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Euskara eta
euskal kultura
gizarte-integraziorako bide
ure ustez euskararik gabe ez da Euskal
Herririk. Baieztapen logikoa. Halere,
herrian euskaldun baino erdaldun gehiago bizi da. Egoera honen justifikatzeko zer nahi
entzuten da: frantsesarekin edo espainolarekin
izan daitekeela basque edo vasco edo euskotar.
Zergatik ez ingelesez? Norbaitek dio ingelesak
baduela euskarak baino garrantzi gehiago.
Oso gai filosofikoa dugu lantzeko, baina
eguneroko problemak estaltzen ditu. Erakutsi
behar dut kulturaren tokia gizartean eta hizkuntzaren lekua kulturan. Gauzak sakonetik ikertzeko bereizi egingo ditut gizarte-ageria eta gizarte-estalia, kontziente eta inkontzientelolektiboa.
Lehen zati batean kultura definitu ondoren,
bigarren zatian erantzunak argiago izanen dira
(agian) antolatzaileak egin dizkidan hiru galderei:
• Euskal kulturaren ezaugarriak eta euskararen garrantzia.
• Beste kulturen lekua.
• Herrietako Elkarteen funtzioa.

J

dan gora igoz aurkitzen ditugu, beherean gizartearen oinarriak, gorago indarrak eta erakundeak,
eta puntaren puntan, lau maldak elgarretaratzen
diren tokian, denek onartzen ditugun baloreak.

.

Gizartearen lau eremuak
A. Adibidez jendetzearen oinarri biologikoa:
gaurregun zahar asko anitzak euskaldun, haur
gutxi eta denak elebidun. Beldurrez gaude ea
bihar gazterik aski izanen denentz zaharren hazteko eta haurrekin hitzegiteko. Jendetzea ez da
artalde bat, gizarte-klasetan zatikatuak gara,
etengabe. Erakundeak hor daude bakoitzari bere
tokia emaiteko eta bereziki familia, auzo batean
kokatua, hiriek eta herrixkek herri zabala osatzen
dutelarik. Balore biologikoak gain-gainetik bilatzen ditu: osasuna, gaztetasuna, familia ederra,
aniztasuna edo berezitasuna.
B. Balio du ekonomiaren malda ere aztertzeak. Oinarrian herri bakoitzak baditu bere aberastasun naturalak: lur gaineko oihan, landa eta
pentze, lurpeko burdin, ikatz edo petroleoa; urak
eta itsasoa, aire eta airekoak. Ekonomi indarrak
agertu ziren jabegoa sortu zelarik: norenak
lurrak eta ekaiak, norenganik lana, norentzat
tresnak eta bideak, noren esku trukaketen egiteko dirua? Borroka nolazpait normalizatzeko
antolatu ziren erakundeak, etxaldeak eta lantegiak, merkatuak eta garraioak, zerbitzu eta salkin

1. GIZARTEA, KULTURA, HIZKUNTZA
Soziologoek gizartea aztertzen dute tau sistematan: jendetzea, ekonomia, politika eta kultura. Jakitunak ez garenok, gizartea asma dezakegu, piramide baten irudiaz, edo politago mendi
tontor baten itxuran, bere tau maldekin. Eta mal-
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banaketa. Erakundeen gainetik baloreak: dirua

alderdi politiko batean militante da eta ekologizale gainera. Gizarteko alor guztietan badabil.
Baina integrazio-molde asko badira. Adibidez,
konformista eta desbideratzailea.
Konformista da ororekin konforme dena: ez
du pentsamolde berezirik ez politikan ez eta
janzteko moldean, erdara darabil gehienetan, elizara doa besteak doazelarik, problemarik gabeko
langilea eta kontsumitzailea. Zein egunkari irakurtzen duen eta zein telebista kate ikusten?
Gehiengoarena bistan da. "Monsieur Tout le
monde", "Jaun nornahi". Integratua dela? Masifikatua esan nezake.
Desbideratzea ere integrazio-molde bat da.
Gizon edo emakume honek ikaskuntza kritikoak
egin ditu. Bere lana darama gaitasunekin baina
helburuak eta bideak ulertuz. Jokamolde tradizional batzuri intsumisioa ihardokitzen die.
Herriaren aldeko gogoa gaztedanik landu zuen
eta abertzaletasuna besteekin eztabaidatzen du.
Euskara darabil herri hizkuntza delakotz eta nortasun kolektiboaren lagungarri. Erdara ere bai,
erdaldunekin komunikatu behar duelarik. Laburbilduz oraingo aroa kritikatzen du lehenaldiari
atxikia delakotz bainan geroa eraikitzeko.
Hemen desbideratzaile aurrerakorra deskribatu
dugu.
Badira ere atzerakorrak edo integristak. Toki
guztietako fundamentalistek lehengo aroa dute
geroko helburu: euskara erabiltzen dute arbasoen
hezkuntza delakotz eta zaharren moldean: tokiko
euskalkien alde, euskara batuaren aurka daudelarik. Kantu zaharrak eta folklorea maite dituzte.
Euskaltasuna laborantzari edota erlijioari lotzen
diote: "euskaldun fededun". Hau ez da gure integrazio-moldea.
Gu euskal gizarteari integratzen gatzaizkio,
desbideratzaile bezala, kultura berri bat asmatzen dugulakotz, iragan aroa oinarritzat hartuz
bainan geroa helburutzat. Eta ez alderantziz.

eta aberastasuna, lanaren eskubidea, trukaketa
eta kontratuen zuzenketa.
D.Bide bera egin genezake politikaren maldan. Oinarrian bakoitzaren ekintzak eta harat

"Gutartekotasuna bilatzen
dugu eta ouzo
guztietan aberri txiki bat
sortzen dugu"

honatak. Laster gizartea ohartzen nornahik ez
dezakeela zernahi egin eta nolazpait ekintzak
koordinatu egin behar direla. Politika indarrak
sortu dira agintearekin: nork hartuko ditu erabakiak eta nortzuk obedituko dute? Borroka normalizatu da erakundeen bidez, alderdi politikoak, hauteskundeak, legebiltzarra, administrazioa
eta makina guzti horren funtzionamendurako
araudiak. Politika baloreetan aipatuena abertzaletasuna da. Demokrazia ere bai. Beste batzuk ez
dira hain aipatuak hala nola botere-gosea eta
aginteak akartzen dituen abantailak.
E. Kulturaren sistemak merezi du azterketa
berezia. Herriaren oinarrian daude etnotipoak edo
munduaren ikusmolde lehenak. Horietarik bat
herri hizkuntza. Kultur indarrak dira ezagutzak,
teknikak, arteak, informazioa, iritziak, ideologiak
eta erlijioak. Hor ere borroka dago ea nor jabetuko
den edo nork esanen duen zein diren idea zuzenak
eta okerrak, jokamolde onak eta txarrak, zer den
eder eta zer ez. Erakundeak hor daude jakitearen
banatzeko eta pentsamoldearen antolatzeko, eskola, unibertsitate, artista eta bertsolari taldeak, kultur etxeak. Gailurrean kulturak juntatzen ditu beste
him sistemak eta finkatu egiten ditu balore nagusiak: jakitatea, eskubidea, edertasuna.
Gizartearen makina deskribatu dugu. Ikus
orain nola dabilen.

2. EUSKAL KULTURAREN EZAUGARRIAK ETA EUSKARAREN GARRANTZIA
Bi definizio aurkitzen ditugu Kulturentzat:
gizartearen pentsamoldea, gizartearen jokamoldea. Ba ote da euskal pentsamolde berezirik?
edo jokamolde berezirik? Zenbaitek diote mendebaleko zibilizazio standarrean murgilduak
garela: kristau moraltasuna, giza eskubideak,
politika demokratikoa, medikuntza zientifikoa,
lanaren errespetua sindikatuen eraginez, demografia neurtua. Zibilizazio hau hizkuntza bakoitzak bere moldean esaten du, ezer aldatu gabe.
Ondorioz, esateko moldeak ez luke garrantzi
handirik, gauza berak pentsatzen eta egiten baldin baditugu, eta zein nahi hizkuntzak berdin
balio luke, frantsesa, espainola, ingelesa.
Hon i gara, baina ez gara bakarrik hon. stan-

Integrazioaren gora beherak
Pedagogian ikasten dira hezkuntzaren bi
helburu nagusi: nortasunaren finkatzea eta gizartean integratzea. Norbait ongi integratua da erakunde askotan parte hartzen duelarik: familiatua
da, lanpostu bat badu, bertsolaritzan an da,
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"Soziolinguistikan ikusten da hizkuntzak irauteko suertea duela hirian erabiltzen delarik eta laneko lekuetan".

dardizatuak bagina eta osoki normalizatuak, ez
genuke nortasun kolektiborik. Aldiz badakigu
izate berezia badugula eta gizarte nortasuna bizi
dugula. Zer den euskal nortasuna definitu nahi
bagenu oistian aipatu sistemak berriz jorratu
behar genituzke.

armadarik ez genuen nahi baina gerla guztiak
galdu ditugu; politika ekintzak ez ditugu ikasi
eta kazike ala jauntxoak obeditu ditugu. Abertzaletasuna sortu zelarik elgarretaratu ginen, eta
burujabetasun zerbait erdietsi dugu. Baina egun
batez zatitu gara abertzaleen artean eta indar
politikoa ahuldu zaigu.
Gizartearen alor guztietan gure nortasun
kolektiboa agertzen da. Bereziki kulturaren eremuan eta hizkuntzaren bidez.

Euskal nortasuna

Demografiaren aldetik, familia handiaren
ametsa iragan da baina ez familiaren nahia,
etxea, auzoa. Gutartekotasuna bilatzen dugu eta
auzo guztietan aberri txiki bat sortzen dugu.
Ekonomiaren aldetik, lehen etxaldea eta
baserria zen bizilekua. Industriarekin batean
abertzaletasuna agertu zen mende honen hastapenean. Laburbilduz zatiketa handiak izan ziren,
langileria eta burgesia, herrialde industrializatuak eta herrialde nekazariak. Urradura horiek
hor daude oraino, baina euskaldunek dugu bilatzen beste giro bat kidetasun gehixeagorekin.
Orduan kooperatibak asmatu ditugu: langileak
lantegiaren jabe, here tresnekin, dirua barne.
Funtzio ezberdinak onartzen dira baina helburua
denentzat argi delarik.
Politikaren aldetik, zein da euskaldunon
oinarrizko jokamoldea? Agintea ez dugu maite,
ez guretzat ez eta inori inposatzeko. Adibidez
feudalismoak ez zituen erroak barna euskal
Herrian. Historian zehar erregea onartzen
genuen, lege zaharra errespetatzen zuen neurrian. Beraz demokrazia eta intsumisioa dira
gure ezaugarriak. Alderdi txarrak ere baditugu:

Kultura eta hizkuntzaren arteko lotura

Hiru zibilizazio ezberdin bereiz genitzake:
zibilizazio mintzatua, idatzia eta audio-bisuala.

A. Ele zibilizazioan oralitatea da nagusi, edo
bestela esanez jendeen arteko harreman zuzenak.
Komunikazio guztia hitz eginez delarik harremanek badute jatorritasun handia: ikaskuntza, salerospenak, eztabaidak buruz buru egiten dira. Oso
ezaguna da ohozko euskal literatura, atsotitzak,
ipuinak, bertsolaritza, antzerkiak, gaur egun irratiak. Kultura hau aberatsa da baina iragankorra.
Aide batetik "hiztun zahar bat hiltzen delarik,
liburutegi bat erretzen da". Bestalde euskaldunak
eleetan edo berbetan ginaudelarik, erdara idazkietara pasatu zen.
B. Idazki zibilizazioa XVI. mendean zabaldu zen liburu inprimatuen bidez. Lehenago alfabetatuak biziki guti ziren. Liburuak eta eskolak
kultur demokrazia zabaldu dute: ez bakarrik eza-
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gutzak, teknikak, ideologiak eta arteak liburuen
bidez zabaldu direlakotz. Bai eta mentalitate
berri bat sortu delakotz, pentsamolde zientifikoa:
ezer ez sinets esperimentalki frogatu aitzin.
Esperientziak beste ikerbide bat irekitzen du, eta
jakitatea aurreratzen da mailaz mail, tipografia
lerroz lerro aurreratzen den bezala.

gehiengoa daukate, eta norbaitek badu integrazio
problema gutiengoak du. Bestalde, erdaldunaren
ama hizkuntza espainola da edo frantsesa. Beraz
guk euskarari diogun atxekimendu bera diote
familiako hizkuntzari. Hezkuntza antolatzen
dutenek kontuan hartuko dute haurraren nortasuna moldatu duen hizkuntza.
Bestalde, eta hori da erradikalismoa, lehentasuna eskatu behar dugu herri hizkuntzarentzat.
Zenbaitzuk aipatzen dute elebakartasuna euskararen aide. Nire ustez, gaurregun elebakarduna
halako analfabeto bat da, komunikazio mugatuan
kartzelatua baita. Beste batzuk aipatzen dute elebitasuna herritar guztientzat, kultur aberastasuna
delakotz. Baina arriskua hor dago hizkuntza
gutituarentzat: euskaldun guztiak erdaldunak
gara; orduan zergatik erdaldunek euskara ikas?
Azkenean, hizkuntzaren aldeko diglosia funtzionala. Horrek esan nahi du euskaldunok badugula
euskal giro batean bizitzeko eskubidea. Euskara
gizarte-eremu guztietara zabaldu behar dela,
etxean eta kalean, lan lekuan eta kiroletan, liburugintzan eta komunikabideetan. Ondorioz,
herritar guztiek eskubide eta eginbide dute euskara ikasteko. Zergatik ez? Guk ere egin dugu
bigarren hizkuntzaz jabetzeko lana. Erdaldunei
esplika diezaiekegu lana ez dela zailago euskara
ikasteko.
Kanpoko kulturek ere badute beren baliostasuna eta nazioarteko hizkuntza baten jakiteak
komunikazioa zabal dezake. Halere ez dira kulturak nahasi behar. Euskara nortasun hizkuntza
da guretzat. Beste hizkuntza guztiak komunikazio-tresnak dira. Herri hizkuntza dugu izateko,
beste hizkuntza guztiak dira komunikatzeko.
Nortasuna galtzen badugu, besteei zer komunikatuko diegu? Lehenik izan eta, gero esan ez
badugu nortasunik zer dugu besteei esateko?

"Euskara nortasun
hizkuntza da guretzat.
Reste hizkuntza
guztiak komunikaziotresnak dira"
Euskal liburugintza oso berant garatu da,
erdara berehala zibilizazio idatzira sartu delarik
eta beraz modernitatera. Bainan azken 20 urte
hauetan liburugintzaren desafioa irabazten an
gara: 1940 urtean 2 liburu idatzi ziren; 1960ean
hilero 2 liburu; 1974ean astero 2 liburu; gaurregun egunero 2 liburu argitaratzen dira. Bainan
kasu ez garenentz oralitaearen galtzen an. Adibidez familian ezin da hitz egin telebista bizirik
delarik.

D. Flor dago irudi-zibilizazioa, Mac Luhan
Canadako filosofoak aztertu zuena. Hain segur
kultur iraultza hau, inprimategiak ekarri zuena
bezain sakona da, eta Gutenberren galaxiatik
Marconiren galaxiara iragan gara. Telebistaren
bitartez mundu zabala herrixka bilakatu da
denek denetako berriak baitakizkite eta berehala.
Oralitatea berpiztu da, baina ikusleak entzumena
du lantzen gehienik.
Orain zibilizazio idatzian murgildu garelarik
ez genuke irudiaren iraultza huts egin behar.
Euskarak sartu behar du ikus-entzun gailuen eremuan.

4. HERRIETAKO ELKARTEAK
Gure helburu nagusienetarik bat herriaren
euskalduntzea da. Hortarako hizkuntz legea
beharrezkoa da baina ez da nahikoa.
Euskal ikaskuntzaren dinamika ederki daramagu, ikastolak, gau eskolak, B eta D ereduak,
ikasgela elebidunak, murgil metodoak. Zenbat
haur eta gazte euskalduntzen an dira? Denbora
berean erabileraren dinamika aurreratu behar
dugu. Horretarako politika sistemak eragin handia dauka ofizialtasuna deklaratuz, administraziorako eta hezkuntzarako elebitasuna finkatuz,
hizkuntz ahulenari laguntza bereziak emanez.
Iparraldean ulertzen dugu hizkuntz legearen
beharra, eta zein nekagarri den egunero legez
kanpo borrokatzea.
Baina politikariak ez dira herritarren atxekimendua baino urrunago aitzinatzen ahal. Legez
ezin da hizkuntza baten erabilera inposatu. Henri
mugimendua piztu behar da herri hizkuntzaren

3. BESTE KULTUREN LEKUA
Bereiz ditzagun Euskal Herrian diren beste
kulturak eta gure herritik kanpokoak, erdaldunak
eta atzerritarrak. Gure jokamoldea aztertu aitzin
oroitarazi nahi nuke Paulo Freire irakaslearen
hitza: "Erradikalismoa bai, sektarismorik ez".
Sektarismoa da herritarrak bat bestearen
aurka altxatzen dituen sendimendu ezkorra.
Erdaldunak ez ditugu arbuiatu behar. Lehenik
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aide, hori baita Herrietako Elkarteen helburu

Arrasate eta auzoak aspaldidanik ekonomia
modernoan bizi dira here abantail eta akats guztiekin. Euskarari eman behar zaio here lekua
modernitate horretan. Soziolinguistikan ikusten
da hizkuntzak irauteko suertea duela hirian erabiltzen delarik eta laneko lekuetan.

nagusia.
Kebekeko esperientzia biziki argigarri da.
Entzun dugu nola 1979an herri hizkuntzaren
aldeko lege nagusiak elebakartasuna zabaldu
zuen gizarte eremu guztietara: hezkuntza eta
administrazio, lantegi eta idazki publiko, bilera
eta komunikabide. Aipagarri da ere Kebektarrek
eta Kanada guztiko frantsesdunek hainbat urtez
eraman zuten hizkuntz estrategia. Familiako eta
ikastetxeko hizkuntza segurtatu ondoren, ingelesak bereganatuak zituen eremuetan frantsesa
berriz sartu zuten: saltegi, banku, bilera, lantegi
eta abar.
Hizkuntz estrategia horren adulatzeko bazegoen elkarte bitxi bat Société Saint Jean-Baptiste, Jondoni Batistaren Elkartea. Izenak badu
integrismo usain bat. Erlijioa aitzakia zen jendearen biltzeko eta aberriaren gogoa pizteko. Ideologia atzerakoiak batzuetan sortzen du borroka
aurrerakoia. Hon i gertatu zen Kebeken eta irabazi zuten herri hizkuntzaren aldetik. Eguneroko
borrokaren bidez hizkuntz legea erdietsi zuten.
Gero legearen aplikazioa lagundu zuten beren
lan eta salerospenetan, bilkuretan eta auzitegien
aitzinean. Oso famatuak izan ziren inglesa erabiltzen zuten produktuen boikota.
Hizkuntz egoera ezberdina denez geroz,
Herrietako Elkarteek ez dute borroka bera eramaten ahal, bereziki elebakartasunaren aide.
Hizkuntz estrategiaren zehaztasunetan sartu
gabe, esan dezakegu gizartearen lau eremuetan
jokatu behar dutela.

"Gure jokamoldea aztertu
aitzin oro itarazi
nahi nuke Paulo Freire
irakaslearen hitza:
Trradikalismoa bai,
sektarismorik ez"
3. Politikaren beharra aipatu dugu herri hizkuntzaren aide. Ez ahantz tokiko administrazioaren eragina. Eremu berean azpimarra dezagun
komunikabideen gan antzia. Aldizkariak, telebista, entzun-ikusgailuak sartu dira familia guztietan. Erdara zabaldu duten tresna horiek, euskararen alde erabili behar ditugu.
-

1. Demografiaren aide ez dakit zer esan daitekeen, gero: haur gutiago delarik aberri biologikoa ahultzen dela eta bizitza-gogoaren falta frogatzen duela. Ala aments ez dugun bizitzeko zergatirik aurkitzen. Dena dela etxeko hizkuntzaren
garrantzia azpimarratzekoa da. Inkesta guztiek
frogatzen dute familiaren eragina hizkuntz transmisioan. Erdalduntzen den familiak hizkuntzaren
katea mozten du geroko belaunaldientzat. Hortakotz asmatu behar dugu familietako hizkuntz
estrategia, egoera kontuan hartuz, adibidez guraso bat erdalduna delarik eta haurrak ikastolara
doazelarik.

4. Euskal kulturak emanen dio gure gizarteari here itxura, lehen aldia eta geroa elkarri
lotuz. Hona sakoneko psikologiaren teoria bat.
Carl-Gustav Jung, Suizako psikologoak dio
herri bakoitzak baduela here inkontziente kolektiboa. Elkarrekin bizi ditugu sentimendu sakonenak, eta kulturaren lurpean sartzen bagara,
Izturitzeko leizean bezala, aurkituko ditugu arketipo onak eta gaiztoak, eguzkia eta iluna, andere
aurpegiak eta sugeak, lamina lagungarriak eta
sorgin gaiztoak. Gure ipuinetan eta ametsetan
agertzen diren itxura horiek erakusten dizkigute
gure nortasunaren erroak.
Artistek eta bertsolariek, kantariek eta idazleek erakusten dizkigute gure herriaren sakoneko
aberastasunak. Bakoitzak behar ditugu idea, sendimentu eta ikur horiek ulertu, zeren bakoitzak
jarn nahi du adostasunean here sakoneko izatearekin. Horiek lasaitasuna eta poztasunaren iturburu segurrena.
Euskara da guretzat biderik labun ena sakoneko nortasunaren ezagutzeko eta elkarrekiko
arketipoen onartzeko. Euskara da, halaber, kulturaren berritzeko tresna, gaurko ideak eta ikurrak
asmatuz. Ikusi dugu kultura dela gizartearen aurpegia, guk geuretzat nahi dugun gizartea.

2. Ekonomiaren alorrak ere garrantzi handia
dauka. Kebeken 1960eko hamarkadan "iraultza
lasaia" gertatu zen, "la Révolution Tranquille".
Frantsesdunen bizitza baserrian mugatzen zen,
elizaren inguruan, hiria eta industria ingelesdunen esku zirelarik. Eta hona non, denbora laburrean Kebektarrak aro modernoan sartu ziren,
laborantzatik industriara, parrokiatik hirira, haurrak kolegiotara igortzen zituztelarikk. Hots,
ekonomia aldatu zen denbora berean, hezkuntza
publikoa antolatu zen eta herri hizkuntza zabaldu
zen ikastetxetarik lantegietara eta bulegoetara.

-
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