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Parkean
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Magnolia grandiflora

Parkeko magnolia zuhaitz apaingarria da, eta jatorriz Ipar Amerikatik dator.

Haziak bidaia-kapsulen antzekoak dira, eta landaregaia be

rt
an
 d
ag

o 
lo.
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Zuhaitz ikusgarri hau parkean bizi 
direnetatik erakargarriena da. Tamaina 

handia eta kolore indartsuak dituen 
zuhaitza da. Urte guztian erakusten ditu 
hosto berde distiratsuak. Udaberrian 

lore zuri handiak izaten ditu, eta 
udazkenean satin-gorriko haziak  
jausten zaizkio.

Ziurrenik, horrek guztiak eraginda 
ekarriko zuen orain dela ia hirurehun urte 
naturalista ingeles batek zuhaitz hau 
Ipar Amerikatik Europara. Zeinen dotorea 
eta berezia zen erakutsi ahal izateko, 
xehetasun guztiz margotu zuen. Horrela 
erregistratzen zuten aurreko mendeetako 
esploratzaileek urrutiko lurraldeetara 
eginiko bidaietan harrigarria eta bitxia 
iruditzen zitzaien guztia.

Garai hartan Europaren eta Amerikaren arteko itsas bidaiak 
egiteko hiru bat hilabete behar izaten ziren. 

Ezinezkoa zen landare biziak garraiatzea, bidaian zeramaten 
ur geza pertsonek behar zutelako. Ondorioz, landareen haziak 
garraiatzen ziren.

Maria Sibylla Merian 
(1647-1717) margolari, 
esploratzaile eta 
naturalista alemaniarra 
izan zen. 52 urte zituela 
Surinamera* joan zen, intsektuak 

marraztera haien habitat 
naturalean. Marrazkien bidez 
landareen harreman sinbiotiko 
liluragarriak aztertu zituen. 
Bidaiei esker, izugarri 
aberastu ahal izan zituen bere 
ikerketa eta obra grafikoa.

Maria Sibylla Merian
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Astigarrak egur ona ematen du, eta Europako zuhaitza da.  
Eskozia iparralderaino hedatzen da.

Acer campestre
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Espezie honek bakar-
bakarrik bidaiatzen du 
leku guztietara, eta 
independenteena da, 

haizea baino ez baitu 
behar bere txangoetarako.

Haziek hegoak dituzte, intsektuek 
bezalaxe, eta hegaz joateko ontziak 
dituzte. Ontzi horiei esker, beste zuhaitz batzuen 
azpian hartzen dute babes, ama-zuhaitzetik urruti.

Horrez gain, bidaiari ona denez, oso ondo jasaten ditu 
hotza eta lehorteak. Harkaitz-mendi eguzkitsuetan ere 
bizi daiteke; hau da, beste zuhaitz batzuek iraungo 
ez luketen lekuetan. Bertan, astiro-astiro haziko da, 
eta biolinak egiteko zurik onena sortuko du.

Landareek estrategia ugari dituzte haziekin 
batera bidaiatzeko. Hegodun haziek haizea 
erabiltzen dute. Handi eta hutsek (kokoek, 

esaterako) ura erabiltzen dute, ontziak balira 
bezala. Arantzak dituztenak ere badaude, animalien 
larruazalari itsatsita bidaiatzen dutenak.

Acer campestre

Parkean, gainera, badago beste astigar espezie 
bat ere. Oso erraz ezagutuko dugu, hostoak eta 
haziak antzekoak dira-eta. Baina, ondo begi-
ratuz gero, desberdintasunak ere badituztela 
ikusiko duzu.
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Citrus aurantium

Parkeko laranja mingotsaren arbola 
Txinatik etorritakoa da, eta zuhaitz 
medizinal eta usaintsua da. Gaur 
egun, fruituaren azala zapore-
emaileak eta aromatizatzaileak 
egiteko erabiltzen da; baina, 
batez ere, laranja-marmelada 
ospetsua egiteko erabiltzen da. 

Zetaren ibilbidea bide-sare bat zen, Asia lotzen zuena 
Mediterraneoarekin eta Europarekin. Merkataritza-
bide haren bidez, produktu baliotsuak garraiatzen 
ziren. Era berean, garai hartako kultura, filosofia, 
erlijio eta teknologien arteko trukea ere ahalbidetzen 
zuen.
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Citrus aurantium

Isabella Bird kementsuak ez zuen bere senarra Ginea Berrira 

eraman nahi izan, ez baitzuen uste “gizon batentzako lekua zenik”. 
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Zetaren ibilbidea

Arbola txiki hau 
guztien artetik 
bidaiariena da. 
Ekialdekoa da, eta 
orain dela bi 
mila urte 
inguru ere 
landatzen 
zuten, azalaren balio sendagarri handiagatik eta 
loreak oso usaintsuak direlako (lurrinak egiteko 
erabiltzen zituzten).

Mendebalderantz etorrita, orain dela mila urte 
Indiara iritsi zen. Han “naru” deitzen zioten; 
hau da, “lurrintsua”. Gero Arabiara joan zen, 
eta han “naranj” esaten zioten. Eta handik 
ekarri zuten Europara.

Kilometro asko egin ditu, eta, landare 
erabilgarri guztiak bezalaxe, bidaiari 
ausarten maletetan garraiatu izan da. 
Antzina, fruituak eta haziak gamelu-
karabanetan garraiatzen ziren, Ekialdeko 
oihal eta espezia paregabeekin batera, 
Asiaren eta Europaren arteko zetaren ibilbide 
luzean zehar.

Isabella Bird (1831-1904) bidaiari, idazle 
eta historialari eskoziarra gaixotu egiten 

zen etxera itzultzen 
zenean, eta berriz ere 
bidaiari ekiten zionean 
baino ez zen sendatzen. 

Munduko ia bazter guztiak 
bisitatu zituen, eta 

hainbat eta hainbat liburu 
idatzi zituen bidaietako 

abenturak kontatzeko. Baina 
kontakizun guztiak 

“ikuspuntu viktoriarretik” 
egin zituen, bere 

kultura eta 
erlijioa 
besteen 
gainetik 
jarrita.
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Bidaia gizartearen 
arau eta presioei 

ihes egiteko 
aukera zen.Isabella Bird kementsuak ez zuen bere senarra Ginea Berrira 

eraman nahi izan, ez baitzuen uste “gizon batentzako lekua zenik”. 
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Jubaea chilensis

Parkeko ezti-palmondoa zuhaitz elikagarria da, eta 
Hego Amerikakoa da izatez.

LA ROSA DE LOS VIENTOS Eusk V2_6.indd   11 11/10/13   14:50



Palmondo handi honi “palmondoen erregina” ere esaten 
zaio, oso handia izaten delako, eta erritmo 
patxadatsuz baina irmoz ematen diolako forma 
bere itxura zoragarriari.

Hego Amerikara joan eta Txileraino (hangoa 
da zuhaitz hau) iritsi ziren antzinako 
bidaiari askok izan zuten palmondo honen eta bere 
itxura bereziaren berri. Munduko australena da.

Beste palmondo guztiek bezala, honek ere ez du egu-
rrik ematen, baina bai zuntzak eta kokoak. Gainera, 
enborrak eztiaren antzeko xarabe gozo bat jariatzen 
du.

Palmondo honek orain dela soilik 170 urte egin zuen 
Europarako lehen bidaia; alegia, garai vikto-
riarreko berotegi ingeles handienean lehenengoz 
landatu zutenean. Ale hori bizirik dago oraindik 
ere, eta bisitatzera joan daiteke. Hain handia 
da, ezen berotegiko sabaia ukitzen baitu. 

Harrezkero, espezie honek munduan zeharreko bi-
daia luzeari ekin zion, eta hainbat lorategi eta 
parketan landatu zuten. Australiara eta Ipar Ameri-
kara ere iritsi da.

Marianne North 
(1830-1890) artista 
ingelesak, aita hil 
zitzaionean, ametsa 

egia bihurtzea erabaki 
zuen: mundu guztian 
zehar bidaiatzeari 
ekin zion, landare-

espezieak margotzeko. 
Toki askotara joan zen, 
eta batzuetan zientziak 

ezagutu ere 
egiten ez zituen 

landareak 
margotu zituen. 

Haren lan 
artistikoa balio zientifiko 

handikoa izan zen garai 
hartan, argazkia ez baitzen 

oso erabilia.

Marianne North Txilera iritsi zen, 
araukaria margotzera; baina Txileko 
palmondoak eta bertako beste 
espezie batzuk ere margotu zituen.
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Museoan
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Behinola hauxe esan zuen Joaquín 
Torres Garcíak: “Nire pintura guztia 
jostailuetan sartuko dut; haurrek 
egiten dutena beste ezer baino 
gehiago interesatzen zait; beraiekin 
jolastuko naiz”. 

Torres García artista abangoardista 
izan zen, eta formen, lerroen eta 
koloreen* bitartez artearen eta 
haurtzaroaren arteko elkarrizketak 
sortzea interesatzen zitzaion. Ideia 
horretatik abiatuta, egurrezko 
jostailuak egin zituen, seme-alabei 
istorioak kontatzeko. 

Bizitza bidaiaria izan zuen, eta 
Montevideo, Paris, New York eta 
Bartzelona artean ibili zen. 
Ondorioz, haren obra askotan portua 
agertzen da, bidaiaren ideia 
irudikatzeko. Ozeano Atlantikoa 
itsasontzi handietan zeharkatu zuen, 
transatlantikoetan, eta horrek 
markatu zuen munduari buruz zuen 
ikuspegia. 

Museoan dagoen Ontzi eta tren 
konstruktiboak koadroak portu bat 
erakusten du, bizitza mugimenduan 
biltzen eta pilatzen den toki 
bat. Irteteko prestatzen ari 
den itsasontzi handiak bidaia 
luze eta urrunekoaren ideia 
sendoa ematen digu. Hain 
urrutitik ez datorren 
lurrun-tren batek 
merkantziak eta 
bidaiariak dakartza, 
eta zaldi batek 
dakarren gurditxoa 
are gertuagotik dator, 
irten aurretik azken 
gauzak ekartzera.

* Joaquín Torres García margolaria, irakaslea eta idazlea 
izan zen, eta egiteko modu berri bat sortu zuen, berak 
arte konstruktiboa deitzen zuena. Obretan, bereizitako 

eremuak sortzen zituen, 
kolore okreak eta primarioak 

(gorria, urdina eta horia) 
dituzten lauki txikiak, eta, 
horietan, elementu bakoitza 
oinarri-oinarrizko formetara 
murrizten da.
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Imajina ezazu bidaia bat, koadroan azaltzen diren hiru garraiobideekin egindakoa.
Nora joatea gustatuko litzaizuke? Norekin joango zinateke?

* Joaquín Torres García margolaria, irakaslea eta idazlea 
izan zen, eta egiteko modu berri bat sortu zuen, berak 
arte konstruktiboa deitzen zuena. Obretan, bereizitako 

eremuak sortzen zituen, 
kolore okreak eta primarioak 

(gorria, urdina eta horia) 
dituzten lauki txikiak, eta, 
horietan, elementu bakoitza 
oinarri-oinarrizko formetara 
murrizten da.

Joaquín Torres García Montevideo, 1874-1949
Ontzi eta tren konstruktiboak, 1940
Olioa mihisean. 46 x 56,2 cm
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Obra honen egileak, Luis Paret y Alcázarrek, bizitza bidaiari 
bitxia bezain gorabeheratsua izan zuen. Madrilen bizi eta 
lan egiten zuela Puerto Ricon erbesteratu behar izan zuen, 
bere babeslea* zen Luis Borboikoa infantearen (Karlos 
III.a erregearen anaia) amodio-abenturetan nahasita egotea 
egotzi baitzioten. Erbestealdiaren ondoren, penintsulara 
itzultzeko baimena eskuratu zuenean, Bilbora etorri zen, 
bizitzaren amaieran baino ez baitzioten eman Gortera 
(Madrilera) itzultzeko baimena. Bilbon hainbat enkargu 
jaso zituen, eta Santiago Katedralaren aurrean dagoen 
plazako iturria ere berak diseinatu zuen. 

Erregeak eskatuta, Kantauriko 
portuen bisten margo 

batzuk egin zi
tuen, eta bilduma horret

ako
a d

a m
use

oko
 koa

dro hau.

Bilboko Areatzaren bista koadroa ezaguna eta urrutikoa 
egiten zaigu aldi berean: Areatza Bilboko portua zen 
XVIII. mendean. Sasoi hartan, itsasontziek itsasadarrean 
nabigatzen zuten, salgaiak ekarriz, merkataritza hiriaren 
erdigunera irits zedin. Irudiak, ilunsentiko argi 
leunaren azpian, kaiko giro bizia erakusten du, nahiz eta 
zamaketariek ontziak zamatzean eta hustean egiten zuten 
lan gogorra agertu. Pareten koadroan emakumeak agertzen 
dira zamaketari-lanetan, lehenengoz. Irudi honek hautsi 
egiten du emakumeak indar fisiko handiko lanbideetan ezin 
zitezkeela aritu zioen ideia zaharkitua. 

Irudiaren atzeko aldean komentu zahar bat 
ikusten da, gaur egun udaletxea dagoen 
tokian. Haren atzean, Artxanda mendia, 
eta erdian, irudiko protagonista gisa, Nerbioi  
itsasadarra, zeinak paisaian barruratzen den 

ibilbide bat marrazten baitu. 
Gustatzen zaigu pentsatzea  
itsasadarra komunikazio-kanala 

izan zela eta hiria urrutiko le-
kuekin lotzen zituela. Itsasadarrak 

ibai-bidaia baterako adoretzen gaitu, 
bidaia erraz eta berezi baterako; 

hau da, abenturarako gonbita egiten 
digu, uraren erritmo geldo eta gel-
diezinaren mende, marea aldakorre-
tan zehar eta ilargia bidelagun 
dugula.
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Irudikatu txalupa bat itsasadarrean, eta pentsatu ezazu bidaia bat.
Zein ibilbide egingo zenuke? Norekin egin nahiko zenuke?
Zein tresna uste duzu eraman beharko zenituzkeela?
Zein izen jarriko zenioke txalupari?

Luis Paret Madril, 1746-1799
Bilboko Areatzaren bista, c. 1783-1784
Olioa mihisean. 74 x 110,5 cm
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Topikoak hautsiz
XVIII. mendean, emakumeek itsasontziak 
itsasadarreko kaietara eramanez lan 
egiten zutenean (zamaketa-lanetarako), 
gizartean zuten rolari buruzko topiko 
bat hausten zuten: kaleko eremu publikoa 
okupatzen zuten (tradizioz gizonezkoek 
baino egiten ez zutena), indar fisikoa 
eta erresistentzia handiko lanak egiteko 
gauza zirela erakutsiz.
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Francisco Iturrino margolariak protagonismoa 
eman zien koloreari eta argiari. Bruselan 

pintura ikasi zuen, eta Parisera egin 
zituen bidaietan garai hartako artisten 

(Renoir, Picasso eta Matisse, besteak 
beste) lagun egin zen. Matissek eragin 

handia izan zuen Iturrinoren pinturan, eta 
Andaluzian eta Marokon zeharreko bidaiak egin 
zituzten elkarrekin.

Museoan dagoen koadro honetan lorategi oparo 
eta hostotsu bat margotu zuen. Bertan, munduko 

hainbat bazterretako landareak eta zuhaitzak 
agertzen dira; Europako lorategietan espezie 
exotikoa den palmondo bat, adibidez.

Iturrinok ez zuen lorategiaren deskribapen zehatza 
egin gura. Hegoaldeko argi indartsua jasotzea 
interesatzen zitzaion, kolore intentsuen eta 
pintzelkadaren indarraren bidez. Sentsazioak 
transmititu nahi zituen, eta guregan gogo-aldarte 
desberdinak eragin. Margotzeko eragatik, margolari 
fauvisten (“basatiak” edo “piztiak”, frantsesez) 
lan egiteko modutik oso gertu sentitzen zen.

Bilboko Arte Ederren Museoak ehun urte baino gehiagoko 
historia du, eta artelan-bilduma zabala dauka, XIII. 
mendetik gaur egunera arteko artelanekin. Casilda 
Iturrizar parkearen barruan eraiki zen. Iturrizar 
ongilea izan zen, eta bere lurrak eman zituen, bertan 
parke publiko bat eraiki zedin.

Casilda Iturrizar parkea natura zati bat da, hiriaren 
erdiko “birika berde” bat, eta mundu osoko hainbat 
zuhaitz-espezie daude bertan. Era berean, Bilboko 
Arte Ederren Museoan munduko hainbat bazterretako 
artisten obrak daude bilduta. Esku artean duzun 
argitalpen honetan hamar zuhaitz eta hamar obra 
baino ez dira agertzen. Parkea eta museoa, neurri 
batean, elkarren antza duten bi eremu dira.

Francisco Iturrino 
Santander, 1864-Cagnes-sur-Mer, Frantzia, 1924

Lorategia, c. 1913-1919
Olioa mihisean. 64,6 x 50,2 cm
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Zergatik uste duzu parkeetan hainbat lekutako 
zuhaitzak biltzen direla?

Marraztu Ezohiko ibilbideak ekimenean 
gehien gustatu zaizun zuhaitza, eta idatzi 
marrazkiari buruzko zeure kontakizuna.

“Iturrinok egonaldi luzeak 
egin zituen Málagako lagun 
baten etxean, eta haren 
lorategiaren hainbat 
bertsio pintatu zituen. 
Museoan antzeko beste bat 
dago, Iturridun lorategia 
izenekoa.”
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Haize-arrosa 
(bidaia)

Haize-arrosa bidaiatzeko eta gutako 
bakoitzarengan dagoen jakin-mina piz-
teko gonbidapena da.

Esperientzia parkean hasten da. Ber-
tan, lau zuhaitzek Europako lorategie-
tara eta basoetara iristeko bizi izan 
dituzten abenturak kontatuko dizkigu-
te. Gure mundua zabala dela jabetuko 
gara, eta beste garai batzuetako bi-
daiari ausartak batetik bestera nola 
ibili ziren ikusiko dugu. 

Museotik egingo dugun bidaian bildu-
mako hiru obra ikusiko ditugu, eta, 
artelan horietan, egileek bidaieki-
ko lilura handia zutela konturatuko 
gara; izan ere, itsas portuak, ibaie-
tako ibilbideak eta urrutiko lurral-
deetako landareak dituzten lorategiak 
margotu zituzten.

Koadernoaren barruko fitxan jarduera 
bat proposatzen dizugu.
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* Testuak balio-aldaketa 
erakusten du uneko ideologia 
hegemonikoarekiko. Espiritu 
kritikoa pizten duen irudi 

honen inguruan lan 
egitea proposatzen 
dugu, hau bezalako 
jarrerak erakus-
ten dituzten 
gaur egungo 
beste adieraz-
pen kultural 

batzuk bila-
tuz (musi-
ka, zinea, 
argazkia, li-
teratura…).

Marrazki honi buruz, hauxe idatzi zuen egileak: “Hegoaldeko Eskola esan 
dut, zeren eta, egia esan, gure iparra Hegoaldea da. Ez da iparrik egon 
behar guretzat, ezpada gure Hegoaldearekiko oposizio gisa. Horregatik, 
orain, mapa alderantziz jartzen dugu, eta orduan ondo ikusten dugu zein 
den gure kokapena, eta ez nola nahi gaituzten munduko gainerako lekuetan. 
Amerikako puntak, une honetatik aurrera, Hegoaldea seinalatzen du etengabe, 
hori baita gure iparra”*.

Joaquín Torres García
Amerika alderantzikatua, 1943

Kartografia arabiarrean, erreferentzia nagusia hegoaldea zen, eta, horre-
gatik, gaur egun, euren mapak alderantziz daudela iruditzen zaigu. Erdi 
Aroan, erreferentzia ekialdea zen, eta, hala ere, gaur egun iparraldea da. 
Ikertu ezazu zerbait gehiago gai horri buruz eta aldaketa horien zergatiaz.

Haize-arrosa izar-itxurako marrazkia da, antzinako nabigazio-
mapetan eta bestelako mapetan puntu kardinalak markatzen dituena. 
Bere laguntzarekin, orientazio-mapa marraztu ezazu eta landare-
espezieen jatorriak kokatu itzazu, bai eta espezie horiek Euro-
pako baso eta lorategietara ekarri dituzten garraiobideak ere.

 · Fotokopiatu ezazu haize-arrosaren irudia; ondoren, 
moztu, eta itsatsi ezazu paper handi baten erdian.

· Marraztu ezazu bere inguruan, lau norabideetan,  landare-
espezieak munduan zehar eramateko erabili izan diren 

garraiobideak (Torres Garcíaren lanean horietako 
zenbait aurkituko dituzu). Ez zaitez ahaztu haizea 
marrazteaz, landare batzuen haziek horri esker egiten 
dute hegan eta. Pentsatu zein zeharkaldi mota egiten 
duten: ozeanoa, basamortua edo kontinenteren bat 

zeharkatzen ote duten.

  · Era berean, marraztu 
edota itsatsi itzazu 
(aldez aurretik, fitxa 

honetatik fotokopiatuta) 
parkeko landare-espezieen lore eta 

fruituak, eta koka itzazu mapan, euren 
jatorriaren arabera. 

· Urrats horiek abiapuntu gisa har daitezke, zure 
bidaia-koaderno edo bitakora propioa egin dezazun; 

bertan, zeharkaldiari buruzko datuak eta esperientziak 
idatzi ahal izango dituzu. 
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