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Euskal kulturaren
zabalpena
Dakienak ba daki
nora dijoan jakiteko
behar duela
nondik datorren jakin;
nondik datorren,
nora dijoan jakin,
non dagoen jakingo badu;
eta zergatik eta zertarako.
Dakienak ba daki,
ez dakienak baleki...

(A rtze)
oema horren bidez, txostenean zehar esango duguna eta esango dugunaren nondik
norakoa Artzek laburzki eta zehatzmehatz adierazi digulakoan gaude eta, horrexegatik, ekarri nahi izan dugu hona. Era berean,
poema horretan, J.M. Sánchez Carrión "Txepetx"ek hizkuntz normalkuntzarako eta berreskurapenerako formulatu dituen hiru axioma orokorretan (1) dioena laburbilduta dakusagu: helburua, beharra eta erantzukizuna.

O. SARRERA
Herrietako Euskara Elkarteok euskal kulturaren zabalpenari dagokionez, zer, nola eta zer-
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gatik egiten dugun aztertzen hasi aurretik, zenbait zehaztapen egin beharreko direlakoan
gaude. Halere, batetik, txosten honetan ez gara
teorizazio sakonetan murgilduko, euskara eta
euskal kulturaren inguruan hainbat eta hainbat
kolaborazio eskatu direla jakinik, eta bestetik,
herri-mailako Euskara-elkarteez mintzatuko
gara, izenburuak dioen bezala eta, hainbat datu
jaso ditugun arren, ez ditugu kontutan hartuko
Nafarroako Oinarriak eta Baztango EKB eta Iparraldeko Pizkundea, Euskal Kultur Erakundea
eta Sii Hazia (Zuberoakoa) bezalako taldeak eta
erakundeak, bi arrazoi direla bide: batetik, ez
dira herri-mailako Euskara-elkarteak eta, bestetik, talde eta erakunde horietako batzuetan dauden partaideak ez daudelako norberaren izenean,
beste elkarte edo erakunderen baten ordezkari
gisara baizik. Dena den, jakin badakigu, erabaki
horrek, neurri batean, mugatu egiten gaituela,
Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian herri-mailako
Euskara-elkarterik ez egotean, ezin dugulako
Euskal Herri osoko ikuspegirik eman.
Herrietako Euskara-elkarteok, kultur jarduerak antolatzen ditugunean, batetik, euskal kultura
zabaltzen dugu, euskaraz, eta bestetik, kultura
euskaraz zabaltzen dugu. Aipatu beharrekoa da,
euskal kulturararen zabalpena euskaraz nahiz
erdaraz egin daitekeela eta edozein kultura euskaraz zabal daitekeela. Edonola ere, guretzat,
Euskal Kultura Euskaraz zabaltzea lehentasunez-

Jaztendil

"Bertakoa landu eta ustiatu behar da eta, ondorioz, bertakorik gabe ezin da landu, hots,
Euskal Herrian euskararik gabe ezin da landu".

koa da. Hala ere, Euskara-elkarteetan kultur jarduerak antolatzen direnean (euskaraz, noski!),
euskal kulturari dagozkionak antolatzeaz gain,
bestelakoak ere antolatzen direla kontutan harturik, mota orotako kultur jarduerez mintzatuko
gara txostenean zehar.
Honaino iritsita, batetik, kultura zer ote den
eta euskal kultura zer ote den zehaztu beharrean
gaude. Egileak egile eta iritziak iritzi, hona
hemen "kultura" terminoaren zenbait definizio:
Mitxelenaren iritziz "kultura dio gunean gurega-

natutako ohiturez an gara eta ez jaiotzetikoez,
hau da, kultura herentzia baten bidez jasotakoez
eta ez odol edo biologia-herentziaz" (2), Txillardegiren iritziz, "kulturak, oro har (...) lzadia edo
Natura (...) ez den guztia biltzen du" (3), Ugaldek ere antzeko iritzia du "kultura ez dena, natura edo naturaleza da (...) Kultura da, gizonak
natura horrekin duen egin guzia, egin ahal izan
duen guzia (...) Eta kultura dira gizonak sortu
dituen erakunde sozial eta politikoak ere: familia,
herri-instituzioak; eta kultura dira gobernuak ere
(...) Natura, pasiboa dela, eta kultura, aktiboa,
bizia, eta bien arteko harremanetan kultura urteten da garaile" (4), Iturberen aburuz, "kultura
hitzaren esan nahia zera litzateke, ingurune
beretsuan bizi den, ohitura beretsuak dituen,
bizitza-era beretsua duen, eta munduari buruz
aieru edo suposapen beretsuak dituen pertsona-

multzoa edo herria" (5), eta azkenik, definizioekin amaitzeko Tylor-ena dakargu: "gizonak
gizartekide bezala bereganatzen duen jakintzaren, sinestearen, artearen, moralaren, legeen,
ohituren eta beste holako ahalbide eta jokabideen osotasuna" (6). Euskal kultura eta "cultura
vasca" edo "eusko kultura" zenbaitentzat sinonimo dira eta beste zenbaitentzat ez. Txosten honetan zehar, bederen, euskal kulturatzat joko dugu
Euskal Herrian (nahiz Euskal Herritik at) Euskararen ikuspegitik eta Euskaraz sortzen den Kultur
jarduera oro, hots, euskal nortasuna defini dezakeen kultur jarduera oro. Izan ere, etimologikoki,
"kultura" "cultus", "cultivo"tik dator; beraz, bertakoa landu eta ustiatu behar da eta, ondorioz,
bertakorik gabe ezin da landu, hots, Euskal
Herrian, euskararik gabe ezin da landu.
Bestetik, kulturari lotuta folklorea ageri
zaigu. Edonola ere, badirudi kultura eta folklorea
ez direla sinonimotzat hartzen, izan ere, kultur
adierazpen batzuei (dantza eta kantu tradizionalak,...), azalagokoak direnei, folklore baderitze
ere, beste hainbat eta hainbat (literatura, antzerkia, artea,...), ziur aski sakonago daudenak, ez
dira folkloretzat jotzen. Edonola ere, badirudi
horrelako bereizketak egitea, arazoa bere testuingurutik ateratzea dela, izan ere, sentitzen duguna
errealitatearekin uztartzen dugun neurrian, kultura egiten dihardugula diogu eta sentipenen eta
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Jaztems
errealitatearen artean etena dagoenean, folklorea.
Ziur aski, gakoa, sentipenak, ezagupenak eta
ekintzak uztartzean datza.
Azkenik, euskal kulturaren sustapenak hizkuntz normalkuntzarako duen garrantzia azpimarratu nahi dugu, izan ere, euskal kultura sustatzea ez da, inolaz ere, luxua edo hizkuntz normalkuntzarako egiten ditugun gainerako saioen
apaingarri eta osagarri soila. Euskal kulturaren
sustapenak hizkuntzaren prestigioarekin zeriku
sia du eta, ondorioz, batetik, autogorrotoa uxatuz
autokonfidantza ekarri behar digu eta, bestetik,
sormena euskaraz eragiten eta berreskuratzen
lagundu behar du.
Sarrerarekin amaitzeko, aipatu, bestalde,
herrietako Euskara-elkarterik gehienak, jaso
ditugun datuen arabera, kultur elkarte gisara
erregistratuta daudela, Euskara-talde modura
dabiltzan gutxi batzuk badiren arren. Dena den,
azken hauetako askok kultur elkarte gisara erregistratzeko asmoa dute. Ezin dugu ahantzi beraz,
elkartea sortzea, berez dela kultur eginkizuna,
hortik aurrera antolatuko dituen ekitaldiak ahaztu gabe. Izan ere, Euskara-elkarteetan, elkartea
sortzea, elkartzea da, integrazioaren bidetik.
Integrazioa elementu berra dugu "fenomeno
berri" deitu den honetan, eta hori bera ere gure
kulturaren adierazgarrietako bat da.

1. HERRIETAKO EUSKARA ELKARTEAK ETA KULTURA
Atal honetan zehar, lehenik eta behin,
herrietako Euskara-elkarteetan kultur arloak
duen lehentasun-mailaz jardungo dugu; eta,
bigarrenik, helburutzat ala tresnatzat jotzen den
ala helburu eta tresna den.
1.1. Kulur arloak herrietako euskara elkarteetan duen lehentsun-mada
Herrietako Euskara-elkarteetan kulturari
ematen dioten garrantziaz galdetu dugunean
mota askotako erantzunak jaso ditugu, mutur
batetik besterainokoak eta gustu guztietakoak.
Edonola ere, jaso ditugun erantzunen berri
eman aurretik, konstatazio hau egin beharrean
gaude: ez dago Euskara-elkarterik kultur jarduerarik antolatzen ez duenik. Euskara-elkarte guztietan, gutxiago edo gehiago, zerbait bederen
egiten da. Gaur egun, beren burua antolatzen
diharduten elkarte guztietan ere kultur arloari
tokia egiteko asmoa dute.
Jaso ditugun datuen arabera, batzuentzat
oinarrizko lehentasuna edo lehen helburua da,
beste batzuentzat lehentasunetako edo ardatzetako bat da, beste kasu batzuetan ez du inolako
lehentasunik eta mota guztietako gainerako jardueren osagarri da. Beraz, ezin esan, aide horretatik Euskara-elkarteetan iritziak homogeno direnik. Baina, zenbait ondorio atera daitezke:
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• Kultura lehentasunezko edo ardatzetako
bat den Euskara-elkarteetan bada gutxienez Iantalde bat (zenbaitetan azpilantaldeak ere badira)
kultur jarduerez arduratzen dena. Lehentasunezkoa ez den kasuetan, oro har, ez dago horretarako lantalde berezirik.
• Lehentasunezkotzat jotzen dutenak, oro
har, kultur elkarte gisara erregistratuta dauden

"Aipatu beharrekoa da,
euskal kulturaren zabalpena
euskaraz nahiz erdaraz egin
daitekeela eta edozein
kultura euskaraz zabal
daitekeela"
Euskara-elkarteak dira eta kultur arloa jorratzeko
lantalderen bat badute, gorago aipatu bezala.
Haatik, Euskara-talde (bazkidetza sistemarik ez
dutenak eta kultur elkarte gisara erregistratuta ez
daudenak) gisara dihardutenetan, oro har, osagarrizkotzat jotzen dira kultur jarduerak eta ez
dago lantalde berezirik horiez arduratuko denik,
gehienez ere, talde eragilea eta laguntzaileak
daude.
Azkenik, aipatu, kultur elkarte modura erregistraturik dauden Euskara-elkarteen estatutuetan helburu gisara honako hi hauek ageri direla
oro har: euskal kultura indartzea eta Euskararen
(erabilpenaren) normalizazioa. Ondorioz, esan
gabe doa, elkarteetan hasiera beretik isladatuko
dela aurrerantzean kultur jarduerekiko izango
duen jokabidea, izan ere, estatutuetako helburuetan agertzeak, euskal kultura ardatzetako bat dela
adierazi nahi digu eta, ondorioz, lehentasunetako
bat (zenbait kasutan nagusiena) izango dela,
horretarako egokituko delarik elkarte horien
barne-antolaketa.

1.2. Euskal kultura eta kultura euskaraz
zabaltzea helburua eta tresna
Atal honi dagokionez ere, mota guztietako
erantzunak jaso ditugu: zenbait kasutan helburu
da, beste zenbaitetan tresna, eta azkenik, badira
helburu eta tresna dela diotenak. Bada, helburua
Euskera dela dioenik ere, eta ondorioz, euskal
kulturarekin ez omen dina sartzen; haatik, ekitaldiei euskal kutsua ematen saiatzen omen dira.
Edonola ere, aurreko puntuari dagokionez,
emandako erantzunak puntu honekin oso lotuta

:jaztendo
daude. Izan ere, kultura ardaztzat edo lehentasunezkotzat jotzen den kasuetan, helburu (eta tresna) dela diote. Oro har, kontuak horrela dira, beti
ere, salbuespenak salbuespen, ha baitira, gaur
egun, kultura beren lehentasunen artean ez kokatu
arren, helburutzat jotzen dutenak eta beraientzat
helburua euskal kultura zabaltzea eta horren bidez
euskara zabaltzea dela diotenak. Honi guztia, oro

"Sentitzen duguna
errealitatearekin uztartzen
dugun neurrian, kultura
egiten dihardu gula diogu eta
sentipen eta errealitatearen
artean etena dagoenean,
folklorea"
har eta salbuespenak salbuespen, 1.1. puntuan
aipatutako faktoreekin erabat lotuta dagoela esan
daiteke, hots, kultur elkarte gisarako funtzionamendua izatea edo Euskara-talde gisarakoa.
Gure iritziz, eta beste artikulu batean genioen bezala, "helburu bakarra izanik ere, gure
ihardun-bidea bi ardatzetan hezurmamitzeko
asmoz sortu gara, batetik, bizitza soziala euskalduntzea edo Euskararen erabileraren normalizazioa, eta bestetik, bizitza kulturala prestigiatzea,
izan ere, bi ardatz horiek bata bestearen osagarri dira eta elkarri era giten diote, txanpon beraren hi aurpegiak bailiran" (7). Horrela bada,
gure ustez, euskal kultura zabaltzea tresna eta
helburu da epe luzera: helburu da, euskal kultura
indartu, prestigiatu eta dagokion tokira irits
dadin nahi dugulako, baina, orobat, tresna da,
Euskara normalduko bada euskal kulturak izugarrizko garrantzia duelako eta Euskararen normalkuntzan eragina duelako.
2.- KULTUR EKITALDIAK
Kultur ekitaldiei dagokienez,mota honetako
datuak atera ditugu:
a) Zein motatako ekitaldiak egiten ditugu,
zein adin-multzori zuzenduta dauden, herri-, bailara-ala nazio-mailakoak diren eta puntualak
diren edo jarraikortasunik ha ote duten.
b) Ekitalki horiek antolatzeko zein finantzabide dauden eta elkarteak berak bakarrik ala
elkarlanean antolatzen dituen.

c) Zergatik egiten diren ekitaldei horiek eta
ez beste batzuk: arazoak,...
d) Euskaldungoari hegira kultur ekitaldiak
antolatzeaz gain, erdaldungoari hegira zerbait
egiten ote den jakin nahi izan dugu.
2.1.Zer egiten dugun
Kultur arloan egiten diren ekitaldien artean,
mota askotakoak ageri zaizkigu: hitzaldiak, kantaldiak, lehiaketak, (literatura, komikia, itzulpenak, argazkia, bideoa, amodiozko gutunak,...)
irtenaldiak, ikastaroak (dantza, txalaparta, argazkia, bideoa, bertso eskola,...), poesi errezitaldiak,
pailazo-emanaldiak, diapositiba-emanaldiak,
liburu- eta disko-azokak, bertso-afariak, kantuafariak, tailerrak, herriko jaietan antolatzen diren
ekitaldiak,... Lehiaketak,... egiten direnean, irabazleen lanak, normalean, argitaratu egiten dira.
Elkarte bakoitzean egiten diren guztiak bananbana azaltzen hastea zail eta arriskutsu denez,
here horretan utziko ditugu aipatutakoak. Baina,
egiten diren kultur ekitaldien artean, izaeragatik
berezi direnak eta aipagarri deritzegunak ez ditugu aipatu gabe utzi nahi. Hona hemen, bada,
horietako batzuk:
• Euskal Ezkontza antzezpena, Laudioko
Euskaltzaleen Batzarrak antolatzen duena.
• Erromeria, Laudioko Euskaltzaleen Batzarrak antolatzen duena.
• Olentzeroren inguruan, ohitura zaharrak
berreskuratu nahirik, Ermuko Euskal Birusak eta
Laudioko Euskaltzaleen Batzarrak antolatzen
dutena.
• Toponimia taldea, Derioko Lainomendiren baitan.
• Kultura eta Euskara lantzeko taldea,
Derioko Lainomendiren baitan.
• Ikerlan-sariketa, Goierriko Euskal Eskolak antolatzen duena.
• Irteerak, Donostiako Bagerak,... antolatuta.
• Herria ezagutuz, Oilatiko Laixanek antolatuta: hitzaldiak, ibilaldiak, irteerak, auzoetara
bisitak,...
• Tertulaixan: herriko gastronomi elkarteekin harremanetan, gastronomi elkarteetan
ko Laixanek antolatzen dituen hitzaldi, mahainguru, etab., kafe-tertulia gisara.
• "Ez dok amaitu!" Elgoibarko Izarrak antolatuta: garai bateko kantautoreei omenaldia.
• Literatura lantzeko taldeak, Eibarko... eta
kitto!k eta Bergarako Jardunek beren baitan
dituztenak.
• Jokin Zaitegi Itzulpen Laburren Sariketa,
urtero gai jakinen baten inguruan, Arrasate Euskaldun Dezagun elkarteak antolatuta.
• Elkarteetako emakume-taldeek emakumeei hegira antolatzen dituzten ekitaldiak. Emakume-taldeak dituzten elkarteak:AED, Jardun eta
Beinke.
• Amodiozko gutunen lehiaketa, Bergarako
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"Oro har, herri-maila gainditzen duten ekitaldi-motak sariketak eta lehiaketak ditugu".

Jardunek antolatuta.
• Adineko euskaltzaleei omenaldia, Donostiako Bagerak antolaturik, adineko euskaltzaleei
egin duten ahalegina aitortu eta hori jendeari
ezagutarazi asmoz.
• Galtzaundi Foruma, Tolosako Galtzaundi
E.T.k antolatuta.
Adinari dagokionez, ekitaldi motaren arabera, batzuk adin guztietakoentzat dira, beste batzuk haurrentzat, edo gazteentzat, edo helduentzat. Adinari dagokionez, kultur ekitaldiak, batik
bat gazte eta helduentzat direla esan daiteke,
hainbat eta hainbat elkartetan haurrei begira ere,
kultur ekitaldiak antolatzen diren arren. Jaso
ditugun datuen arabera, zaharrei begira bereziki
ja ezer ez dela antolatzen esan daiteke.
Bestetik, esan daiteke, Euskara-elkarteek,
herri-mailako kultur jarduerak antolatzeaz gain,
herri-mailako ikuspegia gaindituz, Euskal Herri
osora hegira egiten dituzten iharduera bakarrak
kultur arlokoak direla, egiten dituzten kasuetan.
Gainerako ihardueretatik batzuk (herri-komunikabideak lekuko) gehienez ere, bailara-mailan
hedatzen dira. Kultur ekitaldi gehienak herri
mailakoak (hitzaldiak, kantaldiak, bertso-saioak,
kantu- eta bertso-afariak, ikastaroak, lehiaketak,...) badira ere, bailara-mailan egiten direnen
artean honako hauek ditugu: ikerlan-sariketa,
Goierriko Euskal Eskolak antolatzen duena; Euskal Kultur ostiralak, Errenteriako Lau Haizetara
elkarteak antolatzen dituenak; AEDk antolatzen
dituen ipuin-, poesi, bertso-paper, komiki-,
argazki-, eta bideo-lehiaketak; Bergarako Jardu-

nek banatzen duen Merkataritza-gida,... Euskal
Herri osoari hegira antolatzen direnak honako
hauek ditugu: Jokin Zaitegi Itzulpen Laburren
Sariketa, urtero gai jakinen baten ingurua, Arrasate Euskaldun Dezagun elkarteak antolatuta;
Amodiozko gutunen lehiaketa, Bergarako Jardunek antolatuta; eta, Galtzaundi Foruma, Tolosako Galtzaundi E.T.k antolatuta.
Beraz, oro har, herri-maila gainditzen duten
ekitaldi-motak sariketak eta lehiaketak ditugu.
Hortik at geratzen dira, honako hauek:
• Euskal kultur ostiralak, Errenteriako Lau
Haizetara elkarteak antolatzen dituenak, hitzaldi
edo mahainguruen ondoren afaria egiten delarik.
• Bergarako Jardunek banatzen duen Merkataritza-gida.
• Galtzaundi Foruma, Tolosako Galtzaundi
E.T.k antolatuta. Foruma Tolosan antolatzen den
arren, hitzaldian eta hitzaldiaren ondoren hizlariarekin egiten den afanan, Tolosako eta Euskal
Herriko euskal eta erdal komunikabideetako
kazetari euskaldunak egoten dira, baina Ipar
Euskal Herriari dagokionez, ez da bertan izaten
erdal komunikabideetako kazetaririk. Beraz, Ipar
Euskal Herrira Forumaren berri euskal komunikabideen bitartez soilik insten da.
Iraunkortasunari dagokionez, orotarikoak
ditugu, hori ere ekitaldi motaren arabera doalarik: astero (tailerrak,...), hamabostero eta hilero
(hitzaldiak, mahainguruak,...), urtean lau aldiz
(kantu-afariak,...), urtero (liburu- eta disko-azokak, lehiaketak, herriko jaietako ekitaldiak, ikastaroak, kultur asteak,...). Badira maiztasun zeha-
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tzik ez dutenak ere: kantaldiak, pailazo-emanaldiak, irteerak,...
Azkenik, beste artikulu batean genioen
bezala, eta oraingoan Galtzaundiren jardunaz
mintzo naiz, "kultur arloari dagokionez, zere gin
nagusia kultur produkziogintzan aritzea da,
nagusiki Tolosan zentratzen delarik. Gure lana
lehendik norbaitek sortua duen produkzioa gurera ekartzea da, eta ez horrenbeste, oraingoz
behinik behin, sorkuntzan buru belarri ibiltzea.

"Jaso ditu gun datuen
arab era, zaharrei begira
bereziki ja ezer ez dela
antolatzen esan daiteke"

Esan gabe doa, kultur produkzioaren esparruan
ez dela Tolosa basamortu lehor eta idorra. Ez da
izan go Euskal Herri osoan, neurrik neurri eta
biztanleak biztanle, Tolosak adina ekitaldi kultural antolatzen duenik.
Baratzean bezalaxe, Tolosan antolatzen
diren ekitaldietan ere denetik da go, eta ez dira
barazki guztiak euskalgintzaren azokara erakusgai eramateko modukoak. Kultur pro gramaketan
egon litezkeen hutsuneak bete, eta kolorea galduta daukaten barazkien errekuperazioaren
bidea da GALTZAUNDI Euskara Taldearen
Lana." (7)
Era berean, esan dezakegu, Euskara-elkarteetan egiten diren kultur jarduederei dagokienez,
oro har, gorago aipatutakoa gertatzen dela: Euskara-elkarteak ez dabiltza sorkuntzan buru-belarri sartuta, baina, sorkuntza eragiten duten elkarteak bat baino gehiago dira: edozein motatako
lehiaketak, bekak emanez egiten diren ikerketalanak,... Beraz, sorkuntza egin, egiten ez den
arren, eragiten da, gutxi ego gehiago.
2.2. Nola egiten dugun
Finantzabideei dagokienez, Euskara-elkarte
guztiek mota bereko sarrerak aipatu dizkigute,
elkarte guztiek finantzabide guzti horiek ez badituzte ere. Kasurik gehienetan ageri diren finantzabideak honako hauek dira: bazkideen kuotak,
sponsorrak (oro har, aurrezki-kutxa eta bankuak)
eta diru-laguntzak (udalak, Gipuzkoako Foru
Aldundia, aurrezki-kutxak). Finantzabide horiez
gain, kasuan kasu, honako hauek ere aipatu dira:

matrikulak, kobratzen diren sarrerak, euskaltegiak, borondatea, tabernak,...
Finantzabideez gain, ekitaldiak antolatzeko
azpiegitura arloari dagokionez ere, jasotzen
diren laguntzak, batik bat herriko beste elkarteetatik, ikastetxeetatik edo udaletatik etortzen dira.
Antolatzen diren kultur jarduerei dagokienez, horietatik gehienak, elkarte gehienen
kasuan, elkarteak berak bakarrik antolatzen ditu.
Antolakuntza-arloan elkarlana kasu gutxitan
ageri da, laguntzaile gisara kasu gehiago ageri
diren arren, laguntza-mota hori, oro har, azpiegitura edo finantzabidea izanik. Elkarlana ageri
den kasuetan, herriko beste elkarteekin, ikastetxeekin, euskaltegiekin edo udalarekin izaten da,
oro har.
2.3. Zergatik egiten dugun
Antolatzen dituzten ekitaldiak zergatik antolatu dituzten eta zergatik ez dituzten beste batzuk
antolatzen galdetu dugunean, mota askotako
erantzunak jaso ditugu. Hona hemen horien
laburpen gisarakoa:
• Ohituraz antolatzen dira, askotan, gauza
berririk antolatzeko gaitasunik ez dagoelako.
• Ahalmenaren arabera, antolatzen errazenak direlako edo antolatzeko aukera dagoelako,
hots, egingarri direlako.
• Euren esku dagoelako edo horixe egitea
otu zaielako.
• Jendea erakartzeko egokiak direlako.
• Elkarteak finkatu dituen lehentasunen arabera.
• Euskaldunak elkartzeko bide ematen dutelako.
• Interesen arabera: Bergarako Jardunek
inkesta egin zuen eta erantzunen arabera antolatu
dituzte kultur ekitaldiak.
• Sektore ezberdinetara iristeko, adin, izakera nahiz gustu aldetik.
• Euskaldungoari euskaraz sortzen den kultur produkzioa eskaintzeko, eskaintza ahalik eta
zabalena eginez.
• Kultur arloan dauden hutsuneak betetzeko, bereziki, gazteei hegira.
• Kantitatean baino areago, kalitatean oinarritu nahi delako, herrian dagoen kultur eskaintza
handia izatean.
• Elkartearen gizarte-oinarriaren arabera.
• Onarpen handia duten kultur ekitaldiak
direlako.
Erantzun horietan dakusagunez, askotan, ez
dago irizpide zehatzik, ez dakite, zehatz-mehatz
zergatik edo zertarako antolatzen dituzten eta
hainbat elkartek galdera horn i ez dio erantzun.
Esan daiteke, oro har, lehentasunik ez dela ezartzen kultur arloaren baitan eta egiten den guztia
kultur zabalpenaren baitan kokatzen dela.
Beraz, elkarteek zer egiten duten eta nola
egiten duten zehazki esan badigute ere, askotan
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"Euskal kultura garatuz eta kultura euskaraz garatuz, gure bizi-kalita tea hobetzen
dihardugu".

ez dakite zergatik egiten duten, egiten dutena eta
zergatik ez duten egiten, egiten ez dutena, nahiz
eta, beren elkartearen jardueran kultur arloak
lehentasuna duela eta helburu nagusi(etako bat)
dela dioten. Irizpide falta nabarmena dakusagu
eta hori zuzendu beharra dagoela uste dugu, izan
ere, euskal kulturaren zabalpena lehentasunezkoa bada eta elkartearen helburuetako bat baldin
bada, elkarte bakoitzak kultur arloan antolatuko
dituen ekitaldiak irizpide irmoez finkatu behar
dituela deritzogu, kultur arloaren barruan, lehentasunak ezarriz.

taren erantzunetan.
Beste elkarte batzuk, egundaino ezer ez
dutela egin esan digute, baina ekin beharra dakusatela.
Honi guztia dela eta, Ibon Arbuluk artikulu
batean zioena, Euskara-elkarteetan, oro har,
somatzen dela esan daiteke. Honela zioen: "Bilbon gehiago nabarmena osatzen duten erdaldunei sentierazi behar zaie euskararen presentzia
eta euskarara hurbil ddaitezen gonbitea luzatu
behar zaie. Euskal komunitatean integratu nahi
dutenei bideak jarri behar zaizkie" (8).

2.4. Norentzat egiten dugun: euskaldungoari eta erdaldungoari begira
Euskara-elkarteok antolatzen ditugun kultur
jarduera guztiak euskaraz dira eta horien berri
euskaraz ematen da. Dagoeneko bestelako kezkarik ere sortu da, hots, erdaldungoarengana euskal kultura iristarazteko zein bidetatik jo behar
ote genukeen, erdararik erabili behar ote genukeen ala ez.
Edonola ere, erdaldungoari begira eta erdaldungoarengana iristeko egiten diren ekitaldiak
haurrekin eta kasuren batean gurasoekin egiten
direnak izaten dira. Dena den, Euskara-elkartea
kokatuta dagoeneko herriko euskaldunen kopuruak zerikusi handia du erdaldungoari begira
zerbait egin ala ez planteatzerakoan. Horrenbestez, erdaldungoa integratzeko haurren bidez egiten da Ian.
Elkarteren batek, erdaldunen aldetiko aurkako jarrera nabari izan duela aitortu digu galdeke-

3. EGIN ETA ERAGIN
Herrietako Euskara-elkarteek kultur ekitaldiak antolatzen dituzten arren, jaso ditugun
erantzunen arabera, ezer gutxi edo (ia) ezer ez
dute eragiten herriko gainerako elkarte eta erakundeek antolatzen dituzten ekitaldiak euskaraz
antola ditzaten. Edonola ere, badira herriko talde
desberdinekin Ian egiten dutenak, harremanak
dituztenak edo kultur elkarteak sortarazi dituztenak. Eragiteko garaian herrian sinatu den hitzarmenean oinarritzen dira, oro har. Kontu horiek
aipatu dituzten elkarte gehienak hitzarmenak
sinatu dituzten herrietakoak dira. Beste kasu batzuetan eragiten hasteko asmoa agertu dute.
Beraz, erantzunak kontutan harturik, bestelako elkarte eta erakundeengan eragiteko biderik
egokiena oraingoz, hitzarmengintza dela esan
dezakegu, hitzarmenek bide ematen baitute bestelako elkarte eta erakundeei, duten ahalmenaren
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"Euskal kultura zabaltzeko bidean, aldizkarietan egiten den lana oso garrantzitsua dela
esan daiteke".

eta borondatearen arabera, antolatzen dituzten
ekitaldiak euskalduntzeko edo antolatu behar
dituzten ekitaldi berriak euskaraz antolatzeko.

4.- KULTURA ETA BESTELAKO
ARLOEN ARTEKO LOTURA
Aipatu ditugun kultur ekitaldiei dagokienez,
haurrekiko eta gazteekiko ekitaldiak burutzen
direla ikusi ahal izan dugu, izan ere, kultur ekitaldiak edozein adin-multzori hegira antola daitezke. Ondorioz, aisialdiari lotuta ere, hainbat eta
hainbat kultur ekitaldi antolatzen dira. Edonola
ere, haun ekiko eta gazteekiko ekintzez beste hi
txosten izango direnez, ez gara luzatuko, txosten
horietan zehazkiago azalduko baita haurrei eta
gazteei hegira zer egiten den.
Kultur ekitaldiak norberak egin edo besteek
euskaraz antola ditzaten eragiteko, hitzarmengintzaren bidetik jo izan dela aipatu dugu 3. atalean. Hitzarmenak Euskara-elkarteetako normalizaio- edo sentsibilizazio-lantandeek edo, kasuan
kasu, Udalek eragin badituzte ere, hitzarmen
horietako gehienetan, guztietan ez bada, herriko
kultur elkarteak barne daudenez, elkarte horiek
antolatzen dituzten ekitaldietan euskararen erabilpena eragiteko izan dira eta izan behar dute.
Bestalde, Euskara-elkarteek argitaratzen
dituzten aldizkarietan kulturari zein toki egiten
zaion galdetu dugu. Jaso ditugun erantzunen arabera, aldizkari gehienetan kultur arloak tokia
duela esan dezakegu, aldizkari batzuetan sail finkoa izanik eta beste batzuetan ez. Aldizkarietan
elkarrizketak egiten dira, erreportaiak idatzi, ger-

tatutako pasadizoak kontatu, iritzi-artikuluak,
komikiak, argazki zaharrak... argitaratu, kolaborazioak eskatu, agendaren bidez kultur ekitaldien
berri eman,...
Honaino iritsita, Galtzaundi aldizkarian
duela urtebetetik hona argitaratzen den sail baten
berri eman nahi dugu: "Kultur leihoa". Kultur
leiho horretan hilero-hilero kultur arloko norbaiti
elkarrizketa egiten zaio eta kultur arlo bereko
beste norbaitek pertsona horren nortasun-ertzak
ematen ditu, bospasei orrialdetan zehar. Horrela,
Tolosaldean euskal kulturaren arloan gaur egun
dihardutenen berri ematen da.
Amaitzeko, euskal kultura zabaltzeko bidean, aldizkarietan egiten den lana oso garrantzitsua dela esan daiteke, izan ere, aldizkariak jende
askoren eskuetara insten dira, hitzaldi eta
mahainguru gehienak ez bezala, eta kualitatiboki
lana ongi egiten bada, erantzun kuantitatiboa
jasotzeko eta euskal kultura ezagutarazako biderik egokienetako izan daiteke, bestelako hedabideekin batera.
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5. ETORKIZUNERAKO ORIENTABIDEAK
Honaino iritsita, zer egiten den ikusi dugunez, zer ez den egiten ere konturatu ahal izan
gara. Ondorioz, egon daitezkeen hutsuneak
betetzeari hegira, zenbait proposamen egiten
ausartuko gara. Hemen emango dugun zerrenda
zabala da eta edonork nahi adina luza dezake.
Hona hemen zenbait proposamen:
• Herriko historia soziolinguistikoa egitea:

--••■• • •■

jaztend0
nondik gatozen, non gauden eta nora goazen
jakingo ahal badugu.
• Beste elkarte eta erakundeek kultur ekitaldiak (gainerako guztiak ahantzi gabe) euskaraz
egin ditzaten eragitea: hitzarmengintza izan daiteke bidea. Gure eginkizuna biderkatzaile izatea
da. Ondorioz, dauden potentzialitate eta ahalbide
guztiak uztartzea.
• Oroimen historikoa landu, ohiturak,...
berreskuratu eta ezagutaraztea, hori guztia
modernitatearekin uztartuz, bata ez baitago bestearen aurka. Horrenbestez, zahar eta gazteen
arteko uztardura bideratu behar da, belaunaldien
arteko loturak bideratuz (Eibarren,... bideratu
diren esperientzien antzekoak). Herri-komunikabideak izan daitezke ezegutarazpen kuantitaborako bide egokia.
• Herri-maila gaindituz, bailara- eta naziomailako potentzialitatea lantzea, euskal herri
bakoitzetik Euskal Herriari begira.
• Sormen-lanetan guk geuk buru-belarri jarduteko hatzak bete lan dugunez, horretan dihardutenengan eta jardun dezaketenengan eragitea:
biderkatzaile izan behar dugu.
- Integrazioaren bidean sakontzea: euskaldunok dinamika honetan integratuz eta erdaldunengana iristeko bideak urratzen hastea edo jarraitzea, kasuan kasu: haurren bidez, gurasoengana
iritsiz,... Bide horiek urratu ahal izateko dauden
aukera guztiez baliatu behar dugu.
• Kulturen arteko osagarritasuna ezagutaraztea: euskal kultura eta erdal kultura osagarri
dira eta ez dikotomikoak: "kultur ekologia zaindu behar da" (9)

era berean, Euskara-elkartearen eraketa-egitasmoetan eta estatutuetan ezarritako helburuen araberakoa izan ohi da. Beraz, hasieratik ezartzen
diren helburuek eta barne-antolamendu egokiak
garrantzi izugarria dute euskal kulturaren zabalpena behar bezala bideratuko bada. Era berean,
jaso ditugun datuetan ikusi ahal izan dugunez,
kulturaz arduratuko den lantaldea zenbat eta

"Oro har, erdaldungoaz
oro itzen diren bakarrak oso
erdaldunduta dauden
herrietako Euskara-elkarteak
direla esan daiteke"

Edonola ere, aitortu beharrean gaude, egin
ditugun proposamenetik asko ez direla berriak,
ez eta asmatutakoak ere. Izan ere, Ibarrek (1935)
antzeko proposamen ugari egin zituen: haur,
gazte eta zaharren arteko harremanetan sakontzea (10), dantzak, musika,... sustatzea, literatur
sustapena bideratzea, egunkaria argitaratzea, literatur lehiaketak antolatzea (11), folklore aldizkariak, egile klasikoen koadernoa,...

6. ONDORIOAK LABURBILDUZ
Hala ba zen ere lehen,
areago da orain hemen,
euskararen iraupena
"zenbat"en eskuetan bainoago
"nolako" euskaldunengan da go.
(Artze)
Euskal kulturaren zabalpenak Euskaraelkarteetan duen lekua (lehentasuna edo lehentasunik eza) eta helburutzat, tresnatzat edo osagarritzat jotzea elkartearen barne-antolamenduaren
araberakoa da, oro har. Eta barne-antolamendua,
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azpilantalde gehiagoz osatuta egon, orduan eta
Ian hobea eta lan gehiago egingo da arlo horretan eta orduan eta eragin handiagoa izango du.
2.3. atalean genion bezala, elkarteek zer egiten duten eta nola egiten duten zehazki esan
badigute ere, askotan ez dakite zergatik egiten
duten, egiten dutena (eta ondorioz, zergatik ez
duten egiten, egiten ez dutena), nahiz eta, beren
elkartearen jardueran kultur arloak lehentasuna
duela eta helburu nagusi(etako bat) dela dioten.
Irizpide falta hori zuzendu beharra dago, izan
ere, euskal kulturaren zabalpena lehentasunezkoa bada eta elkartearen helburuetako bat hori
bada, elkarte bakoitzak kultur arloan antolatuko
dituen ekitaldiak ahalik eta irizpiderik irmoenez
finkatu behar ditu, kultur arloaren barruan, lantalde eta azpilantalde bakoitzean lehentasunak
ezarriz.
Antolatzen diren kultur ekitaldiak euskaldungoari zuzenduta daude. Erdaldungoarengana, oro
har, ez gara iritsi, zeharka-meharka ez bada: euskaldungoa trinkotzea ezinbestekoa eta lehendabiziko lehentasuna den arren, ezin dugu begi-bistatik galdu egiteke duguna. Oro har, erdaldungoaz
oroitzen diren balcarralc oso erdaldunduta dauden
herrietako Euskara-elkarteak direla esan daiteke.
Herrietako Euskara-elkarteak ez dira, oro
har, oraindik iritsi herriko bestelako elkarte eta
erakundeengan eragitera eta, ondorioz, ez daude
uztartuta dauden potentzialitate eta ahalbide guztiak.
Ezin dugu ahantzi, euskal kultura garatuz
eta kultura Euskaraz garatuz, bizi-kalitatea
hobetzen dihardugula, gure bizi-kalitatea, besteak beste, Euskarari eta euskal kulturari uztartuta
baitago.

JaztendØ
Azkenik, Txepetxek (1987) formulatutako
ikasketa-prozesuarekiko uztarduraren berri eman
beharrean gaude. Hon i dela eta, Txepetxek
(1991) berak beste artikulu batean honela zioen:
"A egoera batek hiztun eta talde soziolinguistikoei beren kapazitate kulturalak gauzatzea eta
osatzea era gozten die. Eta koerlatiboki ez dio
Hizkuntzari uzten bere hiztun eta talde landuen
lorpen, sormen eta ahale gin kulturalak errentabilizatzen" (12)
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Honela zioen:
"En todas partes hay personas que por su
edad, ingenio y humor, experiencia, soltura y
gracia en el manejo del idioma, compendian el
carácter de una generación y de un pueblo. Una
hora al lado de ellas es incomparablemente más
fecunda en enseñanzas y más útil que un ario de
trato con los vacuos petimetres de formación
libresca y cosmopolita...
Buscar a todo trance esas personas, sacarlas
de la oscuridad o del aislamiento, explotar su
inmenso valer. Promover familiares tertulias en
derredor de ellas; paseos y excursiones al campo
en su compañía; haciendo que participen el
mayor número posible de jóvenes y aún de
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registre "al vuelo" y con fidelidad los modismos,
salidas ocurrentes, anécdotas, canciones, consejas... que brotan de sus labios, y que de otro
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(11)lb. idem. Literatur lehiaketak antolatzeko egiten duen proposamenean, gaur egun, bitxi
egiten zaigunik ere aurki dezakegu: "La obra de
los Certámenes".Tendrá por objeto suscitar valores literarios y estimular la producción. Los
géneros que más necesitan de cultivo entre nosotros son: la literatura religiosa, principalmente
ascética y hagiográfica, (la más solicitada por el
público netamente euskaldun, y de la que apenas
hay existencias en las librerías); la poesía popular o bertsolarismo; el teatro; la novela corta; la
divulgación científica.
(12) Sánchez Carrión, J.M. "Txepetx":
"Euskadiko hiriburu erdaldunetako euskaldun
osoen prestigio anbiguoaren zioa" in ELE, 8.
zenb., 155.-170. orr., AEK, Bilbo 1991.

AZKEN OHARRAK
(1) Antolatzen diren ekitaldiei dagokienez,
edonork datu gehiago jaso nahi izanez gero,
eskatu besterik ez du.
(2) Honaino iritsita, eskerrak eman beharrean nago, batetik, esker anitz, AEDri jardunaldien
antolaketaz gain, txostena idatzi ahal izateko
datu-bilketa beregain hartu duelako, eta bestetik,
mila esker, GALTZAUNDI E.T.ko eta Adorez
eta Atseginez Mintegiko partaideei, egin dituzten ekarpen baliotsuengatik, horiek gabe nekez
osatuko baikenuen txostena.

