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Larria, Kutsakorra eta Mendebaldekoa
Komedia barbaroa
SINOPSIA
Botikak egiten dituen enpresa pribatu bateko ikerlari pribatuek
aurreikuspen pribatua egin dute: lehenago ala geroago gripe
suntsigarri bat sortuko da, era natural batez. Natura krudela
da gero!! Laborategiek gaitz berri horren kontrako
sendabidea aurkitzerako, milioika pertsona hilko lirateke.
Katastrofe hori ekiditeko nahitaezkoa da naturari aurre hartu
eta gripe hura laborategian sortzea, sendabidea ahalik eta
azkarren lortzeko. Horrela enpresa pribatu horrek milioika
bizitza salbatu… eta bide batez etekin itzela aterako du.
Botikak egiten dituen enpresa pribatu horrek beste aurreikuspen
pribatu bat ere egin du: baliteke gripe suntsigarri hura era
natural batez ez sortzea. Natura kapritxosoa da gero!
Alferrikakoa litzateke kasu horretan ikerketetan
egindako inbertsio pribatua? Inola ere ez. Laborategi pribatu
honek diru pribatua inbertitzen duenean… badaki zertan dabilen.
Ikerketa azkeneko fasean dago jada. Gaitz berriak eta bere
sendabideak nola funtzionatzen duten ikusteko, ezinbestekoa da
pertsonekin esperimentu froga pribatuak egitea. Eta horretarako
aurkeztu dira gure hiru heroiak… 500 euroren truke.
Gaixoak osatzen badira,
esperimentua arrakastatsua
izango da, zalantzarik gabe.
Eta sendatzen ez badira…
…arrakastatsua ere bai.

Baina jakina, arrakasta pribatua izango da.
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KOMEDIA BARBAROA
Nor ez da kezkatu edo harritu edo asaldatu azkeneko urteetan
hainbat gaitzekin gertaturikoarekin? Hegaztien gripea… Behi
eroen sindromea… A gripea…
Aldiro aldiro efektu
apokaliptikoak izango dituen gaitz berri batekin izutzen
gaituzte… Beldurtu egiten gaituzte. Eta beldur horrek etekin
komertzial bat eragiten du. Egoera horren aurrean kaleko
gizasemeok babesgabeturik sentitzen gara. Alarma soziala pizten
den bakoiztean nola erantzun behar dugun asmatu gabe.
Gai potoloa da, dudarik gabe, osasun
publikoa eta negozio
pribatuaren arteko harremanak konplexuak direlako.
Zientzialariek, politikoek
eta abarrek euren ikuspuntu
desberdinak kaleratzen
dituzte. Geuk ere
geure ahotsa
altxatu
nahi
dugu.

Eta gu komedianteak gara, beraz, komedia
bat egin dugu. Barrea da gure tresna.

Barrea, gure gaitasun kritikoak bizirik iraun dezan.
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DRAMATURGIAREN EZAUGARRIAK
“Aktore bakar bat eta hiru pertsonaia desberdin”
Bakarrizketa bat da “L-KM”. Bakarrizketa honetan, aktore bakar
batek hiru pertsonai desberdin antzeztuko ditu. Hiru pertsonaiok
egoera berdinari aurre egingo diote. Bakoitzak egoera hura era
desberdin batean ulertuko du. Ondorioz, bakoitzak era ezberdin
batez erantzungo du.
Hiru pertsonai desberdin badira ere, diskurtsoa bakarra da, etenik
gabea. Aktorea pertsonaia batetik bestera salto egiten ibiliko da.
Batek hasitako berbaldi edo akzioak hurrengoak jarraituko du,
espiral etengabean.
Akzio berberak efektu desberdinak sortzen ditu, nork egiten duen.
Hitz berberak esanahi desberdinak, nork esaten dituen.
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FITXA ARTISTIKOA
Gidoia: Patxo Telleria eta Jokin Oregi
Aktoreak: Mikel Martinez x 3
Argiak: Milakamoon
Musika: Edu Diego
Eskenografia: Gorka Minguez
Atrezzoa: Javi Tirado
Diseinu grafikoa: Javier Renobales (Txapo)
Zuzendaria: Jokin Oregi
Zuzendari laguntzailea: Ruth Guimerà
Ekoizpena: TARTEAN teatroa

Harremanetarako

Banatzailea:
Julio Perugorria Producciones S.L.
94.681.67.43
jpproducciones@jpproducciones.com
http://www.jpproducciones.com

Konpainia:
Tartean S.L.
635716174 – 656734500
tartean@tartean.com
http://www.tartean.com/
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IKUSKIZUN-ESPERIMENTUAREN LEKUKOEI GUTUNA
(esku programa)

JAUN-ANDRE AGURGARRIAK,
Mila esker azken esperimentu hirukoitz honetan lekuko izateko
gonbitea onartzeagatik. Urte luzetako lanaren emaitza ikusteko
unea iritsi da. Hau aukera hau eskeini nahi izan dizuegu,
bihotzez

eskertzen

dugulako

gurekiko

erakutsi

duzuen

konfidantza eta pazientzia. Seguru gaude ez zaizuela damutuko
gure

proiektuan

inbertitu

izana,

apaltasunez

esan

bait

dezakegu, negozio farmazeutikoaren esparruan kontzeptu berri
bat sortu dugula, gure enpresa goren mailan kokatuko duena.
Azken frogaren lekuko izateko gonbitea egin dizuegu, guztiok
batera, doktore zein akziodun, arrakastaren sentipena dasta
dezagun.
Eseri beraz, eta gozatu, etorkizunik oparoena eskura dugu,
zientzia lagun!
Osasuna,

John Tellemartiregi
Protasintex Antzezfortis Theatropharma S.R.L.-ko Zuzendaria.
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Larria, Kutsakorra eta Mendebaldekoa
Hiru pertsonaje daude, edo hobeto esanda, hiru pertsonak osatzen dute gure
pertsonaia; hiru pertsona desberdin eta pertsonaia bakar bat. Izenik ez diegu emango,
eta beraz, A, B eta C deituko diegu. Bakoitzaren nortasunaren zehetasunak ekintzak
berak emango dizkigu. Karakterizazioa, berriz, oso xumea izango da. Pertsonaien
aldaketa konbentzio azkar eta mekanikoaz egingo da: pertsonaia aldatzen denean,
panel batean agertuko den identifikazio digitala aldatu egingo da: Gela 001, Gela 002
eta Gela 003. Pertsonaien itxura fisikoa berdina da. Ospitaleko arropak areagotuko
du berdintasun hori. Atrezzoko ñabardura batzu desberditzen dituzte hasieran eta
bukaeran.
Eskenatokia gela isolatu bat da. Ohe bat. Atzean, janariak eta trasteak pasatzeko
torno birakari bat. Alboak eta aurrekalden kristalezko lehioak balira bezala jokatuko
du aktoreak.
Ikusleak eskenatokiaren inguruan egongo dira, albo eta aurrekaldean. Lehenengo
lerroetako ikusleei bata txuriaz jantzi eta maskarillaz orniturik egoteko aukera
emango zaie.

OFF
Ongi etorriak eta mila esker azken esperimentu honetan
lekuko izateko gonbitea onartzeagatik. Urte luzetako
lanaren emaitza ikusteko unea iritsi da. Seguru gaude ez
zaizuela damutuko gure proiektuan inbertitu izana,
apaltasunez esan baitezakegu, negozio farmazeutikoaren
esparruan kontzeptu berri bat sortu dugula. (…) Behin
betiko fase honetarako hiru gizabanako hautatu ditugu.
Une honetan lehenengoa sartzen ari da bere gelan.
B gelan sartzen da.

OFF
Esperimentuaren baldintzak bereziak direnez, boluntarioen
perfila ere berezia da. Horrek ez du esan nahi ordea gure
produktua gizarte osora zabaldu ezin dugunik.
Iluna.

OFF
Enpresaren segurtasuna eta sekretua lehenesten dugu, baina
beti ere ahalik eta kalte gutxiena eginez, orain arteko
prozesu osoan egin dugun era berean.
Argia.
C atean dago, sartzeko prest.
Hain zuzen ere, bigarren gizabanakoa bere gelan sartzen ari
da une honetantxe.
C gelan sartzen da.
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OFF
Esan bezala, boluntarioen hautaketa “oso” delikatua izan
da… (…) Baina egoera fisikoaren ikuspuntutik behintzat,
guztiz normalak direla baieztatu dezakegu.
C herrenka dabilela ikusten dugu.

OFF
…Ia guztiz normalak.
Iluna.
Dena den, frogari ekin baino lehen azken uneko azterketa
egingo zaie. (…)
Argia. A atean dago, sartzeko prest.
Oraintxe hirugarren gizabanakoa hirugarren gelan sartzera
doa.
A gelan sartzen da.
(...) Ikusten duzuenez, zuen eserlekuetatik hiru gelak
kontrolatzeko modua duzue. Azken esperimentua has
daiteke. Ikusi beraz, eta gozatu, etorkizunik oparoena
eskura dugu, zientzia lagun!
A
E! Hor zagoze?, aditzen da? Ondo, dana ondo. Ederra gela, gero! Hau montajea!
Zenbat kristal! Hori bai, bentanie asko baina bista gitxi. Baina bardin deutso.
Zeuek gura dozuena. Hau be ederto. Kontratu fijoa egin ahal deustazue. Neure
bizitza osoan lehenengoa izango litzateke, baina nik esperientzia daukat honetan.
Lagunek “El pastillas” esaten deustee, atara kontuak! Nigaz gura beste bakuna
probatu ahal dozue. Dana Barrure! Beste bi señorito horreekaz, ostera, jai
daukazue.
(Ikusleei begira) Hor zagoze, ezta? Bai bista gitxi bai zuen itzalak ikusten dodaz.
Zenbat doktore! Eta ze dotore! Hau ohorea! Zientifiko mordoa neuri begira!
(Emakume bati begi-keinua) Hola, guapa. Apartekoa zuen lana. Zuek barik ez zan
egongo ez tripirik, ez perikarik, ez ezer. Zuek badakizue jendea zoriontsu eiten eta
ez pailazo puta horreek. Amaitzean afaltzera inbitauta zagoz. Tira, hamendik
bizirik urteten badot, ze esperimentu hau ez da parte onekoa izango, seguru,
bestela ez zendukee dirutza hori pagauko. Ostia, bostehun tronpo!
B
500 euro! Diru horregatik ni ez naiz etxetik irten ere egiten. (…) Kurrikuluma
irakurri duzue, ezta? Ekonomian lizentziatua. Master bat egiten ari naiz orain,
ordu libreetan, lanetik ateratzen naizenean, “Enpresa Management”. (…) Jakina,
zuek zientzietakoak zarete, laborategiko arratoiak, eta ez dakizue manager bat zer
den. Ea nola azaltzen dudan. Bi gehi bi zenbat den galdetzen badizuet, zuek lau
esango duzue: heziketa zientifikoa. Manager batek, aldiz, ateak eta lehioak itxi eta
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belarrira xuxurlatuko dizue: “Bi gehi bi? Bueno, hori negoziatu daiteke. Zenbat
izatea nahi duzu zuk?” (…) Jakin nahiko duzue zer egiten duen ekonomista
lizentziatu honek kobayarena egiten 500 euro ziztrinen truke. Hara ba,
altruismoagatik. (Serio jarri baina segituan barrez hasiko da) Ez, orain benetan,
farmazeutiken munduan interesa daukat, jakinmina… Etorkizuneko negozioa da,
zihur naiz. Manager bat behar baduzue, zuen eskeintza aztertzeko prest nago.
Eta? Esperimentu hau? Ziur goseak hiltzen dagoen alproja mordo bat apuntatu
dela, ez? Hori du ona krisialdiak, esku lan merkea topatzea erreza dela. Porzierto,
zelan aukeratu gaituzue gu hirurok?, ze nik bi hoiekin ez daukat zer ikusirik.
Bueno, kuestionarioan nik ere diruagatik natorrela esan nuen bi aukera besterik
ez zeudelako, A: diruagatik. B: Gizarte-Osasunak kezkatzen nauelako. Gizarteosasuna! Norbaitek “B” erantzun badu, edo Iruñakoa da, edo hipokrita hutsa.
C
Nik “B” erantzun dut. Esperimentuan parte hartzen duten beste bi jaun horiek
bezala, seguru. Oso jatorrak ziruditen. Zer izango zen munduaz giza-kontzientzia
amini bat gabe? Bestearen tokian jartzea gustatzen zait niri. Sufritzen duenaren
tokian, batez ere. Foka monjeak, esaterako, gaixoak desagertzeko zorian daude.
Ba nik foka monje bat apadrinatu dut. Ekintza zibikoak ditut nik gustoko, bai:
giza kateak, itzalketa kolektiboak, kazeroladak… Kotxerik gabeko egunean ezin
izan dut inoiz parte hartu, kotxerik ez daukadalako. (TERMOMETROA hartu)
Dena den nirea ez da altruismo hutsa. Esperimentu honetan parte hartzeko
arrazoi pertsonal bat ere badaukat. Nire emaztea gaitz sendaezin batek jota hil
zen, duela asko. Hil eta gutxira bakuna atera zuten, txertoa. Beranduegi
berarentzat. Horregatik etorri naiz, berriro halakorik gerta ez dadin. Hemen
daukat bere argazkia. (Boltsikotik ateratzen du) Ikusteak min ematen dit eta ez dut
aspaldi begiratzeko adorerik izan, baina gainditu beharra daukat. (Begiratzen du)
Aiba!, a ze bibotea! (…) Ah, ez, hau foka da. Iruditu zait niri, ba, argalegi zegoela.
(Gorde eta beste bat aterako du). Hau da. (Hunkituta begiratzen dio) Ezin dut
burutik kendu ospitalean hil zen eguna. Denetarik eman zioten, baina…
Droga bat emango diguzue, ezta? Jakina, txertoa funtsean horixe baita, ez? Bueno,
hartu behar baldin bada hartuko dut baina, ez dakit, bildurra ematen dit, ze…
drogak….
A
…puta madre dagoz. Drogen arazo bakarra... ez eukitea da; eta drogak eukitearen
arazo bakarra, aldean dozuzanean maderoek atrapatea. Algezirasen gertau jakun:
hogeitamar bola hatxis pasa behar genduzan eperdian sartute, eta lau ginen. Eta
ea, listoak, zelan banantzen dire 30 bola lau eperditan. Zertarako balio dabe
matematika puta horreek?
B
Manipulatzeko, jakina. Zeuek frogatu nahi duzuena, interesatzen zaizuena,
frogatzeko. Logikoa da, logika enpresariala.
36,7. Gorputzaren tenperatura bera ere erraz manipulatu daiteke matematikak
behar bezala erabiliz: sartu ezazu paziente baten burua labean eta oinak
kongeladorean, eta bataz besteko tenperatura normala izango da. Norbait
Polonian jaio eta Frantzian bizi bada, bataz beste alemana da.
(TENTSIOMETROA jartzen duen bitartean…) Indiako jaiotze tasa heriotze tasaren
halako bi da, bi jaio eta bat hil, beraz bi pertsonetatik bat hilezkorra da Indian.
C
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Eta Afrikan? Hango egoera tamalgarria da. Malariagatik bakarrik miloika ume
hiltzen dira, eta malaria hain errez desager liteke, baina ai! Zenbat kostatzen zaien
batzuei bestearen tokian jartzea! Mesedez! Malariaren kontrako txertoa denon
artean ordainduko bagenu, bakoitzari zenbat tokatuko litzaiguke?
A
…zazpi bola eperdiko, baina jakina, 7 bider lau veintiocho: bi sobran. Zer egin?
Bertan erre genduzan, pentsioan, ri-ra, bata bestearen ostean, ferrya hartu baino
ordubete lehenago. Kontrola pasatu nebanean begiak alkatxofak lez neukazan.
Madero bat hurreratu jatan eta esan eustan: “Ze, arazoak drogekaz, ezta?” Eta
nik, “Ze ostia, danetarik daukat eta!” Nirea bai morala!
B
Morala beti progresoaren atzetik dator, erremolkean. Zientziak ezin du itxaroten
egon. “Gizon zintzoa”-ren egitura genetikoa aurkituko dugu, “gizon zintzoa” zer
den definitzera iritsi baino lehen. Gizon zintzoa! Mesedez! Zer da gizon zintzoa?
C
Bestearekiko enpatia sentitzeko kapaz dena. Guztiekiko.
Honek pitatu du jada. (Pantailatxoari begira) 17-10. Oso altu ez? Bueno, ez naiz
harritzen, egoera hauek estresanteak dira. (KASKOA hartu). Nik esatebaterako
Palestinoekiko enpatia sentitzen dut, baina horrek ez luke meriturik izango aldi
berean Juduekiko enpatia bera sentituko ez banu. Ziur nago “enpatiaren”
etimologia “empate” hitzetik datorrela. Palestinar eta israeldarren arteko gudan
ni empatearen aldekoa naiz beti. X bat kinielan. Biok berdin poz berbera eta
berbera ere mina.
A
Itzela, mina itzela izan zan, eperdian, maderoek zazpi bolak ataraterakoan. Gero
beraiek erre ebezan (porroa egiteko keinua eginez) baina astiro-astiro. Kosto
usaina Tetuaneraino heltzen zan.
B
Nik urrunetik usaintzen ditut negozioak. Txikitatik. Orain, esatebaterako, zeozer
usaintzen dut. Probatzen ari zareten bakuna hori negozio borobila izango da. Ziur
nago. Manager bat behar baduzue, zuen eskeintza aztertzeko prest nago. Zer da?
(Usainduz) Altzheimerrentzako zerbait? (Usainduz) Kantzerra? (…) Sida?
(Usainka) Parkinson? (…) Gripe A, B, Z…? Antxoaren gripea!. Ez duzue esan
nahi? Ondo egina. Nik berdin jokatuko nukeen. Zuen etika ulertzen dut. Esaten
den bezela: el fin justifica a los médicos.
Aholku bat emango dizuet, debalde. Negozio ona egin nahi baduzue; boltsan
pepinazo on bat eman nahi baduzue, berdin dio ze gaixotasuna aukeratu,
inportanteena komunikazioa da, publizitatea, jendeak gaixotasun hori ezagutu eta
beldurra izan dezan. Erreza izango zaizue, komunikabideak kontrolatzen dituzue,
ezta? Beldurra sortu behar da. Negozioa hemen dago. (Burua seinalatuz).
Beldurra ona da. Izua hobea. Histeria kolektiboa sekulako pepinazoa!
C
Ah ze sustoa! …eskerrak esperimentua sikologikoa ez den. Ez da sikologikoa,
ezta? Zerebroa oso gauza konplikatua da. Guk zerebroa ulertzerako, gure
zerebroa sinpleagoa izan beharko zen baina gure zerebroa sinpleagoa izango
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balitz, gu ere oso sinpleak izango ginateke, eta orduan ez ezin izango genuke ulertu
gure zerebroa, ez dakit ulertzen didazuen.
Bueno, ixilduko naiz, gehiegi hitz egiten dut. Ba, nahi duzuenean….
A
Zer? Beste froga bat? Edo esperimentua? Zer, heldu da momentua? Esperimentu
momentu, eta gero monumentu ala, eskarmentu… Bai! Heldu da, hamen dago!
Joder! Eta honetarako hainbeste misterio? Beraz, pilula bat da. Hostia, pilula bat!
Lagarto, lagarto. Gau batean morroi batek tripi bat pasau eustan, parte txarrekoa.
A ze bidaia! Gau santu osoa txortan eiten Montserrat Kaballegaz. A ze nazka. Ez
da lodia dalako. Niri gustetan jataz zer ikutua daukaten andrak. Aguantaten ez
dotana opera puta hori da. Eta señorita gorgoritoak ein eta ein ibili zan txortaldi
puta osoan. Aguntaezina. Horregatik, zerbait sartzen dotanean gustetan jat jakitea
kamellua nor dan. Horrela badakit zeini apurtu behar deutsodazan ankak. Honek
izorratzen banau nori eskatuko deutsodaz kontuek. Zeuri ez morena, badakit zeuk
ez deustazula sekula minik emongo. Beste guztiok abisauta zagozie. Tira, ba.
Bostehun tronpo horreengatik! Zer, urduri zagozie? Funtzionatuko dau?, ez dau
funtzionatuko? Ia ba…Topa daigun eta pakea!
B
Zientzia eta negozioaren alde! XXI. Mendeko pepinazoa!.
C
Zuregatik, Marta.
Beno, badago. (Pixka bat itxaron eta gero) Ez dut ezer nabari. Akaso azkure pixka
bat… Baina hori hipokondriako xamarra naizelako. Txertoak errekakzionatzean
azkurea eragiten du, eta tenperatura dezima batzu igotzen da, baina ordu batzu
pasatu behar dira. Oraindik ez… Kontua da azkurea sentitzen dudala zerean...
(Xilborrari begira) Jainko maitea, zerbait atera zait xilborrean! (…) Ah, ez, pelusa
bat da. Pelotilla bat. Xilborrak ze politak, ezta? Batez ere inguruan emakume bat
daukatenean. Martari ez nion inoiz… Beno, ez du ajola…
Etzatera noa. Nik atseden hartzea nahiko duzue zera honek efektua egiteko. Bai,
lokuluxka bat egingo dut.
Bueno, ixilduko naiz, gehiegi hitz egiten dut.
Gero arte, Marta.
Ondo lo egin foka. Foka! Ze hotza! Izen bat jarri behar nioke. Esango du gaixoak:
A ze padrino kaxkarra! Melisa, Felisa, Elisa. Lisa, Isa, Nikanora.
A
Ohean eserita, mantaren azpian. Halako batean maindireen artetik esku bat
agertuko da, irekia, zurruna, sumindua. Eskua iluntasunean nabaria da, halako
fosforeszentzia bat daukalako. Terrorezko tremolo batek eskena azpimarratzen du,
egoerari tentsioa emanez. Eskua leporantz hurbiltzen da astiro, asmo txarrez, A-ren
gorputzaren gainontzeko atal guztiak lasai lo dauden bitartean, hurbil dagoen
tragedia sumatzeke. Eskuak berezko bizitza duela dirudi. Lepora hurbiltzean
publikoaren tentsiozko xurrumurru bat entzungo da. Eskuak keinu batez ixiltasuna
eskatzen du. Eskua berriz ere leporantz doa. Irri maltzur bat entzuten da, eta berriro
ere ixiltasuna eskatzen du. Gero hatzen koxkorrak klaskatu egingo ditu. Azkenean,
katu mogimendu batez, Aren lepora oldartzen da. Gorputzak erreakzionatu egiten
du.
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Baina zer…? Lagundu!! Akatu egin behar nabe!!
A bere eskuaren kontra borrokan hasiko da, azkenean mendean hartu eta zapaldu
egingo du.
Ostia!! Baina zer…?
Eskuari begira, orain apal eta menderatua.
Neurea da eta! Zer pasa da? Zer…? Zer emon deustazue?
Eskua berriz ere suspertzen da. Zabaldu egiten da, tentsioz aidean. A-k beldurrez
begiratzen dio.
Eh, lasai… lasai…
Eskua aurpegira hurbilduko da.
Egon, egon, egin daigun berba! Berba egin daigun! Zer egin deutsut
nik? Bizitza osoa daroagu alkarregaz eta zu beti izan zara nire
eskumako eskua. Eta alkarregaz pasau doguzan une goxoak? Ala ez
dozu jada gogoratzen, pirata?
Eskua albo batera begira, lotsatuta bezela.
Hara ze lotsorra dan bera! Ai, ze potxoloa… Norenak dira bost
atzamartxuok? (Publikoari) Formal-formala da, ba, ez dakit ze ostia
pasaten jakon gaur.
Eskua lepoa laztantzen hasten da.
Ai, kendu, txotxoloa, orain ez, mundu guztia begira dago eta.
Belarria laztantzen dio.
Belarria ez, bero paraten… Ahhh…
Eskua belarritik gorputzean behera doa, bularra eta tripatik pasatuz, eremu
intimoetara iritsi arte. A exzitaturik dago, baina gainditu egiten du.
Ez, orain ez. (Tinko) Ezetz, ostia! Buruko mina daukat.
Eskua urruntzen da, mindurik.
Ba…, ez zaitez horrela jarri. Nik maite zaitut, baina badira momentuak
eta momentuak. (Ezkerra erakutsiz) Begira zure ahiztari, ze formal
dagoen.
Eskuineko eskuak kolpea ematen dio ezkerrekoari.
Ez hasi lelokeriatan, e? Eskatu barkamena zure ahiztari!
Eskua beste aldera doa.
Barkamena eskatzeko segituan, bestela ez deutsudaz atzazkalak
moztuko!
Esskua lepora oldartzen da abisurik gabe.
Ah…! Ah! Lagundu!! Lagun...!
Lurrera doa eta defenditzen da azkeneko hatsa bota arte. Aren gorpua lurrean
datza, denbora tarte batez.
Gero altzatu egiten da, barrezka.
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Baneukan hau egiteko gogoa! Adi ibili, gero, eh, hau benetako gaixotasuna da-ta.
“Esku arrotza”-ren sindromea. Telebistan ikusi neban, kartzelan. Sustoa emon
deutsuet, eh? Hainbeste urte bakuna puta hori prestetan eta dana popatik
hartzera. A ze porrota! (Serioago) Hori bai, inok ez dau zirkinik be egin niri
laguntzeko. (Emakumeari) Ezta zeuk be, morena. Hamen bakotxak berenari, ezta?
Joder, kartzelan lagun legalaguak neukazan.
Eskuak “popatik hartzera” bidaltzen ditu.
Ja, ja… Eh, ni ez naz izan, eh! Tira, afaria prest dagoenean abisau.
B
B esnatu. Gaixotasun arraro bat daukan seinale nabarmenak ditu (arratoi buztan
bat) baina bera ez da konturatuko. Aharrausi egingo du.
(Irribarrez) Uf ! Lo geratu naiz. Seko gelditu naiz. Harrigaria ! Nik ez dut inoiz
siestarik egiten. Beharra nuen, antza. Bai, aste gogorra izan da. Lan handia. Eta
zuek? Hor jarraitzen duzue? Hori da! Horrela gustatzen zait niri, jotake, japoniar
erara. Oporrik gabe. Ba, ni ederki nago. Ez dut ezer arrarorik sentitzen. (…) A ze
lasaitua, ez da ezer arrarorik gertatu! Ikara pixka bat banuen, ez pentsa. Tira, bai,
badakit, zer demontre gerta zitekeen ba!, mendebaldean gaude, hemen dena
kontrolpean egiten da. Froga “arriskutsuetarako” Hego Amerika edo Afrika dago.
Eta zer nahi duzue, horrek segurtasuna ematen dizu. Gu materia gara, baina haiek
materia “primoa”. (…) Ea, ez dut inoren kontura barrerik egin nahi… hoiena
gogorra da. Zinez sentitzen dut. Baina ez naiz errudun sentitzen. Ondo merezita
daukagu daukaguna, jode. Pekatua ote da zorionari eustea?
C
Jo ! Ba ni ederki nago ! Ez dut ezer arrarorik sentitzen. Akaso dosi txikiegia izan
da. Nik beste zerbait espero nuen, Martarengatik, berak sufritu zuena
sufritzeagatik. Hau da nire lema: “jarri zaitez bestearen tokian”. Lehen ere esan
dizuet. Baina alde guztien tokian jarri behar duzu arazo bat behar bezala
ulertzeko, eta ez da hain erraza. Urtetan landu dudan dohaia da. Manganeses de la
Polvorosa-ra joan ginenekoa bezala. Herri hartako festetan ahuntz bat botatzen
dute elizako kanpandorretik behera. Gu, Komitekook, performance bat egitera
joan ginen, “Animal zaitez zu ere” kanpaina barruan: kanpandorrearen azpian
koltxoneta handi bat ipini, boluntario bat aukeratu genuen, ni neu, ahuntz adar
batzu jarri zizkidaten kopetan, kokozpean bizartxo bat, eta ipurdialdean buztan
erridikulo bat jarri zidaten… ze itxura neukan!... eta kanpandorretik behera bota
ninduten. Bizkarrean lema neraman idatzita: “jarri zaitez nire tokian”. Baina
Manganesekoek ez dituzte antza metafora bisualak ulertzen, ez baitzuten zirkinik
ere egin. Mina eman zidan, min handia… Bueno, mina Kanpandorretik bigarrenez
bota nindutenean. Koltxonetatik bi metrotara jausi nitzen. Animal halakoak!
Herritarrek ospitalera eraman ninduten ziztu bizian eta horri eskerrak, hanka bat
behintzat libratu nuen. Denbora luze egon nintzen ospitalean eta haiek visitan.
Lagunak egin ginen. Zelan esaten zuten?: ¡Viva las fiestas de Manganeses de la
polvorosa!. Oso jatorrak dira. Hurrengo urtean ahuntzaren festan hartu nuen
parte. Baina ahuntzak desagertzeko zorian ez daudelako, bestela ezta pentsatu ere.
Bueno kontua da ahuntzaren tokian bakarrik ez, alde bien tokian jarri beharra
dagoela.
Bueno, hobe dut ixildu. Gehiegi hitz egiten dut. Ixilduko naiz.
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A
Lotan ari da hitz egiten.
Ixildu!
¡Ooohhhh! Ez! Nahikua, mesedez!! Nahikua!! Ixildu hadi
behingoagatik… Ez, Montse, gehiago ez… Gehiago ez… Nahikua da!!!!
Esnatuko da. Berari ere pilularen efektuak nabaritzen zaizkio.
Joder! Tripi petral hura hartu nebanetik a ze amets erotiko nazkanteak
neureak! Aguantaezin….
Aaaahhhh!!!
B
Aaaahhhh!!! (botaka) Barkatu. Ez dakit zer gertatu zaidan. Ni ez naiz botaka
hastekoa. Eta gainera hemen, denon aurrean. Bizitzan izan dudan egoerarik
lotsagarriena izan da. (puzkerra)
Bigarren egoerarik lotsagarriena izan da.
Parkatu. Siestan hoztu egin naiz, antza. Freskoago dago, ezta? Aire egokitua jarri
al duzue? Ez zen behar. Hemen ikusi nahiko nuke nik andrea. Berak kontrara,
kalefakzioa beti topera ipinita! Umeak gaixotuko direla… ala, bota dirua
lehiotik!... Ez diot esan nora nentorren. Esan nizuen kuestionarioan, ez, ez nion
esan. Aztoratu egingo zen. Bildurra die farmazeutikei. Badakizue, interneten
irakurtzen dituen beldurrezko istorio hoiek. Arestian bat kontatu zidan, behar
bada zuek entzuna duzue.
Duela 2 urte, enpresa farmazeutika ezagun batek, Baxter, gripe arruntaren
kontrako txertoak bidali zituen Europa erdiko hainbat laborategietara. Biztanleen
artean banandu baino lehen, eskerrak, mediku batek kasualidadez, ohikoak ez
diren froga batzuk egin eta zera deskubritu zuen: txertoan bi birus desberdin
zeudela, bata Hegaztien Gripearen birusa, izugarri hilkorra baina nekez kutsatzen
dena. Eta bestea gripe arruntarena, leuna baina oso kutsakorra. Notizia ez zen
komunikabide handietan atera. Baxter enpresak istripu bat izan zela esan zuen eta
txertoa erretiratu egin zen. Txerto hura erabili izanez gero posibilitate handiak
zeuden
gripe
berri
bat
sortzeko:
LARRIA,
KUTSAKORRA,
MENDEBALDEKOA; gripe perfektoa, beraz. Kriston pepinazoa!! Emaztea oso
kezkatuta zegoen. Baina ze sinesbera den, ze tunttuna, ze, ze, ze …
Ze usaina!
C
Aiba! Zer da hau?
A
Ze ostia daukat hemen?
B
Ispilu bat! Ispilu bat behar dut!
C
Jo, Manganeses de la Polvorosa-ko ahuntz bat ematen dut! (…)
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A
Jode… 500 euro honegaitik? Azkenean aitak arrazoi: “Zenbat bihar, biharrik ez
egiteko!”.
B
Zer egin didazue? Ez duzue kurrikuluma irakurri? Honetarako behar zenuten
ekonomista bat? Milaka pertsona daude diru gutxiagogatik hau egiteko prest!
C
Nik debalde egingo nuke, honek biziak salbatzeko balio izango duelako, ezta?
Badakit funtsean zuek bakarrik bilatzen duzuela…
A
…gu akabatea. Zer? Zaborraz librateko sasoia heldu da? Ba, nigaz jai daukazue,
putakumeak!
(Neskari) Badakizu, morena? Hemen hilten banaz, zeuk bakarrik igarriko dozu
nire falta. (Besteei begira) Baina ez da pasako. Ez deutsuet beldurrik. Nik dana
aguantaten dot.
Lurrera jausten da
B
Ezin dut gehiago! Inork ez daki hemen nagoenik… Ezta etxean ere. Emazteak uste
du lanean nagoela, bankuan. Umeek ez naute ikusten: “eske aitatxo beti dago
lanean. Etxetik kanpo ematen dut eguna, noraezean. Zenbat gezur. Jakin ere inork
ez daki langabezian nagoenik ere. Hiru urtez gezurrak esaten. Hainbeste gezur
esan dut ezen nik neuk ere sinestu egiten ditut. (Ohera doa) Lehen esan dizuet 500
euro niretzat gutxiegi zela. Zinez esan dizuet. Nik ere sinestuta. Ez nekiena zera
zen, apur bat estutuz gero 50engatik edo 10engatik ere egingo nuela, edozer.
Beldur naiz, bai. Gelditu hau, mesedez!
C
Segi, segi aurrera. Gauza haundia egiten ari gara, ziur naiz. Hau une historikoa
da! Marta nitaz harro egongo litzateke… Beno, edo ez, ez dakit. Izan ere ez dakit
Marta nolakoa zen.
Ez nuen behar beste ezagutzerik izan. Marta nire auzokidea zen. Egunero ikusten
genuen elkar aszensorean. Ni boskarrenean eta bera hirugarrenean bizi zen.
Aszensorea goizeko 8 eta 43an hartzen nuen egunero, juxtu bera etxetik lanera
irten baino minutu erdi lehenago. Eguraldiaz hitz egiten genuen. Beno, nion. Baina
beti alderdi desberdinei buruz. Batean esaten nion: “Goizean laino trinkoak
iturburuetan eta arratsaldeko hego haizeak giro lanbrotsua ekarriko du” Bestean
“Antizikloia hurbildu ahala tenperatuek gora egingo dute eta maximoak 20
graduren bueltan ibiliko dira.” Hola egon ginen bost urtez, astelehenetik
ostiralera, hamabost segundu egunero, isobara, antizikloi eta begiradatxoen
artean. Gogoan daukat aszensorea hirugarren pisuan gelditu gabe pasatu zen
lehenengo eguna. Hurrengoan ere ez zen gelditu… Ezta hurrengoan ere… Hiletan
egon nintzen. Bere senarrak lore koroa bat utzi zuen. Bizitza osoan erosi zizkion
lore bakarrak, seguru! Nota bat idatzi nuen sinaduren liburuan. “Gaur ez da
eguzkia atera”. Ez zen berriro irten niretzat. Alargunaren tokian nola hasi nintzen
jartzen ez dut gogoratzen. Marta nire emaztea izan zela norbaiti esan nion
lehenengo aldian ni neu ere harritu nintzen. Baina ez nuen gezurrik esaten. Marta
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nire emaztea izan zen inork ez zuelako nik beste maite izan. Eta kitto. Batzuontzat
gure benetako bizitza, bizi izan ez dugun huraxe da. Egia egiaren parte bat baino
ez da.
Eta… orain?
A
Joder! Orain errematea, ez? Orain xiringazo bategaz akatu gura nozue. Ba
izorrau. Nik paso.
Tira! Bardin deutso! Xiringazo bati ezetz esaten deutsodan lehen aldia izango zan.
Apur bat probaukot. Apur bat baino ez.
B
Banoa ulertzen apurka-apurka. Gaitz berria sortu duzue eta, aldi berean, gaitz
hori sendatuko duen medizina, ezta? Negozio borobila! Kriston pepinazoa!.
Emaztea berriz ikusterik banu esango nioke berak zuela arrazoi, gauza hauek
gerta daitezkeela, eta aukera eduki ezkero…
C
…besteen alde zerbait egiteko, ba egin egiten da eta kitto. Eskerrik asko. Oso
atsegina izan zara. Eta zure lana, zoragarria. Ez dut ziztada sentitu. Bueno, egia
esan ez dut gorputza batere sentitzen. Baina lasai. Badakit zu ere sufritzen ari
zarela. Hemendik irteten naizenean zuen tokian jartzea gustatuko litzaidake. Zuen
lana ez da erreza…Ulertzen dut. Denak izan zarete oso atseginak nirekin. Eskerrik
asko…
A
Aguantau dot, bai ala ez, kabroiak? Zuek ez nozue ezagutzen. Inok ez nau
ezagutzen. Gure aitak esaten eustan apurtutako erloju batek baino gitxiago balio
nebala. Zaharrak ez ekiena zera zan, apurtutako erlojuak egunean bi bider
gitxienez ordua puta madre emoten dauala. Eta oraingoan neuk be bete-betean
asmauko dot, hamen ein dozuena ez dalako batere normala.
B
(Beldurra izkutatu nahiean) Hemen egin duzuena… hobe ixilean gorde, ezta? Nire
aholkua horixe da: ondo gorde sekretua. Negozio borobila duzue esku artean.
Zorionak. Manager bat behar baduzue, zuen eskeintza aztertzeko pr…... Jakina,
nire diskrekzio osoarekin kontatu ahal duzue. Inork ez du jakingo hemen zer
gertatu den. Inork ez. Morala progresoaren atzetik dator…lehen ere esan dizuet.
Zientziak ezin du itxaroten egon. Zorionak. Tira, hori ere esan dizuet… Bukatu
badugu…etxera joan beharko nuke, emaztea ez kezkatzeko… Diskrezioz jokatu
behar dugu… Esperientzia interesgarria izan da….
C
(Deskonzertaturik) Esperientzia… nola esan… kuriosoa izan da, dudarik gabe. Une
honetan pixka bat nahastuta nago. Alde batetik pozik… Bestetik… Hainbat
jendearen tokian jarri beharko nintzateke arazoa behar bezala aztertzeko. Zuen
tokian, gaixoen tokian, herritar arruntaren tokian, nire tokian ere apur bat.
Kalera irten, komiteetako jendearekin komentatu eta nire eritzia emango dizuet.
Orain ez dakit Nobel Saria merezi duzuen ala…
A
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Sekulako palua emongo deutsuet. Kontaktuak dodaz, abokatuak ezagutzen dodaz.
Ez naz ni epaiketa gitxitan egon, gero! Enpasteak eta guzti atarako deutsuedaz.
Aizu, txata, afaltzera gonbidatzearena aurrera doa. Limusina bategaz etorriko naz
zure bila. Nik, zu banintz, bata kutre hori erantzi eta ostia bizian joango
nintzateke jantzi dotore bat erostera. Kremalleraduna. Botoiak gorroto dodaz.
Zabaldu atea! Ez dot berriro errepikatu gura!
A! Hau nirea da. (eraztuna hartzen du)
Zabaldu atea, ostia!!
Kea sartzen da gelan
Kabroiak!
B
Merkatu beltzean gibelak 150.000 euro balio du, giltxurrunak 120.000, kornea
bera 40.000tara iristen da. Bihotzagatik 60.000 euro baino ez dute ematen. 60.000
euro, gibela baino merkeago, harategian bezala. Nora ote doa bihotza tripakiak
baino gutxiago kotizatzen duen gizarte bat! Baloreak galtzen ari gara.
C
Gaizki pentsatzen duten hoietakoa banintz, ondorio hauxe aterako nuke : zuek
jendea gaixotzeko prest zaudetela, gure kontura aberasteko. Baina zer irabazten
dugu gaizki pentsatuta? Ez, guztiz kontrara, zuk susmatzen duzue oraindik
existitzen ez duen gaixotasun honek, hemen probatu duzuen gaixotasun honek,
gurekin frogatu duzuen gaixotaxun honek, egunen batean benetan existituko
duela. Eta etorkizunean gerta daitekeen osasun katastrofeari aurka egiteko, zuek
aurreratu zarete, laborategian gaixotasuna sortuz… eta bere kontrako antidotoa
prestatuz.
Miloika bizitza salbatuko dituen botika miragarria. Garaiz prestatua, nire Marta
gaixoari gertatu zitzaiona beste inori ez gertatzeko.
Bai, sinisten dut. Sinisten dut zuek gizartearen ongizatearen alde ari zaretela.
Sinisten dut. Asmatu egin dut, ezta? Ikusten? Ona naiz bestearen tokian jartzen!
Musikak pertsonaiaren hitzak estaliko ditu,. apurka, apurka hiltzen den arte.
ILUNA.
AMAITU DA
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