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KIMETZ RENTERIA ELORZA REKIN ELKARRIZKETA     

“Munduak gu ezagu-
tzeko aukera 

ikusi nuen eta ezin nuen 
pasatzen utzi”

Kimetz Renteria 17 urteko 
gazte bilbotarra da eta batxi-
lergo ikasketak egiten ari da 
Unamuno BHIn. Gabo izenez 
ezagunagoa gazteen artean, 
aktorea da eta Go!azen 6.0 
denboraldiko protagoniste-
tako bat. Arlo pertsonalari 
dagokionez, hainbat komu-
nikabidetan agertu da tran-
sexualitateaz hitz egiten.

Zer ikasi duzu Go!azenen? 
Esperientzia honek gauza asko irakatsi dizkit. Le-
henengoa, gustatzen zaizkidan gauzak lortzeko 
ahalegindu behar naizela. Bigarrena, pazientzia 
izatea. Askotan lanean orduak eman behar izan 
ditut itxaroten, goizean sekuentzia bat nuelako eta 
arratsaldera arte ezer ez. Azkena, nire ustez garran-
tzitsuena, nire buruan konfiantza handiagoa izaten 
eta porrotari beldurrik ez izaten.

Lan gogorra da? Zenbat ordu ikasten duzu eszena 
baterako? 
Nire pertsonaiak ez zuen testu askorik, orduan ez 
nuen denbora asko ematen eszenak ikasten. Hala 
ere, presio handiko lana da, gaizki egitean gainon-
tzekoek zu itxaron behar zaituztelako.

Zergatik erabaki zenuen castingera aurkeztea? 
Go!azenen egon baino lehen Ba!goazenen egon 

nintzen, aurreko institutuan proposatu zidatelako. 
Asko gustatzen zait artearen mundua: abestea, 
gitarra jotzea, dantzatzea (nahiz eta ez izan oso 
trebea), antzeztea… Txikitan mila aldiz ikusi nuen 
Go!azen filma eta pentsatu nuen castingera aur-
keztuz beste gaztetxoen egoera alda nezakeela, 
ez zitezen ni bezala ezberdin sentitu. Munduak gu 
ezagutzeko aukera ikusi nuen eta ezin nuen aukera 
hori pasatzen utzi.

Nola prestatu zinen castingerako? 
Nire arrebak lagundu ninduen, gidoia eman nion 
eta behin eta berriz errepikatu genuen eszena.

Hasten ari den norbaiti zer aholku emango ze-
nioke?
Lan egitea, ahalegintzea, beldurrik ez izatea, ero-
ri eta berriz altxatzea eta garrantzitsuena, egiten 
duena benetan gozatzea.
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KIMETZ RENTERIA ELORZA REKIN Unamuno BHI

Zer ikasi nahi duzu batxilergoa amaitzen duzu-
nean?
Ez daukat oso argi. Beti izan dut argi jendea lagun-
du nahi dudala, baina konturatu naiz edozein lane-
tan lagundu dezakedala norbait. Ziur aski psikolo-
gia edo magisteritzaren bidetik joango naiz.

Nola sentitzen zara Euskal Herrian horren ezaguna 
den telesail batean parte hartzen? 
Jendeari nire pertsonaia gustatu zaiola eta Gabo 
maitatzen duela ikustea oso polita da. Asko bete-
tzen nau kalean nagoela jendeak ezagutzen naue-
nean, edo mezuak bidaltzen dizkidatenean esanez 
niri esker esan diotela munduari direnak direla.

Nola antolatzen zara aldi berean ikasteko eta lan 
egiteko? 
Batzuetan zaila izan daiteke, baina zailago izan 
dute antzerkia izan dutenek, nik baina askoz den-
bora gutxiago izan dute. Gainera, nik mila gauza 
egin behar ditut ez aspertzeko eta beti aurkitzen 
dut zerbait arratsaldeak betetzeko, orduan espe-
rientzia daukat horretan.

Txikitan tesail batean agertuko zinela pentsatu ze-
nuen? 
Bai, txikitatik argi izan dut artearen inguruan zer-
bait egin nahi nuela baina inoiz ez nuen pentsatu 
amets hori beteko zela.

Ikasketarik daukazu antzerki edo musika arloetan?
Ez dut ikasketarik baina txikitatik abesbatza batean 
egon naiz, nire kabuz ikasi dut gitarra jotzen eta 
urte batzuk egon nintzen antzerkia egiten. 

Beste telesail batean parte hartzea gustatuko litzai-
zuke? 
Bai, edo beste gauza batean. Antzerkia ere asko 
gustatzen zait, baina momentu honetan ez daukat 
proiektu konkretu bat buruan. Orain nire helburu-
rik handiera unibertsitaterako behar dudan nota 
ateratzea da.

TELEBISTATIK  KANPO

Nola definituko zenuke zure burua hiru hitzetan? 
Jende askok esangu luke ausarta naizela, baina 
egia esanda ez zait hitz hori gustatzen. Zarena iza-
teak ez luke zertan izan behar ausarta izatea, hori 
entzutean pentsatzen dut asko falta zaigula gizarte 

moduan. Nire amak esango luke despistatua nai-
zela, eta ez zaio arrazoirik falta, batzuetan desastre 
bat naiz. Baita esango nuke oso sentikorra naizela, 
gauza guztiei sentimendu asko jartzen diet, eta 
pertsonak zaintzea gustatzen zait. 

Noiz erabaki zenuen aldaketa egitea? 
Urteak eman nituen erabakia hartzen eta 15 urte-
rekin esan nion munduari Kimetz naizela. Aldaketa 
egiten jarraitzen dut, egunero gauza berriak ikas-
ten ditut eta horrek eragin handia du niregan. 

Zer izan da zailena? 
Hasieran sentitzen nuen denbora osoan frogatu 
behar nuela mutil bat nintzela, eta hori oso frustra-
garria zen. Denborarekin ikasi dut ez diodala ezer 
demostratu behar inori, naizenarekin balio duela. 
Ahotsarekin ere oso txarto pasatu nuen. Oso harro 
nengoen nire ahotsarekin eta ez nuen aldatu nahi. 
Orain hobeto daramat ahotsaren aldaketa, mol-
datzen ari naiz. Hasieran, abesbatzaren zuzenda-
ria zoratzen nuen, aste batean nota batzuk egiten 
nituen eta hurrengoan ezinezkoa egiten zitzaidan. 
Berak asko lagundu ninduen fase horretan. Orain 
abesbatzaren maila bokal guztiak ezagutzen ditut, 
edozerri atera diezaiokegu alde ona.

Noizbait ez zara onartua sentitu? 
Egia esan ez dut inoiz arazorik izan. Ikusi dut jen-
deak ez dakiela nola jokatu nirekin edo egin behar 
ez dituzten galderak egiten dituztela, baina mo-
mentu horretan ez naiz erasotua sentitzen. Pena 
sentitzen dut gizarteagatik, ikusten dudalako oso 
atzeratuta gaudela, ez bakarrik transexualitatea-
ren inguruan, baizik eta zapalduak diren hainbeste 
beste kolektiboen inguruan.

Zer esango zenioke sexu aldaketa egin nahi duen 
norbaiti? 
Pazientzia eduki behar duela, gauzak ez direla erra-
zak. Ondo informatu behar da eta ondo pentsatu 
ea benetan hormonak nahi dituen edo gizartea 
den inposatzen dizkiona. Galdera hori askotan egi-
ten diot nire buruari eta oraindik ez dut erantzunik 
lortu. Lagun eta familiarengan babesa bilatzeko 
esang nioke, euskarri bat izateak garrantzi handia 
du, bakarrik ez zaudela jakitea. Nik horretarako nire 
lagunik hoberena izan dut beti, elkarrekin hasi ge-
nuen eta beti egon gara bata bestearentzat, horre-
gatik gauza asko eskertzen dizkiot.
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INKESTA      

Urko Aguilella Gonzalo
Nire esperientziari begira, konturatu 
naiz gaur egun Lanbide Heziketak 
lana lortzeko aukerak errazten dizki-
gula eta gainera praktikak amaitze-
rakoan lanpostu bat lortu ahal dugu.

Borja Ruiz de la Peña
Unibertsitateko sistema ez 
zait gustatzen, eta luzeegia 
iruditzen zait. Ikasketa ho-
netan asko ikasi dut denbora 
gutxian eta lanbide askoren 
artean aukeratzeko aukera 

daukat orain.

Xabier Padin
Lan aukerak nahi badi-
tuzu edo zure lanpostua 
hobetu, aukera oso ona 

da ziklo bat ikastea.

Asier Goienetxea
Lan merkatuan sartzerako or-
duan prestatuagoa irtetzen za-
relako beste ikasketa batzue-
kiko eta praktikoagoa delako.

Ariane Lazaga 

Lanbide heziketa duala egiteko auke-
ra eman zitzaidalako, horrela, ikasten 
ari naizen bitartean, lan mundua no-
lakoa den ikus dezaket eta kontratu 
bat lortzeko aukera gehiago ematen 

dizkidala uste dudalako.

Michelle
Goi mailako ziklo bat egin nahi izan 
dut betidanik, praktikoagoa delako. 
Nire ustez prestatuagoa zaude lan 
egitera joateko. Ethazi proiektuak 

horretara bideratuta daude.

Markel Kortajarena 
Ikasteko era oso praktikoa da, eta 
oso pozik nago. Gainera, Ethazi mo-
deloa oso interesgarria iruditzen 
zait, lan mundura pasatzeko urratsak 
errazagoak izaten direlako. Talde 
lana nahiko lantzen da, eta enpresek 
lantaldeetan funtzionatzen dute, be-
raz, ikasketa metodo egokiak erabil-

tzen direla uste dut.

Mikel Gomez Montoto
Lan merkatuaren errealitatera gehia-
go hurbiltzen den heziketa delako eta 
lanbide sektore desberdinetako langile 
kualifikatuen egungo enplegu-eskae-

rari emandako erantzuna delako.

Yassine Sofi 
Goi mailako ziklo bat egiten ari naiz 
aukera asko eskaintzen dituelako. 
Adibidez, hau amaitzean lanean 
has zaitezke edo unibertsitateko 
ikasketak egin ditzakezu. Horretaz 
gain ez, da bakarrik teorikoa baizik 
eta praktikoa ere bada, eta horrek 
eguneroko gauzetan erabiltzea 

ahalbidetzen du.

Unai Barrasa  
Gauza zehatzak lantzen dira, 
lan egiteko prest ateratzen 
zara, gainera, Ethazi meto-
dologiak talde lana susta-

tzen du.

?
Zergatik aukeratu duzu lanbide heziketa egitea?

Elorrieta-Errekamari LHII
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AUZOA

Peñaskal

KOKAPENA
Hasteko, esan behar dugu Peñaskal, Bilboko 
auzo altuena dela. Pagasarri eta Arraitz mendi 
artean kokatuta dago. Naturaz inguratuta dago. 
Hemendik pasatzen den ibaia HELGUERA dei-
tzen da. Ez dugu ikusten, baina bai entzun. Au-
zoko elementu ospetsuena, Iturrigorriko iturria 
da, eskola ondoan dago. Berton 2.000 auzokide 
bizi dira eta haien artean pertsona nagusi asko 
daude.

JATORRIA
Gehienok, nahiz eta Peñaskalen bizi ez genuen 
ezagutzen auzoko historia, horregatik hemen 
kontatzen dizuegu. Guri Roberto eta Maria Do-
lores auzokideek azaldu digute. Auzoaren jato-
rria, 50eko hamarkadan kokatzen da. Kanpoko 
jende asko heldu zen lan egitera eta ez zutenez 
non bizi etxeak eraiki zituzten mendi aldapetan. 
Etxeetara heltzeko eskailera asko egin zituzten 
eta gaur egun arazo larri batean bihurtu dira. Es-
kailerak direla eta, pertsona nagusi batzuk ezin 
dira etxetik atera.

UHOLDEAK
Auzoko historian momentu oso triste bat dago, 
1983ko uholdeak. Hainbeste eurirekin mendiko 
harriak auzo gainean erori ziren eta Peñaskal ia 
guztiz desagertu zen harripean. Familia batzuk 
dena galdu zuten.

GAUR EGUN
Gure historia ezagutu eta gero, gaur egun auzoa 
nola dagoen aztertu nahi genuen. Horretarako, 
arratsalde batean kalera atera ginen auzoko 
alde onak eta txarrak ikustera.

Alde onen artean, auzoan denok elkar ezagu-
tzen dugu eta kalean lasai jolasten gara, fron-
toian, plazan, etb... Auzo oso berdea da, mendiz 
eta zuhaitzez inguratuta dagoelako.

Alde txarren artean, denda gehienak itxita 
daudela, ez dago ez jatetxerik, ez banketxerik. 
Aparkatzea oso zaila da.

Dena dela, oso pozik bizi gara gure auzoan, eta 
beti esaten dugu... GORA PEÑASKAL!

Orbegozo - Iturrigorri eskola
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Kaixo, gu Orbegozo eskolako 3. eta 4.mailako ikasleak gara. 
Zuek gure auzoa hobeto ezagutzea nahi dugu. 

Hemen erakusten dizuegu andereñoen laguntzarekin
egindako auzoko maketa.
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Jon Arretxe

Idatzi dituzun liburuetatik zure gus-
tukoenetako bat izan da?
Egia esanda ez, hurrengoa nik uste 
dut hobea dela, Toureren hurren-
goa, Mesfidatu Hitzez, hain zuzen, 
eta hirugarrena ere uste dut hobea 
izango dela.

Nondik ateratzen duzu inspirazioa?
Lehenengo, idatziko dudanari buruz 
pentsatuz eta bidaia asko eginez. 
Toure benetan ezagutu nuen egin-
dako bidaia batean eta bere familia-
ri buruz idaztea erabaki nuen. No-
bela bakoitzaren nondik norakoak 

pentsatzeko, idatziko dudanaren 
giroa ezagutzea gustatzen zait, ho-
rregatik liburu batzuk Bilboko San 
Frantzisko auzoan idatzi  ditut, han-
go gelatxo batean.

Liburuko pertsonaia baten batekin 
identifikatzen zara?
Identifikatzea oso zaila da, bazte-
rreko pertsonaiak dira eta nik ez 
dut horrelakorik bizi izan. Ezagutu 
ditut egoera horietan bizi direnak, 
liburu honetan, hala ere, neska-
rekin, agian, zertxobait identifika 
ninteke.

Ez erran deus liburua irakurri ostean, urtarrilaren 20an, bere 
idazleak, Jon Arretxek, gure institutua bisitatu zuen liburu honi 
buruz hitz egiteko. Nahiz eta berarentzat idatzi dituen liburue-
tatik maiteenetako bat ez izan, berak badaki oso istorio miste-
riotsu eta erakargarria dela eta honen arrazoia ulertzen lagun-
du zigun. Bestalde, Arretxek xenofobia eta arrazismoaren aurka 
dagoela argi utzi zuen lehenengo momentutik, honekin amaitzea 

bilatzen baitu liburuarekin.

ELKARRIZKETA – JON ARRETXE

Jon Arretxe bere etxeko itxialdian
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Botikazar BHI

Zergatik aldatzen da hainbeste Tou-
reren izaera liburuan zehar?
Toure aldatzen doa sagan zehar. 
Lehenengo nobelan, hemeretzi ka-
mera, gizajoa zen, guztiek adarra 
jotzen zioten. Baina bizitzak txarto 
tratatuko du eta orduan bere izaera 
pixkanaka-pixkanaka aldatuko da.

Mezu sekreturen bat dauka liburu ho-
nek?
Ez, sekreturik ez. Bat baldin badauka 
orokorra da, etorkinen mundua eta 
hona datorren jendea errespetatu 
behar dugula eta xenofobia, arrazis-
moa eta horrelakoak gorrotatzen di-
tudala. Beraz, lortuko banu jendeak 
etorkinei buruzko iritzia aldatzea 
ba... oso gustura geldituko nintza-
teke.

 

Guretzat plazer bat izan zen maila 
honetako idazle euskaldun baten 
bisita edukitzea. Berak prestatu-
tako aurkezpena oso interesgarria 
izateaz gain, gehienetan ezaguna ez 
den literatura euskaldunari buruz 
zerbait gehiago ikasi genuen eta hau 
garrantzitsua iruditzen zaigu gure 
adineko gazteen artean gertatzea. 
Bere hitzaldia entzun ostean, saga 
honetako liburuak irakurtzen ja-
rraitzera animatu ginen, benetan, 

gomendagarriak dira
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Aurten, Harrobia Ikastolak PS4-rako garatzaile ofiziala izateko lizentzia lortu du eta, 
hemendik aurrera, 3D Animazioak, Bideo-jokoak eta Ingurune Elkarreragileak zikloko 
ikasleek, Sony-ren azken kontsolan bideo-jokoak garatzeko eta argitaratzeko aukera 

izango dute. 

ERREPORTAJEA    -  TEKNOLOGIA BERRIAK

Harrobiako ikasleek PS4-rako
bideo-jokoa argitaratuko dute

Harrobia Ikastola eta Sonyren arteko erlazioa BIMEPro 
musika industriaren azokan jaio zen 2018an. Bertan Son-
yk bideo-joko berriak sortzeko duen programa aurkeztu 
zuen, PlayStation Talents, alegia. Harrobia ikastolako 
irakaslea den Josu Cobelok ikasle talde bat batzea lortu 
zuen PlayStation Talents lehiaketan parte hartzeko. 

Honela, Ibai Cruz (programazioa), Olatz Arin (diseinua), 
Egoitz Fraile (jokoaren diseinua), Ainhoa Rodriguez (di-
seinua) eta Inhart (musika), Suicide Corps; Veterans on 
Fukushima bideo-jokoaren 2D demoa egiten hasi ziren.

Izenak pista ematen badu ere, energia nuklearraren kontrako bideo-
jokoa dela esan beharra dago. 2011n Fukushiman gertatutako istri-
puaren ondoren, zentral nuklear guztiak itxi zituen gobernuak, energia 
garbi eta ekologikoei bide eginez. Baina, hiru urte pasatu ondoren, go-
bernu aldaketa egon zen eta zentral nuklearrak berriro zabaldu zituzten, 
ikasitakoari muzin eginez. Japoniar gizartearen ahots bihurtzeko Suici-
de Corps; Veterans on Fukushima sortzea erabaki genuen. 

Bideo-jokoak Fukushimako zentral nuklearraren barruan kokatzen du 
akzioa eta jokalariak hirugarren adineko pertsonaiak kontrolatu behar 
ditu, zentralaren jario nuklearra eteteko. Izatez, Fukushimaren istripua 
gertatu zenean, hirugarren adineko talde bat bildu zen eta beraien 
burua aurkeztu zuten zentralean sartzeko, haiek erradioaktibitatea ga-
ratzeko aukera txikiagoak zituztelako eta energia nuklearra erabiltzea 
haien erantzukizuna izan zela ulertzen zutelako. Japoniar gobernuak ez 
zien baimenik eman baina, ekimenaren omenez, gure bideo-jokoaren 
protagonistak hirugarren adineko pertsona horiek dira, hain zuzen ere.

PLAYSTATION TALENTS LEHIAKETA

VETERANS ON FUKUSHIMA
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Harrobia Ikastola Lanbide Heziketa

2019an Playstation Talents-eko lehiaketa irabazi ge-
nuen eta urtebete genuen jokoa garatzeko eta PS4-
rako jokoa aurkezteko. Horretarako, honako baliabide 
hauek zeuden gure esku: BEAZ-eko bulegoak, bideo-
jokoen garapenerako bereziak diren kontsoletarako 
sarbideak eta Playstation Talents-eko tutoretza. 

Esan beharra dago Sonyk ezarritako arauetan joko 
baten izenburuan ‘suicide’ hitza ez dagoela erabil-
tzerik; beraz, berrizendatu genuen eta gaur egun 
bideo-jokoa Nuclear Corps; Veterans on Fukushima 
deitzen da.

Bestalde, garapena 2D izatetik 3D izatera pasatu zen. Madrid Games Week-erako demo bat prestatu genuen eta 
Bilboko Fun & Serious azokara ere eraman genuen; bietan publikoaren harrera ona ikusteko parada izan genuen.

3D zikloko Ibai, Olatz, Egoitz, Ainhoa 
eta Inhartek nota bikaina lortzeaz gain, 
benetako lan-talde bat direla erakutsi 
dute. Bideo-joko profesional bat egite-
ko gai izan dira eta beraien balio profe-
sionala erakusten duen CVa dute. Gaita-
sun teknikoak nabarmen garatu dituzte, 
baina ekimena, proaktibitatea, komu-
nikazioa, erantzukizuna eta zeharkako 
beste hainbat gaitasun ere lantzeko 
aukera izan dute.

Josuk, Harrobiako irakasleak, esperien-
tzia honetatik asko ikasteaz gain, ikasto-

larentzat PS4-rako garatzaile ofiziala izateko lizentzia lortu du eta etorkizuneko 3D zikloko ikasleek aukera izan-
go dute Sony-ren kontsolan bideo-jokoak garatu eta argitaratzeko. Prest zaude bideo-jokoen industrian ekiteko?

“Nuclear Corps; Veterans in Fukushima” bideo-jokoak 2020.urteko uda baino lehen Sony-ren PlayStation 4 kon-
tsolan deskargatzeko aukera izango du munduko edozein pertsonak. 

BIDEO-JOKOAREN GARAPENA

ZEHARKAKO GAITASUNAK LANTZEKO AUKERA PAREGABEA
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Art-Campean milaka gauza egin genituen. Lehenen-
go gauean, elkar ezagutu genuen italiarrak eta euskal-
dunok eta lehenengo momentutik harreman berezia 
sortu genuen elkarrekin. Hurrengo goizean, portu-
gesak ezagutu genituen eta haien jolas tradizionalak 
erakutsi zizkiguten. Arratsaldean, mahai-ingurua egin 
genuen arteak hezkuntzan izan beharko lukeen ga-
rrantziari buruz eta, bide batez, hobeto ezagutu ge-
nuen elkar. Gau hartan  “Welcome Party” izan genuen 
eta primeran pasatu genuen elkarrekin dantzan.
 
Bigarren egunean, antzokia erakutsi ziguten non hu-
rrengo egunean antzeztuko genuen. Arratsaldean, 
bodega bat ikusi genuen eta portugaldarren musika 
tradizionala ezagutu genuen. 

Ostegunean, egun osoan zehar egon ginen antzezla-
na prestatzen. Primeran atera zen eta benetan hunki-
garria izan zen! Era berean, oso polita izan zen beste 
taldeek egindako lana ikustea.

Azkenengo bi egunetan, hainbat herri eta leku ezagu-
tu genituen eta, horrez gain, arteari buruzko Foruma 
izan genuen. Artearen garrantziari buruz asko pentsa-
tu dugu bidaia honetan eta, horrekin batera, pilo bat 
algara, jolas, negar, txantxa, amets, istorio… Pilo bat 
lagun eramaten ditugu gurekin, eta nahiz eta agurra 
gogorra izan, badakigu arteak batzen gaituela.

Apirileko krabelinak neguan
loratu dira

   ‘Erasmus+ Art Camp’ proiektuaren barruan, 2020ko otsailean Ibarrekolanda ins-
titutuko 20 ikaslek aukera izan dute Portugaleko Mealhada herrira joateko. Bertan 

astebeteko topaketa artistiko-kultural batean parte hartu dute Italiako eta Portugaleko 
beste ikasle batzuekin eta ‘Cravo Garaia’ antzezlana taularatu dute.

IRTEERAK

Testua: Sara del Valle
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Gure lehen helmuga Baiona zen. Bertoko 
azokan hamaiketakoa egin ondoren Bizi! Mugi-
menduko ekologistako kideekin elkartu ginen. 
Hitzaldia biziki interesgarria begitandu zitzai-
gun eta maisuki azaldu ziguten zelan uztartu 
ahal diren naturaren aldeko lana, hiri erosoago 
baten aldeko apustua eta borroka sozialekiko 
engaiamendua3. Ez ditugu erraz ahaztuko han 
ikasitakoak! Handik irtenda buserantz abiatu 
ginen, hasieran Errobi alboko espaloitik eta on-
doren Katedrala doazen karriketatik. Bagene-
kien Baiona ederra dela baina ez gara aspertzen 
bazter xarmagarri berriak aurkitzeaz! 

Eguerdia zen Etxepare Lizeora heldu ginenean. 
Sabela bete berri zuen ikasle taldetxoa eguzki 
epeletan zebilen. Fite4 bildu zitzaigun zuzen-
daria eta, ikasgela batean sarrarazi ondoren 
taldea -32 ikasle eta hiru irakasle ginen- IEHko 
euskarazko hezkuntzaren argazkia ezin zeha-
tzagoa egin zigun. Oharkabean musikatxo bat 
hasi ginen aditzen eta, gure harridura ikusirik, 
Ibaik esan zigun horixe zela txirrina. Ideia horixe 
eta beste hainbat kontu buruan genituela jaitsi 

ginen kantinara. Bertan bapo bazkaldu ondo-
ren berriro elkartu ginen Peio gidariarekin eta 
Behe Nafarrorako bidea hartu genuen.

Gure gauzak Bidarraiko aterpean itxi eta, pen-
tze5 berdeei eta mendi urdinei begira, ohartu 
barik heldu ginen Baigorrira. Zain genuen pla-
zan Antton Curutcharry zinegotzi eta historia 
irakaslea eta euskara ezin ederragoan eman 
zigun Etxauzia Jauregia proiektuaren berri. 
Itzalak nagusitzen ari zirela esan genion agur 
eta di-da bueltatu ginen aterpera. Bertako are-
toan Antton Lukuk liluratu gintuen maskarada, 
libertimendu eta antzerkiarekin lotutako beste 
hainbat konturekin. A zelako artista!

Ondorengo bi egunak ere bete-beteak izan 
ziren: Irulegiko Irratia Garazin, Laborantza 
Ganbara Ainhize-Monjolosen, EHZko lagunekin 
osteratxoa Irisarrira, Hazparneko Zinegin festi-
bala, mendi irteera Izpegitik Iparlara, Amaiurko 
gaztelua, Elizondo… eta, neka-neka eginda 
baina pozik, etxerat!

Euskara bidaia 2019
Ipar EHko gizarte mugimenduak

   Kontakizunean sartu aitzin1, komeni da buru-ariketa bat egitea: barruan daramagun 
muga ezabatzea. Bidasoaz bestalde zabaltzen diren lurretan badago jende aunitz2 

euskaraz bizi dena edota, gu bezala, Hegoaldearekiko tartea murriztu nahi duena. Ho-
rietako asko gizarte mugimendu eta elkarteetan biltzen dira eta eurekin elkartu gara. 

Abia gaitezen ba Lapurdi eta Behe Nafarroa aldera!

Ibarrekolanda BHI

1 Aitzin: aurretik  /  2 Aunitz: asko, ugari  /  3 Engaiamendua: konpromisoa  /  4 Fite: azkar, ziztuan  /  5 Pentze: belardiak
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IKUS-ENTZUNEZKOAK

Urtarrilean, La Salle Ikastetxeko batxilergoko lehenengo mailako ikasle guztiok 
‘La Casa de Bernarda Alba’ liburua interpretatzen zuten antzerki bat ikustera 
joan ginen. Antzerki honetan lau aktorek interpretatzen zituzten pertsonaia 
guztiak eta istorioa bisualki adierazten zuten. Oro har, ikasle guztiok oso pozik 

atera ginen. Hona hemen, lau ikasleren iritzia.

La casa de Bernarda Alba 
antzerkia

Sara Aguiriano eta Ainara Bringas
      
Batxilego 1.maila 



Ainara

Sara

Julen

Iñigo

Nire ustez, antzerkia polito egon zen eta nahiko entretenigarri. Ondo islatu zuten per-
tsonaia horien egoera, hau da, oso argi ikusten zen alabak ez zeudela aske, eta bere 
amak esaten zuen guztia egin behar zutela. Aske izateko modu bakarra, mutil batekin 
ezkontzea eta etxetik kanpo bizitzera joatea zen, eta horregatik, alaba guztiak mutil ba-
ten bila ari ziren. Orokorrean asko gustatu zitzaidan antzezlana, eta nahiko erabilgarria 
gertatu zitzaidan liburua hobeto ulertzeko. Horrela, liburuan irakurritakoa eszenetan 
ikusita, errazago ulertzen zen istorioa.

Alde batetik, liburu honek garai hartatik egunera arte gizartean egon diren zenbait al-
daketa erakutsi dit, besteak beste, emakumeen egoera zailagoa zela. Gainera, ezkonduak 
izatearen, hau da, euren bizitzan gizon bat izatearen garrantzia harrigarria iruditu zait. 
Bestalde, Bernarda, istorioaren pertsonaia nagusia, etxeko agintari bihurtzen da, baina 
bere bigarren senarraren heriotzaren ostean etxean gizonezkorik ez zegoelako. Beste-
tik, Lorcaren liburu honi buruz ikusi dugun antzerkia guztiz ondo egina dagoela irudi-
tzen zait, Lorcak idatzitako istorioaren trama arinagoa bihurtzeko erabilgarria izan baita. 
Horregatik, liburua irakurri dutenei gomendatu egiten diet, oso lagungarria eta atsegina 
baita.

Nire ustez, antzezlan hau oso aukera ona da nerabeek edo gazteek liburua irakurri behar 
ez izateko. Gaur egun jendeak ez du liburu asko irakurtzen, eta unibertsitatean sartzeko 
proba egiteko beharrezkoa denez, lan hau ikusteak istorioa hobeto ulertzen laguntzen 
du, modu bisualago batean jasotzen baita. Aktoreei eta attrezzoari dagokienez, nahiko 
ondo daude aurrekontu txikiko obra izateko. Paper guztiak antzezten zituzten lau aktore 
izateko oso ondo moldatzen ziren arropaz azkar aldatzean eta paperak jakitean.

Ikastetxeak ikasleok Bernada Albaren antzerkira eramatea asko gustatu zitzaidan, libu-
rua ikasgelan irakurri arren, antzezpen bat zuzenean ikustea askoz dinamikoagoa delako. 
Bestalde, aktoreek aparteko lana egin zuten. Beraietako bik antzerki berean bi paper des-
berdin interpretatu zituzten, eta  momentu bakoitzean beraien pertsonaiaren azalean ja-
rrita sentimendu handiz antzeztu zuten. Antzerkiak liburuak transmititzen duen errealita-
tea bikain islatu zuela uste dut. Hortaz, garai hartako testuingurua liburuan baino hobeto 
ulertu nuela esango nuke, gizartea nolakoa zen eta euren pentsatzeko modua nolakoa 
zen ikasi bainuen. Adibidez, klasismoa nagusitzen zela ikasi dut, eta familiaren jatorria eta 
ezkontzek izugarrizko garrantzia zutela ere bai.

15

La Salle Bilbao
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Kirikiño Ikastola IPIDENBORA-PASAK 

Erantzunak 27. orrian
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Deustuko Ikastola
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Deustuko ikastolan  bi txapelketa ditugu ikasturtero DBHko ikas-
leen artean euskararen erabilera bultzatzeko.  Gela apainketan, 
ikastaldeak gela apaintzen du Euskara Eguneko leloaren arabera. 
Irabazleak GUPera joan ziren eta Euskararen erabileraren txapel-

ketako irabazleak Gorlizen piraguan ibiltzera.

BITXIKERIAK

Aurreko ikasturtean euskara gehien
erabili zuten ikasle-taldeak piraguan Gorlizen

Ikasleak gela apaintzen

DBH 2 Ako taldeak 1000 argazkiekin
egindako kartel irabazlea

Abenduan, gela apainketako talde
irabazleak UGPra sartzen
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Irati: “Ikasketak beste modu 
batean ikusten lagundu dit 

eredu dualak”

Aldi berean ikastea eta lan egitea 
eramangarria egin zaizu? 
Denetarik egon da: askotan, ahale-
gin handia egin behar izan dut, eta 
neketsua izan da;  hala ere, eraman-
garria izan da. Ikasketak beste modu 
batean ikusarazi dizkit, eta  izandako 
aukera baloratzen lagundu dit. 

Zelako garrantzia izan du 1. mailan 
egindako lanak? 
Handia. Hasteko, lehenengo mailan 
dena ondo gainditu izanak duala 
egiteko aukera eman dit; gainera, 
ikasturte horretan ikasitakoak en-
presan lantzen diren zenbait kontu 
ulertzea ahalbidetu dit.

Lanean zaudenez, ezin izan zara 
ikastetxeko hainbat klasetara joan; 
nola antolatu duzu zeure burua? 
Espero nuena baino hobeto antola-
tu dut neure burua, eta, egia esan-
da, horrek harritu egin nau. Ordu 
ba-tzuk galtzeak beste orduak as-
koz gehiago aprobetxatzea eragin 
dit; hau da, ikastetxean egondako 
orduetan, adiago egon naiz, eta, on-

dorioz, etxean lan gutxiago egin be-
har izan dut. Eskerrak, izan ere, oso 
nekatuta heltzen naiz etxera.

Zein alderdi positibo eta negatibo 
azpimarratuko zenituzke?
Alderdi positiboei dagokienez, en-
presa batean lan egitearen espe-
rientzia aipatuko nuke; gainera,  
praktika arruntak (Duala egiten ez 
duen edozein ikaslek derrigorrez 
egin beharrekoak) eginda ez duzu 
hain ondo ezagutzen nolakoa izan 
daitekeen zeure bizitza profesiona-
la. Azkenik, emaitzei esker zer lortu 
dezakedana baloratzen ikasi dut. 
Alderdi negatiboen artean, berriz, 
honako hauek azpimarratuko ni-
tuzke: esfortzu handiagoa egin be-
har izatea eta ikasle-bizitza izateari 
uztea.

Hurrengo ikasleei gomendatuko 
zenieke eredu duala?
Bai, zalantzarik gabe. Aipatu dudan 
moduan, baditu gauza onak eta bai-
ta hain onak ez direnak ere, edozerk 
bezala. Dena den, asko pozten naiz 

ELKARRIZKETA – FORMAKUNTZA DUALA

Irati Txurdinaga LHIIko ikaslea da; bertan, Administrazio eta Finan-
tzako goi-maila egiten ari da. 2. maila formakuntza dualaren bitartez 
egiten ari da; formakuntza horretan ikaskuntza-prozesuak enpresa eta 
ikastetxeen artean konbinatzen dira, batzuen eta besteen arteko lan-

kidetzaren bitartez.
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Txurdinaga LHII

formakuntza duala egiten egoteaz 
eta esperientzia ona dela uste dut.

Behin duala bukatuta enpresan 
lanean jarraitzen baduzu, posible 
ikusten duzu ikasten jarraitzea? 
Bai, lanean jarraitu ala ez, hori da 
nire asmoa. Gustatuko litzaidake 
lanean jarraitzea askatasun ekono-
miko handia ematen duelako; orain-
dik, baina, asko daukat ikasteko eta 
ikasten jarraitzeko asmoa daukat. 
Ez daukat argi goi mailako ziklo bat 
egingo dudan edo unibertsitateko 
gradu bat egingo dudan. 

Lanpostuan izandako esperien-
tzia kontuan izanda, zer gehituko 
zenioke ikastetxean jasotako for-
makuntzari? 
Ezer berezirik ez; ikasitakoa oroko-
rra izan behar da eta lanpostuaren 
ezaugarrien arabera gauza zehatza-

goak jakin behar dira.

Zikloan zehar landutako zeharkako 
gaitasunak (taldeko lana, ekimena, 
autonomia…) zertan izan zaizkizu 
baliagarri lanean?
Lanean gauzak ahalik eta hoberen 
egiteko, jarrera oso garrantzitsua 
da, eta hori argi izan behar da. Ze-
harkako gaitasunak landu izanak la-
narekiko jarrera hobetzen lagundu 
dit.

Erronken bidezko ikasketa koo-
peratiboa (Ethazi) baliagarria izan 
zaizu ikasketetan eta lanpostuan?
Erronkak baliagarriak izan zaizkit 
hobeto ikasteko taldean lan egiten; 
ikastetxean zein lanean, albokoari 
lagundu egin behar diozu askotan, 
eta baita albokoaren laguntza onar-
tu ere. Garrantzitsua da hori jakitea 
eta ahalik eta hoberen erantzutea.
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Eskurtze BHI, Iparra-Hegoa 
sariaren irabazlea

Pasa den otsailaren 6an, zeremonia handia egon zen Bilboko Udale-

txean. Zeremonia horretan, Eskurtze BHIko zuzendariak Iparra-Hegoa 

saria jaso zuen. 

20

ERREPORTAJEA

Ezberdintasun sozialak nabariak dira oraindik ere 
gure gaur egungo gizartean. Horiek murrizteko eta 
gaia lantzeko, geroz eta ikastetxe gehiagok hezi-
tzen dituzte beren ikasleak berdintasun sozialaren 
inguruan,  eta Eskurtzeko institutua ez da kanpoan 
geratzen. Aurten ikastetxea saritua izan da egin-
dako ekarpenengatik eta erakutsitako enpatiagatik, 
eta Iparra-Hegoa saria jaso du.

Zertan datza sari honek?
Siriako guda hasi zenetik, 39. paralelotik gorako he-
rrialdeen aberastasuna gorantz hasi da; beste alde 
batetik, Zeelanda Berria eta Australia kanpo utzita, 
pararelo horren hegoalderantz dauden herrialdeen 
mineralak enpresa askok lapurtu egin dituzte. Ez 
hori bakarrik, Europan bertan gatazka ugari sortu 
dira herrialdeen artean (Mediterraneo aldean dau-
den herrialdeen egoera ekonomikoa areagotzea 
herrialde eskandinaviarrena baino zailagoa bihurtu 
baita). Nahiz eta Bilbon egoera hau kontrolatuta 
egon, Iparra-Hegoa sariak, ikastetxeak saritzen ditu 

ikasleek 39. paralelotik hegoalderantz bizi diren 
pertsonen egoerari buruzko informazioa ematen 
dietenean, etorkizunean ikasle horiek desberdin-
tasun honen aurka borroka dezaten.

Zergatik irabazi du saria Eskurtze BHIk?
Iralako ikastetxeak edizio hau irabazi du urtean 
zehar sustatu dituen jarduera solidarioengatik. 
Hasteko, nabarmentzekoa da institutuak auzoko 
eta Bilboko elkarte anitzekin dituen lankidetzak 
eta harremanak, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Gazte-
leku, Berdinak Gara (Iralako GKE) eta Bizikide-tza 
bezalakoak. 

Bestalde, hainbat proiektutan ere parte hartu du. 
DBHko ikasleak Lolita Chavez guatemalar aktibis-
tarekin elkartu, eta haren historia ezagutu ahal 
izan zuten; baita arrazismoa eta hegoamerikar 
biztanleekiko enpatia lantzen zituzten ekintze-
tan parte hartu ere. Era berean, Kalaka (Afrikako 
errefuxiatuek sufritzen dituzten bizi-baldintzetara 
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eta Euskadin birgizarteratzeko jasotzen duten la-
guntzara bideratutako erakundea) eta Lumaltik 
Herriak (herrialde zapatistekin solidarizatzeko as-
moa duen erakunde txikia) erakundeek hitzaldiak 
eman, eta haien laguntzaz gizarteko desberdinta-
sunei buruzko bideo laburrak egin zituzten.

Ospakizun handia
Pasa den otsailaren 6an, saria jasotzeko zeremo-
nia handia egon zen Bilboko Udaletxeko Arabiar 
Aretoan. Bertara, institutuko zuzendaria, hainbat 
irakasle, ikasle eta haien familiak joan ziren. Aitor 
Garcia de Andoinek, Eskurtze BHIko zuzendariak, 
sekulako diskurtsoa eman zuen institutuak Ira-
lako auzoan izan zuen sorrerari eta gaur egungo 
ikasle dibertsitateari buruz:  “Auzo hau beti izan 
da langileen auzoa. Auzo anitz bat, hemengo eta 
kanpoko langileez osatuta. Gure institutuko gelak 
askotariko jatorriko ikaslez beteta daude eta hori 
gustatzen zaigu eta ikastetxeko nortasuna da.”

Amai dezagun esanez institutuan poztasunez be-
tetzen gaituela jasotako sariak, eta, aldi berean, 
oso arro gaudela ikasturte osoan zehar jarritako 
inplikazioaren emaitzak jasotzeaz. Amaitzeko, 
Eskurtze institutuko ikasleok gogoratu nahiko ge-
nuke garrantzitsua dela aktibitate horiekin jarrai-
tzea, nahiz eta beti sari bat lortzeko aukera ez izan. 

Eskurtze BHI

Lolita Chavez
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F. Puntua talde feminista

Ellakuria eta Zurbaran eraikin bananduak diren 
arren, bi lekuetan behar berdina genuen: talde fe-
minista baten sorrera. Momentu horretara arte, fe-
minismoaren inguruan ikasleok egindako ekintzak 
greba batzuk deitzera eta eserialdi ixil batzuk egite-
ra murriztu zen. Gure beharra handituz zihoan, kon-
fiantzazko gune bat behar genuela ikusten gindoa-
zelako. Eta ekaitzaren erdian, gure nahasmenaren 
barruan geundela, neska batzuk batu eta Amaiaren 
laguntzaz, hasieran Zurbarango talde feminista dei-
tuko zena sortu genuen. 

Baina, egia esan, nahiko izen arrunt eta xaloa irudi-
tzen zitzaigun gure taldea horrela deitzeko, horre-
gatik, bilera oso bat izenari buruz hitz egiten jardun 
genuen. Emakumeon plazerra erdigunean jarri nahi 
izan genuen, G puntua delakoarekin (misterio hutsa 
dena). G puntutik abiatu eta F letragatik aldatu ge-
nuen, Feminismo hitzetik hartua. Horrela, eta miste-
rio handirik gabe, guretzat aurrerapauso handia izan 
zena eman genuen: momentu horretatik aurrera,
F. Puntua talde feministaren partaide ginen!

Egia esan, hasiera pixka bat korapilatsua izan zen, 
gutako inork (Amaiak salbu) ez genekielako zeha-
zki zer egiteko batzen ginen. Zergatik batu gara? 
Zerk egiten gaitu feminista? Zer behar dugu insti-
tutuan? Tontakeria bat dirudien arren, guk zer lortu 
nahi genuen zehaztea zailena izan zen. Eta koader-
no batetan apuntatu ez arren, institutuan gure pre-
sentzia eta feminismoaren beharraren presentzia 
egotea izan zen punturik garrantzizkoena. 

Ostiraletako eguerdiak gure unea bilakatu ziren, eta 
astiro-astiro elkar ezagutzen joan ginen. Ostiralak 
aurrera joan ziren, eta azaroaren 25a laster izan-
go zela konturatu ginen. Orduan bideo bat egitea 

bururatu zitzaigun. Bideo berezi bat, urte horretan 
eraildako emakumeei buruz hitz egiten zuen bi-
deoa. Emakumeen izen-abizen, jatorri, adin eta erai-
lak izan ziren era agertuko ziren bideoan, indarkeria 
matxista adinaren edo jatorriaren araberakoa ez 
dela erakusteko. Bideoak ez zuen arrakasta handirik 
izan, baina guri ez zigun axola izan. Harro geunden 
gure lanaz eta esfortzuaz, baita ahal izan genuen 
modurik hoberenean nahi genuena erakusteaz, 
emakumeok pairatzen dugun indarkeria erakusteaz, 
hain zuzen. Urteak aurrera egin zuen eta M8ra batu 
ginen auzoko emakumeekin, baita autodefentsa tai-
ler bat egin ere. Urtea amaitu zen, eta pena handiz 
utzi genuen.

Noski, urte berri bat hasi genuen irailean, baina 
oraingoan Amaia gabe, gu bideratzeko laguntzarik 
gabe; eta, egia esan, hasieran oso zail ikusten ge-
nuen taldearen gestioa. Antolakuntzarik hoberena 
ez genuen arren, jende berri mordoa batu zitzai-
gun; zirraragarriena aldiz, mutilak batzea izan zen, 
aldaketak etorriko zirelaren seinale. Seinale bikai-
na! Hilabeteak aurrera egin, eta norabidea finkatu 
gabe genuen, berriro ere galdezka genbiltzan geure 
buruei: Zein da gure proposamena? Zer lortu nahi 
dugu aurten institutuan? Gure helburuak finkatzeko 
Aritzen laguntza behar izan genuen, talde bat sor-
tzerakoan helburuak finkatzea gauzarik garrantzi-
tsuenetakoa zela esan zigun.  Momentu horretatik 
aurrera, gure helburuak hurrengoak izan ziren: 

- Teoria feminista lantzea

- Argumentario bat sortzea esaldi mitikoei 

erantzuteko 

- Mutil gehiago erakartzea

- Institutuan feminismoa hedatzea

F. Puntua 2018ko urrian jarri zen martxan, Amaia izeneko koordina-
tzaile eta ikasle sutsu batzuekin. Udaletxeak institutuetan talde femi-
nistak eratzen joateko plana zuen, eta Amaia izan zen gu laguntzera 

etorri zen emakumea. 

BERDINTASUNA
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Lehenengo puntuak asko batu gintuen, pertsona 
bakoitzak feminismo mota bati buruzko informa-
zioa bilatzen zuelako: feminismo erradikala, liberala, 
anarkista… eta honek, guztion arteko komunikazioa 
eta erlazioa hobetu zuen. Bigarren atalean, esaldi 
mitikoen artean hurrengoak sartzen genituen: “ur-
tean gizon gehiago hiltzen dira emakumeak baino” 
edota “ez zara zertan feminista izan behar modan da-
goelako”.  Esaldi hauek zelan bizi genituen eta gure 
erantzunak zelakoak ziren azaltzen genion elkarri; 
lehenengoari, gizonak ez zirela gizon izateagatik 
hiltzen erantzuten genion, eta aldiz, emakumeok in-
darkeria estruktural eta patriarkal bat pairatu behar 
genuela, kasurik latzenean erailketan amaitzen zue-
na. Bigarrenari, feminismoa inondik inora moda bat 
ez gela erantzuten genuen, feminismoa ez baike-
nuen bizitzan “guaiago” izateko erabiltzen, baizik eta 
bizitzeko, ez bizirauteko. Feminismoa borroka da, 
ez moda; modak ez ditu feminismoak beste bizitza 

salbatu, feminismoak emakumeak askatu eta balo-
ratu ditu; hitz gutxitan, feminismoagatik gaude hau 
idazten, ahazten baitzaigu feminismoagatik gure iri-
tzia eman dezakegula. Bestalde, hirugarren atala ga-
rrantzizkoa izan da guretzat, mutilen falta sumatzen 
genuelako taldean, baita haiek matxismoa (beste 
era batean) zelan pairatzen zuten jakitea. Eta hiru-
garrenarekin harremanetan, feminismoa institutuan 
hedatzea, eta bloke feminista indartsu bat eratzea. 

Horrela, eta horrela bakarrik ikusiko dugu zelako in-
darra ematen digun batera borrokatzeak eta berdin-
tasunean bizitzeak. Momentu horretatik aurrera, ez 
liratekeelako mutil “matxitoak” egon beharko, ezta 
neska “super-hiper-lirainak” ere. Feminismoak ema-
ten baitigu giltza gu garen bezala izateko, iledun, 
lodi, argal eta garrantzitsuago dena, ez-perfektu; 
perfekzioak eta rolek egiten baikaituzte sistema ho-
nen gatibu.

Jon Galarraga, 17 urte
Talde hau oso baliagarria izan da ni-
retzat, asko ikasi dut, oso interesga-
rria da, axola zaizkidan gaiei buruz 
besteen ideiak ezagutzea, eta nire 
ideak besteei aurkeztea.

Peio Varo, 15 urte 
Feminista nintzela argi neukan, baina 
institutuan eta institututik kanpo gau-
zak egitea oso garrantzitsua dela uste 
dut eta taldean sartzea ezinbestekoa 
egin zitzaidan horretarako.

Alicia Gil, 16 urte
Taldean sartu nintzen beste ikus-
puntu berriak eskuratzeko eta orain 
arte egin dugunarekin feminismoari 
buruzko gauza berri asko ikasi ditut. 
Gure albokoen iritzia entzutea inpor-
tantea iruditzen zait, eta hori onura-
garria izan da gai berriak lantzean 
nire iritzi propioa sortzeko.

Ainhoa Molina, 15 urte
Duela zenbait urte, mugimendu femi-
nistan sartutako pertsona batzuk eza-

gutu nituen, eta eurek irakatsi zidaten 
feminismoari buruzko informazio asko. 
Horrek talde eta ekintza feministetara 
apuntatzera bultzatu ninduen. Gaur 
egun, nire partaidetzarekin lortu du-
danak harrotzen nau, eta espero dut 
urte askotan horrela jarraitzea. Gure 
bizitzan zehar jasotako mespretxuak 
eta isolamenduak nekatu gaituzte, eta 
horregatik sortu zen gure talde femi-
nista, egoera horiek ekiditeko. Denbora 
pasa ahala, familia bat bihurtu gara eta 
kide bakoitzaren indarrak geure burua-
ren indarra osatzen eta indartzen du.

“ ”
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Txinako inauteriak
Yan Yan Ye
Inauteriak Garizumarekin lotuta daude, baina mozorroak eta desfileak dituzten 

jaiei ere horrela deitzen diegu. Txinan Dragoi-itsasontzi izeneko inauteriak egi-

ten dira. Hong Kongeko Victoria portuan horietako ehundaka ontzi biltzen dira 

eta ekitaldia benetan ikusgarria izan ohi da.

Kanarietako inauteriak
Hodei Azurmendi
La Palmakoa naiz eta hango jairik ezagunena Indianoena da. Denak zuriz janz-
ten dira eta elkarri talko hautsak botatzen dizkiote. Horrela Cubatik bueltatu 
ziren kanariar aberatsak gogoratzen dituzte. Pertsonaia famatuena La negra To-
masa da, eta bera udaletxera heltzen denean hasten da jaia.

Malagako inauteriak
David Andrey
Malagan inauteriak beti hasten dira Murgen txapelketarekin. Murgak musika 
bandak dira: mozorrotu eta haiek egindako musika tresnak jotzen dituzte. Abes-
tien letrak oso barregarriak dira, mundu guztiarekin sartzen direlako. Amaieran, 
Bokeroia erretzen dute La Malageta hondartzan.

Dominikar Errepublikako inauteriak
Fraili WilberGuri asko gustatzen zaizkigu inauteriak, egun hauetan oso libre sentitzen gare-lako. Gure askatasuna eta adiskidetasuna ospatzen ditugu. Maskara eta mozorroe-tan  irudimen handia ikusten da. Jatorria Espainian egon arren, Afrikako Kulturaren 

eragina begi bistan dago.

Honduraseko inauteriak
Josua LopezAdiskidetasunaren Nazioarteko Inauteri Nagusia da jairik handiena eta Ceiba hirian ospatzen da. Ceiba Honduraseko hirugarren hiria da. Desfile oso luzea egiten da patroiaren ohorean, eta jaia hondartzen bukatzen da. Toki askotako lagunak etortzen dira ikuskizunaz disfrutatzera. 

Kolonbiako inauteriak
Juan David HolguinNi Calikoa naiz, baina Kolonbiako inauteri ospetsuena Barranquillakoa da. Jen-deak mozorro asko erabiltzen dituen arren, ugarienak animalienak, afrikarrenak eta izaki mitologikoenak dira. Beltzen eta zurien inauteriak ere oso ezagunak dira, eta urtarrilaren 2tik 7ra ospatzen dira. 

Munduko inauteriak
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Jendea trankil dago  Gure planeta zaindu
zelako patxada!   hori daukagu gai
klimaren aldaketa   plastikoa uretan
arazo da jada,   ez dugulako nahi,
ez bagara benetan  guztiak elkar hartuz
kontzientziatzen, hara;  lortuko dugu, bai!
denak ipurdi bistan  nik ere zikintzen dut
geratuko gara.   garbitu ere bai.

Ezer ez bada_egiten  Errespetuarekin
dena pikutara   tratatzeko naiz gai
asko isiltzen dira   neskek etxera buelta
mila eratara,   egiteko lasai,
injustizia dena   denon berdintasuna
itsusia bada   egun guztitan nahi
salatu_ezean denak  martxoak zortzi eta
errudunak gara.   bederatzi_ere bai.

4.C - Aldaketa klimatikoa

Berrietan ikusiz   Gertatzen den guztia
ematen dit lotsa   ez gorde alferrik
ez damu ez gezurrik  egia esateko
zabaldu ahotsa,   ez izan beldurrik,
sendatu apurtuta   asko merezi duzu
daukazun bihotza   ta ez tratu txarrik
ez dugu onartuko   indarkerian kontra
zuen heriotza.   ez zaude bakarrik.

4.B - Martxoak 8

4.A: -Tratu txarrak

BERTSOLARITZA
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