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B
eti da zirraraga-
rria herrialde
bat lehenengo
aldiz zapaltzea,
eta horrek era-
giten digun po-

zez gainezka sartu gara Ekuado-
rrera. Andeak dira lurraldearen
bizkarrezurra, eta oihana dauka
mendikateak albo banatan. Ala-
baina, birikek ez daukate sime-
triarik, nabarmen handiagoa bai-
ta eskuinaldekoa: Amazonaseko
hauspoak ez du parekorik. Begi-
ratokietatik —sei mila metroen
bueltan dabiltzan sumendieta-
tik—, amaigabea dirudi zerumu-
gan galtzen den lautada berdeak.
Tontor izoztuetatik, behealdetik
datorren bero tropikala desira-
tzen da, eta alderantziz.

Ingurune aldakor horiek bizi-
kleta gainean esploratuko ditugu.
Bidaiatzeko era hori ahal dugun
guztietan laudatu ohi dugun
arren, oraingoan ez dugu aldeko

argudioen zerrenda luzea izenda-
tuko. Zuri utziko dizugu, irakur-
le, hurrengo lerroetan aurki di-
tzazun horiek. 

Bidegurutzean
Isatsetik ekin diogu herrialdeari,
Peruko mugatik, eta oihan bero-
tik goi lurretako freskotasunera-
ko trantsizioa izan dira lehen eta-
pak. Herrixka minimoak lotzen
dituzten lurrezko bideetatik ibili
gara, lehortzen jarritako kafe eta
kakaoa usainduz eta kolibri ihes-
korrak argazki-kamerarekin ehi-
zatu nahian. Altuera hartzen joan
ahala, nabarmen hoztu du giroa;
ia beti behe-lainopean dagoen
baso hezean gaude. Iratze erral-
doien hostoei so, arnasa hartu
dugu, sakon: oxigeno purua su-
matzen da biriketan sartzen.

Aire garbiak indarberrituta,
aurrera jarraitu dugu bidegurutze
batek geldiarazi gaituen arte. Ez-
kerretik, kostaldetik, datorren
haize beroak musika dantzaria
dakar berarekin: «Guayaquil City

lehertzear da, horrenbeste bero
ezin da jasan...». Gainera, nahasi-
rik dator abestia metropoli handi-
ko zarata eta kutsadurarekin. Ez
da, beraz, itsasaldera jaisteko me-
mentoa. Eskuinaldetik, Amazo-
niako soinu eta zapore
exotikoak iritsi zaizkigu.
Horiekin batera, ordea,
bero latz eta eltxo-arma-
dak ere antzematen dira.
Aurrera begiratuta,
mendialdetik jarraitzen
du galtzadak: behiak la-
rrean, patata- eta azena-
rio-baratzeak eta klima
freskoa; kontrolatzen
dugun ingurunea. Eskuinera ala
aurrera? Zalantza egin dugu. Az-
kenean, abenturari traizio txiki
bat egin eta zuzen jarraitu dugu,
mendiak ere erakartzen gaitu-
eta: eurite-garaia amaitzear, ber-
de-berdea dago paisaia.

Endredaturik
Mendi-bidean, gauza asko eskai-
ni dizkigute bertako biztanleek:

fruta freskoa, kafe egin berria,
bazkaltzeko gonbidapena... Se-
gur aski, gozatzen ari garen esku-
zabaltasunak badu zerikusirik
gure ibilgailuarekin: bizikletak
leundu egiten du munduko zo-

nalde pribilegiatutik gatozenon
eta herrixketako bizilagun umi-
len artean, ezinbestean, sortzen
den botere-harremana. Egoera
irauli egiten da: une horretan ba-
karrik bada ere, gu gaude beha-
rrean eta haiek laguntzeko mo-
duan. Bi aldiz pentsatu gabe, be-
hartsuak eman egiten dio
hurkoari, segituan sentitzen due-
lako premian dagoenarekiko en-

patia. Lezioa ikasi eta enkontru
horiekin aberastea besterik ez
zaigu geratzen guri.

Halaber, gonbidapen guztien
artean, norberaren etxera sartze-
koa izan ohi da guretzat aberasga-
rriena —eta eskaintza hori maila
ekonomiko orotako pertsonen
eskutik jaso dugu—. Gaua igaro-
tzeko, kanpatzeko lekua eskatu
ohi dugu maiz, eta askotan suer-
tatu zaigu anfitrioiak belardia edo
garajea eskaini ordez, zuzenean
etxeko ateak irekitzea. Baina,
Ekuadorren, maila bat gora egin
du abegi onak; guk eskatu aurre-
tik hasi zaigu jendea etxera gon-
bidatzen: herriko plazan bazkal-
tzen ari garela, bidean gu ikusi eta
autoa geldituta... Aldaketa horren
atzean, hospitalitate-kontzep-
tuaren irakurketa ezberdin bat
dago; ez digute atea ireki guri fa-
borea egin eta aterpea eskaintzea-
gatik bakarrik, beraiek ere jaso-
tzea espero dute trukean: gure bi-
daiaren berri izan, gure herriko
bizimodua ezagutu... Konparti-
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tzearen plazera. Ondorioz, natu-
ralki luzatu ohi da egonaldia:
«Nola gau bakarra egingo duzue-
la gurean? Geratu mesedez gehi-
xeago, asko daukagu-eta orain-
dik partekatzeko!». Eta, guretzat
ere luxua denez bertako familien
egunerokoa ezagutzea, behin eta
berriz endredatu gara Ekuadorre-
ko etxeetan. Hori dena gutxi ba-
litz, batzuetan alkimia gertatu da:
ezezagunak ireki digu atea eta,
handik egun gutxira, laguna
agurtuz irten gara ate beretik.

Sumendietan

Familia-egonaldi horien ifrentzu
egokia dira naturako kanpaldi
bakartiak, eta oreka hori bilatu
nahian jarraitu dugu mendikate-
an gora. Pixkanaka, altuera hartu
ahala, zelai berdeetan bazkan ze-
biltzan behien ordez llamak, bi-
kuinak eta kinua-landareak
agertu zaizkigu bide-ertzetan.
Eta, hodei artean justu-justu bada
ere, lehen sumendiak ikusi ditu-
gu. Horietarik altuena den Chim-
borazora hurbildu garenean, in-
gurunea hotza eta idorra bilakatu
da. Kolore mehatxagarria duten
lainoei kasurik egin gabe, 4.800
metroraino igo gara bertan kan-
patzeko asmoarekin. Eguraldiak,
baina, txarrera egin du, eta, elur-
ekaitzaren erdian, atzera egin be-
har izan dugu. Sudurra gorrituta
daukagunez, ezingo dugu umo-
rea galdu: «Hau da marka, Ekua-
dor tropikalean eta pedalei elu-
rretan eragiten!».

Giro hobea aurkitu dugu Quilo-
toara gerturatu garenean. Berezia
da ingurua: itzalitako krater erral-
doi batean eratutako aintzira. Bai-
na ez da tontor konikorik igo be-
har bertara iristeko; goi-lautada-
ren erdian, zuloan baitago galda-
ra. Amildegi ertzetik hogei metro-
ra egonda ere, ez dugu usaindu
ere egin iristear dena: begiratoki-
ra hurbildu eta kolpetik agertu
zaigu ikuskizuna: bostehun me-
tro beherago dago lakua, mendi-
harresiak inguratuta. Malkarretik
ia zintzilik dagoen lautada txiki
batean muntatu dugu kanpale-
kua, egunsenti ederraren espe-
rantzan. Asmatu dugu.

Festarekin jarraitzeko, Cotopa-
xira gerturatu gara. Hura da su-
mendietan sumendiena, ideien
mundu platonikoan aurkituko
genukeen molde perfektua. Ia sei
mila metrora dagoen krater elur-
tuari fumarola dario; alerta-egoe-
ran dago, leherketa-zantzuak
ematen hasi baita azken hilabete-
etan. Gaurkoan bare jarraituko
duela sentitu dugu, inguratzen
gaituen lasaitasunak kutsaturik
agian, eta patxadaz ezarri gara
mendi magaleko aintziraren al-

boan. Ilunabarra paregabea izan
da: zerua garbi, giza presentziarik
ez, kaio andetarren txio lekuz
kanpokoak....  Afaldu ondoren,
zero azpiko tenperaturari aurre
egin behar izan diogu izarren
ikuskizuna gozatzeko.

Tumbacoko Casa Ciclista

Sumendietako egun eder bezain
hotzen ostean, ekuadortarren go-
xotasunaren bila jaitsi gara Qui-
tora. Periferian geratu gara, or-
dea, Tumbaco izeneko herrian,
oasia baitago bertan bizikleta-bi-
daiariontzako: Santiago eta fami-

liaren Casa Ciclista. Atsedenerako
doako lekua eskaintzen dio fami-
lia horrek bizikletan bidaiatzen
duen orori, baina etxe hau hori
baino askoz gehiago da. Batetik,
aukera paregabea dago bertan
beste bizikleta-bidaiariak ezagu-
tu eta informazio nahiz esperien-
tziak trukatzeko —ohikoa da ha-
mar txirrindularitik gora elkar-
tzea—. Bestetik, eta batez ere,
familia maitagarri horren parte
izateko aukera eskaintzen dizute.
Santiagok daukan bizikleta-taile-
rrean, laguntzeko aitzakian, or-
duak eman ditugu etxe horretan

gertatu diren anekdota amaiga-
beak entzuten —26 urtean 1.600
bidaiaritik gora hartu dituzte—.
Horretaz gain, Doña Aura amo-
naren istorioak entzunaz duela
zortzi hamarkadako Ekuador
ezagutu dugu, baita gaur egun hi-
riburuan dagoen parranda-giroa
ere Ana Carolina alaba eta lagu-
nen eskutik.

Kostaldera

Berriro ere, bidegurutzea topatu
dugu Tumbacotik irten eta bere-
hala. Oraingoan, aldiz, ez dugu
zalantzarik egin, kostaldetik da-

tozen seinaleek zentzumenak az-
toratu baitizkigute: arrain friji-
tuaren usaina, olatuen erritmo
atsegina... eta jatorria antzeman
ez diogun ulu moduko bat. Zer
ote? Hipnotizaturik, ziztu bizian
abiatu gara itsasaldera.

Ezberdina da kostaldeko bizi-
modua, dena patxadarekin har-
tzera behartzen du-eta klima be-
roak. Azkenaldian izan ditugun
hotzak ahaztu nahian, segituan
moldatu gara ingurune berrira:
sandaliak jantzi, bustitako toalla
pirata-bandera gisan zintzilikatu
eta presarik gabe ibili gara arran-
tzale-herrixkak lotzen dituzten
bidexketan barrena.

Arrantzaleek portuan kanpa-
tzeko txokoa eskaini digute Este-
ro del Plátano herrian, eta bi egun
eman ditugu bertan. Eguerdian,
ohikoa dugun karbohidratozko
menua alboratu eta itsasertzeko
plater tipikoak dastatu ditugu,
plazer handiz: olagarroa eta arrai-
na koko-saltsan, banana frijituak
eta mangladietan hazten diren
ostrekin egindako ceviche-a.
Bazkalostean, berriro entzun
dugu bidegurutzean aditu ge-
nuen ulua. Oraingoan, aldiz, mis-
terioa argitu dugu: baleak dira!
Talaiara igo beharrik gabe, jate-
txeko terrazatik ikusi ditugu salto
egiten. Aukera baliatuz, txalupa
batera igo eta bertatik bertara
ikusi dugu balekumea, jostalari,
gure inguruan jauzika.

Aipatu dugun moduan, errit-
mo lasaiagoan bizi dira kostalde-
ko biztanleak. Eguneroko bana-
na-dosia erostera dendatxora
gerturatu garenean, hamakatik
altxa gabe zerbitzatu gaitu ile zu-
riko andre beltzak. Sinetsi egingo
genukeen, kontatu izan baligute
kapitalista eta arrantzalearen pa-
rabola sonatua herrixka horieta-
ko batean gertatua zela. Kapita-
lismoak ez du atsedenik hartzen,
ordea; lanaren etikarekin lortu ez
zuena kontsumismoarekin ari da
lortzen: jendea hamaketatik al-
txatzen hasi da, telefonoa deika
hasi zaie-eta.

Kostaldea bisitatu ostean, bide-
gurutzera itzuli gara. Eta, beste
behin ere, zalantza egin dugu:
mendialdetik ala oihanetik sartu-
ko gara Kolonbiara? Berriro ere,
mendia aukeratu dugu. Horren-
beste endredorekin, hiru hilabe-
teko bisa jada iraungi zaigu eta
mendialdetik gertuago dago
muga. Izan ere, zer arraio! Presa-
ka ibili baino, hobe izango da
Amazonas denborarekin ezagu-
tzea. Ekuadorrera bueltatzeko
arrazoi polita daukagu, beraz.
Beti baita zirraragarria lagunak
bisitatzeko aitzakian herrialde
batera itzultzea.
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Quilotoako kanpaldia.

Hau da marka, Ekuador tropikalean eta pedalei elurretan eragiten!

Kostaldean.


