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BIDAIA ETA MENDI KRONIKEN LEHIAKETA (ETA V)

Badira sei urte txirrindularitzan lehiatzeri utzi nionetik. Geroztik,
bizikletaren beste aurpegi bat ezagutu dut: alforjak eta kanpin
denda hartuta urtean ihesaldi pare bat egitearena. Bizikletaz,
ez azkarregi ez mantsoegi, herrialde bateko kulturarekin eta
jendearekin zuzen konektatzen da. Nire azken esperientzia
lehena izan da Asiako kontinentean, Taiwanen.

Western Foreigner
bat ekialdetik
Unai Arriola Campillo

gun bi behar dira
bizikletaz Taoyuaneko aireportutik Taichungera
heltzeko (Taiwan). Egun biko
geldialdia egin dut hemen, Min
Hsiehren etxean. Duela hiru urte
Alemanian urtebetez lan egin ostean, taiwandar neska horrek
etxera bizikletaz bueltatzea erabaki zuen. Hamar hilabetez pedalei eraginda lotu zituen Berlin eta
Pekin —sasoi hartan Txinan bizi
zen—. Orain, abentura haren liburua idazten dabil, eta aurkezpenera gonbidatu nau. Hala ere,
mandarin txineraz izango denez,
bitartean hirian zehar galtzea aukera hobetzat jo dut. Asiako egunerokotasunean ondo integratzeko utzi didan scooter zaharra hartuta, banoa Taiwaneko trafiko
arau ulertezin guztiak hautsiz janari postu eta moto tailerrez jositako kale desordenatuetan barrena.
Egun bi nahikoa ditut Asiako
hiri kaotiko honekin lehen kontaktua egiteko, eta momentuz
aurrera noa, mendirantz. Izan
ere, Taiwanek, bere txikitasunean, iparretik hegora 3.000 metrotik gorako 100 tontorrez irla zeharkatzen duen bizkarrezur sigisagatsua dauka.
Ustez, datozen egun biak lasaiak dira, mendi garaietara iritsi
arteko hurbilketa. Alabaina,
uharteak punturik zabalenean
140 kilometro baino ez ditu; hortaz, barnealderantz jotzeak maldan gora egitea dakar, eta Tai-
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chungetik irteten majo sufritu
dut. Hurbilketa egiteko espero
nuen maldatxoaren tokian, aldapatzar bukaezina dago, eta, janari
eta ur erreserbak agortuta, larri
heldu naiz gora. Horrela ikusi du
paretik motoan pasatu eta nire
ondoan geratu den aitona-amon
bikoteak, eta eserleku azpitik denetariko jan eta edana eman dizkidate. Hizkuntzaren trabak elkarrizketa ezinezko egiten duen
arren, jendeak laguntzeko duen
borondateak egiten du benetako
marka; etxerako itzuleran memorian grabatuta geratzen dira
momentuok. Hiriko estatua, katedral edo museoko margolanak
segituan ezabatzen ditu nire memoriak. Jendea ez.
Iluntzean, kanpatzeko bazter
baten bila, Nantou hiriko irteeran

unibertsitate campus bat ikusi
dut. Handi itxura hartuta, inguruko lorategiak zabalak izango
direla kalkulatu dut, eta abuztua
izanda hutsik egongo dela. Sarre- Alishan, tea landatzen den eremuaren
ran, hiru bizkartzain. Nire txinera edertasuna. UNAI ARRIOLA CAMPILLO
tankerako lau hitzekin eta euren
ingeles hankamotzarekin izan
dugun berriketan ulertu dudana
da liburutegi atzeko zelaian gaua ner (mendebaldeko atzerritarra, hura ere. Raviv antropologoa da,
arazorik gabe pasa dezakedala. horrela bataiatu naute) bat ikus- apunte historiko, jakituria eta
kultura ekarpenez aberastu
Hurrengo goizean kanpin denda teaz.
Gosaldu ostean martxan jartze- nauena.
batu eta irteten hasi naizenean,
Kentingetik, hego muturra inlandako sarreran ikusi ez nuen ko naizela, paper zati batean helkartel multzo baten paretik pasa- bide bat eman didate. «Mendia- guratuz, ekialdeko kostara 3.000
tu naiz. Denak txineraz daude, eta ren beste aldean dauden suhil- metroko mendirik igo gabe pasaez ditut ulertzen, baina batek tzaileak gure lagunak dira, tzeko aukera dago. Mendikateak
suge baten marrazkia dauka badute zure berri eta gustura har- Taiwan ezberdin bi banatzen
arrisku ikur handi batekin. Libu- tuko zaituzte, push hard, ea hel- ditu. Mendebaldean, Txinari berutegi atzean lasai kanpatzeko, tzen zaren». Nolatan ez naiz hel- gira, hiriak, jendetza eta made in
edo ez kanpatzeko esan ote zida- duko ba, holako pozek ematen Taiwan industria. Ekialdean, Paten? Eskerrak ez nion atzo gauez duten indarrarekin! Bigarren zifikoko kostan, landa eremua.
gaua suhiltzaileekin pasatu oste- Uhartean txinatar influentziarik
erreparatu...
Jana, edana eta loa dira bidaia- an, horiek ere kontu berarekin txikiena duen lekua eta aborigeriaren ardura bakarrak. Bizimo- etorri zaizkit. «Zure hurrengo nen bizitokia. Hasiera batean
du sinple horrek momentu magi- helbideko suhiltzaileak abisatuta ekialdean ahalik eta denborarik
gehien emateko asmoa
koak dakartza. Mendiko herrixka
nuen arren, aireportuabatean, suhiltzaileei galdetu diet Jana, edana eta loa dira
ren kokapenak, bertakofutbol zelaian kanpa naitekeen. bidaiariaren ardura bakarrak.
ekin egindako lehen
Sarreran dagoenak baietz dio, Bizimodu sinple horrek
kontaktuek eta Asiako
arazorik ez; baina ea zergatik momentu magikoak dakartza
hiri bizimodua ezagutzekanpatuko naizen eurekin lo egiteko aukera izanda, gainera dutxa daude; dutxa eta ohea itxaroten ko gogoak planak aldatu eta ipadituzu Tainanen». Horiek bai ar- rretik hegora mendebaldeko koseta afaria barne.
tan zehar jaistera eraman naute.
Taiwandar asko ikusi ditut ha- tistak!
Horrela ba, mendebaleko kos- Planen bat-batekotasuna, inprorro nik oporretarako Taiwan aukeratu izanaz. Irla txiki hau ta, hiriak eta barnealdeko men- bisazioa eta malgutasuna bidaia
oraindik ez da turismoaren pro- diak tartekatuz hego muturrera on ororen oinarri dira.
Nahiko azkar sumatzen da Taiduktu bihurtu. Taipei kapitala iritsi gara, Kentingera. Gara diot,
kenduta, uhartearen edozein ordurako bidean ezagututako wan bien arteko aldea. Mendebazterrera joanda ez da kanpota- Raviv kanadarra bidaialagun bai- balde industrial estresatutik, denrrik ikusten, arrotz bakarra izan taukat. Txinan itzultzaile eta ira- boran izozturiko bizimoduko eta
naiz ehunka lekutan, eta jendeari kasle bezala bi urtez lan egin oste- doako Wifi sarerik gabeko ekialde
atentzioa ematen diot. Harritu eta an, etxera bueltatu aurretik Tai- lasaira. Hori gutxi ez, eta ekialdepoztu egiten dira western foreig- wan bizikletaz ezagutzen dabil ko kostan sartzeaz batera Pazifiko
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Hiriburuko etxe orratz modernoez gain, bestelako etxebezitzak aurkitzen dira nonahi. U. ARRIOLA CAMPILLO

Made in Taiwan industriatik harago, arrantzale bat hiriko estresari alde eginda. U. ARRIOLA CAMPILLO

itsasoan sortu den tifoi baten alertan sartu gara. Ongi etorri benetako Taiwanera! Bide bazterretan
tximinoak ikusten ere hasi gara!

Malkoen lakua
Hemen txorrotako ura ez da
edangarria, eta ur potoak betetzera suhiltzaile edo polizia etxeetan
geratzen gara. Gehienetan oso
lanpetuta ez daudenez, te apur
bat edo jateko zerbait ematen digute, eta aire girotuaren freskotasunean atseden hartu eta berriketarako beta izaten dugu. Holako
geldialditxo batean ezagutu dugu
Jerry. Taiwandar ingeniaria; ogibide hobe bat lor dezakeelakoan
egungo lana utzi eta berriari ekin
artean uhartea gu bezala bizikletaz inguratzen dabilena. Tipo
atsegina, goxo, lasai eta baxu,
manera onez hitz egiten dakiena.
Toki bakoitzean zer ikusi eta non
jan esango diguna.
Tifoiak egun biko geldialdia
egitera behartu gaitu, eta ekialdeko kosta zapaltzeaz batera gure
bidaiaren erritmoa moteldu da.
Dena den, lagun artean berriketan, gustura hartu ditugu atseden
egunok.
Albistegian esan dute tifoia
Hong-Kongera desbideratu dela
eta pasatu dela arriskua Taiwanen. Bi egun hauetan babesleku

izan ditugun egurrezko txabolatxoekin albiste onaren poza islatzeko argazkia atera, eta bidean
gara berriz. Geroago jakin dugu
Hong-Kongen azken hogei urteetako kalterik larrienak eragin zituela tifoi hark...
Aldapari ekin diogu, goi-lautadatxo bat zeharkatzeko. Hemen
goian bizitza astiro doa, herri txiki
galduak, jende zaharra, haur gutxi, zeregin gutxi. Agureek etxe
aurrean eserita kalera begira pasatzen dituzte orduak, besterik
gabe, denbora nola pasatzen den
ikusiz. Ez dago inongo zaratarik.
Goiz lainotsu triste batean goaz
aurrera, eta lekuko desolazioak
gure moralean eragiten du. Inguruneak transmititzen duen pausa
erantsi zaigu, eta astiro doaz kilometroak. Nenufarez beteriko
laku txiki eta deprimitzeko bezain gris baten parean kartel turistiko bat dago txineraz. Irakurri
ezin dudanez, putzu apalgarri horrek zein interes izan dezakeen
galdetu diet kideei. Kartela itzuli
didate: «Tier Lake» (malkoen lakua). Banioen ba nik...
Malenkonia momentu horri
soinu banda gehitu zaio. Sekulako burrunba entzun dugu.
Abioia, kamioia, bideko lanak?
Zast! Tximista batek zeru iluna
argitu du; burrunba trumoia zen.

Gozamena da tropikoko eguzkipean arroz zelaiak
zeharkatuz pedalei eragitea. U. ARRIOLA CAMPILLO

Jarraian, euria. Tifoiak oraindik
azken buztankada du gordea.
Goi lautada bukatzen den lekuan errepidea bide nagusiago
batekin batzen da, eta jaitsiera dator, berriz itsasorantz. Behean
egongo da herriren bat, lehortu,
jan eta berotan sartzeko. Jaitsierak, baina, gure zoritxarrerako,
trafiko handia du, eta euriak intentsitate agresiboa hartu du.
Orokorrean, euritean bizikletan
aritzea ez da gozagarria, eta gutxiago beheranzkoan. Abiadura
hartzen denez, norberak ez du esfortzurik egiten, eta hoztea erraza
da. Galgei normalean baino
gehiago eman behar zaie, norma-

lean baino gutxiago frenatzeko,
eta zorua arriskutsu jartzen da.
Baina hori bizikleta gainean besterik ez da sufritzen. Bidean datozen kamioi eta autobusek aire
egokitua eta limpiak jarrita ez
dute inongo arazorik. Edonon aurreratzen gaituzte, zuzen zein
kurba. Bidea erreka bat da; ura
leku batzuetan gu baino azkarrago jaisten da aldapan behera.
Egoera irrigarria da; ezin diot
barrerari eutsi, eta «iuju!»-ka
hasi gara. Grazia ematen dit momentuak; badakit laster bukatuko dela eta dutxa epel baten ostean arropa lehorra janzteak emango didan pozarekin beste begi

batzuez ikusiko dugula hau guztia. Geldialditxoak egiten ditugu,
Jerryren betaurrekoak urez betetzen baitira. Horiek gabe ez du aurrekorik ikusten, baina horiekin
jarraitu ahal izateko bere limpia
partikularrak pasatzen geratu beharra du lantzean behin. Behera
heldu garenean, Jerryk esan digu
gaur Txinako egutegian mamuen
hilabetea hasten dela, kointzidentzia ote?
Halako pasarteek indartu egiten dute taldearen batasuna. Hurrengo egunetan, euriak pasatuta, gozamena da tropikoko eguzkipean hirukotearen giro eta
erritmo alaian aurrera egitea.
Egun telefonoekin mapa, GPS
eta jarraibideak edonon izan ditzakegun arren, nik neuk mapa
fisikoak ditut atsegin. Mapan lerro bat marrazteko ohitura dut
egindako ibilbidearekin. Konturatu gabe, berriz iparraldean gaude, eta mapa osoari buelta ematen
dion lerroak Taipei hiriburuan
utzi gaitu. Pena ematen du bidaia
bukatzeak, hurrengorako urtebete falta dela pentsatzeak. Hala
ere, urtero bueltatzen naiz etxera
inoizko bidaiarik onena izan den
sentsazioarekin. Horrek balio dit;
urtero esperientzia berri bat etorriko dela pentsatzeak zentzua
ematen dio urteari.

