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Abstract 
This article is meant to be an approach to Gotzon Garate the intellectual and his work. As well as becoming familiar with his  
production, analysing it and bringing it to the forth, we seek to establish the exact parameters of his contribution. On the one hand, we 
shall examine Gotzon Garate and his intellectual activity, always within the context of the Basque revival movement. On the other 
hand, we shall delve into Garate’s work and his intellectual activity from the tradition-modernity binomial standpoint. Moreover, we 
shall draw attention to the recovery of tradition as a task every cultural nation should carry out. In order to attain this, we use and 
examine different theories on tradition. In the previous article, we limited ourselves to introduce Gotzon Garate and make a first 
approach to the man and his work; in the present one, we shall concentrate on the concepts of tradition and modernity in relation to 
Garate and his work. 

Laburpena 
Lan honen asmoa Gotzon Garateren lana eta zeregin intelektuala aztertzea da. Gotzon Garatek egindako lana ezagutu, aztertu eta 
eguneratzearekin batera, parametro zehatzetan ezarri gura da berak eginiko ekarpena. Batetik, Gotzon Garate eta bere zeregin 
intelektuala aztertuko dira beti ere testuinguru baten kokatuta, hau da, Pizkunde garaian. Bestetik, Gotzon Garateren lana eta zeregin 
intelektuala tradizioa/modernitatea binomioan kokatuko da. Horrez gainera, nazio kulturalak eta beronek dituen zereginen arteko bat 
hautatuta, tradizioaren berreskuratzean erreparatuko dugu. Horretarako, tradizioa terminoaren inguruko teoriak ustiatu eta aztertuko 
dira. Lehen artikuluan Gotzon Garate aurkeztu genuen eta bigarren artikulu honetan tradizio-modernitate kontzeptuak ikusiko ditugu 
Garate eta bere lana hortxe kokatuz. 
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1. Sarrera 

Lan honetan Gotzon Garateren izate eta egite 
intelektualari egiten zaio hurbilpena. Ikerketa beraz, ez 
da Garateren bizitzaren gainekoa. Garateren 
pentsamenduak eta jardunak dira jasotzen direnak. 
Intelektual modernoaren ezaugarriak betetzen ditu; 
kultura gizon bezala moderno hitza atxikitzen diogu, 
ezen intelektual modernoa baita bizitza osoan sustraiak 
tradizioan errotuta izan dituen arren.  

Edozelan ere, ikerketaren abiapuntuan galdera hau 
dago: zein izan zan Gotzon Garateren ekarpena? 
Itaunaren erantzunean aurkitu ditugu gainerako lan 
lerroak: artikulu honetan landuko dugun 
tradizioa/modernitatea binomioa kasu. 

Intelektual honen gaineko ikerlan hau lantzerakoan, 
gogoan izan dut, batetik, neuk ezagutu izan dudan 
pertsona jakitun bezain lagunkoia eta bestetik, 
herriminak bultzaturik euskara, Euskal Herria eta erlijio 
kristauaren alde apustu egin duen pertsona eredugarria.  

Egun, Garatek ia aurkezpenik ere behar ez duen 
sasoi honetan, ezinbestekotzat jo dugu bere ekarpena 
aztertu, eguneratu eta zeuenganatzea. Pertsonaia 
ezaguna da geurean baina, lana egiterakoan egiaztatu 
dugunez, gutxi dira Garatez idatzitakoak eta gutxiago 
aztertutakoak, hortxe lanaren berrikuntza. 

Hain pertsona polifazetikoa ikertzeak bere 
zailtasunak dauzkan arren, pozez eta neurri baten bere 
omenez idatzitako lana da hau.  

2. Gotzon Garate kokatuz 

Gotzon Garatek  hauxe esaten zuen:  

Euskaldun batzuek Euskal Herriaren independentzia 
Madriletik libre ibiltzearren nahi dute. Edo ekonomia 
hobea lortzearren. Beste batzuek ordea, geure 
nortasunari eutsi nahi diogulako. Garbi ikusten dugu, 
independentziarik gabe euskara ez dela beharrezkoa 
izango eta Euskal Herria Erdal Herria bihurtuko dela.  

Gotzon Garatek esaten zuen, euskalduna gehi 
euskaltzalea zela. Eta, proiektua zegoen jarduera 
guztien atzean. Eta, proiektu hori zen euskara eta herri 
tradizioak hartu eta modernizatzea, bizimodu 
garaikidera moldatzea, biziberritzea azken batean. 
Horrek arlo asko zituen: euskara indartu eta hirian 
sustraitzeko sortu zuen Euskal Filologia Deustuko 
Unibertsitatean; hizkuntza estandarizatua erabiltzen 
zuen bertan beti baina, euskalkiek estandarrari 
dakarzkien aberastasunak alboratu gabe. Herri-
tradizioak biziberritzeko jaso eta ikertu zituen ahozko 
tradizioko kantu eta doinuak hirian irakasteko. Bere 
proiektu guztien funtsa izan zen herri-tradiziotik abiatuz 
euskal nazio kultural modernoa garatzea, eta horrek 
lotzen ditu jarduera-eremu guztiak. 
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Artikulu honen helburuak bi dira 

1. Helburua: Gotzon Garateren lana eta zeregin 
intelektuala haren sorkuntza-uneko testuinguru 
sozialean eta historikoan kokatu. Ikuspegi 
soziologikotik abiatuta, testuinguruak ematen ditu 
egile baten lan intelektualaren ulermenera 
hurbiltzeko gakoak. Garateren lana ingurune 
historikoan kokatzea interpretazio soziologikoa 
ahalbidetzen duen ezinbesteko urratsa denez, 
esanahi handiko bi gertakari sozial hartuko dira 
aintzat haren eginkizun kulturalaren erreferente 
gisa: lehenik, 1960ko hamarkadatik aurrera Euskal 
Herrian garatu zen pizkunde kulturala, eta 
bigarrenik, mugimendu kulturalari atxikitako 
euskal nazio kulturalaren berreraikuntza.  

2. Helburua: Gotzon Garateren lana eta zeregin 
intelektuala Tradizio/Modernitate binomio 
teorikoan kokatu eta haren arabera interpretatu. 
Euskal gizartearen eta euskal kulturaren XX. 
mendeko bilakaeran Garateren belaunaldiak 
irudikatzen duen aldaketa garaia kontuan hartuta, 
aipaturiko bi kontzeptu teorikoen azterketarako 
beta irekitzen dute haren figura intelektualak eta 
lanek. Ildo horretatik, kontzeptu horiek teorikoki 
landuko dira lehen urrats batean, eta, gero, bai 
euskal kultura eta hizkuntzaren berreskuratze 
prozesuak eta, zehazkiago, Garateren eginkizun 
intelektualak kontzeptu horien argitara hartzen 
duten zentzua aztertuko da. 

3. Helburuok garatzeko hipotesiak 

Abiapuntuko hipotesi biri jarraiki jardungo da 
lanean zehar. Alde batetik, nazio kulturalak eta beronek 
dituen zereginen arteko bat hautatuta, tradizioaren 
berreskuratzean erreparatuko dugu. Horretarako, 
tradizioa terminoaren inguruko teoriak ustiatu eta 
aztertuko dira. Bidenabar, eta testuingurua ezarriz, 60ko 
hamarkadan eta Pizkunde garaian Euskal Herrian 
diseinatu eta abian jarri zen kulturaren berreskuratze 
ildoa arakatuko da. Beste alde batetik, tradizioa eta 
modernitatea bateragarriak izan daitezkeelakoa 
oinarritzeko bidea urratuko da lanean zehar. 

3.1. Tradizioa berrezkuratzea 

Nazio kulturalaren modernizatze-zereginen 
ataletako bat da Tradizioaren berreskuratze edo/eta 
berreraikitze-lana. Hartara, hipotesi horren arabera, 
tradizioa “asmakizuna” da, bai, eraikuntza sozialaren 
emaitza den heinean, baina eraikuntza hori ez da 
ikuspegi historikotik guztiz arbitrarioa, esan nahi baita, 
ez da ezerezetik eta edozein material sozialekin osatzen. 
Aitzitik, tradizioaren berreskuratze moldeak 
baldintzatzen du zer material etniko eta sozial hautatu 
eta eguneratzen den (legeak, hizkuntza, ohiturak, 
musika eta literatur tradizioak, eta abar) eta nola egiten 
den (zein osagarriri ematen zaion lehentasuna).  

Ildo horretatik, gure hipotesia da Gotzon Garatek 
Eusko Pizkundearen garaian, lehenengo, eta 60ko 

hamarkadako kultura pizkundearen programetan gero, 
Euskal Herrian diseinatu eta abian jarri zen kulturaren 
berreskuratze-ildoari jarraitzen diola. Nazio-
eraikuntzari lotuta zegoen programa kultural horri 
jarraiki, bereziki euskararen berreskuratze-lanak bete 
zituen, eta horretarako, baserri-munduko hizkera 
tradizionala ez ezik, mundu horretako bestelako 
material etnografiakok ere bildu zituen. Hitz batean, 
euskal tradizioaren eraikuntzan parte hartu zuen eta, 
zeharka, lan kultural hori eginez, euskal nazio 
kulturalaren irudikapena sendotzen lagundu zuen. 

3.2. Tradizioa eta modernitatea elkarren 
osagarri 

Sarritan modernitatearen eredua tradizioari 
kontrajarri zaion arren literatura soziologikoan, 
Tradizioa eta Modernitatea ez dira elkar baztertzen 
duten printzipioak. Aitzitik, Tradizioa Modernitatetik 
eraiki edo berreskuratzen da, komunitate baten kultura 
eta bizimoduko ohiko osagarriak Aro Modernoko 
eskakizun eta baldintzetara egokitzeko, hitz batean, 
eraldaketaren bidez osagarri horiek eraberritu eta 
eguneratu ahal izateko, iraun dezaten. Nazio kulturala 
aldarrikatzen duten estaturik gabeko komunitateek ere 
eguneratze kultural eta linguistikoa bilatzen dute 
beraien identitate kulturala sendotu ahal izateko. Behin 
baino gehiagotan, izaera atzerakoia eta aurremodernoa 
egotzi zaie ahalegin horiei. 

Hala ere, hipotesia da lan kultural hori gehienetan 
intelektualek edo kulturgileek betetzen dutela, eta 
horretarako, gizartean eraldaketa eragiteko egitasmo 
kultural erabat modernoak diseinatzen dituztela, besteak 
beste, baliabide modernoak erabiltzen dituztela, ez 
tradizionalak: ezagutza berezituak, goi mailako 
baliabide kulturalak, eta abar. 

Hain zuzen ere, Gotzon Garateren lana eta eginkizun 
intelektuala baliatuta, aipaturiko bi printzipioen arteko 
bateragarritasuna irudiztatuko da. Azken batean, 
kulturgile-belaunaldi jakin bateko ordezkari modura, bi 
mundu-ikusmolderen eta bi gizarte-ereduren arteko 
Garateren zubi-lana azpimarratuko da.  

4. Tradizioa eta modernitatea 
kontzeptuetan sakonduz 

Tradizioa/modernitatea kontzeptuak eta berauen 
funtzioak aztertzeko zenbait autoreren ekarpenetan 
sakondu da. Era berean, eta binomioa ulertu ahal 
izateko, hurrengo ideiak ere plazaratu dira: tradizioa 
asmakizun hutsa baino gehiago da eta tradizioa eta 
modernitatea aurrez aurre daude.  

4.1. Tradizioaren eraikuntza: kontzeptua eta 
funtzioak 

Hobsbawm eta Ranger-en aburuz tradizioa 
asmakizuna da eta, asmakizun eran ulertu behar da: The 
invention of tradition. Beste autore batzuek, Benedict 
kasu, tradizioa kulturarekin parekatzen dute, sineskera 
eta sinboloetan gauzatzen den eraikuntza mentaltzat 
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ulertuz, eta kulturaren edukia izanik bizitzari jarraipena 
edo aurrerabidea ematen diona, gizarteen arteko 
desberdintasunak finkatzen ditu komunitate baten 
berezitasuna eta apartekotasuna gailenduz. Beste 
batzuek, ordea, tradizio eta kultura kontzeptuak 
desberdindu egiten dituzte; tradizioa kulturaren parte 
bezala ulertuz, izaera soziokultural baten ezaugarritzat 
hartuz, beste kulturen arteko desberdintasunak 
markatuz. Berger eta Lukman-en esanetan, adibidez,  
tradizioa etengabeko aldaketa eta negoziaketa prozesu 
bezala ulertu behar da. Autore hauen iritziz, 
egunerokotasunean berregiten dira egiteko moduak. 

Tradizio hitza latinezko traditio-tik eratorria da, eta 
hau trado,is, dere-tik, didi, ditum, ematea esan nahi 
duenetik. Etimologikoki,  belaunaldi batek bestearen 
eskuetan jartzen duen ondarea da tradizioa, beti ere, 
hurrengoei irakasteko modukoa dela uste delako. 
Horregatik tradizionaltzat hartzen duguna kulturarekin 
eta folklorearekin lotuta aurkitzen dugu, herri 
jakituriarekin, eta, komunitate bati lotuta dauden 
balioak, sineskerak, ohiturak eta adierazpideak, batez 
ere ahozko ondarean biltzen direnak.  

Beraz, zeri deritzogu tradizioa?. Tradizioak 
belaunaldi batetik bestera gizakiek bereganatzen 
dituzten sinesmen, ohitura, erritu eta baloreak dira, 
familia edo gizartean. Kultura  baten funtsezko osagaia 
da eta giza taldeak euren nortasuna eraiki eta beste giza 
taldeetatik bereizteko erabiltzen dira. Tradizioari 
jarraiki burutzen diren ekitaldiei tradizionalak direla 
esaten zaie. Tradizioa eraikuntza da, ez da gauza 
estankoa autore askok adierazten duenez. 

Tradizioak eta beronen berreskuratzeak eginkizun 
jakinak ditu. Tradizioa beraz, altxorra da; eta horrela 
planteatzen da baina, horrek ez du esan nahi ukitu ezina 
denik, aldatu ezina denik. Ezen, beti berreskuratzen 
baita tradizioa modernitatetik, modernitateko 
betaurrekoak jantzita. Tradizioaren eraikuntza nazio-
eraikuntza-prozesuaren atal bat da, bereziki nazio 
kulturalaren edo etnikoaren eraikuntzan.  

Tradizioak memoria amankomuna eraiki ahal 
izateko bidea eman dezake. Era bitara ulertu daiteke 
tradizioa memoria kolektiboa eraikitzeko giltzarria dela 
esatea. Hau da, batetik, adierazten da urterik urte 
transmititu izan den horren bidez eraikitzea eta bestetik, 
memoria aukeratu bat sortzea gero amankomun 
bihurtuz.  

Gotzon Garatek atsotitzak biltzeari ekiten dionekoa 
lehenengo ideiarekin lotzen dugu, horrekin egiten du 
bat; urterik urte eta urteetan zehar transmititu dena 
hartzen du berak aintzat. Memoria biltzen du, identitate 
jakina dauka, eta horrez gainera, existitu izan dena 
jasotzeaz gain eskolara, unibertsitatera darama, era 
horretara jarraipena emanez.  

Puntu hau zehazteko termino edo kontzeptu 
ezinbestekotzat jo ditugu memoria, identitatea edo 
izaera eta transmisioa. Greziarrek Mnemosyne, 
memoria Musa guztien amatzat jotzen zuten. Garai 

berrien aurrean indar materialen garapen sinple baino 
gehiago izan nahi bada, ezinbestez ekarriko du 
berarekin birsortze kulturala. Memoriak geure 
arbasoenganaino eramaten gaitu. Memoria pilatutako 
esperientzia kontserbatu ahal izateko gaitasuna da. 
Memoria berriz transmititzen denean egoera berriaren 
aurrean gaude, gaur hain modernotzat jotzen den 
informazioaren aurrean. Memoria badago, informazioa 
dago. Zehatzago, jakintzak jaso eta transmititzeaz 
dihardugu, zerbaiti forma emateaz. Historia denboraren 
memoria da.  

Edukiari eta formari erreferentzia egitean, kontuan 
hartzekoa da hori hizkuntzaren bidez egiten dela eta hau 
gizakia integraturik dagoen gizatalde sozialaren 
eboluzioari loturik ageri da.  Ezaugarri linguistikoa 
memoria genetikoari loturik badago, gaitasun honen 
forma eta edukia garatu egingo da, edukiz bete eta 
memoria berria sortu, memoria etnikoa deritzoguna. 
Memoria soziala deritzogu praktikari eta erritualei 
lotuta dagoen horri. Azken hauek animalia batzuek ere 
badituzte, memoria etniko soziala huts hutsean 
gizakiarena den bitartean.  

Memoria soziala sortzea bideratzen duen giltzarria 
hizkuntza da; esperientziaren bidez metatutako jakintza 
hurrengo belaunaldiei transmititzeko aukera ematen du. 
Bitarteko honekin, memoria sozial sinplea zena zabaldu 
eta gehitu egingo da, memoria etniko bihurtuz. 
Memoria etniko hori beti egongo da hizkuntza jakin bati 
loturik, herri bakoitzaren hizkuntza nazionalari. Beraz, 
hizkuntza etniko bakoitza ordezkatu ezinezko bitartekoa 
da kultura propioaren birtransmisiorako. Eta, hauxe da 
euskararen kasua edo euskal kasua.   

 Smith-ek Gastronomía o geología lanean 
jasotzen duenez, nazionalismoa era osoan ulertzeko 
gakoa orainaldia sortzean iraganak daukan zeregina edo 
funtzioa ulertzea da. Nazionalismoaren inguruko 
teorialarien artean puntu honek eragin ditu iritzi 
desberdinik gehien. Nazionalistek, perennialistek, 
modernistek eta postmodernistek zeregin horren 
inguruko oso interpretazio desberdinak eman dituzte. 
Teorialariez gabiltzalarik, historia etnikoaren lekua 
kontenplatzeko edo begiratzeko beraien era izan da, 
neurri baten, gaur egun nazioa eta nazionalismoa 
ulertzeko gakoa.  

Nazionalisten iritzian iraganaren parera argia da eta 
ez da arazotsua, nazioa beti egon da hor eta orden 
naturalaren parte da. Dio Smithek. 

La tarea del o de la nacionalista es 
simplemente recordar a sus compatriotas su 
glorioso pasado, a fin de que puedan recrear y 
revivir esas glorias. (Smith, 1995). 

Perennialistentzat nazioa oso aspaldikoa da, forma 
nazionalak aldatu egin daitezke, nazio konkretuak 
disolbatu egin daitezke baina, nazio baten identitatea ez 
da aldatzen. Smithek gaineratzen duenez, 
nazionalistaren zeregina berdeskubritzea edo jabetzea 
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da eta murgilduta dagoen iragana bere egitea beti ere, 
bere gainean eraikitzeko helburuarekin.  

Modernistarentzat alderantziz, eta neurri batean, 
iragana garrantzia gutxikoa da. Nazioa fenomeno 
modernoa da. Nazionalista libre da oinordekotza 
etnikoak erabiltzeko, baina nazioak iragan etniko gabe 
produzitu daitezke. Hortik nazioak historiako garai 
jakin bateko fenomeno izatea . 

Eta Posmodernistentzat iragana arazotsuagoa da. 

Aunque las naciones son modernas y el 
producto de las modernas condiciones 
culturales, los nacionalistas que quieran 
diseminar el concepto de la nación harán un 
uso generoso de elementos del pasado étnico, 
en los supuestos en que parezcan responder a 
necesidades y preocupaciones presentes. El 
presente crea el pasado a su propia imagen. 
De este modo, los modernos intelectuales 
nacionalistas seleccionarán, inventarán y 
mezclarán libremente tradiciones en su 
búsqueda de la comunidad política imaginaria. 
(Smith, 1995). 

Dio Smithek ematen duela arrazoitze horiek guztiok 
ez direla nahiko, nahiko asegarri. Gehitzen duenez 
ikerlarientzako eta nazioentzako erronka hauxe da: era 
egoki eta konbentzigarrian iragan etnikoak nazioarekin 
daukan harremana aurkeztea. Ondorioztatzen duenez, 
nazionalistek zeregin garrantzitsua dute nazioen 
eraikuntzan. 

4.2. Tradizioa asmakizun gisa Hobsbawn, 
Ranger eta Andersonen lanetan 

Definizio eta ikuspuntu bat baino gehiago aurkitzen 
dugu tradizioa definitzerakoan. Tradizio asmatuari 
dagokionez, eta The Invention of Tradition (1983) eta 
Imagined Communities (1983) lanetan azaltzen den 
moduan, tradizioa asmakizun gisa ulertu daiteke. Eric 
Hobsbawnek dio, aspaldikoak izatea eskatzen duten 
tradizio asko sarritan nahiko oraintsukoak direla eta 
maiz asmatuak. Tradizio asmatua terminoa era zabalean 
erabiltzen da baina ez era zehaztugabean.  

The Invention of Tradition lanean  Eric 
Hobsbawmek eta Terence Rangerrek azaltzen dutenez, 
tradizio asmatuak praktika jakin batzuk betetzea edo 
egitea dakar.  

Praktika horiek era zabalean edo era taktikoan 
onartuak izan daitezke, izaera erritual edo 
sinbolikodunak. Hauen bidez,  iraganari jarraipena 
eman ahal izateko erregelak onartzen dira, 
errepikapenaren bidez jokabidezko balore eta arauak 
transmititzeko. Gehiago zehaztuta, posible denean, 
gehienetan egoki zaien iragan historikoarekin 
konektatzeko ahalegina egiten dute. 

La tradición inventada implica un grupo de 
prácticas normalmente gobernadas por reglas 
aceptadas abierta o tácticamente y de 

naturaleza simbólica o ritual, que buscan 
inculcar determinados valores o normas de 
comportamiento por medio de su repetición, lo 
cual implica automáticamente continuidad con 
el pasado. De hecho, cuando es posible, 
normalmente intentan conectarse con un 
pasado histórico que les sea adecuado. 
(Hobsbawn eta Ranger, 1983: 8) 

Tradizio asmatua termino zabala da,  baina era 
berean zehatza. Praktika multzoa da, arau onartuen 
praktika multzoa eta helburua da balio jakin batzuk edo 
arauak zabaltzea, jarraikortasun batekin, errepikapenez; 
iragan historikora konektatzea da. Ezin aldatuzkoa da 
eta baita proportzionala ere eta horrez gainera, 
justifikazioa teknikoa da ideologikoa baino gehiago, 
mamitze eta erritual bihurtzeko prozesu eran ulertzen 
dena.  

Inventar tradiciones es esencialmente un 
proceso de formalización y ritualización, 
caracterizado por la referencia al pasado, 
aunque sólo sea al imponer la repetición. 
(Hobsbawn eta Ranger, 1983: 10) 

Benedict Andersonen Imagined Communities (1983) 
lanean ere tradizioa terminoan sakontzen da. Horrez 
gainera, orapidea ematen du Euskal Herrian eta une 
jakin baten egindako tradizioaren berreskurapen 
prozesua ulertzeko.  

Ikerlari ingelesak komunitate imajinatuen inguruko 
artikuluan atentzioa nazionalismoaren garrantzia, 
esanahi eta iraupenean jartzen du. Zalantzarik ez, dio, 
historian fenomeno berria da eta batez ere argi 
desberdintzen da modernitateko ideologia 
indartsuetatik, hala nola, liberalismoa edo marxismoa; 
bere tesiaren oinarria hauxe baita: nazionalismoa berez 
ez da ideologia. 

Andersonek dioenaren kontra, autore batzuk uste 
dute nazioak modernitatearen produktu direnean ere, 
posible dela nazio modernoetan irauten duten elementu 
etnikoak aurkitzea. Nazioak kapitalismoarekin batera 
hasitako iraultzaren emaitza dira, eliza katolikoak 
boterea galduz batera, kultura eta burokraziaren 
zentralizazioa dakarrena; horretan, desberdintzen dira 
talde etnikoak. Hala ere, Anthony Smithek dio nazio 
zaharren kasu asko daudela eta ondorioz, kontzeptua 
ezin hartu daitekeela modernistatzat. 

 Aipatutako Andersonen lanean hiru paradoxa 
aurkituko ditugu. Lehenik, Nazio hau modernoa da 
baina betidanik existitu da. Bigarrenik, unibertsaltasuna 
mundu guztian sortu behar da, hau da,  identitatea. 
Hirugarrenik, diskurtso boteretsuak baina hutsak. 
Nazionalismoa sistema kulturala da eta ez ideologia. 
Batetik, imaginatua/irudikatua, hau da,  kolektiboa 
definitu elkar ezagutu ez arren, klase ertaina. Bestetik, 
mugatua: muga geografikoak, subiranotasun 
nazionalaren muga. Amaitzeko, adiskidetasuna: 
horizontala edo  berdinen artekoa. 
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Sustrai kulturalak behar dira. Nazionalismoa 
erlijioaren ordezko bezala ulertzen da modernitatean. 
Erantzunak nazioak ditu, ez jainkoak. Nazionalismoa 
beste ideologietatik desberdinduz gai da zoria destino 
edo patu bihurtzeko. Espazio berriak eta zaharrak 
bereizten dira; Paradisua -erorialdia - berreskuratzea 
sistema aplikatzen da. Horrela kontatzen da historia 
nazionala. Ondorioz, zergatik da ahaztea garrantzitsua? 
Memoria amankomuna eraikitzeko. 

4.3. Tradizioa asmakizun hutsa baino 
gehiago: Atsotitzak 

Tradizioa gizarte eraikuntza da baina material 
objektibo batzuetatik abiatuta egiten da, material horien 
eguneraketa da. Tradizioaren ezaugarri jakin batzuei 
ematen zaie garrantzia eta hori programa politiko eta 
kulturaletan zehazten da. Eta Kulturgileek sortzen dute 
lan hori, geroago zehaztuko den moduan. 

Transmisioa kontzeptuan sakondu nahi izan dugu 
tradizioa modernitatera ekartzearen giltzarri bezala 
ulerturik. Ipuin, legenda, kantu, asmakizun, fabula, 
balada, erromantze eta bertsoekin batera atsotitzek 
ahozko literaturaren zatirik handiena osatzen dute 
(Manuel Lekuona 1965). Atsotitzak ahozko 
zibilizazioaren fruitu dira eta ahozko tradizioan sartu eta 
ulertu behar dira. Aintzinatean ere erabiltzen ziren 
atsotitzak, Zizeronek, Plautok, Tazitok, Terenziok edo 
Ovidiok tarteka erabiltzen zituzten. Erdi Aroko idazleek 
oso maite zituzten kultura klasikotik zetozkien esaerak. 
Bertsogintza eta atsotitzgintza zenbait alorretan ildo 
beretik doaz eta bertsolariek eurek maiz erabiltzen 
dituzte atsotitzak.  

Gurean, euskaraz lehenengo inprimaturiko liburuan 
aurkituko ditugu esaerak: “Artzain orok biltzen ditu 
ardiak arratsaldian”, esate baterako. Euskal Herrian lan 
handia egin da atsotitzak jasotzeko. Azkuek eta Zavalak 
zein Mitxelenak egindako lanak ezin dira aipatu gabe 
utzi. 

Ahozko tradizioan oinarritutako gizarteetan 
gurasoek beren jakinduria maiz atsotitzen bidez erakutsi 
eta irakatsi izan die ondorengoei: “Umearen zentzuna, 
etxean entzuna”. Honekin adierazi nahi da, 
transmisioaren bidez jaso dugula tradizioa.  

Testu idatzien jatorriak asko lagundu dezake 
tradizioa eta asmakuntzan sakontzen. Gure artean 
testuaren jatorria eta testuko gertakizunen data 
nahasteko ohitura izan da, pentsatuz geuregana iritsi 
diren testuen egile anonimoa gertakizun historikoak 
kontatzen direneko garaikoa dela.  

Adibide polita da Paulo Iztuetak azaltzen duena 
(Iztueta,1996:19), dio badela ordua bereiztekoa batetik, 
Garibai, Zaldibia, Isasti, Ibarguen-Katxopin eta horien 
garaikideengandik datorkiguna eta bestetik, Aro 
Modernoan bildu izan dena. Kasu bietan testua ahoz 
aho jaso da eta gero idatzira pasatu baina, 
desberdintasun handi honekin: lehenengo autore 
haiengandik idatziz datozkigun testuak tradizio 

zaharrean oinarritzen direla, Aro Modernoan testu 
zahartzat jotako zenbait testu asmatuak izan diren 
bitartean.  

Atsotitzak eta esaerak biltzen lehenetakoa Garibai 
izan zen, berak aldatu zuen lehenengoz herri-poesia 
ahozko bizitzatik idatzira.  Errefrau sorta bi utzi zituen, 
jatorrizko eskuizkribu gisa baina, ez zaigu bat ere heldu. 
Jakina da, bere memorietan idatzita utzi zuelako, nola 
bidali zizkion Espainiako errege Felipe II.aren Estatu 
Kontseilukoa zen Joana Idiakez arrasatearrari. Lehen 
sorta Refranes vascongados recogidos y ordenados por 
Esteban de Garibay y Camalloa. Memorial histórico 
español 7 (1854) obran dator; bestea, Francisque-
Michel-ek argitaratutako Proverves Basques recueillis  
par Arnaud Oihenart (1847) izenekoan. 

S. Onaindiak (1972, 112) uste duenez, Garibaik 
errefrau batzuk berak asmatuko zituen, beste batzuk 
herriaren ahotik entzunak eta azkenik, beste batzuk 
beste hizkuntzetatik hartuak. J.A. Lakarrak (1986, 31-
65) oinarrizko argitasunak ematen ditu sorta bi horiei 
buruzko historiaz.  

Beste atsotitz-bilduma bat Iruñean argitaratu zen 
1596an, Refranes y sentencias comunes en Bascuence, 
declarados en Romance izenarekin. J. Urkixoren (1908, 
678) ustez hauxe da bildumarik garrantzitsuena. 

Isasti ere agertzen da errefrauen bilketaz 
dihardugunean. Honenak K. Mitxelenak biltzen ditu 
bere Textos arcaicos vascos-en. 

Adituek diotenez, posible da onenetakoa A. 
Oihenartek Parisen 1657an argitaratutakoa izatea, 
Atsotitzen vrrhenquina; horixe bera gaineratzen du 
Iztuetak ere. Zuberoan Jakue Belakoa eta Beltran 
Zalgitzekoa ere ibili ziren atsotitz bila. 
Lehenengoarenak Tablettes izenez ezagutzen dira eta K. 
Mitxelenak jaso eta iruzkindu zituen. Salgitzekoak 
jasotakoetatik batzuk baino ez dira gordetzen, A. 
Oihenarti bidalitakoak eta J. Urkixok zuzenketa batzuk 
eginez batera, I. Sarasolak berrargitaratu eta iruzkindu 
dituenak. Harrezkero izan da atsotitzak biltzeari ekin 
dionik.  

Azkuek (1945: 14-23) bere Euskalerriaren Yakintza 
lanean aipatzen ditu bera baino lehenago hildako 
biltzaile batzuen izenak: Mogel, Uriarte eta Segura 
Bizkaitik; Iturriaga Gipuzkoatik; Darthayet eta 
Duvoisin Lapurditik; Intxauspe Zuberoatik; Landerretxe 
Nafarroa Beheretik, eta zerrenda hori osatuz Humbolt. 
Jeal Elissalde ere aipatu behar da, Atsotitz, Zuhur-hitz 
eta Erran-zahar izenarekin plazaratu zuen lana (1936:1) 

Errefrauekin batera esaerak edo lokuzioak ere 
badauzkagu, gaztelaniaz “modismos” deituak. Altube, 
Intza eta Orixe aipatzen ditu Azkuek. Koldo Izagirrek 
(1981) ere egin du lan horretan, berea da Euskal 
lokuzioak espainolezko eta frantsesezko gida zerrenda 
deitua. Aita J. M. Mokoroak buruturiko bilduma itzela 
ere oso da garrantzitsua, Ortik eta emendik. Repertorio 
de locuciones del habla popular vasca da bere izena. 
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Dakigunez, Gotzon Garatek 1967an  ekin zion 
baserriz baserri esamoldeak biltzeko lanari euskal 
herrialde guztietan zehar. Emaitza hauxe: 27 mila baino 
gehiago dira bere bizitzan zehar jasotakoak. 14.458 
euskal atsotitz , 5.208 espainol atsotitz, 4.045 ingeles 
atsotitz eta 3.462 latin atsotitz biltzen dituena, guztira 
27.173 atsotitz edo errefrau. 

4.4. Tradizioa vs Modernitatea 

Gizarte zientzietan –soziologian, 
antropologian, eta abar- ohiko diskurtsoa izan 
da gizarte eta kulturetan bi aro bereiztea: 
Tradizioa eta Modernitatea. Literatura 
zientifikoan, lehendabizi, eta sen oneko 
ezagutzan gero, errotu da gaur egun ere oso 
indarrean dagoen tradizionalismoaren eta 
modernismoaren arteko antitesi mitiko horren 
irudikapen soziala. Usu egin diren sailkapenen 
arabera, estaturik gabeko hizkuntza taldeen eta 
nazioen kulturak eta hizkuntzak tradizioaren 
sailean sartu dira, desagertze bidea besterik ez 
zutelakoan. Ondorioz, tradizioa gainditu 
beharreko etapatzat hartuta, 
Tradizio/Modernitate bilakaeran oinarritutako 
diskurtso ebolutiboak eratu dira; horiek 
tradizioari lotutako guztia halabeharrez 
galtzera kondenaturik zegoela baieztatu dute: 
“herri hizkuntzak”, ohitura “atzeratuak”, eta 
agerpen kultural “etnikotzat” jo izan diren 
adierazpenak, besteak beste. (Larrinaga, 
2007:123) 

Orain arte esandakoaren arabera baiezta genezake 
tradizioa ez dela asmakizun hutsa; gizarte-eraikuntza da 
baina material objektibo batzuetatik abiatuta egiten da, 
material horien eguneraketa da. Tradizioaren zein 
osagarriri ematen zaion lehentasuna kontuan hartzekoa 
da ezen  hori programa politiko eta kultural batzuetan 
zehazten baita.  

Horrela, tradizioa eraikuntza sozial baten emaitza 
da. Baina, eraikuntza hori ez da ezerezetik egiten. 
Tradizioaren eraikuntzan material batzuk berreskuratu, 
lehenetsi eta erabiltzen dira; tradizioa modernitatetik 
berreraikitzen da, beraz, kontzeptu bi horiek ez daude 
guztiz kontrajarrita.  

Zein neurritan dira tradizioa eta modernitatea 
kontrajarri? Izan daitezke jarraikor eta bateragarri. 
Tradizioa modernitatetik eta baliabide modernoekin 
eraikitzen da,  kulturgile edo intelektualen eginkizuna 
da hori.  

Hobsbawnek dioenarekin ez gatoz guztiz bat. Neurri 
baten arrazoia dauka eraiki eta berreraiki egiten delako, 
egokituz eta berria sortuz. Berak defendatzen du, 
tradizioa eraiki egiten dela, asmatu eta eraiki egiten 
dela, hau da, errealitate jakin bat sortu egiten dela. 

Andersonek dioenaren kontra, Smithek dio nazio 
zaharren kasu asko daudela eta ondorioz, kontzeptua 

ezin hartu daitekeela modernistatzat. Esan daiteke, 
beraz, sustraiak era batera edo bestera egon badaudela. 

Baina, tradizioa ezin dugu era hertsian ulertu. 
Tradizio bat  baino gehiago dago. Botererik gabeko edo 
botere antolatu gabeko guneez ari gara. Kasuotan 
sistema kulturala beti egon da batez ere hizkuntzari 
lotuta;  hau da etnia ardatz duten edo dugun lurraldeen 
kasua. Hemen aipatuko genuke Volks kontzeptua, edo 
etnia, edo patriarkatua.  

 

Euskal Herrira etorrita oso argigarri zaigu Ane 
Larrinagak tradizioaz eta modernitateaz egindako 
hausnarketa.  

Modernitatearen aroan euskarak eta euskal kulturak 
ere tradizioaren estigma jasan dute gizartean nagusi 
izan diren interpretazio hegemonikoetan. Estatu baten 
birsorkuntza instituzioen gabeziak murriztuta utzi zituen 
euskal hizkuntza komunitatearen sistema kulturalaren 
iraupen aukerak. Izan ere, aldameneko hizkuntza eta 
kultura nagusiek bereganatu zituzten haren jatorrizko 
gizarte guneak. Horiek horrela, Tradizioaren eta 
Modernitatearen arteko dikotomia hori haustea izan 
zen euskararen aldeko mugimendu etnolinguistikoak 
eduki zuen desafio nagusienetarikoa bere hastapenetan, 
alegia XIX. Mendearen azken herenean. Aldi horretan, 
euskal Foruen abolizioarekin batera (1876) Euskal 
Herri osoan hasi zen mugimendu sozio-kulturalak 
mugimendu intelektual moderno baten ezaugarriak 
biltzen ditu. Eusko Pizkunde modura ezagutzen den 
mugimendu horrek hitzez hitz bete zituen beste mendeko 
hizkuntza komunitateek garai berean buruturiko 
“pizkunde” ereduak. (Larrinaga, 2007: 123) 

Modernoa izan nahia ezagutu dute herrialde askok, 
modernotasunean murgiltzea. Tradizioaren eta 
modernotasunaren arteko gorabeherak agertu egin dira 
bai gizarteetan eta baita gizakiotan ere. Baina ez da egia 
gizarte guztiak berdin eragin dituenik aldaketa hauek. 
Herri menperatuen kasuan esate baterako, burujabeetan 
izan duen eragina izan du? Izaten du?  Ez ote dute 
herrialde batzuek arrotzak diren tradizioetatik edan 
behar izan ezinbestez edo behartuta? Maiz, tradizioaren 
oinarrizko identitate-ezaugarri batzuk, nola hala, 
hizkuntza eta hizkuntzak dakarren guztia, arriskuan 
ikusi izan dituzte eta ikusten dituzte botere antolaturik 
ez daukaten herrialdeek.  

Curriculumaren bidez lantzen diren ezaugarri 
kulturalak mugatzeko orduan, Lawton eta 
Barandiaranek proposatutakoak aipatzen ditu Bilbaok 
(2002: 78-84) 

Taldearen kultura sortu eta birsortzeko orduan, 
ezinbesteko garrantzia ematen die autoreak, aipatutako 
aspektu horiei. Curriculumaren oinarritzat dauzka, 
curriculumak berak ere kulturaren sortze eta birsortzean 
daukan eragin handia onartuz. 

Lawtonek dio aztertu beharrekoak direla gizartearen 
dimentsio historikoa, bere balio eta sinesmenen sistema, 
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gizarte guztietan aurki daitezkeelako ondoko inbariante 
kulturalak: 

 Sistema soziopolitikoa: aldagai ekonomiko 
zein teknologikoekin erlazionatutakoa, non 
agintea eta boterea moduko kontzeptuak 
garrantzizkoak diren. 

 Sistema ekonomikoa: gizatalde guztiek dute 
baliabide ekonomikoak sortu eta sustatzeko 
behar dituzten prozedurak izatea. 

 Komunikazio-sistema: hizkuntza da taldearen 
definitzailea. Ezinbestekoa da, beraz, 
belaunaldi berriei transmititzea, beharrezkoa 
dute-eta taldearen kide sentitzeko eta berorren 
biziraupenerako. 

 Arrazionalitate-sistema: bidezkoa dena, 
arrazoizkoa dena, modu desberdinean 
baloratzen da talde batekoa edo beste batekoa 
izanik.     

 Sistema teknologikoa: janariekin hasi eta 
artefakto guztietara zabaltzen den esparrua 
izango litzateke hau, bizitzarako beharrezko 
diren gauza eta tresnak barne direlarik. 

 Sistema morala: portaera arauak bideratzeko 
balioko luketen balorazioak, ona edo txarra, 
zuzena edo ez zuzena, egokia edo ez egokia 
desberdintzeko balioko luketenak. 

 Mundua, gizakia, natura eta horien arteko 
harremanen sistema. 

 Sistema estetikoa: gizarte horren kultura-
ondarea sortzen da sistema estetikoaren bidez. 

 Subjektua gizataldearen bizimoduan 
txertatzeko arau eta ohiturak; ume arotik 
nerabe arora  pasatzeko moduak, edo nerabe 
izatetik heldua izateko bete beharrekoak. 

5. Tradizioaren eraikuntza euskarazko 
kulturan 

Gorago ere aipatu izan dugun moduan, Gotzon 
Garatek esaten zuen, euskalduna gehi euskaltzalea zela.  

Bere proiektua zen euskara eta herri tradizioak hartu 
eta modernizatzea, bizimodu garaikidera moldatzea, 
biziberritzea azken batean. Herri tradizioak 
biziberritzeko jaso eta ikertu zituen ahozko tradizioko 
atsotitzak, kantu eta doinuak hirian irakasteko. Bere 
proiektu guztien funtsa izan zen herri tradiziotik abiatuz 
euskal nazio kultural modernoa garatzea, eta horrek 
lotzen ditu jarduera eremu guztiak.  

Tradizioaren eraikuntza euskarazko kulturan atala 
hirugarren artikuluan landuko dugu ondorioekin batera. 
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