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Lana / La obra

Udaltzaingoaren auto batek kalea mozten
zuen. Haren atzean, Ertzaintzaren auto an-
dana. Are atzerago behinola auto bat izan
zena. Handik metro batera estalki hori bat.
Haren azpian gorpu txikitu bat. Huraxe zen
ordu batzuk lehenago iruditutako eszena-
toki makabroa, eta Iñaki demas izorratu
zuen hutsik ez zuela egin ohartzeak. Ingu-
ruko etxeei erreparatu zien. Pertsiana gehie-
nak jaitsita zeuden, eta une batez bere bu-
ruari galdetu zion ea noiz utziko zion
kristalgintzak negozio bikain bat izateari.
Gero jendeari erreparatu zion, plastikozko
zinten atzetik jakinmina asetzen zuten per-
tsona haiei guztiei. Gero, txano baten az-
pian aurpegia estaltzen zuten ertzainei. Au-
totik atera gabe, Iñaki atrezzoari begira
egon zen luzaroan.

Atrezzoari begira protagonistari ez begi-
ratzearren. Bihozkadaren zama gainetik
kendu nahian. Bihozkada gainetik kentzeko
beldurrez. Eta pentsatu zuen miaketa egiten
ari ziren txanodun horiengana joatea zeu-
kala eta gorpu haren zatiak ezagut zitzake-
ela jakinarazi, txikitako lagun baten hatzak
zirela biltzen ari ziren haiek.
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Egilea / El autor

Xabier Etxaniz Rojo (Trintxerpe 1971).

Bere literatur ibilbidean ipuingintza da gehien jorratu duen generoa. Lau ipuin bilduma ar-
gitaratu ditu: Begiak itxi eta kitto (Elkar), Hamar manamenduak (Erein), Nork bere ozeanoa
(Erein) eta esku artean duzun Txatartegirako ipuinak hau.

Ipuingintzaz gain, beste genero batzuk ere jorratu ditu, hala nola kronika Ekialdetik iritsi zen
Enara: nazioarteko adopzio baten istorioa (Alberdania) eta eleberria Koadro isila (Erein), ele-
berri honekin Donostia Opera Prima saria eskuratu zuen.

Berria egunkarian zutabe bat idazten du astero eta kolaborazioak egiten ditu Irutxuloko Hi-
tza egunkarian eta Aizu hilabetekarian.

1993az geroztik AEKn dabil irakasle lanetan.
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