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Munduko 
zuMaiarrak

Ba al dakizue zenbat 
herrialdetako jendea bizi 

den Zumaian? Zergatik 
etorri diren? Zer pentsatzen 
duten gutaz? Galdera horiek 

eta gehiago erantzun 
dituzte munduko hainbat 

txokotatik etorritako  
zortzi herritarrek.
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kaLin kaMEnov PETrov
Bulgaria

vaLEnTina PaLMEro CisnEros
venezuela

CHEnsHi Fu
Txina

said saadi
Maroko

karoL BELausTEgi
amerikako Estatu Batuak

CEsarEo HErnÁndEz LÓPEz
Espainia

irina TCHiTCHEnko
Errusia

giovanni zanon
italia

zerrendako zortzi lagun hauek dira  
zenbaki berezi honetako protagonistak:
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Zumaiarren 
jatorriari 
buruzko 
txostena.

“zEr HoBETo HiTz 
EgiTEn Hasi ETa ELkar 
EzaguTzEa Baino”

Azken urteetan nabarmen egin du gora 
biztanleen kopuruak Zumaian. Ia 10.000 
pertsona izatera iritsi gara, eta hazkunde 
horren arrazoietako bat migrazioa izan 
da. Gure artean 52 herrialdetako jendea 
bizi da, Aztikerrek egin duen ikerketaren 
arabera. Zenbaki hutsetan gelditu gabe, 
beraien bizipenak kontatu dizkigute gure 
artera bizitzera etorritako zortzi lagunek. 

“Herrian bizi diren atzerritarrek gauza asko utzi dituzte jato-
rrizko herrialdeetan: familia, lagunak, ohiturak… Atzerritar 
horiengan interesa jartzea da bertakoen zeregin handienetako 
bat”, aipatu du Karol Belaustegi estatubatuarrak. Eta horre-
la jarraitu du herritarrek atzerritarrak integratzeko zer egin 
behar duten galdetutakoan: “Atzerritarrek herrialde berrian 
beraien komunitatea sortzeko joera dute eta normala da. 
Kasu horretan zailagoa da beraiek ezagutaraztea, baina baka-
rrik dagoela ikusten baduzu, zure herrira bakarrik etorri dela 
baldin badakizu, zer hobeto harekin hitz egiten hasi eta elkar 
ezagutzea baino”. Hala ere, gaineratu du integrazio bidean, 
norberaren (etorkinaren, kasu honetan) prestutasunak asko 
laguntzen duela.

Iritzi berekoak dira Irina Tchitchenko eta Valentina Pal-
mero, errusiarra eta venezuelarra, hurrenez hurren. “Norbe-
raren kulturan eta nahian dago atzerritarrak ezagutzeko go-
goa edo ez. Irakurri egin daiteke pertsona horren herrialdeaz, 
berarekin hitz egin, galdetu… Posible da, baita ere, ekintza 
batzuk bateratzea, baina zailagoa ikusten dut. Zumaian, esa-
terako, errusiar gutxi gaude, eta zaila da komunitate sendo 
bat sortzea”. Valentinaren iritziz, “Nik uste ez dela bertakoen 
esku dagoen gai bat. Hemengo jendea den bezalakoa da, eta 
besteok gara kanpotik hona etorritakoak. Beraz, guk egin 
behar dugu hona ohitzeko ahalegina. Hori, ordea, bakoitza-
ren mentalitatearen arabera ere badago. Ezagutzen dut Ve-
nezuelako jendea, soilik Venezuelakoekin elkartzen direnak. 
Hala ere, joaten zaren herrialdean ongi hartua sentitzea ere 
garrantzitsua da, baina, nire ustez, integratzeko lana atzerrita-
rrok egin behar dugu”.

Giovanni Zanon italiarra praktikoagoa da beharbada, 
eta etorkinak integratzeko modurik egokiena elkarte gastro-
nomikoetan sartzea dela pentsatzen du. “Hemengo kultura 
laburbiltzen duen tokietako bat iruditzen zait. Gertukoa da, 
jendea ezagutzen duzu, gauzak ulertzen dira, eta harremana 
sendotzen da. Horretaz gain, hemengo kiroletan parte hartzea 
ere interesgarria izan daiteke, esaterako. Bertakoek irakastean 
dago gakoa, eta interesa piztean albokoari”.

Kalin Kamenov bulgariarrak ere adibide zehatz batera jo 
du: “Euskara ikasteko kurtso gehiago jarriko nituzke, tartean 
intentsiboak. Ni astean 4 orduz bakarrik joaten nintzen eta 
ez da nahikoa, ahaztu egiten delako aste batetik bestera ika-
sitakoa. Horretaz gain, zaila egiten zait hizkuntzaren triki-
mailuak ulertzea, hau da, bulgariarrera itzulita egongo balitz 
euskararen gramatikaren azalpena, hobeto ulertuko nuke. 
Azkenean, gaztelania ere ez dut oso ongi kontrolatzen, eta ez 
ditut biak ulertzen”.

Hurrengo geltokia: Zumaia
Bakoitzak arrazoi ezberdinak izan zituen etxetik irten eta bi-
zimodua beste leku batean hasteko, baina guztiek, lehenago 
edo geroago, Zumaia hartu dute babesleku. Batzuk ia etorri 
berriak dira, beste batzuek urte dezente daramatzate gure ar-
tean, eta badira bakarren batzuk bizitza erdia hemen darama-
tenak. Hamaika arrazoi eta hamaika sentipen. Zergatik etorri 
ziren Euskal Herrira, eta, zehazki, Zumaiara?

Hona etorri aurretik itsasoa inoiz ikusi gabe zegoen Ce-
sareo Hernández, Avilako gizona. Bera da, 50-60ko hamar-
kadetan, batez ere, Espainiako hainbat probintziatatik Euskal 
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TALDE ARGAZKIA
Zortzi izan dira erreportaje luze honetako 
protagonistak.  Guztiak elkartzeko aukera 
aprobetxatu eta argazkia atera diegu. Bi falta dira, 
Valentina Palmero eta Said Saadi. 
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Herrira lanera etorri zen pertsonetako bat. “1958ko urriaren 
26an etorri nintzen La Horcajadatik (Avila) Zumaiara, 19 
urterekin. Hasierako 3 urteetan, portuan egin nuen lan itsa-
sontziak kargatzen eta deskargatzen. Ondorengo 2 urteetan, 
berriz, motorrak egiten zituzten fabrika batean, eta, azkenik, 
erretiroa hartu arte, butanoan”. Egun, 74 urte ditu, eta, be-
raz, bizitza osoa Zumaian egin duela esan daiteke. “Beharrak 
derrigortuta etorri nintzen hona. Han ez zegoen lan aukera 
askorik, eta zerbait hobearen bila irten nintzen. Lana topatu 
gabe etorri nintzen, abenturara, baina garai hartan erraz aur-
kitzen zen”. Kontatu duenez, urtebete lehenago bere arreba 
etorri zen lehengusu baten etxera. “Berak esan zigun hemen 
gauzak hobeto zeudela eta etortze-
ko. Hala, amarekin etorri nintzen. 
Aita hilda zegoen ordurako, eta beste 
anaia, berriz, Avilan geratu zen, or-
durako ezkonduta eta bi umerekin 
baitzegoen”. Trenean etorri ziren 
biak. Gaueko 00:00etan hartu, eta 
hurrengo eguneko 20:00ak aldera 
iritsi ziren Zumarragara. “Ia egun 
osoko bidaia! Geldialdi guztiak egi-
ten zituen tren hark”.

Bizitza erdia gure artean daraman 
beste bat da Karol Belaustegi estatu-
batuarra. 1991. urtean etorri zen, 24 
urte zituela. “Senarra, bergararra, Estatu Batuetan ezagutu 
nuen, eta ezkondu eta familia bat eratzeko leku hobea iruditu 
zitzaigun Euskal Herria. Lehendabiziko aldiz etorri nintze-
nean, hemengo bizimoduak ni haurra nintzenekoa gogorara-
zi zidan. Gaur egun, ziur aski, ezin dira Ameriketako Estatu 
Batuetan haurrak eskolara bakarrik bidali, edo kalean jolasten 
ibili. Nik hori bizi izan zuen han, eta hau ere horrela iruditu 
zitzaidan”. Hala ere, aitortu du ez zela erraza izan hona etor-
tzeko erabakia hartzea: “Nire ingurukoek ez zuten erabakia 
oso gustura hartu, iruditzen zitzaien nire bizitza galbidera 
neramala”.

90. hamarkadatik bizi da ere Giovanni Zanon italiarra. “ 
1994-95 urteetan ezarri ginen Zumaian bizitzen definitiboki, 
aurretik urte batzuetan hara eta hona ibili ondoren”. Italiar 
honen historia maitasun tantek arrazoitzen dute. “Jone, nire 
emaztea, Italian ezagutu nuen. Nire herriko bailara batean, 
sagarra ekoiztea dute bizibide, hori besterik ez. Hori horrela, 
ikasketak ordaintzeko, urtero joaten nintzen sagarrak biltzera 
40 bat egunez hango familia etxe batera, eta 1989. urtean, 
Jone ezagutu nuen han”. 

Irina Tchitchenko errusiarrak ere maitasun kontuengatik 
utzi zuen ere bere jaioterria. “Nire senarra zarauztarra da, eta 
Errusiara joan zen lanera 1994. urtean. Bingo bat zabaltze-
ra joan zen, eta ni bertan ezagutu ninduen, han lanean hasi 
nintzelako”. 1998an hona bizitzera etortzeko erabakia hartu 
zuten. “Hasieran Menorcara etorri ginen, nire gizona han ari 
zelako lanean. Denera, 3 urtez egon ginen han, baina ni as-
pertu egin nintzen irla batean bizitzen”. Hala, Penintsulara 
joateko ideiarekin, Kataluniara abiatu ziren. Bertan, lan egi-

teko aukera zabaldu zitzaion Irinari. Errusiarrak oporretara 
joaten hasi ziren, eta hotel batean lan egiten hasi zen. “Urte-
betez egon ginen han, ni haurdun geratu eta senarrak Euskal 
Herrira bueltatu nahi izan zuen arte. Hala, Zarautzera etorri 
ginen aurrena, baina etxea erosterakoan, Zumaian aukera po-
lita izan genuen, eta horrelaxe etorri ginen Zumaiara, duela 
10-11 urte”.

Kalin Kamenov bulgariarraren kasua ezberdina da. 2003. 
urtean etorri zen lehendabiziko aldiz herrira. Ondorengo 
3 urteetan udaran bakarrik etortzen zen lanera. “Nire ama 
Zumaian bizi zen aurretik, eta berak bilatzen zidan udaran 
lan egiteko aukera”. Baina ordurako krisia hasita zegoen han, 

prezioek asko egin zuten gora eta sol-
datek, aldiz, jaisteko bidea hartu zuten. 
“Momentu batean, sarrera baino gastu 
gehiago nituen, eta Zumaian geratzea 
erabaki nuen. Egia esan, ez nuen inoiz 
pentsatu hemen geratuko nintzenik”.

Inoiz Txinatik aterako zenik ere 
ez zuen pentsatu Chenshi Fu gazteak. 
Duela 6 urte etorri zen, 20 urterekin. 
“Hasieran Deban bizi izan nintzen 4 
hilabetez, gero Mutrikun beste 4 hi-
labetez, eta, azkenik, Zumaiara etorri 
nintzen. Egia esan, inoiz ez nuen pen-
tsatu Europara etorriko nintzenik, ez 

ikastera, ezta lanera ere. Egun batean aitak galdetu zidan ea 
Europara etorriko nintzen lanera, eta baietz erantzun nion”. 
Ikastea ez zitzaion gustatzen, eta, hala, unibertsitatea utzi eta 
hona etortzeko prestatu zen. “Aitaren lagun bat bizi zen he-
men, eta harengana etorri nintzen. Nire nagusia zen, baina 
orain Txinan dago berriro”.

Unibertsitateko ikasketak amaitzera etorri zen, aldiz, Ka-
nariar Uharteetara lehendabizi, Valentina Palmero venezuela-
rra. “Nire aitona kanariarra da, eta han etxea dugu. Beraz, hori 
zen Espainiara etortzeko erreferentzia puntua. Hona arkitek-
tura ikasketak amaitzera etorri nintzen 2002. urtean. Bertan, 
flamenkoa ezagutu nuen, eta erabat harrapatu ninduen. Ho-
rrela, dantza ikasketak egiten hasi nintzen. Geroago, sukal-
dari ikasketak egiteko aukera sortu zitzaidan, eta Zarautzera 
etorri nintzen, Aiala eskolara. Bertan 2 urtez ikasten egon eta 
Getariako Iribar jatetxean egin nituen praktikak. Han nire 
gizona ezagutu nuen, Oscar, eta Zumaiara etorri nintzen”.

Said Saadi marokoarra bizimodu hobe baten bila irten 
zen etxetik, eta pixkanaka bere lekua egiten ari da orain dela 
2 urtetik Zumaian. “Ferryan pasa nuen itsasoa Penintsulara 
etortzeko. Ceutan hartu nuen barkua eta Algecirasera iritsi 
nintzen. Aurreztu egin nuen dirua bidaia horrela egiteko. Pa-
teren kontua oso gogorra da”.

Penintsula zapaldu zuenetik, 2010ean, Malaga, Alacant, 
Galizia eta Oreretan egon da bizitzen, Zumaiara etorri au-
rretik. 

Jaioterriko bizimodua
Ez dira urte asko pasa Said Saadi hona etorri denetik, eta, be-
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karoL 
BELausTEgi: 
“Hemengo 
bizimoduak ni 
haurra nintzenekoa 
gogorarazi zidan”
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“Ez dakigu 
zEHazki nondik 
gaTozEn, ETa 
HorrETan anTza 
dugu zuEkin”

kaLin KAmenov PetRov
Pomorie izeneko herri txiki batekoa da Kalin. Biztanle aldetik, 
Zumaia baino zertxobait handiagoa, kostaldean dago, baita ere, 
eta turistikoa da. Klima aldetik, udara oso beroa du, eta negua, 
aldiz, oso hotza (15-20 gradu zero azpitik). 

“Bulgarian beti egon izan da krisia. Lehen komunista zen, eta 
orain demokrata da, baina gauzak ez dira asko aldatu. Esaten dute 
krisia amaitzen ari dela,  baina ez dakit… 2006tik ez naiz bueltatu”.

Bulgariako unibertsitate batean, gainera, orain dela urtebete, 
euskal ikasketak jarri dira. “Historia galdua du Bulgariak. Ez dago 
idatzia, eta galdu egin da. Historia modernoa dakigu, besterik ez. 
Ez dakigu zehazki nondik gatozen, eta horretan antza dugu eus-
kaldunekin. Hizkuntza ere nahasketa bat da. Antzinako bulgaria-
rra, eslovakiarrarekin nahastuta…”.

Sukaldean egiten duzu lan. Bulgariako janaria eta hemengoa 
desberdinak dira?
Beno, denetarik dago. Gauza batzuk ezberdinak dira, beste batzuk 
antzekoak, eta berdinak ere baditugu. Ezberdinena da, akaso, guk 
espezie gehiago erabiltzen dugula”. Hemendik eskerrak eman nahi 
dizkie nagusiei, Kalarikoei. “Oso gustura nago eta asko lagundu 
didate”.

Jatorria: Bulgaria.
Adina: 36 urte.
Lanbidea: Kalari tabernako sukaldean egiten du lan, 
laguntzaile.
Familia: Emaztea eta 2 seme-alaba. 
Erlijioa: Kristaua da, baina ez praktikantea. Bulgarian 
kristautasuna da nagusi, baina musulmanak ere badaude. 
Garai batean turkiarren menpe egon zen herrialdea, eta 
orduan asko musulman bihurtu ziren. Ordutik,  musulman 
batzuk geratzen dira.
Hizkuntza: Bulgariarra. Etxean bulgariarrez hitz egiten dute. 

“Lanera hona etorri behar nintzenean, 
amak esan zidan gaztelania 

ikasteko. Liburu bat erosi nuen 
Bulgarian, eta horrela ikasi 

nuen oinarrizkoa”. Euskara 
ikasten ere ibili da 
euskaltegian.
Afizioak: Interneten 
ibiltzea. Bulgarian 
halterofilia ere egiten 
zuen, baina hemen ez du 

denborarik.
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GARBIGAILUA 

L73481

• 8 kg

• 1.400 rpm

LEHORGAILUA 

T75370AH2

• A+

• 7 kg

ONTZI  

GARBIGAILUA 

F55022MO / 

F55022WO

• 5 programa

• A+

KONBIA 

583800CTXO

• No frost

• 200 X 60

INDUKZIO PLAKA 

HK633220FB

• 3 indukzio gune

LABEA 

BP3013021M

• Pirolitikoa

• Barneko gidariak

449€

699€

439€

379€

749€

449€

449€

ENDAÑETA ZUMAIA
ELEKTROGAILUAK

erribera, 8   Tel. 943 861 694
www.endanetazumaia.com

INOX

ZURIA

TOSTADORA 
OPARI

ZARTAGIN SORTA

OPARI

ZARTAGIN SORTA

OPARI

MUNTATZeA 
BARNE

hilabetea
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TEsTua: ErrEdakzioa
  argazkiak: ELHuYar
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dik. Are gehiago: tarteka hara oporretara joan izan da. Baina 
han zer egiten zuen galdetutakoan, hau izan da bere eran-
tzuna: “Ikasi eta lana. Gaztetatik egin ditut bi gauzak, 15-16 
urterekin hasita. Senide asko gara familian, eta lagundu egin 
behar genion elkarri, etxea eta familia 
aurrera ateratzeko. Eskolako oporre-
tan lan egiten nuen, gero eskolara-
ko liburuak erosteko aukera izateko. 
Aitak etxetik kanpo lan egiten zuen, 
baina amak ez. Normalean emakumea 
etxean geratzen zen lanean, etxeko 
gauzak egiten, bazkaria prestatzen… 
Hori orain aldatzen ari da, hala ere”.

Cesareo Hernándezentzat 55 urte 
pasa dira geldialdi guztiak egiten zi-
tuen tren hark Zumarragaraino ekarri 
zuenetik, baina ordura arteko bizimodua presente du orain-
dik memorian. ”Oinarrizko ikasketak egin eta lanean hasi 
nintzen, aurrena nekazaritzan eta gero aroztegi batean. Hain 
zuzen, hortik datorkit egurrezko gauzak egiteko afizioa”. Ai-
tortzen du ez zitzaiola askorik kostatu Euskal Herrira etortze-
ko erabakia, eta ez zuela gauza askorik laga han: “Anaia eta 
lagunak, jakina. Etxe zaharra ere utzi genuen, orain berritua 
daukadana, eta apenas gehiago. Garai hartan, aroztegian, hi-
lean 15 pezeta irabazten nituen. Zumaiara etorri nintzenean, 

aldiz, portuko lanean, orduko 5 pezeta. Eguneko 50 pezeta, 
gutxi gorabehera. Hiru urte geroago joan nintzen lehenengo 
aldiz berriro ere gure herrira, bisitan. Ongi jantzita eta diru 
pixka batekin joan nintzen, eta hango festetan dena gastatu 
nuen [barrez]. Hala ere, soldata horrekin, aurrezteko ez ze-

goen aukera askorik. Jateko eta janz-
teko aukera ematen zuen, baina etxe 
bat erostea denbora gehiagoko kon-
tua izan zen. Hona etorri eta 15-20 
bat urtera erosi genuen etxea”.

Karol Belaustegik, aldiz, bere pa-
sioa utzi zuen Estatu Batuetan: arkeo-
logo lana. “Familia eta lagunez gain, 
Arkeologia ere utzi nuen. Hango ba-
soen zerbitzuan egiten nuen lan. Asko 
gustatzen zitzaidan lanbidea. Alde 
batetik, ikasi nuenean egiten nuelako 

lan, eta bestetik, basoan egoten nintzelako; asko gustatzen 
zait mendia”.

Giovanni Zanonek ere familia eta lagunez gain, pasio 
duen arlo bat utzi zuen albo batera: musika taldea. “Aitaren 
enpresa, lagunak, familia… Eta musika ere bai. Falta handia 
sumatu nuen, hasieran batik bat. Gainera, taldekideak oso 
lagunak ginen”.

Irina Tchitchenkok bizimodu lasaia zeraman Errusian. 
“Ikasten eta lanean ari nintzen. Gurasoekin bizi nintzen eta 
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Larrañaga
harategia

Kalitatezko 
produktuak

Gipuzkoako 
Okelaren 

Ziurtagiria: 
GI-OKELA

ZUMAIA
Basadi auzategia, 4. 
Tel./Faxa: 943 860 621

ZARAUTZ
Salegi kalea, 14.  
Tel./Faxa: 943 890 215

kaLin kaMEnov: 
“oraindik pentsatzen 
dut egunen batean 
Bulgariara bueltatu 
egingo naizela”
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“orain Ezin da 
vEnEzuELan Bizi”

vaLEnTina PALmeRo CISneRoS
“Gaur egungo Venezuela, nire ustez, kaos hutsa da. Bai, hori da 
hitza. Herrialdea tamalgarri dago, eta bertakoak ere horrelakoak 
dira. Baina, beno, berez, venezuelarren izaera oso irekia da”. He-
rrialdean korrupzio handia dagoela aipatu du, eta orokorrean 
egoera txarra dagoela. “Seguritaterik ez dago. Oso polita zen, 
paisaia zoragarriak zituen, baina dena puskatu dute: gezurre-

kin, korrupzioarekin... Ez du turismoak funtzionatzen, ez du 
ezerk funtzionatzen. Nire ustez, ezin da orain bertan bizi”. 

Lehendakari aldaketak ere ez du konbentzitzen. “Ma-
duro dago, baina niri ez zait gobernatzaile egokia iru-
ditzen. Berdin zait zein pertsona dagoen gobernuan, 
gauza da mentalitatea aldatu egin behar dutela. Eta 
hori oso zaila da”.

Jatorria: Caracas. Venezuela.
Adina: 33 urte.
Lanbidea: Enpresaria da, jostundegi bat 
du, amarekin batera.
Ikasketak: Arkitekturan lizentziatua 
da eta sukaldari ikasketak ditu. 
Sukaldaritzak ekarri zuen Euskal 
Herrira, hain zuzen. Caracasen ballet 
klasikoko karrera guztia ere egin zuen.
Familia: Zumaian, ama dauka. 
Tenerifen, berriz, aita. Anaia eta 
haren emaztea orain urtebete etorri 
dira Zumaiara. Bestalde, gizona dauka 
(madrildarra) eta alaba bat.
Erlijioa: Katolikoa, baina ez praktikantea.
Hizkuntza: Gaztelania. Alabak eskolan 
euskaraz egiten du, eta etxean beraien 
artean gaztelaniaz mintzatzen dira.
Afizioak: Dantza, batez ere flamenkoa, 
eta jatea.
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eta ez zen drama bat lana uztea. Gainera, nik ez nuen pen-
tsatzen betirako joango nintzenik Errusiatik, eta ez nintzen 
sentitzen atzerritarra hona etorri nintzenean. Jaioterriaren fal-
ta sumatzen duen ala ez galdetutakoan, argi azaldu du: “Ba-
tzuetan bai, jakina. Oso ongi moldatu naiz honetara, baina 
normala da norberaren herriaz ere akordatzea. [Barrez] Gure 
esaera batek dio hiru pertsona elkartzen bagara, vodka boti-
la bat behar dugula. Baina Donostian 
ere badugu errusiarren taberna bat, eta 
batzuetan joaten naiz Zumaian bizi 
den beste errusiar batekin. Baina ez 
naiz oso zalea. Niri pertsonak ezagu-
tzea gustatzen zait, baina ez errusiarrak 
direlako bakarrik. Horregatik, ez naiz 
soilik errusiarretara mugatzen”.

Chenshi Fuk unibertsitateko Inge-
les Filologiako ikasketak eta gurasoak 
utzi zituen han. “Alaba bakarra naiz, 
eta horrek pena ematen dit. Gurasoak 
triste daude ni hain urrun bizi naizela-
ko”. Han lagunak ere bazituen, eta gurasoez gain, familiako 
beste partaide batzuk ere bai. Hemen, aldiz, bakarrik dago. 
“Pozik nago, hala ere; egun batzuk tristeak izaten ditut, baina 
normala da. Lagunak ere baditut hemen. Txinatarrak dira, 
batez ere. Klima aldetik ere oso atsegina iruditzen zait”.

Egokitze prozesua
Herriminik ez duelako edo, Valentinari ez zitzaion zaila egin 
hemen integratzea. “Oso ondo moldatu nintzen, egia esan. 
Kanariar Uharteetara iritsi nintzen, eta ez nuen, nire herrial-
dean bezala, segurtasunik eza ikusten. Urte eta erdi egon nin-
tzen han, eta ez nintzen askorik akordatu Venezuelaz”. 

Ondoren, Euskal Herrira etorri zen, Zarautzera, zehazki, 
eta jendearen hizketako formak harritu zuen pila bat. “Gaz-

telaniaz hitz egitean bazirudien errietan 
ari zitzaizkidala. Baina, beno, segituan 
ohitu nintzen. Behin ateak zabaltzen 
dizkizutenean, gainera, taldean sartzen 
zarenean, konfiantza ematen dizu he-
mengo jendeak. Hitza ematen duzue, 
konfiantza, eta, gainera, betirako izan 
ohi da”. Baina Valentinari herri txiki 
batean bizitzeak pixka bat kosta egin 
zitzaion. “Hiriburu handi batetik nator 
eta horrek ematen dizun anonimotasu-
naren falta sumatu dut. Nire gizonari, 
aldiz, asko gustatzen zaio jendea ezagu-

tzea, kasu egitea, hitz egiten geratzea… Caracasen nengoe-
nean, nahi nuena egiten nuen inori azalpenik eman edo juz-
gatua sentitu gabe. Hemen hori zaila da”.

Cesareok ere arazorik gabe egokitu zela kontatu digu. “Ez 
euskaldunekin, ezta ni bezala etorritakoekin ere, ez dut inoiz 

irina 
TCHiTCHEnko: 
“Euskara jakiteak 
asko lagundu dit 
harremanetan”
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BakardadEari 
irriBarrE EginEz

CHEnsHi FU Guangzhou hirikoa da Chenshi. “Milioika biztanle ditu nire hiriak”. 
Zumaiara etorri zenean, herri txikia iruditu arren, asko gustatu zi-
tzaion. 

“Etorri nintzenean, konpainia gehiago nuen, nire izeba bat ere 
hemen zegoen. Batzuetan triste jartzen nintzen, hala ere, makina bat 
negar egindakoa naiz”. Baina orain pozik dago, ohituta hemengo 
bizitzara. “Orain bakarrik bizi naiz, eta lan ere bakarrik egiten dut. 
Egun batzuk tristeak ditut, baina hori normala da”. Hasieran bizi-
moduarekin eta hizkuntzarekin izan zituen zailtasunak, baina orain 
nahikoa ondo moldatzen dela dio. “Zumaiatik hondartza da gehien 
gustatzen zaidan tokia. Kostaldea asko gustatzen zait, nahiz eta niri 
eguzkia hartzea ez gustatu [barrez]. Baina asko gustatzen zait itsasoari 
begiratzea, erlaxatu egiten nau”.

Bueltatu zara Txinara hemen zaudenetik?
Bai, hasieran urtean bitan joaten nintzen (nire izeba hemen zegoe-
nean). Orain, soilik urtean behin joaten naiz. Urrian izan nintzen. 
Izeba Txinara bueltatu da, ez dagoelako biontzat lanik.

Gurasoak etorri dira hona bisitan?
Bai! Aitari asko gustatu zitzaion. Amari ez hainbeste. Ez zuen ezer 
ulertzen, ezin zuen inorekin hitz egin, eta horregatik zaila egiten zi-
tzaion hemengo bizimodua. Aita lasaiagoa da, eta gustatu zitzaion.

Jatorria: Guangzhou hiria. Txinako hegoaldean. Hong 
Kong-etik gertu. 
Adina: 26 urte.
Lanbidea: Dendaria.
Ikasketak: Unibertsitatean Ingeles Filologia egiten hasi zen. 
Urtebete egin eta utzi egin zuen, ez zaiolako ikastea gustatzen.
Familia: Hemen ez du familiarik. 
Hizkuntza: Txinera. Gaztelania dendan, Interneten, kalean… 
ikasi du. Hona etorri aurretik, ez zekien batere ez. Euskaraz hitz 
batzuk bakarrik dakizki.
Erlijioa: Txinan gehienbat budistak dira. Bera eta bere familia, 
ordea, ez dira erlijiodunak. 
Afizioak: Idaztea asko gustatzen zaio. Interneteko atari batean 
idazten du. Jadanik 3 eleberri argitaratu ditu bertan, eta orain 
laugarrena idazten ari da. Gai nagusitzat maitasuna jorratzen 
du; gazteen arteko maitasun harremanak, batez ere. Gauetan 

idazten du, eta lan gutxi dagoen 
hilabeteetan ere bai. Guztiak 

txineraz idazten ditu. “Ez dakit 
oso ongi idazten, baina 

asko gustatzen zait”.
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“Marokon, 
dEnEan BEzaLa, 
jEndE ona ETa 
TXarra aurki 
daiTEkE”

said SAADI Said Tetuan hirikoa da. Handia da, eta turistikoa. “Hondartzak 
ditu, hotelak… Gainera, segurtasuna du. Ez da hiri gatazka-
tsua”.

Herritarrak ere gehienbat turismotik bizi dira. Hoteletan 
egiten dute lan, jatetxeak dituzte, gidariak dira… Azken horiek 
garrantzitsuak dira turistentzat. “Desertu aldera joanez gero, eta 
haizea aurkitu, hondarrak bideak tapatu egin ditzake eta norae-
zean geratu. Beraz, laguntza handia ematen dute gidariek”. 

Nolakoak dira marokoarrak?
Denean bezala, jende ona eta txarra aurki dezakezu. Baina hori 
ez da Marokoko gauza bat. Edozein tokitan berdina gertatzen da. 
Baina, orokorrean, jende atsegina da, abegikorra.

Jatorria: Tetuan. Maroko.
Adina: 38 urte.
Lanbidea: Azokako dendaria. Batez ere 
haurren arropa saltzen du. Gipuzkoatik zehar 
ibiltzen da azokaz azoka.
Ikasketak: Oinarrizkoak.
Familia: Emaztea marokoarra du (nahiz 
eta hemen ezagutu duten elkar), eta haurra 
izango dute laster. 
Hizkuntza: Arabiarra. Frantsesa, ingelesa eta 
gaztelania ere badakizki. Eskolan hizkuntza 
asko erakutsi zizkioten. Ceuta ondokoa 
izanik, gaztelania han ikasi zuen. Euskaraz 
ere hitz batzuk egiten ditu. “Etxean liburu bat 
dut, eta hortik ikasten dut. Kalean ere zerbait 
ikasten da. Ez daramat denbora asko hemen, 
baina zertxobait badakit. Jendeari, bezeroari, 
gustatzen zaio, gainera, guk euskaraz jakitea. 
Aberasgarria da, gainera, hizkuntzak jakitea”.
Erlijioa: Musulmana. Etxean errezatzen 
du. Orion badute elkartzeko toki bat, baina 
berak, batez ere, etxean errezatzen du. Ongi 
iruditzen zaio errezatzeko toki hauek egotea 
hemen. Erlijio guztiak errespetatzen ditu.
Afizioak: Kirola egitea 
gustatzen zaio, 
gimnasiora joaten 
da. Horretaz 
aparte, gauza 
askorik ez 
du egiten. 
Denbora 
lanean, etxea 
garbitzen… 
pasatzen du. 
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“Hiru BELaunaLdi gEroago, nirE 
FaMiLiarEn jaTorrizko HErriaLdEra 
iTzuLi naiz”

karoL BeLAUSteGI

Reno, Nevada. Kaliforniatik gertu. Birraitonak fundizioan 
lan egiten zuen Bizkaian, eta Estatu Batuetara joandakoan, 
Seatlen hasi zen lanean, bertako ontziola batean. Garai har-
tan, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak atzerritarrei 
eskaintzen zien lur zatiari probetxua emanez, hotel bat eraiki 
zuen Nevada erdian. “Euskal Herritik joaten zen jendea ber-
tara lanera, batez ere artzain”. Ordutik, familiaren oinarriak 
eta jatorria Renon kokatzen dira.

Renoko Unibertsitatea aski ezaguna da, eta euskara ikas-
ketak ere eskaintzen dira bertan. Karolek berak, Antropologia 
ikasten ari zela, euskal kulturako ezagutzak hartu zituen. 

Birraitona Estatu Batuetara joan zen, eta Karol, aldiz, 
handik Euskal Herrira. “Fenomeno bat da, eta esaten dute-
nez, norbait atzerrira joaten bada, hiru belaunaldi behar dira 
familiako norbait berriro jatorrizko herrialdera bueltatzeko. 
Kuriositatea nuen nire familia zati baten oinarriak ezagutze-
ko, hemengo kulturaren berri jakiteko… Horrek asko lagun-
du zidan integrazioan”. 

Nolakoak dira amerikarrak?
Ume handi batzuk bezala definituko nituzke. Inozenteak dira, 
maltzurtasunik gabekoak eta beraien buruarengan pentsatzen 
dute. Baina ez dira egoistak. Bakoitza bere bizitza aurrera ate-
ratzen saiatzen da, eta horri ematen diote garrantzia. Askok 
ez dakite zer pasatzen den kanpo politikan, edo nola ikusten 
dituzten atzerrian amerikarrak. Zoriontasun indibiduala bila-
tzen dute. Hori da beraientzat garrantzitsuena.
Zerk harritu zaitu hemendik?
[Barrez] Gauetan, afaltzeko, arrautza frijituak jateak! Orain 
ohitu naiz, baina oso arraroa egiten zitzaidan. Bestalde, janaria, 
gailetak, esaterako, esnetan edo kafetan sartzea ere bai.

Horretaz gain, kontaktu fisikoa izateak ere harritu egiten nin-
duen. Hori, beharbada, nire izaerari loturiko kontu bat da. Baina, 
adibidez, taberna batean sartu eta jende asko badago, kontaktu 
fisikoa ekiditea ezinezkoa da, noski, eta horrek ‘iraindu’ egiten 
ninduen. Orain normaltzat daukat, asko gustatzen zaidan ideia 
bat da, gainera, baina hasieran kostatu egin zitzaidan ulertzea.
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Izena: Karol Belaustegi. Abizenak nahiko komeria eman zizkion txikia 
zenean, “eskolako zerrenda pasatzean, oso luzea suertatzen zitzaien 
irakasleei, arraroa, eta jakinda euskalduna zela, are gehiago. Baina nik 
eta nire familiak oso presente izan dugu betidanik hemengo jatorria 
dugula”. 
Jatorria: Hainbat herrialde nahasten zaizkio jatorrian: Suedia, Alemania, 
Euskal Herria. Bere birraitona joan zen Markinatik Estatu Batuetara. 
Adina: 46 urte.
Lanbidea: Ingeleseko irakaslea.
Ikasketak: Antropologia. Estatu Batuetan arkeologo aritu zen. 
Familia: Senarra eta bi seme-alaba. 
Erlijioa: Katolikoarekin hezi zuten; beraz, alde horretatik ez du arazorik 
izan gizarte honetara egokitzeko bai egutegi, santu… aldetik. ”Antzeko 
balioak ditugu”. Baina guztien gainetik, familia du oinarritzat. “Hemen 
estimatzen ikasi dudan gauza bat da, eta asko baloratzen dut familiaren 
kontzeptua”.
Hizkuntza: Ingelesa. Birraitona-amonek euskaraz egiten zuten beraien 
artean, baina umeei ez zieten erakutsi. Hala, semeak, hau da, Karolen 
aitonak, ingelesa eta gaztelania ikasi zituen. Emazteak, aldiz, amonak, 

ingelesa eta alemana zekizkien. Izan ere, jatorri alemaniarretik zetorren. 
Bien arteko seme-alabek, aldiz, hau da, Karolen aitak tartean, ingelesa 
baino ez zuten ikasi. “Orduan, auzoan herrialde ezberdinetako jende 
asko zegoen (Italia, Portugal, Suedia…), eta orduko joera soilik ingelesez 
egitea zen. Ez zuten pentsatu ere egiten beste hizkuntza bat jakitea 
zeinen aberatsa izan zitekeen”. Beraz, Karolen aitak soilik ingelesa ikasi 
zuen, eta berak ere bai; ez gaztelania, ezta alemana ere. “Aitonak oso 
gaizki pasa zuen ingelesa ikasten, eta orduan ez zien seme-alabei ere 
gauza bera opa nahi izan”.
Karolek gaztelania hemen bizi denetik ikasi du, kalean. Euskara, aldiz, 
etorri zenean euskaltegian ibili zen eta berriro ere bai bigarren haurrarekin 
haurdun egon zenean. Guztia ulertzen du, eta hizketan ere nahikoa 
badaki. “Hala ere, hobetu eta gehiago ikasiko dut”. Bere umeek ere 
ingelesa oso ondo dakite. “Nik ingelesez egin diet txikitatik eta aitarekin 
euskaraz egiten dute”.
Afizioak: Botanika. “Nire pasioa da, baina orain alde batera utzia dut”. 
Familian egitea gustatzen zaiena batez ere mendira joatea eta bidaiatzea 
da. Oso garrantzitsua ikusten du hori. “Guretzat, gure haurrei egin 
diezaiekegun oparirik handiena mundua erakustea da”.
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50Eko 
HaMarkadako 
Migrazio 
oLaTuarEn 
LEHEnEngo 
sEMEETako BaT

CEsarEo HeRnÁnDeZ LÓPeZ
La Horcajada deitzen den herri txiki batekoa da Cesareo, Avila hiri-
burutik 75 bat kilometrora. “Nekazaritzatik bizi den herri txiki bat 
da. 500 bat pertsona bizi dira, baina herri zaharkitua da; izan ere, 
gazteek alde egin dute handik. Orain, ez da uzta askorik egiten eta 
batez ere abeltzaintzatik bizi dira herritarrak. Ardiak eta behiak haz-
ten dituzte, gehienbat”.

Udaran biztanle kopurua hazi egiten da. Oso beroa da sasoi ho-
rretan. Neguan, aldiz hotz handia egiten du. “Egurra erretzen jarri 
behar da!”.

Jatorria: La Horcajada, Avila, Espainia. Herri horretatik ateratako lagunen 
% 90 Zumaian bizi da.
Adina: 74 urte.
Lanbidea: Jubilatua. Lehenengo portuan, gero fabrika batean eta azkenik 
butanoan egin zuen lan. 
Ikasketak: Oinarrizkoak.
Familia: Emaztea eta bi alaba eta semea. 
Erlijioa: Katolikoa.
Hizkuntza: Gaztelania. “Euskara ikasteko oso baldarra izan naiz, eta ez dut 
gaitasunik izan. Egia esan, gogo gutxi jarri dugu ikasteko. Kalean ikastea 
bakarrik zaila da, eta ez dut lortu. Hemen euskaraz baino ez balitz egin, 
ikastea beste erremediorik ez genuen izango, baina gaztelaniarekin nahikoa 
zen eta orduan jende asko zegoen Espainiatik etorria. Alabek eskolan 
gaztelaniaz ikasi zuten; semeak, aldiz, ikasketak euskaraz egin zituen eta 
euskaraz ondo daki”.
Afizioak: Egurrarekin gauzak egitea, hala nola, erlojuak, gurdien maketak, 
makilak… Jubilatu aurretik ere egiten zituen, baina orain denbora gehiago 
duenez, gauza gehiago egiten ditu. Lagunekin kartetan jolastera ere joaten 
da, emaztearekin ibiltzera…
Zumaiara etorri zenean, baratzea ere bazuen. 
Asko gustatzen zitzaion hara joatea. 
Arrantzan ere ibilia da, anguletan, 
batez ere. 
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inorekin arazorik izan”. Oso bertakoa sentitzen da. “Noski, ni 
Avilan jaiotakoa naiz. Baina hona etorritako lehen egunetik 
sentitu naiz hemengoa. Jubilatu nintzenetik ere, hemen bizi-
tzen jarraitu dut. Soilik udarako sasoia pasatzera joaten naiz 
hara, urtean 3 hilabete. Gainera, nire seme-alabak hemen ditut, 
bilobak ere bai. Eta beraiek dauden tokian egotea da nire be-
tebeharra”. Zumaiako herriak ere oso ongi hartu zuela gogora-
tzen du: “Brometan, askok deitzen ziguten koreanoak Penintsu-
latik etorritakoei. Baina gero tratua beti izan da ona. Batzuek 
pentsatzen zuten inbaditzera etorriko ginela, baina garai hartan 
guztientzat zegoen lana, eta orduan ez zegoen arazorik”. 

Karolen kasuan, hasiera pixka bat gogorra egin zitzaion, 
“familia eta lagunen oniritzi handirik gabe etorri nintzen, eta 
hasiera nahiko gogorra izan zen, hizkuntza ere, gaztelania, ha-
sieran, ez nuelako askorik kontrolatzen. Baina burugogorra 
naiz, eta familiari erabaki okerra hartu nuela ez onartzeagatik, 
bertan jarraitu nuen”. Bere iritziz, “egokitzea denbora kontua 
da, eta norberaren erresistentzia ere bai. Nik behatu egiten 
nuen hasieran, jendearen ohiturak ikusi eta ikasi. Ondoren 
joaten nintzen ekintzara, behin ezagupenak jakinda. Horretaz 
gain, senarra hemengoa izateak ere asko lagundu dit, jakina”. 
Integrazio prozesu horretan esaterako, badu Karolek anekdo-
ta atsegin bat. “Beti izan nuen gogoa 
Sanpedroetako danborradan parte 
hartzeko, baina euskaraz oso ondo ez 
nekienez, pentsatzen nuen ez nintzela 
integratuko. Alabak, ordea, parte har-
tzera animatu ninduen. Ordutik dan-
borradan ateratzen naiz”.

Giovanniren kasuan ere, hasierako 
urteak oso gogorrak izan ziren. “Lana 
aurkitzeko zailtasunak izan nituen eta 
ia bueltatzekotan egon nintzen, baina 
azkenean aukera bat sortu zitzaidan. 
Nire enpresa edo kontsultoria zabaldu 
nuen”. Lanaren arazoa konponduta, 
oso ongi moldatu da hemengo bizitza-
ra. “Ni askoz ere herri txikiago batetik 
nator, eta Zumaiara oso ongi moldatu 
naiz. Kostaldea da, eta asko gustatzen 
zait. Batzuetan mendiko paisaia elur-
tuez akordatzen naiz, baina ez, oro har. 
Jone alboan izateak, eta haren familiak ere, asko lagundu dit 
adaptazioan. Baina Italiako familiaz eta lagunez ere asko akorda-
tzen naiz, gogoratzen naiz beraiekin, normala da”.

Irinari, batez ere, herriaren tamainara egokitzea kostatu 
zitzaion. “Nire jatorrizko hiriarekin konparatuta, oso txikia 
da. Baina oso pozik bizi naiz orain, oso herri polita iruditzen 
zait eta gustura nago. Gaur egun ez dut hiri handi batean bizi 
nahi. Hemen dena dago hurbil eta ongi komunikatuta, erosoa 
da. Umeekin ibiltzeko ere oso ondo dago”.

Chenshik komunikazio arazoak ditu, batez ere; izan ere, 
gaztelania ere ez du oraindik gehiegi ezagutzen. “Ez naiz inoiz 
gaizki sentitu. Jendeak asko laguntzen dit. Batez ere dendan 
nagoenean eta ez badiet ulertzen, asko saiatzen dira polikia-

go hitz egiten, edo beste modu batean azaltzen”. Lanaz gain, 
eguerdietan adopzioan dauden hiru neskatilari txinera era-
kusten die. Hori guztia eginda, apenas du aisialdirako denbo-
rarik. “Gainera, etxe giroan egotea gustatzen zait”.

Txanponaren beste aldean, Kalin dugu. Bere iritziz, ez da 
hain ongi integratu. “Ez naiz oraindik egokitu. Oraindik pen-
tsatzen dut egunen batean bueltatu egingo naizela. Gainera, 
ateratzen naizen gutxietan familiarekin ibiltzen naiz. Hala ere, 
gustatzen zait hemen bizitzea, lasaia da. Garai batean, Bulga-
rian biolentzia asko zegoen, eta hemen, aldiz, alde horretatik, 
ez dut arazorik ikusten”. 

Hala eta guztiz ere, euskara ikasteko ahalegina egiten ari 
da: “Ikastea gustatzen zait, eta beharrezkoa ikusten dut he-
men bizitzeko. Gainera, pertsona asko hasten zaizkit euskaraz 
hitz egiten, eta nik ezin diet erantzun. Horregatik hasi nin-
tzen ikasten. Ez dut, dirudienez, atzerritar aurpegia!”. 

Bazterketarik ba ote?
Etorkinenganako bazterketa edo mespretxuzko egoerak as-
kotan ikusi ohi dira komunikabideetan. Gogorra izango da 
beste toki batera joan eta norberaren pentsaera, jatorri, erlijio, 
arraza edo ohituregatik gaizki tratatua izatea. Erreportajeko 

protagonistak ez dira inoiz Zumaia-
tik kanpo jaiotzeagatik bereiziak edo 
baztertuak izan. “Ni ez naiz inoiz 
baztertua izan atzerritarra izateagatik, 
behintzat. Nire izaeragatik beharbada 
bai, baina hori ni pertsona ezberdina 
naizelako da, eta ez atzerritarra. Gero 
eta atzerritar gehiago dago hemen, 
eta ez dut sekula entzun inori bur-
la edo mespretxurik egiten”, aipatu 
digu Kalinek, hain zuzen ere.

Karol ere iritzi berekoa da. “As-
kotan jendeak berak gogoratzen dit 
ez naizela hemengoa nire itxura edo 
azentuagatik. Jendeak soilik pentsa-
tzen du coca-cola eta hanburgesak 
besterik ez dugula jaten; hain este-
reotipatua dago kultura amerikarra!. 
Eta ez da horrela. Niri, gainera, su-
kaldean aritzea asko gustatzen zait. 

Eta hemengo kulturarekin bat egin dut alde horretatik”. Ildo 
horretatik jarraituz, hauxe kontatu digu: “Ez nago ados nire 
kulturaren edo Ipar Amerikako politikaren hainbat alorrekin, 
baina horrek ez du esan nahi nire kultura albo batera utzi 
edo baztertzen dudanik. Beste kultura bat ezagutzera etorri 
nintzen hona, jadanik bizitza erdia daramat hemen eta oso 
pozik nago”.

Giovanni ere Zumaiako parte sentitzen da dagoeneko. “In-
tegrazioaren bidea ondo atera zait, eta guztiz gizarteratuta nago. 
Elkarte gastronomikoaren bitartez, abesbatzan ibiliaz, kirola 
eginez… Gainera, onartu behar dut kultura aldaketa handie-
girik ez dudala sufritu. Antzekotasunak ditugu, eta, beraz, erra-
zagoa izan da beste edonorentzat baino. Hala ere, prozesu bat 

giovanni zanon: 
“italia iparraldekoak 
eta euskaldunak 
oso antzekoak gara 
orokorrean”

CHEnsHi Fu: “Etorri 
nintzenean pertsona 
denak berdinak 
iruditzen zitzaizkidan”
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HoTza MaiTE duEn EMakuME goXoa
irina tCHItCHenKo

Errusiako hegoaldeko Krasnodar izeneko hirikoa da Irina, 
Itsaso Beltzaren ingurukoa. Klima epelekoa da. Errusia ho-
tzarekin erlazionatzen dugu, baina hegoaldea epela da. “Lau 
urtaroak ongi bereizten dira han. Udak oso beroak dira, eta 
neguak ez oso hotzak, [barrez] -12 gradu, gutxi gorabehera”.

Hiri handia da Krasnodar, milioi bat biztanle ditu, gutxi 
gorabehera. Hegoaldeko hiririk garrantzitsuena da, kostalde-
ra joateko “pasoko” hiria da. Errusia, Europan eta Asian dago. 
Bi kontinenteak hartzen ditu. Bereizketa Ural mendiek egiten 
dute, eta Irinaren hiria Europan kokatzen da.

Ekonomiaren aldetik, Errusia asko aldatu da. Lehen ko-
munismoan bizi ziren, eta orain kapitalismoa da nagusi. Mer-
kataritza eta komertzio asko dago, eta asteko egun guztietan 
zabaltzen dute. “Nire lagunak, adibidez, harritu egiten dira 
hemengo dendak duten ordutegi murritzarekin”.

Errusiako politika
Oso totalitarioa da. Putin dago, eta listo. Orain homosexua-
len kontra joan dira, era batera pentsatzeagatik kartzelara 
eramaten zaituztete… Gogorra da alde horretatik Errusia. 

Jatorria: Errusia.
Adina: 42 urte.
Lanbidea: Urola Kostako Hitza banatzen du 2005etik. 
Horretaz gain, helduen eskolan dabil, Azpeitian.
Ikasketak: Ekonomia eta Produkzioa, Errusian.
Familia: Senarra eta hiru seme-alaba.
Erlijioa: Kristau ortodoxoa da, baina ez du praktikatzen. 
“Gure erlijioak, katolikoarekin konparatuta, diferentzia 
batzuk ditu”. 

Hizkuntza: Errusiarra. Gizona ezagutu zuenean ingelesez 
hitz egiten zuten; gero gaztelaniara, pasa ziren; eta orain 
euskaraz hitz egiten dute guztiek etxean. “Eboluzioa izan 
dugu familian”. 
Guztira, 5 urtez ibili zen euskara ikasten Zarauzko 
euskaltegian: “Segituan hasi nintzen hizketan, 
praktikatzen, saiatzen. Bestela ahaztu egiten da”. 
Afizioa: Mendira joatea, eta irakurtzea, batez ere. Hiru 
hizkuntzatan irakurtzen du: errusiarrez, gaztelaniaz eta 
euskaraz. 

Ba
LE

ik
E 

+

w
IK

IP
ED

IA
.O

R
G



  B a L E i k E  2 0 1 4  oT s a i L a   23

Ba
LE

ik
E 

+Etorkinen aurka ere asko daude. Lan zikinak egiten dituzte, 
eta, gainera, albo batera uzten dituzte. Errusiar arrazaren alde 
daude. Beldurra ematen du. Krisi egoeran gertatzen da hori 
askotan, errudun bat bilatu behar baita.

Nolakoak dira errusiarrak?
Errusiako jendea oso atsegina eta irekia da. Nire senarra, adi-
bidez, hasieratik ongi hartu zuten nire lagunek eta familiak. 
Alde horretatik, oso abegikorrak dira, are gehiago errusiar ba-
tekin baldin bazoaz. Berari galdetuz gero, gauza onak esango 
ditu, ez zelako inoiz baztertuta sentitu.

Zer da hemendik ezberdinena iruditu zaizuna?
[Barrez] Gailetak eta madalenak esnetan bustitzea, esate-
rako. Eta gosariak ere oso txikiak iruditzen zaizkit hemen. 

Guk arrautza eta horrelako gauzak jaten ditugu gosarie-
tan.

Txipiroiak tintan ere oso gauza arraroa iruditu zitzaidan. 
“Zer da gauza beltz hori?”, esaten nion senarrari. Guk han 
oso arrain ona daukagu, izokin ketua, adibidez.

Ohiturei dagokienez, poteoa egitea hemengo gauza bat 
da, bai. Errusian ez da hori egiten, taberna batetik bestera 
distantzia handia dago. Poteoko giroa asko gustatzen zait, ez 
gara asko ateratzen, baina oso giro atsegi-
na egoten da.

Tradizioak asko gustatzen 
zaizkit. Hemengo abestiak, 
dantzak… Nola gordetzen 
dituzuen oso interesgarria eta 
polita iruditzen zait.
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Adina: 46 urte.
Lanbidea: Informazioaren eta Komunikazioaren 
Teknologietan (IKT) kontsultorea. 
Ikasketak: Estatistika.
Familia: Emaztea eta bi seme.
Erlijioa: Katolikoa. 
Hizkuntza: Italiera. Etxean ere italieraz egiten 
dute guztien artean. Hala ere, euskaraz moldatzen 
da, batez ere ulertu egiten du. Horretaz gain, 
gaztelania eta ingelesa dakizki, eta aleman pixka 
bat ere bai.
Afizioak: Kirola eta musika, batez ere. Hemen 
dagoenetik pilotara afizionatu da, pala eta zestara 
ere bai. Eta bizikletan ibiltzen da, “gainera, 
zikloturisten lehendakaria naiz”. 
Musikarekin lotura txikitatik du. Fraideen eskolan 
egin zituen lehenengo ikasketak eta han erakutsi 
zioten gitarra jotzen. Handitzen ari zen heinean, 
bera izan zen haur txikien gitarra irakasle. “Eskola 
horrek horrela funtzionatzen zuen: zekitenek ez 
zekitenei erakutsiz. Filosofia polita zuen”.
Italian musika talde bateko partaide zen, rock 
italiarra jotzen zuten. Urtebete pasatxoan, 
musikatik bizi izan zen. Diskoak kaleratu zituzten, 
kontzertuak egin… Hona etorri zenean albo batera 
utzi zuen, baina gaur egun ere talde batean jotzen 
du: Melissa and The Jacks. Bera da sortzailea 
Mutrikuko batekin, eta amerikar bat dute abeslari.

izan da integrazioarena, denbora bat eskatzen duena”. 
Irinak oso ongi egokituta dagoela baieztatu du: “Jendeak 

oso ongi onartu nau. Gainera, euskaraz jakiteak asko lagun-
du dit harremanetan. [Barrez] Behin, batek ere komentatu 
zidan: ‘Nongo baserrian hitz egiten da horrela?’, ‘Errusiako 
baserrian’, erantzun nion nik. ‘Eta non dago hori?’, galdetu 
zidan”. Herriko beste bat gehiago sentitzen da: “Bai, zergatik 
ez! Gainera, dudan lanarekin jende asko ezagutzen dut, eta 
oso gustura nago”. 

Saidek pentsatzen du hemengo 
jendea gero eta ohituagoa dagoela atze-
rritarrekin bizitzen, eta ez du arazorik 
izan. “Gero eta atzerritar gehiago gau-
de. Hasieran, gehiago harrituko ziren, 
baina orain normalagoa da, eta guztiok 
errespetatuz ondo bizi gaitezke elkarre-
kin. Laguntzeko garaian, elkar erres-
petatuz gero, dena errazagoa da. Eta 
berdin da atzerritarra edo hemengoa 
izan. Ni oso ondo moldatzen naiz bai 
bizilagunekin eta jendearekin, orokorrean”.

Valentina ere bertako sentitzen da, baina “beste edono-
ra joateko beldurrik ez dut. Hori bai, Venezuelara ez, ezta 
pentsatu ere. Ez dut euskaraz hitz egiten, baina hemengoa 
bezala sentitzen naiz. Nik uste dut integratuta nagoela. Ez dut 

koadrilarik, baina, egia esan, ez dut horren faltarik sumatzen. 
Ama izateak ere laguntzen du integrazioan”. Zenbaitetan 
errespetu falta iruditu zaio jendeak bere artean euskaraz hitz 
egitea bera aurrean dela. “Niri zoragarria iruditzen zait euska-
ra mantentzea eta ikastea. Zuen hizkuntza da eta ulertzen dut 
batzuei kostatu egiten zaiela gaztelaniaz hitz egitea, betidanik 
euskaraz egin baitute. Baina niri euskaraz ez dakien baten au-
rrean euskaraz hitz egitea errespetu falta iruditzen zait. Eta 
gertatu izan zait”.

Nolakoak gara gu?
Jadanik batzuek urte asko daramatzate 
hemen eta oso ongi ezagutzen dituzte 
gure ohiturak, kultura, izaera eta joka-
tzeko erak. Baina nola ikusi gintuzten 
etorri zirenean? Zer pentsatu zuten zu-
maiarrez, edo euskaldunez, orokorrean?

Karolek lehen uste zuen oso pertso-
na folklorikoak ginela. “Beharbada hori 
ikasi nuelako unibertsitatean. Horrez 

gain, euskara hizkuntza hain zabaldua zegoenik ez nuen pen-
tsatu ere egiten. Hala ere, ni etorri nintzen garaian nahiko 
zaila zen diskoak edo liburuak euskaraz aurkitzea. Orain, kul-
tur produkzioa asko zabaldu da”. Bestalde, oraindik harritu 
egiten du koadrilaren kontzeptuak: “Bertako koadrila bateko 

CEsarEo 
HErnÁndEz: 
“Beharrak ekarri 
ninduen zumaiara”
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roCkEro zaHarrak Ez 
dira inoiz HiLTzEn

giovanni ZAnon

Italia iparraldekoa da Giovanni, Aurre Alpeetakoa, zehazki. 
Austriatik oso gertu. Horrek gurekiko antzekotasuna ematen 
diola pentsatzen du. Izan ere, beraiek ere ez dira estereotipoek 
agintzen duten ohiko italiarrak, berak esaten duen bezala, 

“Napolesekoa”. “Italiarrak langileak eta zintzoak dira, 
eta nire ingurukoak ez dira hain irekiak”, aipa-

tu du. “Konfiantzazkoak, diskretuak, diber-
tigarriak, baina kontrolatuta. Horregatik, 

nire ustez, euskaldunen antzekoak gara”. 
Erromatik behera ezberdinak direla dio. 
Beste izaera bateko jendea direla.

Malé izeneko herri txiki batekoa da 
Giovanni, 1.000 biztanle inguru ditue-
na. Dolomitetan kokatzen da herria, 

baita bailara guztia ere. Oso turistikoa 
da, bai neguan, baita udaran ere. Neguan 

eskiatzeko aukera dagoelako, eta udaran 

mendiaz goza daitekeelako. Turismotik bizi dira hango biz-
tanleak. 

Gurasoak han bizi ditu. Aita matematikaria da, eta Infor-
mazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan (IKT) egiten 
zuen lan. Ikasketak Trenton egin zituen eta lanean Milan in-
guruan ere ibilitakoa da. Aita aitzindaria izan zen IKT gaietan 
Italiako iparraldean. 

Hemengo gauzarik arraroena?
Niretzat arraina aurkikuntza handia izan da. Han ez nuen 

askorik jaten, beharbada mendian bizi ginelako, eta hemen 
zoragarria iruditzen zait. Hasieran, txipiroiek harritu nindu-
ten, gehienbat. Baina asko gustatzen zaizkit.

Kalean egiten den bizitza ere asko gustatzen zait, poteoa, 
pintxoak… Baina gehien harritzen nauena, edo beldurtu, or-
dutegiak dira. Hemen oso berandu ateratzen da kalera jen-
dea, edota festa berandu hasten da, eta etxera bueltatu ere bai. 
Orain seme gazteak ditudanez, horrek arduratu egiten nau.
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partaide ez bazara, jendeak ez daki pertsona bat non kokatu. 
Euskal gizartearen bi ardatz nagusi dira nire ustez koadrilak 
eta elkarteak. Horietan partea hartzeak asko errazten du in-
tegrazioa”.

Cesareorentzat gezurra da  pertsona 
itxiak garen topikoa. “Niri ez zait iru-
ditzen. Edozein hizketaldi izateko beti 
izan dut aukera, eta egoki, gainera. Ez 
nuen ezberdintasun handirik nabarmen-
du nire herritik hona etorri nintzenean. 
Festa eta janari aldetik ere antzekoa da. 
Hori bai: hemengo janaria oso ona da!”.

Giovannik eta Valentinak euskal-
dunen izaerari ematen diote garrantzia. 
Giovanniren iritziz, zintzoak, serioak 
eta langileak gara. “Inguruan jende ona 
tokatu zait, egia esan. Kultura interesga-
rria duzue, gainera. Zuen jatorria defen-
datzen duzue, ohiturak, hizkuntza… eta 
lan asko egiten duzue horretan. Miresga-
rria iruditzen zait”. Valentinari ere izuga-
rri polita iruditzen zaio euskal kultura. 
“Tradizio horri ematen diozuen indarra 
eta lanketa txundigarria da. Dantzei, he-
rri kirolei… guztiari. Eta gastronomiari 
dagokionez, zer esanik ez!!! Munduko 
onena duzue!!!”. 

Chenshi da, beharbada, guztietan 
ikuspuntu bereziena duena. “[Barrez] 
Hasieran, denak berdinak iruditzen 
zitzaizkidan, fisikoki, esan nahi dut. 
Bakarrik neska eta mutilak bereizten 
nituen. Kulturalki oso ezberdinak gara, 
baina gustatzen zait ezberdintasun hori. 
Hemen, gainera, pertsonari ematen zaio 
garrantzia. Berdin da pertsonaren egoe-
ra ekonomikoa. Txinan, ordea, alderantziz da. Zoritxarrez, 
lehiakortasun handia dago pertsonen artean”.

Etorkizun hurbilean, zer?
Chenshi da bueltatzekotan dabilenetako bat, baina arrazoia 
ez da lan edo adaptazio arazoa. “Gurasoak zaharrak ditut, eta, 
beharbada, haiek zaintzera joan beharko dut. Baina ez dut 
nahi joan, oso pozik bizi naiz hemen, lana daukat eta nahiz 
eta familia urruti izan, ongi moldatzen naiz. Ez dakit, ikusiko 
dut aurrerago”.

Karolek, aldiz, bizitza hemen egina du, familia bertan sor-
tu du, eta ingeles akademia ere jarrita dauka. “Nik hemen 
bizitzea aukeratu nuen, eta erabaki horrek bere erantzukizu-
na du. Ezin naiz Estatu Batuetako bizitzarekin konparatzen 
egon, bestela sufritu egiten delako. Gaur egun, nire etorki-
zuna hemen ikusten dut. Senarra eta seme-alabak bertakoak 
dira, eta horiek beste inora joan ezean, ni ere hemen geratuko 
naiz. Hori bai, nahiz eta hemen gustura bizi, noizbehinka, 
urtean behin, behintzat hemendik ateratzeko beharra izaten 

dut, hau da, bidaiatu. Eguzkia behar dut, Renoko klima oso 
beroa eta eguzkitsua da, eta hori estimatzen dut. Hona etorri 
nintzenean ez nekien aterki bat zabaltzen ere! [barrez]”.

Irinak ere ez du Errusiara bueltatze-
ko beharrik ikusten. “Han ez dut fami-
liarik, soilik izeba bat. Orain nire bizi-
tza hemen dago. Senarraren familia nire 
familia da. Nire haurrak ere hemengoak 
dira eta bizitza hemen dugu egina”.

Giovannik ideia bera du: hemen ge-
ratzea. Aldiz, zahartzaroa Italia eta Zu-
maia artean pasatzea gustatuko litzaioke. 
“Baina orain zaila da mugitzen hastea. 
Semeak gazteak dira eta beraien bizitza 
hemen dago. Nik, nire lanagatik, mu-
gitzea errazagoa daukat inongo arazorik 
gabe, baina hemen gustura gaude”.

Cesareo aspaldi dago erretiroa har-
tuta eta ez da bueltatu Avilara. “Ni ez 
naiz Zumaiatik mugituko. Ez dut uste 
hiltzera ere hara joango naizenik. [Ba-
rrez] Hil ondoren eraman beharko nau-
te! Are gehiago, Zumaia ez dut aldatzen 
ez Donostiagatik, ez Zarauzgatik, ezta 
inguruko beste herri bategatik ere. 
Asko handitu eta hobetu da herria, po-
lita da, denetarik dugu, eta oso gustura 
bizi naiz hemen”. 

Saidek ere, momentuz, hemen 
ikusten du bere burua. “Laster haurra 
izango dugu, eta horren zaintzaz ar-
duratuko gara. Mutikoa izango da eta 
ongi etortzea da garrantzitsuena. Erraz 
ikasiko du euskara, eta hemengo bizi-
tzara egokituko da. Hemengoa izan-
go da, jakina”. Emaztea eta biak ongi 

daude hemen, “Lana eta osasuna izan bitartean, ondo gaude. 
Marokon lana ere badago, baina zortea ere behar da. Zailagoa 
da bizimodua ateratzea, ezegonkorragoa da”.

Valentinari, berriz, ez dio beldurrik ematen bihar bertan 
maletak egin eta beste leku batera joateak. “Ez daukat inongo 
herriminik. Ez dut Venezuelako ezeren falta sumatzen; beno, 
amona besterik ez. Bueltatu izan naiz urte hauetan hara, opo-
rretara, eta beldur handia pasa dut. Kalera irten eta etxera 
bueltatuko zaren ez jakitea izugarria da”. Hala ere, pentsatzen 
du hemen etorkizun hurbilean gauzek aldatu egin beharko 
dutela. “Gu, hala ere, nahiko ongi gaudela uste dut. Espai-
nian zehar, zenbat eta hegoalderago joan, orduan eta oke-
rrago daude”. Baina momentuz pozik dago bertan. Jostun-
degia dauka amarekin batera, flamenkoa ikastera joaten da 
Donostiara, Astindu dantza taldean dabil… “Ni saiatzen naiz 
hemengo ohituretan, festetan… parte hartzen. Beharbada, ez 
dut ehuneko ehunean egingo, baina saiatzen naiz. Gainera, 
hemengoa den alaba bat dut, hemen jaiotakoa, hemengoa 
dena. Beraz, berarekin batera egiten ditugu gauzak”. 

Ba
LE

ik
E 

+

irina 
TCHiTCHEnko: 
“Behin batek 
komentatu zidan: 
‘nongo baserrian 
hitz egiten da 
horrela?’ ‘Errusiako 
baserrian!’ , 
erantzun nion”

vaLEnTina 
PaLMEro: 
“Euskaraz ez 
dakien baten 
aurrean euskaraz 
hitz egitea 
errespetu falta 
iruditzen zait”
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DEIALDIAK
otsailak 1-2
Oxford aretoan Bigarren 

Eskuko Azoka
otsailak 19, otsailak 

26, martxoak 5 eta 
martxoak 12

Euskara, bestela ez gara hitzaldi 
zikloa.

Gizarte Zerbitzuek 
antolatuta

Brankan, 943-862200
Guraso Eskola
otsailak 3,10,17,24 - 

martxoak 17,31
Adingabeak dituzten 

familientzat  lantalde saioak
martxoak 10,24 
Adineko ezinduak zaintzen 

dituzten familientzat Laguntza 
Taldea

otsailak 13, 27- 
martxoak 13, 27 

martxoak  19-21
mENDI ASTEA: mendiko 

proiekzioak Oxfod aretoan
otsailak 29-martxoak 3
INAuTERIAK 2014 (Ikusi 

egitaraua)

martxoak 21-23  
musika egitaraua: mETAL 

TOPAKETAK

ERAKUSKETAK
OXFORD aretoan
otsailaren 3tik 

16ra DARAHLI 
elkartearen erakusketa: 
“DESAGERTuAK” Gervasio 
Sánchez argazki-kazetariaren 
bilduma.

otsailaren18tik 
martxoaren 2ra 
INAuTERIETAKO KARTEL 
LEHIAKETA

martxoaren 5etik 16ra 
mALEN ETXEA elkartearen 
erakusketa: “Diruaren sexu 
ezkutua “

OTSAILA 
2, igandea
10:30ean hasita,  III. Txakur 

lasterketa: 10:30ean herrikoia 
eta 11:00etan lehiaketa 
nagusia. 

5, asteazkena
17:30ean  Haur liburutegian 

ipuin kontaketa Apikaren 
eskutik “mozorro jaia”

6, osteguna
22:00etan Aita marin, zine 

forum:  “Emak Bakia”
8, larunbata
19:00etan Oxford aretoan, 

hitzaldia: “Darahli Saharatik 
kanpo”. Darahli elkarteko 
gazteen bizipenak Etiopia, 
Ekuador, Nikaragua, India eta 
mexikon.

14, ostirala
19:30ean Foronda kultur 

etxean, GuNE Elkartearen 
otoitz-meditazio saioa

 9, igandea
12:00 haur antzerkia Aita marin 

“Babia”
14, ostirala
22:00etan Aita mari aretoan 

antzerkia: TXALO taldearen 
“Ondoko hilobiko tipoa”

15, larunbata
15:00etan hasita, XXX. Herri 

lasterketa: 15:00etan haurren 
lasterketak. 15:45ean: lerroko 
patinak.17:00etan: 5,600 km 
eta 10,200 km-ko lasterketak. 

16, igandea
Ludotekaren Familia irteera: 

Tolosako Topic museora.
20, osteguna
22:00etan Aita marin, zine 

forum: “Paraiso: Fe”
22, larunbata
09:30ean, txirrindulari proba. 
28, ostirala
19:30ean Foronda kultur 

etxean, GuNE Elkartearen 
solasaldia: “Derechos 
humanos, de los animales y 
de todos los seres”

MARTXOA
1, larunbata
Egunean zehar, Inauteri 

egitaraua: musika, mozorro 
lehiaketak,..

3, astelehena 
15:00etan eta 17:30ean maria 

eta Jose ikastetxean, Pirritx, 
Porrotx eta marimotots 
“Bizipoza”

18:00etatik 20:00etara LH4-
6bitarteko haurrentzat 
inauteri festa Ludotekan

 

6, osteguna
22:00etan Aita marin, zine 

forum: “Todas las mujeres”
7, ostirala
22:00 Aita marin, antzerkia: 

KOLDARRAK taldearen 
“Izan bedi emakumea”

12, asteazkena 
Haur Liburutegian  
Kontukantoirekin ipuin 
kontaketa, 17:30ean 

14, ostirala
19:30ean Foronda kultur 

etxean, GuNE Elkartearen 
otoitz-meditazio saioa

20, osteguna 
22:00etan Aita marin, zine 

forum: “Solo Dios perdona”
21, ostirala
22:00etan Aita mari 

aretoan, antzerkia: 
mETROKOADROKA 
taldearen “Zertarako hegoak”

28, ostirala
 19:30ean Foronda kultur 

etxean, GuNE Elkartearen 
solasaldia: “Biblia judeo-
cristiana y espiritualidad 
ecológica”.

otsaila eta martxoa
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BE
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1.
Tratu txarren ataka
oso da estua
orain arrotza duzu
lehen mutil prestua
agintea jartzeko
goian du eskua
harremanen gidoia
ez da amestua
film txar bat bihurtzen da
minez antzeztua

2.
Dena dago josita
gezurrezko printzez
min eman dezakete 
baita ere hitzez
eta begiak busti
nahi gabeko ihintzez
bizimodua bete 
daiteke baldintzez
batek bestea bortxaz 
lotzen badu iltzez

3.
Berak esaten du noiz
jar zaitezkeen guapa
kontrolatu nahi dizu
sarritan whatsappa
ez du nahi lagun mina
nahi du azafata
hobe duzu alde egin 
hortik aterata
askatasun pixka bat
ere behar da-ta

4.
Errespetua denez 
bizitzan zutabe
urak ez daudenean
behar bezain bare
izan bedi nor bere 
buruaren jabe
mendekuak utzita 
mendekorik gabe
ondokoa tratatu
beti parez pare

eskua goian

doinua:  “agur sagar beltzaran” 

A
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Xabier AZKUe
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3.
Berak esaten du noiz
jar zaitezkeen guapa
kontrolatu nahi dizu
sarritan whatsappa
ez du nahi lagun mina
nahi du azafata
hobe duzu alde egin 
hortik aterata
askatasun pixka bat
ere behar da-ta

4.
Errespetua denez 
bizitzan zutabe
urak ez daudenean
behar bezain bare
izan bedi nor bere 
buruaren jabe
mendekuak utzita 
mendekorik gabe
ondokoa tratatu
beti parez pare




