
EMAKUMEEK 

Munduko emakume borrokalari guztiei, amets primeran eta beti gogoratu 

ahaleginarekin eta lanarekin saria beti dagoela. Hau gure protagonistaren lema 

da, Adriana. Ametsa betetzeko duen neska bat, erronka bat gainditzeko baino, 

mundua aldatu nahi zuen eta emakume askok lehenago lortu zuten oinatza 

markatzea, mota ilusioen tamaina definitu ez zuen mundua edo bakoitzeko 

eskubideak nahi zituen. Hau 16 urteko nerabe madrildarra deitutako Adriana, 

arraroa bezalako bere klasetik goitizena astronomo istripu bihurtu nahi zuen 

bere aita  bezala, duela bi urte lehenago hil zen hegazkin kraskadura batean. 

Adriana, ile kizkurreko gazte ilegorria, begi berdeak eta orezta asko zen, 

marraztea maite zuen, galduta eta oso bitxia zen, inork zaintzen ez zituen 

gauzetan interesa zen, esate baterako: Zergatik dugu azazkalik? Zergatik daude 

bakterioak? Zergatik bizi dira baleak itsasoan? Adrianak klaseko galdera hauek 

egiten zituenean guztiek hari barre egiten zioten lotsagabeki. Baina jada ezerk 

ez zion hari axola. Bere marrazkietan Adriana bere unearen sentimenduak 

erakutsi nahi zituen, bere ametsak eta harritzen zien pertsonak. Ez zituen lagun 

asko, oso pertsona jendekina ez zenez gero. Bere lagunik onena Afrika deitzen 

zen, azala iluna, ile beltza duen neska bat eta aitzitik Adriana oso ireki eta 

berezkoa zela. Afrikako lekuari inor fidatzen zuen hartan hamarreko astronomo 

bat izatera heltzeko bere helburura heltzeko, bere amak esaten zion: 

- Adriana, oso arretagabea zara, ez duzu karrera aurrera ateratzeko 

antolatzea lortuko eta gu ez gaude dirua galtzeko 

Bere aitona-amonek ihardesten zioten: 

- Zure amak arrazoi du. 

Eta Adriana pixkanaka zihoan bere aita  bide berari jarraitzeko bere ametsa 

atzean utziz. Gorputz-hezkuntza-klasean korrika eginez egun batean aurkitu 

arte, eta bat-batean hotzikara sentitu zuen, zorabiatuta sentitzen zen, izerdi 

hotzaz, eta bizkor, erori zen. Adrianak oso jaitsiera sendoa sentitu zuen, baina 

esnatu zenean, ez zen gimnasioan aurkitzen, baizik eta harentzat oso familiaren 

lekuan, bizitza errealeko leku inexistentea, hark nahiko bere ametsetan 

bisitatutako leku bat. Bere marrazki maiteenetako baten barruan aurkitzen zen. 

Halako oihanean kokatzen zen oso landare koloredunekin, baina inoiz ez ikusita; 

alegiazko animaliak eta emakume borrokalari eta langileak, inolako zalantzarik 

gabe guztiak Adrianarako erreferenteak eta munduko beste emakume 

askorentzat.Gazte hau minutu batzuk ibiltzen ari izan zen “oihan” zoragarri 

horretatik eta bat-batean Asier deitutako itxura oneko mutikoa agertu zen, begi 

marroi handiekin, hark marraztu zuenez gero. Asierek “oihan” horren historia 

guztia azaldu zion. Hark eraman zuen hark miresten zituen emakume guztiak 

aurkitzen ziren munduagatik bezala adibidez: Amelia Earthart (hegazkinlaria), 

Coco Chanel (moda-diseinugilea), Frida Kahlo (margolaria), Marie Curie 

(zientifikoa) ...Ibilbide honen bitartez horia ikusi ahal izan zuen horrela Amelia-k 

bere lehen hegazkina prestatzen zuen bezala, bere bidaia planifikatzen ari zen 

munduaren inguruan lortuko zuen hainbeste konfiantza Zirrara bai! Gehiago 

gustatzen zitzaiona eginez hil zen. Hark beti zioen:“ABENTURA BALIOTSUA DA 

HARTAN BEREAN”. Ikusi ahal izan zuen Coco Chanel pasatzen zen bere jantzi 

zuri eta beltzetatik modaren norabidea aldatzeko bezala eta gaur gure 



armairuetan jarraitzen duten diseinuak landu. Sarritan Coco gogoratzen 

zuen:“PERTSONA BATZUEK LUXUA POBREZIAREN AURKAKOA DELA USTE DUTE, 

BAINA FALTSUA DA, LUXUA ARRUNKERIAREN KONTRAKOA DA”. Aldiak ikusi 

zituen ere ia Frida Kahlo bi bizitza galtzen duen bezala, baina horrek ez zion 

eragin hari gehiago atsegin zitzaiona egiten jarraitzeko, margotzea zela. Frida 

pentsatzen zuen: “OINAK, NAHI DITUDALA? HEGALAK BADITUT HEGAN 

EGITEKO“. Ikusi ahal izan zituen Marie hainbeste ikasi zituen zeinengatik 2 Nobel 

sari jaso zituen substantzia erradioaktiboak. Hark beti zioen: “EZ DA BELDUR 

IZAN BEHAR EZERTARA BIZITZAN, SOILIK HURA ULERTZEN SAIATZEA”. Eta 

bere erreferente handienera bezala ikusi ez zuen, Wang Zhenyi eklipseak 

Jainkoen haserreen lana ez zirela frogatu zuen astronomo txinatarra, baizik 

ilargiak Lurreko itzala zeharkatzen duenean produzitzen ziren. Wang gainera 

izatea astronomiagatiko zale amorratuak idazten zuen ere gizonen eta 

emakumeen arteko berdintasuna islatzen zuen olerkiak.Bere esaldiak jotzen du 

zen: “NESKAK HEROIKOAK IZAN DAITEZKE ERE”. Emakume borrokalari hauen 

bizitza guztia ikusi ondoren Adriana harrituta geratu zen, une horretatik 

berreskuratzen hasi zen berotasuna eta bere ametsa bete ahal izateko ardura. 

Bat-batean hausnartzen zuen bitartean hotzikara sentitu zuen, zorabiatuta 

sentitzen zen, izerdi hotzaz eta bizkor erori zen. Adriana jaitsiera bat sentitu 

zuen eta jada esnatu zenean ez zen marrazki horretan aurkitzen, baizik 

Gorputz-Hezkuntza-klasean esnatu zen, sentitzen zen bere lagun guztiek 

lotsagabeki sufritu zuen zorabioari buruzko kezkako aurpegiez begiratzen 

ziotenez gero apur bat akituta. Baina oso bere xuxurlatuz esaten zion aitaren 

antzeko ahotsa altxatu baino lehen entzun zuen:  

- “Inongo izarrek ez du distira egiteko baimenik eskatzen” 

Esaldi hori eta esperientzia horrek Adriana-ren bizitza guztiz aldatu zuen, beraz 

une horretatik ahalegin eta ardura asko jartzen hasi zitzaion egiten zuen gauza 

bakoitzean. Orain, 20 urte historia honen ondoren Adriana astronomo bezala 

Nasan lan eginez aurkitzen da. Eta orain hura emakume borrokalari horietako 

bat da neska askorentzat. Bere esaldia da: “ZURE IRRIBARREAK MUNDUA 

ALDATZEAK, BAINA MUNDUA ALDATZEN DELA INOIZ EZ UZTEAK ZURE 

IRRIBARREA UZTEN DU” 


