txalupatik salto egin zuen kanabera eta guzti eta korrika hasi zen,
baina Emakume Eskeletoaren gorputza atzetik zeukan oraindik, bizkar gainean saltoka, haritik
zintzilik, korapilatuta, korala bezain zuria. Gizona korrika zebilen hondarrean, haitz artean,
korrika eta korrika, eta emakumea atzetik eta atzetik, jarraian. Halako batean gizona iritsi zen
bere txabolara, arnas estuka eta erdi negarrez. Lurrean etzan zen eta iluntasunaren babesean
isil isilik geratu zen. Bihotzaren taupadak danbor baten antzeko indarrez entzuten zituen
bitartean. Denbora luzez egon zen horrela. Azkenean salbu zegoen, bai, salbu, azkenean...

Kandela bat piztu zuen eta hantxe ikusi zuen, eskeleto bat, txokoan uzkurtuta, orpo bat
sorbalda gainean zuela, belauna bularreko saihetsen artean eta oina ukalondoaren gainean.
Gizonak ez zekien zer gertatu zen, agian kandelaren argiak leundu egin zuen irudia,
emakumearen irudia, edo, akaso, bakardadeak eragin zion ikuskizun hura. Kontua da errukia
sentitu zuela eta eskuak luzatu zizkion, goxo hitz egiten zion bitartean gorputzean korapilatuta
zuen haria nahaspilatsu hura askatuz, pixkanaka...

Lehenengo oinetako behatzak askatu zizkion, eta gero eskuetako hatzak, orkatilekin jarraitu
zuen eta pixkanaka-pixkana hezur guztiak bere lekuan jarri zizkion. Ondoren manta batez estali
zuen Emakume Eskeletoa eta sua piztu zuen berotu zitezen. Kanabera eta haria gorde zituen
eta, tarteka, begiratua ematen zion txokoan zegoen emakumezko eskeleto hari.

Emakumea isilik zegoen, ez zen ezer esatera ausartzen, ezta txintik ere. Beldur zen arrantzale
hark ez ote zuen itsasora botako, edo, are okerrago, haitzetara, eta hezur guztiak hautsiko ote
zitzaizkion...
Gizonak logura sentitu zuen. Emakume Eskeletoaren ondora hurbildu zen, mantapera, eta loak
hartu zuen. Berehala hasi zen ametsetan. Amets triste edo nostalgikoren bat izango zuen
ziurrenik, eta malko batek ihes egin zion.

Emakume Eskeletoak malkoaren distira ikusi zuen eta bat-batean egarri zela sentitu zuen. Lo
zegoen gizonaren aurpegira hurbildu zuen berea, hezur hots eta guzti, eta ahoa hurreratu zuen
malkoa xurgatzeko asmoz. Malko bakarti hura erreka baten antzekoa izan zen
emakumearentzat eta edanari ekin zion, edan eta edan, hainbeste urtetako egarria asetu zuen
arte. Eta gero... lo zegoen gizonaren barruan sartu zuen eskua eta bihotza atera zion, danbor
hotsaren antzeko taupadak egiten zituen bihotz hura atera egin zion.

Zutitu eta jolasean hasi zen bihotzarekin, kolpatu egiten zuen batera eta bestera... POM, POM,
POM kantuari ekiten zion bitartean “Haragia, haragia, haragia!” Eta zenbat eta gehiago abestu
are eta gehiago betetzen zitzaion haragiz hezurrez egindako gorputz hura! Kantuan jarraituz
eskatu zuen ilea atera zitzaion, eta begi eder batzuk ere bai, eta esku sendoak ere nahi zituen,
eta kantuan eskatu zituen hanka irmo eta sendoak, pelbis bikaina ere bai, kantuan jarraitu zuen
eta bular handiak eskatu zituen besarkatzeko eta berotasuna emateko, emakume batek
hankartean behar duen guztia ere eskatu zuen... eta amaitzean, eskatu zuen lo zegoen gizon
haren arropa desager zedila eta bere ondoan jesarri zen, bere azalaren ondoan. Bihotza itzuli
zion gizonaren gorputzari eta halaxe esnatu ziren biak, bata bestearen ondoan, besarkatuta,
biak korapilatuta gau osoa elkarrekin pasa ondoren, baina oraingoan era onean eta
iraunkorrean.

Beste lan berriak Pertsonen irudiak eta siluetak dira, emozioak, ametsak eta pentsamenduak
irudikatzeko erabilita.

DENA GEZURRA DA

izenburuak gaur egungo gizartea

inguratzen duen faltsutasunari egiten dio erreferentzia. Bere parean, ume eta indigenen
irudiek benetako errealitatea ordezkatzen dute.

ERRETRATUAK

Maite Arrese Artabe

Kazetaritzako ikasketak egin zituen EHUan eta Eguna astekarian hasi zen lanean. Ondoren,
aurkezle gisa ETBko Teletxip saioan. 1990ean antzerkirako jauzia egin zuen: Bilboko Maskarada
Antzerki Taldearekin aritu zen 1997ra arte; segidan JP Producciones eta Tanttakakin. 2003an
Teatrorat sortzen du antzerki eta dantza taldeak banatuz. Goenkale telesailean eta zenbait
filmetan ikusi dugu. 2010ean, beste jauzi bat eman eta ordu arteko yoga zaletasuna ogibide
bihurtzen du. Egun, yoga irakasle eta ipuin kontalari dabil. Yoga eta ipuinak uztartu ditu
Yogipuinak saioak eskainiz haurrentzat eta Yoga Kartak argitaratu ditu Margi Egigurenekin
batera.

Olatz Landa Telleria

Arte Ederretan lizentziaduna (Pintura espezialitatean) UPV-EHU-ko Arte Ederren Fakultatean,
1990ean. Ikasketa gehigarriak Pinturan (Jordi Teixidorrek zuzendutako tailera, Artelekun,
1991an eta Pablo Milicuarekin, BilbaoArten, 2005ean), Argazkilaritza (Rita Sixtorekin 2007an)
eta Serigrafian (Nerea Lopezekin, Artelekun, 2008an). Hainbat erakusketa 1987tik 1992ra
Euskal Herrian (Leioa, Donostia, Zarautz, Beasain, Bilbon eta Gernikan). Arte Ederren
Sorkuntzarako diru laguntza, 1992an Gipuzkoako Foru Aldundiak emana. Azken urteetan,
Marrazketa irakasle Bigarren Hezkuntzan.

Mau Ziemkiewicz Artabe

Mau-k bere musika ikasketak bilboko konserbatorioan hasi zituen. Gero Varsoviako Chopin
Akademian 5 urtez goi mailako ikasketak egin ondoren graduondo bat ikasi zuen Londres-ko
Royal Academy-an. Bertan aintzinako musikan espezializatu zen eta 10 urtez lanean aritu da
kontzertuak ematen eta grabaketak egiten Europako talde desberdinekin. Londresen igarotako
azken hiru urteetan Musika-terapian master bat egin du, University of West England
ikastetxean, Leslie Bunt irakaslearekin. Donostian bizi da eta musikari profesional, bibolin-biola
irakasle eta musika-terapia lanetan aritu da. Gaur egun musika irakasle lanetan ari da.

