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“Todo lo que no es tradición es plagio”.

Eugenio d’Orsen esaldia da, sinplea bezain maltzurra interesatzen
zitzaiona bere aldera eramateko. Egia da gutxitan daukagula ezer
berria asmatzeko gaitasuna, horregatik ia guztia tradizioan oinarritu-
takoa da, nahiz eta pentsalari, artista, asmatzaile eta egile askok kon-
trakoa esan.

Baina bestalde, esaldi horrekin d’Ors modernitatearen alde iraul-
tzailea eta eraldatzailea ukatzen ari zen. Kataluniako Noucentismoa-
ren bultzatzailea izan zenak garbi adierazi zuen abangoardiak ez zue-
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la bide zuzena hartu eta tradizioan oinarritutako modernitate oreka-
tua aukera ederra zela etorkizuneko proiektu sendoa finkatzeko.

Hasierako esaldia argitzeko testuinguruan jarri behar dugu. XX.
mendearen hasieran Katalunian idatzitako d’Orsen “Glosa” edo esal-
di laburra da. Une horretan Kataluniak nazio moduan eraikitzeko
aukera izan zuen eta horretarako bideak bilatzen jardun zuten, ez
bakarrik politikoek, baita kultura munduko jendeak ere.

Testuinguru horretan eta kulturaren barruan, arteak rol berezia
jokatu zuela garbi dago, sortu nahi zuten nazioa iruditan jartzeko gai-
tasuna baitzuen eta XX. mendearen lehendabiziko hamarkadetan
jada konturatu ziren irudiaren mendean sartzen ari zirela. Gainera
garai hartan artista eta arte ikerlari askok uste zuten herrialde bakoi-
tzak bere artea izan behar zuela, orduko arte historiak hala sailkatzen
baitzituen artelan guztiak.

Baina Katalunia aspalditik garatzen ari zen “arte nazional” berezia
Modernismearen indarrari begiratzen badiogu behintzat, beraz zer
zen d’Orsek eta Noucentismoko enparauek bultzatu nahi zutena? Era
erraz batean esateko, tokira egokitutako arte modernoan pentsatzen
ari ziren, garaiak behar zuen artea alegia, eta ez zaharkitutako arte
akademikoa, baina ezta Inpresionismoak hasitako errorik gabeko
bidea ere.

XIX. mendearen bukaerako eta XX. mendearen hasierako urtee-
tan modernitatearen bi bide jorratzen ari zen, sarritan elkartzen edo
gurutzatzen ziren bi aukera gainera. Alde batetik, abangoardiek aurre-
ko guztiarekin puskatzea eta etorkizuneko proiektua ezerezetik hastea
proposatu zuten. Bestalde, gaur egun horren ezaguna ez den beste
bide batek, aurreko esperientzietatik interesatzen zitzaiena hartu eta
tradizioan oinarritutako modernitatea bultzatu nahi zuen. Orokorre-
an lehendabiziko aukerak unibertsaltasunera jotzen zuen eta bigarre-
nak tokiko artea eraikitzera. Hala ere, joera eta artista guztietan
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mugak ez ziren hain garbiak izan eta artista bera fase batetik bestera
edo egin nahi zuenaren arabera bide bat edo beste aukera zezakeen.

Euskal Herria XX. mendearen hasieran

Euskal Herriak ere XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendearen
hasieran inoiz ez ezagututako aldaketa ekonomikoak eta sozialak
jasan zituen eta gizarte modernoa izateko nahia sumatu zuen.

Garaiko iritzien arabera gizarte moderno bati kultura modernoa
zegokion eta horregatik, XX. mendearen hasieran azpiegitura kultu-
ralak sortzeko asmoak pixkanaka gauzatu ziren. Batez ere Europako
Gerra Handian Espainiak izandako jarrera neutralaren bidez pilatu-
tako aberastasunari esker.

Hala ere, zerbait lehenago Bilbon diruaren aberastasunak kultur
aberastasunean eragina izan behar zuela pentsatzen hasi ziren. Burdin
meategiek lehendabizi, altzairugintzak eta untzigintzak gero eta ban-
kuen garapenak besteekin batera, gizartearen zati txiki baten patrikak
bete zituen, baina garaian esaten zuten bezala, aberastasun ekonomi-
ko horrek “arimaren” aberastasuna ere eskatzen zuen eta intelektualek
behin eta berriz Bilborako eskatu zituzten Europako beste hiriburue-
tan ikusitako kultura burgesaren azpiegiturak: antzokiak, museoak,
orkestrak, unibertsitateak, liburutegiak, eta abar.

Hala ere, urte haietan burges aberatsei kultura bultzatzeko zuten
ardura gogoraraztea intelektualen lana izan zen eta eurei esker lortu
zuten, lortu zuten pixka hura, adibidez Arte Ederren Museoa.

Europako herrialde askotan bezala, Euskal Herriak XIX. mendea-
ren bukaeratik aurrera gizarte modernoa prest zuen. Baina gizarte
horretan bizi ziren talde batzuentzat aldaketak ez zeuden hain argi
edo aldaketak ez ziren onak. Adibidez, lehen esan dugun bezala goi
klaseko jende gehienak, aldaketa ekonomikoei esker aberastu zenak,
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ez zuen aldaketa sozialik eta politikorik nahi eta kultura mailan ere
modernitate aurreko XIX. mendearen hasierako kulturari lotuta
jarraitzen zuen.

Baserri eta arrantza giroko jendeari, berriz, aldaketa ekonomiko
gutxi ailegatu zitzaion eta gainera aldaketen eraginak, emigrazioa adi-
bidez, ez zituzten begi onez ikusten.

Baina talde guztietan gizarte moderno baten parte sentitzen zire-
nak eta bultzatu nahi zutenak zeuden garai istilutsu haietan. Talde
txikiak ziren, sarritan pertsonak edo pertsonalitate berezikoak eta
gutxitan zituzten antzeko asmoak, baina une batez baino bada ere,
interes kultural antzekoek bat egin zuten Bilboko XX. mendeko biga-
rren eta hirugarren hamarkadetan.

Alde batetik goi burgesiako famili batzuen barruan kultura
modernoaren gogoa piztu zen, batez ere Frantziara, Ingalaterrara,
Belgikara edo Alemaniara egiten zituzten ikasketa eta lan bidaiei
esker. Garbi dago, goi burges hauek aldaketa ekonomikoak eta kul-
turalak bultzatu nahi zituztela, baina gizartea gehiegi aldatu gabe, sal-
buespenak salbuespen.

Erdi mailako klase hiritarrak izan ziren aldaketa kulturalen alde
lan gehien egin zutenak, nahiz eta aldaketa sozialei beldur handia izan
eta langileen egoera hobetzea iraultza ekiditeko bidetzat hartu.
Horregatik iraultzarik gabeko arte moderno orekatua eta tradizioan
oinarritutakoaren proiektua gustura bultzatu zuten.

Eskolatutako eta zerbait bidaiatutako erdi klase burges horren
artean, batez ere industriari txikien eta merkatarien seme-alabak zire-
nak, sailkatu daitezke garaiko intelektual bizienak. 

Azkenik, behe klase langileak aldaketa sozialak eta ekonomikoak
eskatzen zituen, baina kultura modernoaren kasuan, mesfidati begi-
ratzen zieten eurek ezin gozatu zitzaketen denbora pasa burges
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haiei. Tripa bete gabe dagoenean zaila da “arimaren” elikatzean
pentsatzea.

Ez dago esan beharrik banaketa sozial horri banaketa politikoa ere
gehitu behar diogula eta ia talde guztietan alderdi kontserbadoreen
eta progresisten jarraitzaileak zeudela, urte eta egoera batzuetan bes-
tetan baino militanteagoak gainera. Adibidez goi burgesiaren artean
Espainiako Errestaurazioko egitura zaharkituta defendatzen zutene-
kin batera, liberal errepublikazaleak eta abertzaleak zeuden, baita
ideia sozialista xamarrak zuten salbuespen arraroak ere.

Behe burgesia eta erdi klaseen artean iritzi politikoen araberako
taldeen banaketa berdinagoa zen. Kontserbatzaile espainiar zaleak,
karlisten familia handia (integristak, autonomistak, eta abar), indar
handia hartzen ari ziren abertzaleak, liberal moderatuak, liberal erre-
publikazaleak, liberal sozialistagoak eta abar.

Behe klaseen artean ere panorama ez zen sinpleagoa. Meategieta-
ko eta fabriketako etorkinen artean sozialista asko zegoen, batez ere
kontzientziatutako jendearen taldean. Kontserbadore espainiar zaleak
ere ez ziren gutxi, nahiz eta sarritan kontrakoa pentsatu.

Baserri eta arrantza giroko jendearen artean berriz karlismoa nagu-
si bazen ere, abertzaletasuna gero eta toki gehiago hartzen ari zen
20ko hamarkadaren bukaeran ia nagusi bihurtu arte zenbait tokitan.

Artea

Historiografia tradizionalaren arabera Euskal Herrian arte moder-
noaren hasiera XIX. mendearen azken bi hamarkadetan jarri behar
da. 1875. urtea hartzen da hasiera urte moduan Foruen desagerpena
gertakizun historiko inportantetzat jotzen delako, hala ere, Adolfo
Guiard pintorearen (1860-1916) Euskal Herrira bueltatzea 1886.
urtean eta Dario Regoyosen (1857-1913) Donostian finkatzea
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1888an arte modernoaren edo aldaketaren benetako mugak izan dai-
tezke.

Guiardek eta Regoyosek Parisen eta Bruselan Frantziako artearen
berrikuntzak ikasi zituzten eta aldaketak Euskal Herrira eramatea
izan zen benetako ekarpena. Ordura arte artista askok kanpoko bidea
aukeratzen zuten baina gutxik egiten zuten buelta jaiotako herrialde-
ra edo hirietara ikasitakoa zabaltzeko.

Frantzian Akademiak kontrolatutako artearen sistemarekin pus-
katzea zaila izan zen, baina are zailagoa produkzio zentroak ez ziren
tokietan edo historiografiak zehatzago izendatzen duen bezala, peri-
ferietan. Arte ikasketak eta artea zabaltzeko bideak Parisko eta
Madrilgo Arte Akademien esku zeuden eta Inpresionismoak XIX.
mendearen 70ko hamarkadan zabaldutako zeharbidea ez zen aginte-
an zegoen talde kontserbatzailearen gustukoa, estatuaren ofizialtasu-
nak eta artearenak bat egiten zuten garaietan.

Beraz, zaila izan zen Paris bezalako hiriburu kulturalki bizian
nagusi zen akademiaren arauei aurre egitea eta are zailago izan zen
Espainian, non atzerapen kulturala politikoa baino handiagoa zen.
Euskal Herrian Bilbo zen hiririk handiena eta industrializatuena eta
horrek artean eragina izan zuen, sistema kultural berria gizarte berria-
rekin batera aldatu baitzen.

Parisen egon ondoren Bilbora bueltatu zenean, Guiardek ez zuen
erraza izan pintatzen ari zena erakustea eta are gutxiago saltzea. Inpre-
sionismoaren zantzuak zituen pintura mota hura ulertezina zen garai-
ko jendearentzat, ikasketak eta maila kultural altua zuen jendearen-
tzat barne. Gauza bera gertatu zitzaion Regoyosi Donostia eta ingu-
ruko herrietara bizitzera joan zenean.

Madrilgo erakusketa nazionaletan, berriz, ezinezkoa zen onarpena
izatea, akademiako arteak beste arte mota batzuei toki egiten zielako:
historia pintura, gai sozialekoak, anekdota edo folklore gaikoak, eta abar.
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Teknikaren eta gaiaren arazoei artista gazte haien iritziak gehitu
behar dizkiegu, batez ere Regoyosek behin eta berriz arte akademiko-
aren kontra hitz egiten baitzuen. Horrek polemika eragiteaz gain, ez
zien gehiegi lagundu zirkuitu ofizialetan tartetxo bat egiten.

Baina Regoyosen eta Guiarden ereduak berehala zabaldu ziren eta
Euskal Herriko artista gazte bizienak, Madrilgo akademia eta giro
itxia saihesteko, Parisera joan nahi zuten berrikuntzak ikastera gero
Euskal Herrira pintatzera etortzeko. Bigarren belaunaldian Losada,
Zuloaga eta Iturrino aipatu behar ditugu, aurrekoen bidea jarraitu eta
kanpoan ikusi eta ikasi zituztenak ekartzen lehenak izan baitziren.

Baina, nire ustez, hurrengoa da orain gehien interesatzen zaigun
belaunaldia. XIX. mendearen bukaeran jaiotako artistak ziren eta
Parisera XX. mendearen lehendabiziko urteetan joan zirenak. Artista
hauentzat garrantzi handikoa zen aurrekoentzat horrenbeste ez zena,
tradizioan oinarritutako modernitate batekin batera tokiko artea sor-
tzea. Hau da, Euskal Herriko arte modernoa sortzea.

Artista hauek ezin dira joeraren bidez sailkatu, egiteko era oso
ezberdinak zituztelako, baina elkartzeko beharra ikusi zuten bizi ziren
gizartean arteak eragina izan nahi bazuen eta euren asmoak lortu nahi
bazituzten. Gainera elkartzearekin batera isolatuta sentitzearen arazoa
gainditu eta artean asmo berdinak zituztela aldarrikatu nahi zuten,
horregatik Asociacion de Artistas Vascos delakoa osatu zuten 1911n,
hau da, Euskal Artisten Elkartea.

Zein ziren artista hauek? Alberto Arrue elkarteko lehendabiziko
presidentea, Jose eta Ricardo Arrue anaiak, Aurelio Arteta, Angel
Larroque, Pedro Gimon, Valentin eta Ramon Zubiaurre anaiak, Juan
Etxebarria, Antonio Guezala, Quintin de Torre, Julian Tellaetxe, Gus-
tavo Maeztu eta abar. Hauei aurreko belaunaldikoak eta gazteagoak
gehitu zitzaizkien: Guiard, Regoyos, Losada, Zuloaga, Iturrino,
Ramiro Arrue, Urrutia, Aranoa, Uzelai, Bikandi, eta abar.
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Belaunaldi horretako artistek hiru ezaugarri lortu nahi zituztela
esan daiteke: 1. Frantziako Inpresionismoko eta batez ere, Inpresio-
nismoaren ondorengo artisten berrikuntzak jasotzea. 2. Modernitate
hori tradizioan oinarritzea, arte historiaren hariari jarraitzeko edo,
Cezannek esan omen zuen esaldiaren arabera, arte modernoa museo-
etako artea bihurtzeko; eta 3. Tokira egokitutako artea egitea.

Aurrean aipatu dugunez, artistek hiru ezaugarri hauek modu oso
ezberdinean landu zituzten, batzuek alderdi bati besteari baino
garrantzi handiagoa eman zioten, beste batzuek Parisek ematen
zituen aukeren artean frogatu zuten eta guztiek abangoardiari mesfi-
dati begiratzen zioten1.

Tradizioaren arazoa

Hala ere, Euskal Herriko artistek arazo batekin egin zuten topo
goian aipatutako proiektua aurrera eramateko orduan. Parisen Inpre-
sionismoa, Sinbolismoa, Modernismoa, Inpresionismoaren ondoren-
go artista handien lana (Van Gogh, Gauguin eta Cezanne, azken biak
batez ere) ezagutu ondoren Euskal Herrira bueltatu zirenean bigarren
urratsaren bila hasteko, hirugarrenarentzat ezinbestekoa zelako, kon-
turatu ziren Euskal Herriak ez zuela tradizio artistiko berezirik.

XVI. mendea izan zen Euskal Herriarentzat garairik aberatsena,
baina ez zen nahikoa izan arte zentro bihurtzeko, Gaztelan, Aragoa-
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ko koroan edo Herbehereetan izan zen bezala. Barrokoan gauza bera
gertatu zen, Espainiako arteak indar handia izan zuen, baina Euskal
Herriak ez zuen garatu beste herrialde batzuek, adibidez Gaztelak edo
Andaluziak, garatu zituzten eskolak. XVIII. mendearen bukaeran eta
XIX. mendearen hasieran Neoklasizismoa oso oparoa izan zen Euskal
Herrian, batez ere arkitekturan, baina hain zuzen estilo horrek ez
zuen berezitasun nazionalaren aldeko interes handirik, Erromako ere-
du klasikoak unibertsalak ziren eta.

Gainera XIX. mendearen hasieran Euskal Herriak ez zuen ez arte
eskolarik ezta artistak erakartzeko indarrik ere. Artearen sistema Pari-
sen eta Madrilen artean erabakitzen zen eta beste hirietan arteari tokia
egitea ez zen erraza. Bilbo zen Euskal Herriko hiririk handiena, bai-
na ez zen nahikoa arte sistema propio bat garatzeko, ez zegoen eska-
erarik, beraz ez zegoen eskaintzarik.

Adibidez, XIX. mendeko Kataluniako berpizte kulturalak gotiko-
ra jo zuen arte nazionaltzat hartuta. XX. mendeko arte modernoak
ezin zuen oinarri erromantikorik izan eta Noucentistek tradizio kla-
sikora jo zuten, proiektu berria arrazoian oinarritu baitzuten eta ber-
tan greziarrek eta erromatarrek lagatako hainbat eta hainbat monu-
mentu eta artelan zeudelako. Horrekin batera Barrokoa ere aldarrika-
tu zuten, garai hartan Kataluniak aberastasun eta garapen nazional
handia lortu zuelako eta artelan berezi xamarrak ikusten zituztelako.

Baina, esan dugun bezala, ez zegoen horrelako gauzarik Euskal
Herrian. Atzera begira jarri ondoren topatu zuten pobretasun artisti-
koak, artistak beste toki batzuetan bilatzera bultzatu zituen eta ordu-
ra arte dependentzia izugarria izandako herrialdeari begiratu zioten,
Espainiari.

Arte tradizio espainiarra izan zen abiapuntua Euskal Herriko ia
artista guztientzat. Tradizio propiorik gabe, Espainiako garai ezberdi-
netara begira jarri ziren Paristik zekarten modernitatea orekatzeko.
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Espainiako XVI. mendeko arte hispano-flamenkoa aukera aproposa
iruditu zitzaien, Euskal Herrian arrakasta izan zuelako, bertan gorde-
tako artelanei erreparatzen badiegu behintzat. Beste garai bat Espai-
niako Barrokoa izan zitekeen. Zalantzarik ez zeukaten XVII. mende-
ko pintura eta eskultura espainiarra maila handikoa zela eta Parisen
aurkitutako hainbat eta hainbat artelan eta artista, oinarrizkoak
bihurtu ziren euskal artistentzat. Azkenik, Espainiako XVIII.-XIX.
mendeetako artistarik ezagunena eredutzat hartzera ia behartuta zeu-
den, espainiar eta, era berean, unibertsala izateko zuen gaitasunaga-
tik, Goyari buruz ari naiz, noski.

Gainera espainiar arte barrokoaren errebindikazioa Parisko lehen-
dabiziko pintore modernoen lana izan zen. Manetek, adibidez, Velaz-
quezen eragina aldarrikatu zuen bere pinturaren bidez, ordura arte
Italiara begira egondako arte ereduei berritzeko bideak eskaini ahal
izateko. Horrela Rusiñolek Zuloagari buruz aipatzen duen anekdota
adierazgarria da konturatzeko artistek espainiar artea berreskuratzeko
Parisko bidea hartu behar zutela. Itxuraz Zuloaga Parisen zegoela El
Grecoren Orgaz Kondearen ehorzketa izeneko koadroaren zuri-bel-
tzezko argazkia ikusi zuen eta berehala koadroa zuzenean ikusteko
gogoa piztu omen zitzaion, horretarako trena hartu eta egun osoa
bidaian pasa ondoren, koadroa gordeta zegoen elizara iritsi zen gaue-
an, itxita zegoenez sakristaua jaikiarazi zuen koadroa erakuts ziezaion.
Seguru asko ez da egia izango, baina aukera ematen digu konturatze-
ko noraino ailegatu zen pintore historiko batzuen aldeko miresmena
gazte haiengan.

Adibidez, Zubiaurre anaiei Flandestik Espainiara ailegatu zen
artea asko interesatu zitzaien xehetasunaren eta orokortasunaren arte-
ko oreka gaitasunari esker. Koadro askotan objektuen deskribapen
zehatza ikus dezakegu, pintatutako jendearen aurpegiaren errealtasu-
narekin batera. Baina era berean, hondotan pinturaren askatasuna
suma dezakegu, eskenatoki errealak alde batera baztertuta, Zubiau-

216

Ismael Manterola



rretarrek pertsona errealak baino errealagoak bizi diren mundu idea-
la pintatu zuten.

Alberto Arruek berriz pintura espainol klasikoa gehiago ikertu
zuen. Urte batzuk lehenago Manetek Frantzian egin zuen bezala,
Velazquezen koadroen giroa eta kolore beltz eta arreak irakaspen onak
iruditu zitzaizkion pintura modernoa finkatzeko.

XIX. mendeko eskulturaren pobretasunaren aurrean, Barrokoko
egur polikromatuzko eskultura erlijiosoak askoz ere indar handiagoa
zuela iruditu zitzaion Quintin de Torreri. Espiritualtasun handia, tek-
nikaren maisutasuna eta gai espresiboak, abiapuntu egokia izan zite-
keen eskultura modernorako.

Garaiko arte kritiko eta teoriko ezagunena zen Juan de la Encina-
ren arabera errealitatea ikusteko bi modu zeuden, bata “gordina”, arte
espainiar klasikoak ikusten zuenaren modura, eta bestea “alaia” Fran-
tziako arte modernoak ikusten zuenaren antzera. Euskal Herriko
arteak biak biltzea edo bietatik zerbait jasotzea zuen aldeko espe-
rientzia modernoaren abiapuntuan. 

Tradizioaren beste ikuspuntu bat

Tradizio artistikoan sakontzea Euskal Herriko artista ia guztien
asmoa izan bazen ere, beste tradizio mota bati arreta handia jartzea
Artetaren belaunaldiko artisten lana izan zen bereziki. Guiardek eta
Regoyosek Euskal Herriko gizarte tradizionalaren gaineko interesa
piztu zuten, baina hurrengo belaunaldiko artisten artean ez dugu
interes bera ikusten, Espainiako arteari begira jarri baitziren Zuloaga-
ren pinturaren arrakastak azaldu dezakeen modura. Baina Losadak
espainiar pinturari begira jartzearekin batera, Guiarden bideari jarrai-
tu zion euskal gizarte tradizionala behatzeko orduan eta artista gazte
hauetako batzuek Losada izan zuten maisu. Beraz, baserri eta arran-
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tza giroan gorde ziren ohitura, jantzi, tipo eta abarrek tokira egokitu-
tako pintura erraztu zezaketen, tradizio artistikoa falta zuen herrial-
dean batez ere.

Ez zen Euskal Herriko berezitasuna. Europako herrialde ia guztie-
tan XIX. mendearen bukaeran eta XX. mendearen hasieran, bere
erroak bilatzen ari ziren nazio moduan eraikitzeko edo berreraikitze-
ko Europako Gerra Nagusiaren ondoren. Frantziako artista asko,
Paris utzi eta, tradizio herrikoi indartsuak zituzten tokietara joan
ziren, artea egiteko gai indartsuen bila eta hiri modernoaren deka-
dentzia alde batera lagatzeko2. “Benetakotasuna” bilatzea garai hone-
tan artistek asko errepikatzen zuten hitza zen. Espainian ere antzeko
zerbait gertatu zen pintore asko Andaluziako gai folklorikoak lagata
Gaztelara begira jarri zirenean eta bide horretan Zuloaga izan daite-
ke, berriz ere, adibiderik onena.

Kataluniako artistei ere gauza bera gertatu zitzaien. Ideal klasiko
orekatuak baserri giroan eta arrantza giroan gorde zirela ondoen pen-
tsatzen zuten eta horregatik artistek eta intelektualek ereduak bertan
bilatzera jo zuten, pentsa dezagun adibidez d’Orsen La Ben Plantada
liburuan. Kataluniako landa zabalek eta mendi suabeek oreka eman
ziezaioketen hirian asmatutako proiektu modernoari.

Ez zen, sarritan esan den bezala, lurralde baten gaiak pintatzea.
Espainiako historiografiak “erregionalismoari” buruz hitz egiten du
pintura mota hau ikertzen duenean, baina Euskal Herriko edo Kata-
luniako ereduei begiratzen badiegu, zerbait gehiago dagoela kontu-
ratzen gara. Aurreko pinturaren gai anekdotikoak alde batera lagata,
belaunaldi horretako artistek esentziak bilatu nahi zituzten euskal
gaien atzean. Euskalduntasunaren bila ari zirela esan dezakegu. Base-
rri eta arrantza giroko gaien atzean zegoena pintatu nahi zuten eta ez
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gaia bera. Antropologiak garai hartan jasandako garapen izugarrian
bezalaxe, arteak euskaldunak irudikatzen zituenean ez zituen lekuko
hutsak jaso nahi, beraz ez da imitazioan oinarritutako artea, batez ere
mundu eta jende hura existitzen ez zirelako. Artistak desagertzen ari
zen mundu baten bila zebiltzan, hirietako modernotasun errorik
gabeak desorekak besterik ez zituen ekarri eta artista hiritarrentzat
baserri eta arrantza giroko gizarteetan jaso beharreko balioak zeuzka-
ten. Garbi dago mundu tradizionala idealizatzen ari zirela, hiritar
ikuspuntuaren bidez begiratuta eta errealitate zuzenetik kanpo, baina
hurrengo urteetan arrakasta handia izan behar zuen ikuspuntua zen.

Balio tradizional horiek zein ziren zehatz-mehatz ez bazekiten ere,
horren bila tematuta zeuden, agian beste aukerarik ez zeukatelako.
Zahartzaroak zuen jakintasuna, gazteen indar berritzailea, umeengan
jarritako etorkizuneko itxaropena, erlijioa bizitzeko modua, familiaren
balioak, herri txikien antolaketa erak, jai herrikoien ahalmen orekatzai-
lea (gizarte kohesiorako, betiko erritmoarekin puskatzeko, ia Greziar
katarsiaren antzera), kultur transmisioa, baserria familia eta ekonomia
antolatzaile modura, itsasoaren arriskuei aurre egiteko gaitasuna, lan
gogor tradizionalaren duintasuna, norbera ekonomi produkzioaren jabe
izatea eta ez hirietako langileen kasuan bezala, eta abar, ziren eta dira
garai honetako artisten koadro eta eskulturetan ikus ditzakegun ideiak.

Hala ere, arkitekturan zerbait desberdina gertatu zela konturatzen
gara. Tradizioan oinarritutako zerbait bizirik zegoen oraindik ere Eus-
kal Herrian: baserria. Baserriak tradizio arkitektonikoa eta tradizio
herrikoia biltzen zituen eta arkitekto batzuek eredu moduan hartzen
hasi ziren, modernitatearen abantailekin elkartzeko. Pedro Gimonen
lana izan daiteke horretarako adibide ona.

Garai hartan goi eta erdi burgesek etxe berriak eraikitzeko beharra
zuten eta eskaera lehen aipatutako modukoa zen: etxe modernoak iza-
tea, teknikak eskainitako erosotasun guztiekin, baina aldi berean tradi-
zioarekin lotuta, jende askok bertako itxura izatea nahiago baitzuen.
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Adibide onenetako bat Zuloagak Zumaian eraikitako etxea izan daite-
ke. Zuloagak udako etxea nahi zuen, hau da txaleta toki natural bere-
zian, baina aldi berean, zerbait duina interesatzen zitzaion, bertan mai-
la bateko pertsona bizi zela adierazten zuen etxea, alegia.

Gimonek txaletari baserri forma tipikoa gehitu zion, euskaldunen
nobletasun unibertsala argudiatuta. Horregatik barne antolaketa
modernoa zuen etxea diseinatzeaz gain, kanpotik itxura apala, baina
aldi berean sendoa zuen. Egin al daiteke garai hartako euskaldunta-
sunaren definizio hoberik? Euskaldunak apalak baina nobleak ziren,
herrikoitasunak ematen zuen nobletasuna, guztiak berdinak, baina
desberdintasun txikiekin.

Zuloagaren Zumaiako Santiago etxearen argazki bat hartzen
badugu eta inori erakusten badiogu, XX. mendearen hasieran eraiki-
tako etxe bat dela irudituko zaio, ezin dugu beste garai batekin nahas-
tu, baina aldi berean oso tradizionala dela ere pentsatuko du eta
zalantzarik gabe, Euskal Herrian dagoela esango digu. Horrek bat-
batean funtzionatzen du eta Gimonen diseinuaren arrakastaz hitz egi-
ten digu. Pertzepzio kolektiboan sartu den zerbait dela iruditzen zait
eta horri buruz idatzi nahi dut hurrengo atalean.

Tradizioa asmatzen

Gauza bera gertatzen da garai hartako pintura edo eskulturarekin,
nahiz eta azken horrek arrakasta gutxiago izan. Artetaren edo Zubiau-
rretarren koadro bat ikusten dugunean ezin dugu aurreko garaiko
koadro batekin nahastu modernitate zantzuak dituelako, baina ez da
Frantziako modernitateko joeretan sailkatu daitekeen zerbait eta,
azkenik, Euskal Herrian egindakoa dela ziur gaude.

Gombrich artea definitzen saiatzen denean, proposamen estetiko-
ak tradizioak onartzen dituenean bihurtzen omen direla arte esaten
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du. Hau da, berrikuntzak tradizioak onartu behar ditu benetan gure
kulturan sartzeko. Artea, beste edozein termino kultural moduan
aldakorra da eta gutxieneko adostasuna behar du. Horregatik propo-
samen berriak, hain berriak ez direnean sartzen ditugu artearen espa-
rruan. Arte tradizio batetik gatoz eta tradizioak berak egiaztatuko du
zerbait artea izatera pasatzen den edo ez.

Garai hartako Euskal Herriko artearen kasuan, gure tradiziora
pasa dira euskal artearen moduan. Eztabaida handia egon zen garai
hartan euskal arterik zegoen edo ez zehazterakoan, gerora ere horre-
lako eztabaidak izan dira, identitate arazoak nagusi ziren garaietan.
Baina ez da horretaz eztabaidatzea nire asmoa. Arazoari buelta txiki
bat eman nahi nioke eta hausnartu nola asmatu zuten XX. mende
hasierako artistek tradizio artistikoa. Tradizio artistikorik gabeko
herrialde batean tradizio artistikoa asmatu zuten, tradizioak ere asma-
tu daitezkeelako eta asmatu behar direlako, nire ustez. Tradizioaren
arriskua ez da asmakizuna izatea, lege bihurtzea baizik. Kontserba-
tzaileek tradizio ez aldakorra gustuko dute eta tradizioa definizioz
aldakorra da, berrikuntzak onartzen dituzten horietakoa, Gombri-
chek dioen modura. Tradizioaren gauzarik interesgarriena da aurreko
elementuei gauza berriak nola gehitzen dizkion, beste zerbait bihur-
tzeko. Fosilizatzea da tradizioaren arriskurik handiena, Irungo eta
Hondarribiako alardeetan ikusi dugun moduan.

Horregatik garai hartako euskal artistek euskal artea asmatu zuten
eta betiko Euskal Herriko artearen tradizioan sartu gure imaginario-
an euskal artea hori dela sinistarazteraino. Euskal artea izena eman
behar zaion edo ez, ez dakit, baino ez zait gehiegi inporta, uste dut
elkar ulertzeko balio duen etiketa izan daitekeela eta horrekin nahi-
koa da.

Bukatu baino lehen, antzeko operazio baten bigarren saiakerari
buruz zerbait esan nahiko nuke. XX. mendeko 50eko eta 60ko
hamarkadetan Jorge Oteizak II. Errepublika garaian hasitako bide

221

Tradizioa eta modernitatearen artean: Artea Euskal Herrian XX. mendearen...



bati ekin zion. Asmoa orain ez zen modernitatea eta tradizioa elkar-
tzea euskal artea eraikitzeko, orain ahalegina euskal abangoardia erai-
kitzea zen.

Testuaren hasieran Abangoardiak bide puskatzailea edo iraultzai-
lea aukeratu zuela esan dugu, baina sarritan horretarako, mendebal-
deko tradizioarekin puskatzeko, beste kultura batzuei begiratu zien,
batez ere, kontrako bideak edo ezberdinak izan diren bideak bazituz-
ten. Abangoardia asko mendebaldekoak ez ziren kulturei begira jarri
ziren: Afrikakoa, Ozeano Lasaiko kulturak, Ameriketakoak, Egipto-
koa, eta abar, eta gehienak historiaurreko arteari begiratu zioten eze-
rezetik baino gehiago, artearen eta orokorrean kulturaren zikloaren
hasierara bueltatzeko. Zerotik hasi beharrean atzerako edo korronte-
aren kontrako bidea aukeratu zuten abangoardia joera askok. Tartean
Oteizaren ideiak sartu behar ditugu.

Horien arabera, euskal artea aspaldian existitu zen, Neolitoan ale-
gia, eta gure lanak hara bueltatzea izan behar zuen. Mendebaldeko
artearen ibilbideak irakaspenerako balio zuen, baina orain alde bate-
ra laga eta bilatu berria zuen 0 puntutik hasteko Neolitoko euskal
cromlech txikira begira jarri beharko ginateke.

Operazio horrekin Oteiza tradizioa asmatzen ari zen berriz ere.
Gure imaginarioan bigarren aldiz euskal artetzat hartu dugun arte
mota bat sartu dugu, oraingo honetan eskulturaren inguruan. Zeha-
tza, zaila dena beste garaikoekin eta tokikoekin nahastea; hau da, tra-
dizio bihurtu zen tradiziorik ez zuena.
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