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PAULA ETA MANUELEN ISTORIOA “MAKARROI SOLIDARIOA” 

 

Paula Antúnezek eta Manuel Díazek, bere makarroitar taldearekin, duela hiru 

urtedanik Valentzian prestatzen duten pastak, igandero jaten dutenen arimak elikatzen 

ditu. “Kalean bizi zarenean, iristen da momentu bat, zeu izatea ere utzi egiten duzula. 

Norbait zeure izenaz zuzentzen zaizula jakiteak, nola zauden arduratzen denean eta 

astero zuretzat  makarroi platerkada bat prestatzen dizunean, pertsona sentiarazten zaitu. 

Zure ekintza txikia dela uste duzun arren, beti egongo da norbait beretzat zentzua duena” 

azaltzen digu Paulak. 

 

Paula Manuelen emaztea da. Duela 10 urte 

Espainiara heldu zen. “Hilabete kalean egin nuen eta 

hori gogorra da. Une batean pertsona zarela sentizea 

ere utzi egiten duzu. Autobusaren geltokian esertzen 

zara, eta jendea bere kotxeetan pasatzen ikusten 

duzu baina zu ez zatzaio inori ardura, ikusezin bihurtzen 

zara. Badakit beste baten lekuan jartzea oso zaila 

dela, baina batzuk hain dute aurpegi gogorra, kalean 

dagoena berak nahi duelako dela esaten dute. Hori 

entzutean hau esaten dut, 'ez dezatela inoiz hori sufritu', bizi izan ez duenak ez baidaki zer 

den. Orain egoera hau pairatzen dutenak ikustean badakit zer sumatzen duten. Badakizu 

ezin diezuela hortik ateratzen lagundu eta batzuk kalean hilko direla. Orduan itsasoko 

izarraren ipuinera jotzen dut. Itsasertzean atsedena hartuz zegoen arrantzale zahar baten 

istorioa kontatzen du, neska gazte batek ondarretan zeuden itsasoko izarrak batu eta 

berriro itsasora nola botatzen zituen begira zegoen. Arrantzaleak adierazi nahi izan zion 

itsasertzean zeuden milaka izarrak ezingo zituela salbatu eta egiten zuenak ez zuela 

zentzurik. Gazteak bat bota zuen eta hau esan zion; “honentzat badu zentzua” 

 

Parabola honek Manuel, Paula eta makarroitarrak, hola deitzen baidiete pasta 

prestatu eta banatzera beraiengana biltzen direnei, gidatzen dituen filosofia laburbiltzen 

du. “Lehen sei hilabetean, bakarrik egon ginen, telebistan agertu eta jendea laguntzera 

hurbiltzen hasi zitzaigun arte. Manuelek makarroitar bataiatu zituen. Orduez gero, igandea 

iristeko zain egoten gara itxaropenez, makarroiekin batera adore emateko hitz batzuek 

eskaintzeko” 

 

“Makarroia” hasten joan da, 2008ko azaroko larunbat haretatik,  Alvaro eta Manu 

Manuelen lehen ezkontzako bi semeek, azken orduan plana aldatu eta mahaian zain 

zeukaten paella jankiderik gabe utzi  zutenetik. “Bisitara joaten gintzaizkion bakoitzean 

etxe huts batzuen aurretik pasatzen ginen eta jendea sartzen eta irtetzen ikusten genuen. 

'Egunen batean paella bat egitea gustatuko litzaidake beraiek jan dezaten', esaten zuen 

Manuelek. Paella egitea gustatzen zaio eta bere semeei amonaren errezetarekin egiten 

duena asko gustatzen zaie. Egun batean paella ia amaiturik zeukanean semeek deitu 

zuten, ez zirela etorriko esanez. Manuel lurjota gelditu zen eta, zer egin nezake 

animatzeko? pentsatu nuen. 'Hauxe da beti egin nahi izan duguna egiteko aukera' esan 

nion. Sartu paella ontzi batean eta errekaldera jaitsi ginen. Mutil batzuk zeuden banku 

batean eserita eta Manuelek hurbildu eta 'jan al duzue?' galdetu zien eta ezetz erantzun 

zioten”. Banatu zuten lehen eta azken paella izan zen, osagaien prezioa nahiko garesti 

ateratzen baita otordu bakoitzeko. Hola makarroiak prestatzea pentsatu genuen, 

denentzako bezalako janaria izanik. 
 



“Diru aldetik ez genuen sekula soberarik izan, haseran hogeitamar lagunentzat 

makarroiak prestatzen genituen, baina jakin ahala, gero eta jende gehiago hasi zen 

etortzen. Kalean txanpon baten eske hotzak edo beroak baldin badaude, hauxe da 

behar dutena”. Eta asteoro holaxe. Horretan elkarrekin lan egitera lagun asko hurbiltzen 

zaie etxera. “ Ezin gara kexatu, sekula ez baizaigu elikagairik falta izan. Egunen batean 

elikagai bat falta bada, ekartzen du norbaitek, bestela ezin baidugu hainbeste gasturekin, 

gainera badira laguntza ematen diguten enpresa batzuk ere”. Ahoz-ahoko elkartasunak, 

funtzionatzen du. Hauzoko okinak ere, egunean gelditzen diren ogi eta opilak konjelatu 

eta larunbatean ematen dizkie igandean banatu dezaten. Janaria ateratzeko plastikozko 

azpilak Gipuzkoako enpresa batek ematen dizkie. 

 

Eguerdia da eta bazkaldu egin behar da. Gonbidatuak zain daude parkean eta 

bazkariakin badatozela ikustean ilaran antolatzen dira. Ilaran jasotzen dituzte makarroiak, 

ogia, zumo bat eta kruasan, edo beste opilen bat postrerako. Makarroitarrak, astea zer 

moduz joan zaien galdetuz arduratzen dira beraiekin solasean. Soberan badago afarirako 

beste azpil bat gordetzen die.  

 

Paulak eta Manuelek ez dute denbora soberarik, 

bakoitzak bere bankuko lana eta web diseinuko eskolaren 

artean, baina gozatu egiten dute Makarroiari eskainita. “Nik 

astean behin ematen dut baina zazpi egunotarako jasotzen 

dut. Lagun asko eman dizkit, haintzat hartu eta maitatzen 

nauten lagunak. Ustez inoiz ezin egin ahal izango nituen 

gauzak egiten ari naiz. Bizitza ematen dit besteengatik zerbait 

egin ahal izateak”. Eta hola igandez igande Paulak eta 

Manuelek itsasoko izarrak jaso eta itsasora itzultzen dituzte. 
 

“Héroes sociales 2.0” liburutik jasoa 

 


