
BOLIVIA
“Ñucu Zizarea”

        Liburu honetan egileek Boliviako herri-ipuin bat aurkezten digute kultura, leien-
dak, kondairak, herriko ospakizunak, ohiturak eta gastronomia lagunduta. Gure ar-
tean kanpotik etorri eta gurekin bizi direnek beraien kultura hobeto ezagutzeko bide 
ematen digute.

               Bilduma honen helburua aniztasunaren aldeko apostua da. Kultura ezberdinen 
arteko elkarbizitzea, ezagutza eta errespetua landu nahi dugu
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KOKAPENA
Quechua eta aimaren herria

Bolivia



Quechua eta aimaren herria

Boliviako ezaugarri nagusietako Bat 
da Bere giza taldeen aniztasuna. eu
roparrak etorri Baino lehen, hainBat 
kultura Bizi ziren Bertan eta Bere 
jatorrizko jendarte taldeek sortu
tako kulturek diraute gaur egun. 
gehien hitz egiten diren hizkuntzak 
gaztelania, Quechua eta aimara dira. 
hala ere, hogeita hamasei Bat hiz
kuntz ere ofizialtzat hartuak izan 
litezke, guarani Bezala. hauetaz gain, 
Beste hainBat daude azpihizkuntzak                                            
ofizialtzat hartuta. gaur egun, Boli
viako ekonomia meatzaritzan, petrolio 
eta gas naturalaren industrian, ne
kazaritzan, zementu ekoizpenean eta 
ehungintzan oinarrituta dago.



AURKEZLEA
miriam, santa cruz, Bolivia

45 urte nituela, Gernikara 
etorri nintzen nire lau nebek 
gonbidatuta. Haiek ni baino 
lau urte lehenago etorri zi-
ren. Herriz herri lan bila ibili 
nintzen etengabe. Azke-
nean Gernika aldean gera-
tu ginen. Hemengo jendeak 
harrera ona eman zigun eta, 
egia esanda, ni ere ondo 
hartu naute. 

 Oso ondo moldatzen naiz, 
batez ere ikasto-
lako amekin. Ne-
bek baino erraza-

go izan dut. Haiek 
etorri zirenean ez zu-

ten inor ezagutzen eta. 

Nebek poliki-poliki aurrera jo dute, etxe handiagoak erosi dituzte fa-
milia ekarri ahal izateko. Hasieran gela txiki batean bizi nintzen nire bi 
semeekin. Orain, berriz, etxe bat daukat eta oso pozik nago. Lehe-
nengo urteetan herriko andre batek asko lagundu zigun. Hala ere, 
gure ama hemen egongo balitz pozaren pozez biziko nintzateke.

Felixek, nire semeak, 15 urte ditu eta Bolivian jaio zen, Georgina,  
5 urtekoa Londresen jaio zen. Argazkiz ezagutu zuten elkar.  



miriam, santa cruz, Bolivia

Oso ondo daude elkarrekin. Semea oso isila da. Hasiera batean, Boliviar edo-
ta argentinarrekin baino ez zen kalera irteten eta horrek kezkatzen ninduen, 
baina denboraren poderioz herriko jendearekin ere ateratzen hasi zen. Nahiko 
euskara daki, baina oraindik ez da euskaldun osorik sentitzen. Georginak oso 
ondo egiten du euskaraz. 

Hasieratik Boliviara bueltatzeko asmoa izan dut. Baina Bolivian gaur egungo 
egoera ez da bat ere ona. Gainera, daukadan adinarekin oso zaila izango litzate-
ke bertan lana topatzea, ni baino jende gazteagoa nahi dutelako. 30 urte baino 
gehiago ditugunok zaharrak omen gara lan egiteko. Beraz, nire semeen etorki-
zunerako onena egin behar dut, nik pairatutakoa haiek berriro pasatzea ez du-
dalako nahi. Oraintxe bertan inoiz baino hobeto nago. Felixek askotan aitarena 
egiten du Georginarekin. Seme-alabak bakarrik hezi behar izan ditut; hori dela 
eta, benetan, edonoren laguntza eskertzekoa da, oso lan gogorra da eta.

Hemengo bizitzan, kultura-aniztasunari buruzko hitzaldietan, zein herri-bazka-
rietan, zein ekitaldietan parte hartzen dut. Eta zuen artean gure kultura zabal-
tzea oso gustuko dut. Nire ustetan, elkar ezagutzeko modu bakarra delako. 
Gu hona etorri gara aukera berri bila eta oso argi utzi 
nahi dut ez dugula, inolaz ere, zuetaz apro-
betxatzeko asmorik.


