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SARRERA

Gizakien eta gizarteen ezaugarrietariko bat kultura ondarea belau-
naldirik belaunaldi hurrengoai igarotea edo transmititzea da. Horre-
lantxe jazo izan da urteetan eta urteetan. Baina mende luzeetan iraun
dauen berezko transmisino horrek, Euskal Herriaren kasuan, Euro-
pako beste herrialdeetan legetxe, 60ko hamarkada inguruan eten
larria jasan eban. Ordura arte kultura ondarea gizaldiz gizaldi era
naturalean transmititzen zan. Aitita-amamak eta gurasoak, eurak ika-
sitako ohitura eta ikusmoldeak, uste-sinismen eta jokabideak euren
seme-alabai irakatsi izan deutsiez, batez be etxe barruan. Harako
Mogel lobeak aitatzen dauen “Etxeko Eskolia” izan da ondare horren
irakaspide nagusia. Eta horren osagarri, auzoa, herria, senitarte zaba-
la. Izan be, lehengo gizarte hurrekoa, gaur ezagutzen dogun baino
askoz be euskaldunagoa eta ahozkoan sustraituagoa zan eta. Baina
aldi horretatik honantz hori ez da bete-betean halan; transmisino
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katea, hausi ez danean, ahuldu egin da; ahozko transmisinoak eten-
dura bortitza ezagutu dau.

Baina zeintzuk dira hori gertatu izanaren errazoiak? Zer jazo zan
60ko hamarkadako garai haretan? Lehenengo eta bat, industrializazi-
noa eta honek beragaz erakarri eban immigrazinoaren fenomenoa.
Kanpoko jente asko hasi zan gure uri nagusi, ertain eta txikietara
etorten: euskera ez dakien jentea eta ikasteko beharrizanik ez modu-
rik ez daukana. Bertoko baserrietakoak etxeko beharrak, baserriari
lotuta egozanak, alde batera itxiko dabez eta kanpoan hasten dira
beharrean: batzuk hurreko lantegietan eta urietan; beste batzuk erbes-
tean, Ameriketan edo itsasoan. Irabazpide erosoagoa eta ugariagoa
eskaintzen eban lantegiko beharrak; lanorduak be mugatuak, hilean-
hileango soldatea; industria goraka joian aldi haretan, soldata segu-
rua. Uritartzea gertatu zan batetik, mundu urbanoaren hazkundea,
eta baserri giroko herritxuak, eta artean jentetsuak ziran auzoak, jen-
tez hutsitzen eta bizibidez urritzen joan ziran. Askoz errazago irabaz-
ten zan dirua lantegian behar eginda, aldea-etxean ibilita baino.
Horren ondorioz, baserriaren mundua krisiak joko dau.

Horrezaz gainera, teknologiaren eskutik datorren aldaketa itzela
be izentau behar da. Komunikabideai jagokenez, irratia etxe guztie-
tan sartuta egoan ordurako eta harrezkero apurka-apurka, telebista be
zabalduaz joian. Honeek ekarren kanpoko eragina gero eta handiagoa
eta nabarmenagoa zan. Bestalde, bai nekazaritza eta lanbideen espa-
rruan eta bai garraiobideen aldetik motorizazinoa dator. Lehenengo
motorrak hedatu ziran, gero autoak. Autobus-zerbitzuak be sarriago-
ak eta leku urrunagoetara. Horren eraginez, artean hertsi eta zarra-
tuak ziran gure komunidadeak be –ez ahaztu bizimodurik gehiena
herrian bertan egiten zala– edegi egin ziran. Herriaren autarkia apur-
tu egin zan.

Jentea herrietatik urteten hasi zan, eta beste kultura-bide batzuk
zabaldu ziran. Eta herrietan gertatu zan legetxe, bardin-bardin jazo
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zan familietan be. Gazteak, kasurako, domeka arratsaldean herriko
plazatik urten eta herri handiagoetara joaten hasi ziran, eta herri txi-
kiak erdi-hutsik geratu ziran. Galtzen joiazan herriko plazako jolas
eta olgetak, eta herriko jentearen hartuemona. Eskolekin be gauza
bera gertatu zan: auzoetako eskolak desagertzen hasi ziran. Guzti
horren eraginez herri barruko autarkia hori apurtu zanean, ondarea-
ren transmisinoa bera be endekatu egin zan, ahuldu egin zan. Feno-
meno hau ez da Euskal Herrian bakarrik gertatu; Europa osoan be
antzera jazo da. 

Horren ondorio zuzena da, mendeetan zehar herri-pentsamoldea
osotu daben elementuak, eta gure arbasoakanik gizaldirik gizaldi
naturaltasun osoz hartu izan doguzanak desagertu aginean jarri dira-
la. Galtze hori Euskal Herrian nabariagoa da; izan be, gizarteak alda-
keta-prozesu arina eta sakona bizi izan dauelako. Jentearen bizimo-
dua erabat aldatu da, bizimodu modernoak tradizionala zapaldu egin
dau, ito. Tradizinozko ogibideak, lan-prozesuak, ohiturak, siniskerak,
lexikoa..., mundu, bizimodu eta pentsamolde bat, atzenean, joan joa-
ku eta zer esanik ez, hizkuntza bera.

Orain badakigu, ondo jakin be, ondare hori modu sistematikoz
eta metodologia egokiz batu ezik, betiko galduko dogula. Gure Eus-
kal Herri honetako lekukorik onenak, lehenaren barri gogoan sendo
dabenak, joan doazala eta eurokaz daroela gure herrioni identidadea
emoten deutsien kultura eta hizkuntza aberastasunak.

Halan eta guzti be, gizarte-aldaketa hori biziro gertatzen zan
momentu haretan, Europan horretan hasita baegozan be, hondino
hemen ez egoan horren kontzientzia garbirik, hori gerora hartu da
apurka-apurka. Baina, dana dala, kontestu haretan kokatu behar
doguz Labayru Ikastegiak egin zituan lehenengo ikerketak. Aurretik
esan beharrekoa da, gure Ikastegia bide luzea egina dala zeregin hone-
tan. Hogeita hamar urte igaro dira daborduko, Labayru Ikastegiaren
Hizkuntza eta Literatura arloak (Mikel Zarate Iker Mintegia barruan
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dala), Etnografia arloa eta Euskal Herriko Etniker Taldeak berresku-
ratze kultural eta linguistikoaren eginkizun honetan hasi ziranetik.

1. HASIERAKO IKERKETAK ETA BILKETAK

1.1. Ahozko eta herri-literatura

Ondarearen bilketan lehenengo pausuak 70eko hamarkadan
emon ziran. 

Hasiera baten “Begoñako Andra Mari” Irakasle Eskola eta Derio-
ko Udako Euskal Ikastaroaren arrimuan hasi ginan herri-kantuak,
herri-ipuinak, baladak, bertsoak, errefrauak eta beste genero batzue-
tako herri-literatura bitxiak batzen. Denpora haretan, gazte-jente
beretsua ebilen euskera irakasten Magisteritza Eskolan eta Derioko
Udako Euskal Ikastaroan, metodologia bardintsua erabilten zan bie-
tan, eta aldi berean lotura handia eben orduko Bilboko Herri Irratia-
ren F.M. emisorako euskerazko irratsaioakaz eta hango esatari eta
erredaktoreakaz: hemengo irratsaioetarako bertso-saioak grabetan
ziran. Herri euskeraren eta bizkai euskeraren aldeko jarrera zan nagu-
si irakasle eta esatari hareen artean, eta geure ahozko tradizinoaren
ekarriari balioa eta estimazinoa emoten eutsien: kantuak edo bertso-
ak zirala, ipuinak edo pasadizu zaharrak zirala, edo osterantzeko
herri-literatura gaiak. Herri-literatura, hizkuntza bizi eta berezkoaren
emaitza lez ikusten zan; gorde eta transmitidu beharrekotzat, euske-
raren emokai naturalak, berez-berezkoak ziran aldetik.

Derioko Udako Euskal Ikastaroan erabilten zan metodologiaren
barruan, euskal literaturak sekulako garrantzia eukan maila guzti-
guztietan: eskola-orduen herena eta etxeko lan-orduen erdia hartzen
eban literaturak. Eta euskal literaturaren irakaskuntzaren barruan,
herri-literaturak aparteko garrantzia eukan. Karmelo Etxenagusia egi-
le eben Ikastaroko antologia bien lehen atalei begiratu baino ez dago:
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Euskal Idazleak Bizkaieraz eta Iparraldeko Euskal Idazleak. Liburu
bietan lehenengo atalburuari Erri Literatura deritxo. Horixe izan da
gure Ikastaroaren ezaugarrietariko bat eta neurri baten besteakanik
bereiztu izan gaituana. Ordura arte, euskaldun zaharren alfabetatzea,
gehienbat gramatika gordinaren bidez lantzen zan. Gurean, ostera,
gramatikaz ganera beste bide bat be sortu zan, literaturaren aldetik
kultura edukiak gordeten ebezan testuak lantzearena; horretara, hiz-
kuntza idatziaren bidez euskeraz landu dan jakintza eta pentsaerak be
ikasi eta aztertu asmoz. Literatura testuen artean, errazenetik abiatzen
zan, eta ahal dala bikain, atsegin eta ederrenak aukeratu. Poesia eta
bertsoen kasuan, doinuz horniduak baziran hobeto. Literatura bidez
hizkuntza ikastea zan behinengo helburua, baina atseginez egitea be
garrantzitsua zan. Derioko Ikastaroari jagokonez, orduan barnetegian
ikasle asko egoteak euskal giro normalizatu antza be sortzen eban eta,
herri hizkuntzagaz eta herri kultureagaz lotuta egozan eduki asko
lantzen ziran, zuzen ez bazan, zeharka: eskola barruan zein eskolaz
kanpo, kantak eta bertsoak batez be, eta literatura eskoletan horrez
ganera balada narratiboak, herri-ipuinak eta tradizinoko beste mate-
rial mota batzuk. Ikastaro giroan ikasi, kantau eta aztertzen ziran
gaien artean batzuk izentauko ditugu: Prantzie-Kortekoa, Aldaztorrea
eta Neska ontziratua baladak edo Don Nikoren gizona, Azeriaren bete-
kadea, Peru eta Marixe, Prakagorriak edo Euliski ipuinak Bizkaikoen
artean. Eta Bereterretxeren khantoria, Atharratzeko ezkongaia, Egun
bereko alarguntsa edo Brodatzen ari nintzen baladak, Maitia nun zira
legezko amodio kantuak eta beste Iparraldekoetatik. Ildo horretan,
literaturaren irakaskuntzan, alderdi didaktikoan bere herri-kantuak
eta melodiadun gaiak erabilten genduzan, bide batez literatura bera
modu atseginago, gozoago eta erakargarriago baten irakasteko.

Ikastaroaren lema nagusia lehenengo urteetarik izan zan: Dakigu-
netik ez dakigunera. Gerotxoago beste lema bigaz osotu edo zehaztu
zan: Hizketa bizitik hizkuntza idatzira. Bizkaieratik batura. Euskera-
hiztun onak ziran lehen hamarkadako ikasleak: euskera onaren jaube,
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eta adinez be helduagoak –gerora Ikastaroa gaztetzen eta uritartzen
joan zan, batez be euskerea ofizial bihurtu eta euskal irakasleen eska-
ria gehitu ahala–. Ikastaroko eta Irakasle Eskolako ikasle euskaldunen
etxeetan edo auzoetan euskera sendo samar egoan 80-85 inguruko
urteetara arte. Baina aldi horretako ikasleek, etxetik ekarrenari ez eu-
tsien behar dan beste balio emoten, etxeko euskereari zein herri-
jakintza horri; berez, etxeko transmisinoz jaso eben altxor horren
jakitun ez ziran, ez eutsien garrantzirik emoten. Eta Derioko Ikasta-
roaren terapia aplikazinoetariko bat horixe izan zan: gurera etozan
ikasleai hausnartu eragitea, etxean euren guraso eta aitita-amamaka-
nik berezean ikasita ekienaren jaube egitea, jakintza horren kon-
tzientzia hartu eta horri balioa emotea.

Lehenengo herri-literatura bilketa horreek ikasleen bitartez egin
ziran. Udako Euskal Ikastarora eta Magisteritza Eskolara etozan ikas-
leak, euskaldun zaharrak eta herri euskaldunetakoak izanik, lekuko
aproposak eta egokiak ziran, eta 70-80ko hamarkadetan hondino,
hizkuntzaren aldetik kutsatu bakoak ziran. Ikasleok, bide batez,
euren etxeetara eta auzoetara heltzeko modua eta aukerea emon eus-
kuen. Holan lekukoen kopurua ugaritu egin jakun eta interesetan
jakuzan herri honen nortasunaren kultura balioak eta ahozko iturriak
batzen hasteko bidea erraztu jakun.

Gerotxuago, 1977-78an literatura mintegi bat antolatu zan “Eus-
kera literarioaren, ahozko euskeraren eta idatzizko euskeraren balia-
bideak” izenburupean eta hurrengo urtean ikerketa mintegia eratu
zan, batez be euskeraren didaktikaren zenbait alderditan sakontzeko
asmoz. Mikel Zarate izan zan zuzendaria eta haren heriotzearen
ondoren beraren izena ezarri jakon: Mikel Zarate Iker Mintegia.

Hasiera baten, besteak beste, Mintegi honek ahozko eta herri-lite-
raturako materialak batzeko lantaldeak eratu zituan. Ikastaroko ikas-
leen artean deialdi bat egiten zan mintegi horretan parte hartzeko eta,
baliabide nahiko eskasakaz bazan be, horren arrimuan apurka-apurka
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corpus bat osotzen joan zan. Hurrengo urteetan 80ko hamarkadan
gai horreek metodologia zehatz bat jarraituta batzeko beharrizana
ikusi zan eta herri-literaturako emaitzak batzen hasi zan bere mani-
festazino guztietan, bai hitz-lauzkoak (narrazinoak, ipuinak, esaun-
dak...), bai neurtitzezkoak (baladak, errefrauak, kantuak...).

Herrietan egiten hasi zan ikerketa horren ondorioz, ia gura barik
aurkikuntza bitxiak azaldu ziran, batzuk benetan ezuste atseginak
izan ziranak. Bat esateko, Eukene Markaidak Sopelan bere amari
jasotako Jaun Zuriano balada aitatu geinke; ordura arte inongo bala-
da antologiatan agiri ez zana eta ia desezaguna zana. Gainera aurki-
kuntza honek erakutsi euskun Arratian ezeze beste inguru batzuetan
be ezagutzen zirala eta bizirik zirala baladak. Arlo horretan, erroman-
tzeen ikerketan aitzindariak izan ginala esan geinke. Aurretik baegozan
beste era bateko azterlanak, baina nekez genero honetakoak.

Ahozko literaturako lanak eta ikerketa horreen emaitzen azterke-
ta-lanak Laratz bilduman argitaratu ziran, bai eta Idatz & Mintz
aldizkarian be, Ahorik Aho izeneko atalean. Kolekzino horren barruan
Mendebaldeko Euskal Baladak. Antologia eta Gorbeia inguruko Etno-
ipuin eta esaundak aitatu leitekez. Lehenengo liburua, euskeraren
mendebaldean ahoz zuzenean jasota edota folkloristen lanen bitartez
gorde izan diran baladen antologia dogu, eta bigarrena Gorbeia ingu-
ruetako herrietan ahoz jasoriko 190 kontakizun inguruko bilduma.

1.2. Etnografia, Etniker proiektua eta Euskalerriko Atlas Etnografikoa 

Etnografia arloa 1973an sortu zan, eta etnografia ikerketak egitea
eta bizimodu tradizionalari buruzko azterlanak argitara emotea ziran
helburu nagusiak.

Etniker berbeak “etniaren ikerketa” esan gura dau. Euskal Herrian
material etnografikoak modu sistematikoan batzea helburutzat dau-
kan ikerketa-programa da Etniker. Lanerako plana Barandiaranek
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berak prestatu eta sustatu eban, berak idatzitako Inkesta etnografiko-
rako gida galdetegi orokorraren arabera.

Proiektua gauzatzeko, Barandiaranek Etniker Taldeak izeneko lan-
taldeak eratu zituan 70eko hamarkadan, eta Euskal Herriko lurralde
guztietan finkatu ziran. Etniker Euskalerria Taldeak da talde guztiek
batera, federatuta, hartzen daben izena.

Harrezkero Etniker Bizkaia Taldeak lehenago aitatu dan galdete-
giko gaien erdiei jagokezan ikerketak eginak ditu, eta falta dituanakaz
aurrera doa gaur egun. Azterlanak Bizkaiko hogeita hamar herritan
egin izan dira, lurraldeko hainbat eskualde eta aldetako herri adieraz-
garrietan hain zuzen bere.

Hasierako ikerlanetan Bizkaian jasotako emaitzak Etniker Bizkaia
aldizkarian kaleratzen ziran, eta dagoeneko hamalaugarren alea argi-
taratua da.

Azterlanetan batutako informazinoagaz corpus etnografiko itzela
sortu da, eta gainera egunerik egunera handituz doa. Datu-corpus
hori erabilita, Euskalerriko Atlas Etnografikoa egiten dihardu Ikaste-
giak; izan be, atlas horretan oinarrituta, ikertutako eremuaren ikus-
pegi orokorra euki ahal izango dogu, eta horrek ikuspuntu segurua
eskainiko deusku Euskal Herriko etnografia eta inguruan dituan herri
eta eskualdeetako kulturak konparau ahal izateko.

Orain arte Atlas Etnografikoaren sei liburuki emon dira argitara:
Etxeko elikadura (1990), Haur jolasak (1993), Heriotza ohikuneak
(1995), Jaiotzatik ezkontzarako ohikuneak (1998), Abeltzaintza eta
artzaintza Euskal Herrian (2000) eta Herri medikuntza (2004).

Proiektu nagusi horretatik aparte, urteak dira Etnografia Arloak
gure tradizino-ondarearen zati diran hainbat kultura gairi buruzko
ikerketak egiten dituala: etxea, auzoak, herri-kantutegia, herri-egute-
gia, eske-ospakizunak eta beste. Establezimentu eta eraikin tradizio-
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nal batzuen zeregin eta esangura kulturala ikertu eta dokumentatu
da, eta lekuotako tresnen eta ekintzen gaineko lexikoa berreskuratu.
Edurzulo, karobi, burdinola, auzo-latsagi, errota eta eguzki-erlojuen
gaineko ikerketa eta inbentario geografikoak egin dira. 

2. IKERKETEN EMAITZAK GIZARTERATZEKO BIDE BA-
RRITZAILEAK

Arestian aipatutako Mikel Zarate Iker Mintegian batutako mate-
rialakaz artxiboa eta fonoteka osotu ziran. Aurretik egindako bilketen
azterlanen emaitzak argitaratzeko orduan idatziz kaleratu izan ziran,
orduan beste modurik ez egoan eta. Baina hurrengo urteetan, 90eko
hamarkadan baliabide teknikoetan gertatu zan aurrerakuntzeagaz
beste bide batzuk zabaldu ziran.

Mintegian batutako corpusean oinarrituta material eta ikerketa
ugari egin izan da. Artxibo horretako ondaretik aukeratu eta trans-
kribatutako ume-ipuin eta kantuakaz osotu zan gehienbat Katuen tes-
tamentua izeneko kantu-bilduma, liburuaz, binilozko diskoaz, CDaz
eta kasetez hornidua, Oskorri taldearen interpretazinoaz sekulako
arrakasta jadetsi ebana.

Produktu hau bere garaian sano barritzailea izan zan. Gure herrie-
tan tradizinoko ziran kantuak, herri-kantoreen ezpanetik zuzenean
jaso eta era barrituan, apainago, jagiago eta atseginago, atzera gizarte-
ari eskaintzen jakozan. Beste euskarri batez baliatu ginan herri jato-
rriko informazino hori gizarteratzeko, musikaz lagunduta.

Katuen testamentu horretan alderdi biak jagon ziran: batetik hi-
tzak, testua; zelan ahoskatzen zan; bestetik, doinua, musikea. Jato-
rrizkoaren sena osorik jagon zan, ahal zan guztian. Kantutegia sortu
aurretik, kantu bakotxaren musika alderdia ondo eta zehatz aztertu
zan. Kontu handiz jagon zan kantuok ume txiki eta koskortxuak kan-
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tatzeko modukoak izatea. Txikitxoenentzat errezitaduak eta nota gi-
txiagoko kantuak eta nagusitxuentzat zailagoak.

Kantutegi hau adin jakin batzuetara zuzendua zan, eskola-umeen
adin samurretara. Argi ikusten genduan, umeek euskerarako zaleta-
suna hartu egien, ezinbestekoa zala bide atsegina eta leguna bilatzea.
Kantuon bidez umea eroso murgildu eitekean hizkuntzaren ezague-
ran eta haren ostean gordeta egoan kultura mundu ugarian.

Gainera proiektu honetan metodologiaren aldetik be, ahalegin
berezia egin zala gehitu gura geunke. Ordura arte kantak musikatuta
emon arren, ahoskatzerako orduan, eredu idatzietan oinarritzen
ziran. Bizkaiko kasuan sano material gitxi egoan aurretik ahozko mol-
daera zaintzen ebanik. Kantuen transkripzinoa egiteko orduan, ida-
tziz, eredu landua emon zan, baina kantuz egin zan bersinoan,
herrian kantetan zan modu-moduan abesteko ahalegina egin zan.
Horretara, artean luzaro iraun eban tabu bat urratu zan, eredu landua
erabili beharrarena, eta ahozkotasunaren ezaugarri diran laburdurak,
hitz-ebakerak, hotsak jagotera egin zan. Horri eskerrak asko irabazi
zan herri kantuen espresibidadean, afektibidadean, emotibidadean
eta sinesgarritasunean. Kantuok berez bizi izan ziran giro eta mun-
dutxua hurragotik asmau eitekezan, euren berezko baloreak hobeto
zaindu eta gorde.

Katuen testamentuaren ostean beste pausu batzuk emon ziran
euskarri barrien erabileran. Esaterako, Hiru Truku taldeak Mendebal-
deko Euskal Baladak kaleratu eban. Disko haretan agertu ziran bala-
detariko batzuk geuk jasotakoak ziran, eta izenburu beragaz argitara-
tu zan lanetik hartu ziran. Egia esan, lan horregaz saltu itzela emon
zan herri-baladen ezagueran, diskoaren eragina eta oihartzuna askoz
be handiagoa izan zalako.

Horren ondoren, 1998an, Urte Sasoiak egitaraua jarri genduan
martxan Euskal Herriko Ikastolen Elkarteagaz batera. Proiektu
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honen helburua ume eta gazteei urteko ziklo tradizionalean koka-
tzen diran ohitura, kanta, dantza, siniste, eta zeremoniak plazara-
tzea eta ezagutarazotea zan. Lau programatan gauzatu zan, urtaro
bakotxeko bat: Gabonetako zikloa, udabarrikoa, san Juan inguru-
koa eta udagoienekoa. Egitasmo honetan, nahi ziran helburuak
jadesteko, sano lagungarri izan zan euskarri barria erabili genduan,
bideoa.

3. GAUR EGUNEKO JOERAK

Ikusi dogun lez, orain arte herri ondarea bide paralelo bitatik iker-
tu izan da, batean hizkuntza eta literaturaren aldetik, eta bestean
etnografiaren ikuspuntutik abiatuta. Lehenengo denporetako ahale-
gin xume hareek gerora ikerketa metodologikoan garatu ziran eta eze-
lango zalantza barik esan geinke urteetan zehar etenbako lanagaz,
esparru batean zein bestean, eskuratu dan informazinoaren balioa
neurribakoa dala.

Hemendik aurrerako bideaz gogoeta eginez, gure proposamena
joera biak bakarrera ekartea da. Era bietako informazinoa batera
jasotzea, bai hizkuntza-literaturai joakena, bai etnografiari jagokona.
Bata eta bestea lotuta dagoz, alkarren osogarriak eta banaezinak dira.
Etnografia eta hizkuntzaren ikuspuntua batera emon behar doguz,
ahal dan neurrian, bakotxaren arloak bat eginik aztertu, hizkuntzak
ez diralako berba egiteko kode mekaniko hutsak, kultura baten era-
kuste eta adierazle be badiralako.

Hizkuntzen arteko aldea ez dau soinuen desbardintasunak sor-
tzen, hizkuntza bakotxak dauen munduaren ikuskereak baino. Ikus-
pegi horretatik hizkuntzaren eta kulturearen arteko hartuemonak
osotasunean ulertu behar dira. Hizkuntza eta kultura, kultura eta hiz-
kuntza batera hartu eta ikasi beharrekotzat joten ditugu. 
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Horregaitik, belu baino lehenago, heldu behar deutsagu berresku-
ratze kultural eta linguistiko hori bideratuko eta bermatuko dauen
egitasmoari. Halan, ahoz bildutako materialaren ikerketaren bidez,
herri-hizkera hori aztertzeaz gain, helburu nagusi hori bete ahal izan-
go dogu: herri-jakituria eta kultura tradizinoa batu, bere aberastasu-
nari eutsi eta iraunarazo, ondareori landu eta azkenean belaunaldi
barriai transmitidu. Aurrekoak izan ziran moduan ostekoak be, kate
luzearen katenbegi lez, altxor horren jaube eta jagole izan daitezan.

Oraintsura arte, “ondare kultural” terminoaren bidez errealidade
materialak eta fisikoak baino ez dira aditzen emoten izan. Atal horre-
takoak dira, bada, monumentu artistikoak, aztarnategi arkeologiko-
ak, pintura-lanak, antxinako edizino zaharrak eta museoetan gorde-
rik dagozan piezak, batzuk esateko. Ikutuezina eta ikusiezina dan
ondarea, ostera, –belaunaldirik belaunaldira jatorkun ahozko aberas-
tasuna (esaera zaharrak, ipuinak, sinismenak eta siniskerak, jokoak,
kantuak)– adierazpen horretatik kanpora egon da bazterturik, bera
barik herri baten izate osorik ez dagoala jakina izan arren. 

Kulturearen zatikako azterketa mengel horrek ekarri izan dauen
akatsa, 1990. urtean Eusko Jaurlaritzak onartutako Ondareari buruz-
ko Legean arteztu zan. Lege horren bosgarren kapituluko ondare
etnografikoari jagokon 53. artikuluak dino:

“Gauzazkoez besteko etnografi ondasunak hara nola, ekan-
du, ohitura, sorkuntza edo jokaerak, hauek aurkitu daitezke-
eneko gauzazko aztarnak baino garrantzizkoago direnak, lege
honen arabera gaitasunaren jabe den Administrazioak zainduko
ditu, horretarako, horien ikerketa eta bilketa zehatz horiek
etorkizuneko belaunaldienganaino ailegatzea bermatuko
duen gauzazko euskarrietan egitea sustatuz”.

Horren bidetik, eta transmisinoa arrisku bizian dagoala konturatu
garanetik, Administrazinoak berak bultz eginda, batez be Udalerrie-
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tan, era honetako ikerketak bideratzeko joerak sortu dira. Arestian
aitatu dan transmisinoaren etena dala eta, lehen etxean gurasoakanik
ikasten ziranak, orain beste modu batez irakatsi behar dirala ohartu
gara. Eta aldi baten familiak beteten eben sozializazino-funtzinoa
gaur egun ume-eskolak, komunikabideek eta beste gizarte-gune ba-
tzuek egiten dabela. 

Antxina, eskolara baino lehen umeak eskura eukazan ulermen eta
espresinorako tresna egokiak. Gaur egun, baina, umerik gehienak
gazteagorik eskolaratzen doguz, lehen baino askozaz lehenago, eta
batzuk hondino ume-ume dirala dagoz haurtzaindegian sartuta. Argi
dago gizarte-baldinkizunak guztiz aldatu dirana, eta umeen beharri-
zanak gaur osterantzekoak dirana. Haurtzaindegietako eta eskoletako
hezitzaileak izango dira aurrerantzean hain preminazko dan zeregin
honetan etxekoen, eta batez bere amaren, ordea egin beharko dabenak.
Horregaitik sano garrantzitsua da eurentzako material aproposak sor-
tzea, euren eskuetan dagoalako altxor txiki horri eusteko ahalmena.

3.1. Baliabide teknologikoai atera leikioezan onurak

Gorago esan dogu, gaur egun transmisinoak bide barriak behar
dituala. Orain dala hamarkada batzuetara arteko berezko transmisi-
noa ez da nahikoa. Zorionez, hondino izango dira lobai ipuinak kon-
tetan deutsezan amamak edo amak, baina gitxienak dira. 

Orain formula barriak emon behar jakoz umeari, bai teknologia
aldetiko baliabideak aprobetxauta eta bai edukiaren aldetik. Ohiko
edukiak espresino barria hartu behar dau. Hori da Violet Alfordek
esaten ebana, folklorea hirugarren izatean. Orduko denporetan ama-
mak lobeari kontetan eutsazan ipuinak lehenengo mailako folklorea
dira, berezko euren izatean jarioten ziranak. Etnografoak hori batzen
dauenean, berak bizi izan ez dauen fenomenoa izan arren, horren
erregistroa egiten dau. Azken baten etnografoa, ikerketa egiten daue-
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nean, herriaren nortasunaren bila doa; herriak berak pentsaten daue-
na eta adierazoten dauena aurkitzen dau eta gero transmitidu egiten
dau, edo behintzat bide bat zabaltzen dau. Horretarako datuen erre-
gistro segurua egin behar da, ze hori egin ezean ez dago gero hori
zabaltzeko modurik. Gainera derrigorrezkoa da erregistroa zehazta-
sun osoz egitea, metodo etnografikoak erabilita. Gaia, forma, ingu-
rua, prozesuak... danak izan behar dira kontutan. Erregistroa zergai-
tik egiten dan? Informazino horren transmisinoa eten egin dalako, eta
galzorian dagoalako.

Horren ostean, etnografoak jasotako materialakaz elaborazinoa
egiten bada, material hori eraldatu egiten bada, eduki hori dagoene-
ko hirugarren izatean dago. Eta gaur egun horixe da gure helburua,
teknologia aurreratua erabilita gai honeek hirugarren graduan emo-
tea. Dana dala, kontutan izan behar dogu azkenean lehenengo gra-
duak eta hirugarrenak bat egiten dabela. Ze azkenean, beste bide bat
erabilita, baliabide barri horregaz, azken finean amamak lobeagaz egi-
ten ebana egingo dogu: material barri hori erabilita, gaurko gurasoak
euren seme-alabakaz kantau egingo dabe, eta herri-kantu horreek
eurenak bihurtuko dabez. Kantu hori barriro bere bizitasunera dator
eta azkenean horixe da transmisinoa. Era horretara kantu, ipuin, ohi-
tura edo dana dalako hori barriro berpiztu egingo da.

Era honetako produktuak eta materialak sano beharrezkoak dira,
ze gaur egun, transmisinoaren etena gertatu zanetik, bizimodu
modernoan murgildu ginanetik, giro urbanoagoan bizi garanetik,
guraso edo irakasle askok ez daukie erarik holako herri-espresinoak
ikasteko. Lehen familiaren bidez igaroten zan informazinoa, orain
beste tresna batzuen bidez emon behar dogu: kasurako hezkuntza eta
eskola, komunikabideak, etab. 

Transmisinoa sorkuntzatik bere etorri daiteke, beti be kreazino
hori tradizinoan oinarritzen bada. Azkenean, transmisinoan sorketa-
rik ez badago, ez dau aurrera egiten. Orain lehengoa ekarri behar
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dogu, baina gaur eguneko gizartera eta pentsamoldera aplikatuta.
Transmisinoak musikea, zinea, operea... eta beste era bateko manifes-
tazinoak behar ditu lagun, beste bide barri horreetatik emon ezean
gure edukiok galdu egingo diralako.

Gida didaktikoak

Ondare etnografikoa eta linguistikoa batu eta gero, zertarako era-
bili daiteke? Orain arte gehienetan lanak idatziz argitaratu dira, bai-
na zoritxarrez era horretara gitxi batzuengana baino ez dira heltzen.
Mota honetako ikerketa eta materialai etekin hobea atera gurean,
ume, gazte, irakasle, zein gurasoentzat beste era bateko produktuak
egin leiz, Euskal Curriculumean txertagarri diran material didaktiko-
pedagogikoak kasurako. Gure ustez eskola-material horreek euskarri
informatikoan eta papelezkoan aurkeztea komenidu da, biok alkarren
osogarriak diralako: DVDa eta gida didaktikoa, hatan be. 

a) DVDa, bertan batzen diralako bideoa, audioa eta irudiak edo
argazkiak erabilteko erea, eta lanerako eta ariketetarako bide
ugariak eskaintzen ditualako. Gogoan izan behar dogu ikus-
entzunezkoek gero eta indar handiagoa daukiela lehen familia-
ren egitekoa zana, balio, ohitura eta sinesteen transmisinoa,
bideratzeko. Gaur egun giza bilakaera eta teknologiaren garape-
na alkarregaz doaz, gure egungo bizimoduan ia edozertarako
behar ditugu baliabide teknologikoak eta moduren baten euren
esanetara gagoz.

b) Idatzizko euskarria edo liburua, teknologiak aurrera asko egin
arren be, hondino berau dalako material didaktikorik erabilie-
na. 

Materialok era didaktikorik egokienean atonduta, ikastetxeetan
irakasleak edota etxeetan gurasoak umeakaz erabilteko modukoak
izan beharko dabe.
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Belaunaldi barriak gizarteratzeko asmoz, hartuko daben ondarea
egokitu eta barriztu beharra dago. Gaur eguneko ikuspegira moldatu
behar da. Eskola-umeen adin samurretan, umeak euskera eta kultu-
ra-ondareaganako zaletasuna hartu dagien, ezinbestekoa da bide
gozo-atsegina topau eta eurai opestea. Modu erakargarri bat erabilita,
kasurako kantuak eta jokoak erremintatzat hartuta, eroso murgildu
leiteke umea hizkuntzaren ezagueran, ia-ia igarri bere egin barik, eza-
ri-ezarian. Eta ez bakarrik hizkuntzan, horren ostean gorderik dago-
an kulturan eta munduan bere sartuko da, azken baten berbeta hori
erabilten dauen komunidadearen bihotzean.

Era honetako proiektuen ardatzak bi dira: lekukoen ahotik zuze-
nean batutako informazinoa da bat, hizkuntzaren ahozko adierazpe-
na, eta eskoletan erabilteko materiala izango da bestea.

Ahozko berbetea, hondino herrietan bizirik dagoan hizkera, hau
da euskerea bera izango da tresna eta abiapuntua garaitiko edukin
guztiak lantzeko; bai hizkuntzari berari lotutakoak, bai literaturari,
etonografiari eta abarri jagokozanak. Ez daigun ahaztu helburu nagu-
sia aztergai diran herrietako hiztunen azpieuskalkia eta horri darion
kultura ondarea eskoletara eroatea dogula.

Unidade didaktikoak sortzeko hizkuntza erispidea, herri bakotxe-
ko berbamodutik hasi eta baturako bidea egitea izango da, euren arte-
ko zubia bizkaiera literarioa edo jagia dala.

Labayru Ikastegiak hainbeste urtean bere ikastaroetarako erabili
dauen lemea ondo baino hobeto jatorku kasu honetan, dakigunetik ez
dakigunera, hau da, etxeko euskerea oinarria dala, norbere euskera
baztertu barik, euskaldun guztiontzat tresna erazkoa izan behar
dauen hizkuntza batu horren bila joatea. Beraz, etxeko aldaera
azpieuskalkian, azpieuskalkia euskalki literarioan, eta euskalki litera-
rioa euskera batuan txertatu gura doguz. Hauxe da egin beharreko
bidea.
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Halan, irakasleak, gelak eta metodoak zubi-lana egin behar dabe,
etxeko eta eskolako hizkeren artekoa. Eta hizkuntzaren erabilera eta
ezagutza hobetzeko, gramatika hutsetik abiatu beharrean benetako
diskursoak eta era guztietako testu muetak (ahozkoak eta idatzizko-
ak) erabili behar dira.

Horretarako teknologiak emoten deuskuzan bide barriakaz eta
aparteko aukerakaz baliau behar dogu. Ohiko irakaskuntzan erabil-
ten dan bide lineala alde batera itxita, euskarri barriakaz, metodolo-
gia aktiboa erabili geinke. Halan, tradizinoz irakasleari jagokozan
hainbat eta hainbat zeregin ikasleak hartu behar dabez, beti bere adi-
naren arabera graduauta.

Era honetan ikaslearen esku-hartzea derrigorrekoa da, ikasleai
emoten jake protagonismoa eta eurak izango dira bidea egin eta
zabalduko dabenak, edukin batetik bestera saltu eginda, gai desbardi-
nak euren artean erlazionatuta, sekuentzia didaktiko desbardinak
aukeratuta eta abar. Aipatutako euskarriak egiten dabe posible irakas-
kuntza barri hori, aukerak ugaritu eta zabaldu egiten diralako.

Teknologiari eskerrak ikasleen betebehar guztiak alkarri lotuta
dagoz. DVDa erabilteko orduan zentzumen guztiak beharrean parau
beharko dabe: ikusmena-irudiak, entzumena-soinuak, mintzamena-
ahozko ariketak, ulermena-testuak, danak alkarturik. Irakaskuntza
bere gozoagotu egiten jake, eta bide batez teknika desbardinak erabi-
lita errazagoa da ikaslea motibetea eta ikasi beharreko edukinak uler-
tu eta barruratzea.

Gida didaktikoetan aparteko garrantzia hartzen daben arloak
honeexek dira:

Ingurunea: Helburuetako bat ikasleai euren ingurune hurbilaren
ezaguera erraztea da. Norberagandik eta parajeen daukan ingurutik
hasita, familia, etxea, auzoa, herria eta eskualdea landu arte.
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Hizkuntza: Hizkuntza jakintzarako tresnea izanaz ganera, komu-
nikazinorako, lankidetzarako eta sozializazinorako bidea bere bada;
atzenean gure eginbehar guztietarako bitartekoa dogu. Hezkuntzan
gainera garrantzi berezia emon behar jako atal honi, ze hizkuntza
bera, azkenean beste arlo guztiak jorratzeko eta lantzeko erreminta
da. Hau da, euskera ez da asignatura moduan bakarrik landu beha-
rreko gaia, irakasgai guztietan kontuan hartzekoa baino.

Horrezaz gain, orain arte, gehienetan ikasgelara etorri dan hiz-
kuntza eredua idatzia izan da, ia beti batuarena, eta ikasleak idatziz-
koaren arauakaz eta ezaugarriakaz hezi izan dira, kontuan euki barik
eredu idatzia eta ahozkoa kode desbardinak dirala. Ganera askotan
euskera batuaren izenean azpieuskalkien bariazinoa eta aberastasun
asko baztertu be egin dira, baturako urrunagoko euskalkietakoak
hobetsiaz.

Baina hizkuntza, euskerea, ikasteko ezeze biziteko bere gura bado-
gu, derrigorra da eredu jagien alboan etxekoak edo ez jagiak bere lan-
tzea. Beraz, baliabide eta eredu linguistiko horreek erabilteko, herria-
renak eta betiko euskaldunak erabilten dabezanak batu, ikertu, auke-
ratu eta sailkatu behar doguz, era didaktiko batez irakasle eta ikasleen
esku jarteko. Era horretara behintzat umeek erreferente egokiak,
ganorazkoak eta zuzenak eukiko dabez. Irakasleek eta ikasleek fami-
lia euskaldunen diskursoa zuzenean ezagutu ahal izango dabelako.
Ahozko berbakereari eskolan leku antolatua eta sistematikoa eskain-
tzeak ondorio on eta ugariak ekarriko deutsiez ikasleai.

Ahozko herri-literatura: Ahozko herri-literatura euskaldunon iza-
tea gorpuzten dauen ezaugarrietariko bat da. Haren funtzinoetariko
bat, mendeetan zehar herri-oroimenean gordeta egon dan ondarearen
transmisinoa bermatzea izan da. Eta hainbeste urtean iraun badau,
benetako eragina daukalako da, transmisino kultural hori egiteko
bidea emoten dauelako, eta lehengo kantu eta abarretan oinarrituta
gerorako oinarri sendoak eregiteko erea emoten dauelako.
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Ahozko literaturaren atal batzuk (kantuak, errezitaduak, ipui-
nak...) sano lagungarriak dira umeakaz lantzeko, haurren adinera eta
heldutasun maila desbardinetara ederto moldatzen eta egokitzen dira-
lako. Umea, hizkuntzaren menperatze-lanetan, pausurik pausu epeak
beteten joango da. Lehenengo hitzak ikasten dauzanetik trebetasun
osoa euki artean maila guztiak lortuko dauz kapazidadearen arabera,
helduen moldeak erabilteko gai izan artean. Beraz, umeak edadean
gora joan ahala, kantuen, errezitaduen eta olgeten zailtasuna bere
handiagotu egiten da. Txikitxuenentzat errezitadu laburrak, nota gi-
txiagoko kantuak, atzamartxu eta eskutxuakaz egiteko jokoak izango
dira erazkoagoak, baina apurka-apurka kantuok luzeagoak eta jokoak
be gatxagoak bihurtuko dira. Era horretara helburu biri erantzungo
deutsegu: batetik ahozko literatura bera erakustea, eta beraren bidez
beste arlo batzuk lantzea.

Jokoa: Lehengo denporetan berez sortzen zan jokoaren ordez,
gaur egun eskoletan txiki-txikitatik psikomotrizidadea, gorputz-
espresinoa, sormena eta kreatibidadea lantzen dira. Lehen jokoa
bitarteko zala umeak berez egiten ebezan gauzak eta berez garatzen
ebezan gaitasunak, orain berenberegi jorratu behar dira.

Jokoak pentsau leiteken baino garrantzi handiagoa dauka, entre-
tenimentua, denpora-emongarria eta dibersinoa izateaz ganera, ikas-
keta, imitazinoa, saiakuntza, antzezpena eta eginkizunak beteteko
modua bere bada. Azkenean umeentzat, helduentzat lanak daukan
besteko garrantzia dauka olgeteak. Horregaitik ikus-entzunezko
baliabideak aprobetxauta, umeentzat erakargarriak diran jokoak eta
ariketak erabili behar dira ondarearen alor guztiak berreskuratzeko
eta lantzeko.

Gurasoentzako materialak: Materialok, eskoletan ezeze etxean
gurasoakaz lantzeko bere erabilgarriak izan leiz. Horretarako euskal
hizkuntza, kantu, ohitura eta azken baten euskal kulturari buruzko
zaletasuna sortu eta zolitu beharko dogu. Baina ez ume eta gazteakan
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bakarrik; helduen, irakasleen eta gurasoen artean bere bai, eurak dira-
lako gure kultura ondareori ezagutu eragiteko eta irakasteko ardurea
daukienak, gure kulturearen eroaleak.

Umeak erabilten dabezan lehenengo berbak nagusiakanik ikasiak
dira, batez bere guraso, aitita-amama eta irakasleakanik. Umeak, bere
kapazidadea erabiliaz batera, nagusiak imitauaz ikasten dau. Hagaitik
ezinbestekoa da gurasoak eta irakasleak eskaini beharreko ereduak
egokiak izan daitezan.

Kantuetan, kontakizunetan, jokoetan eta abarretan oinarriturik
inguru betea opesten jake irakasle eta gurasoai. Batetik, nagusiak
umeai kontetako edo azaltzeko edukinak agertuaz (atsotitzak, asma-
kizunak, ahokorapiloak, ipuinak...); bestetik eguneroko behar eta
eginkizunetan eta umeen olgetaldietan behar-beharrezko diran bitar-
tekoak eskura jarrita (korrurako, soka-salturako, ilada-jokoetarako,
zozketak egiteko formulak...). Nabarmen-nabarmena da, beraz, era
honetako materialak onura handia ekarriko deutsela eskoletako ikas-
gela barruko zein kanpoko saioai, etxean umeak eginiko olgetai, nes-
ka-mutikotxuak eurak euretara eginiko jolastaldiai eta abarri, makina
bat lekutan erabilteko modukoak izango dira-eta.
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