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Artikulu honek helburu bikoitza du. Alde batetik, Ipar Euskal Herriko
biztanleek euskararen eta euskal kulturaren artean egindako lotura aur-
keztuko dugu, hainbat alderditatik begiratuta. Bestetik, XXI. mendearen
hasierako euskarazko kultura-eskaintza eta euskararekin lotura estuena
duten kultura-adierazpenak aztertuko ditugu. Artikuluaren lehen zatian,
eskualdeko biztanleek euskal hizkuntzaren eta kulturaren artean eginda-
ko lotura zehaztuko dugu. Horretarako, Euskal Kultura Erakundeak
(EKE) 2004an egindako inkestan oinarrituko gara. Bigarren zatian, Ipar
Euskal Herriko hiru hilabeteko kultura-eskaintzaren analisia aurkeztuko
dugu. Horretarako, hainbat irizpidetan oinarrituko gara: kultura-modali-
tatea, erabilitako hizkuntza, etab. Artikuluaren hirugarren zatian, azter-
tuko dugu euskarak zer leku betetzen duen Iparraldeko euskal kultura-
ko hiru sorkuntza-lan nagusietan —pastorala, maskarada eta toberak—.
Azken zatian, bertsolaritzaren kasua aipatuko da laburki.

I. EGOERAREN AZTERKETA

Lehen zati honetan, ikusiko dugu Ipar Euskal Herriko biztanleek zer-
nolako lotura egiten duten euskararen eta euskal kulturaren artean. Alde-

EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA
IPARRALDEAN: IRITZIEN ETA

ESKAINTZAREN AZTERKETA BAT

Lionel Joly
Soziolinguistika Klusterra – DIPRALANG

Helbide elektronikoa: lionel@soziolinguistika.org

D
O

S
S

IE
R

R
A

65
. z

en
b.

 / 
20

07
ko

 a
be

nd
ua

soziolinguistika klusterra
martin ugalde, kp / 20140 andoain 63

05 
EUSKAL NORTASUNA ETA KULTURA  
>>>

bat65 dok:Batdok55  25/1/08  12:04  Página 63



64

Lehen galderan, euskal
kulturaren hainbat
definizio proposatu
zitzaizkien galdekatuei.
Inkestatu bakoitzak bai
edo ez erantzun behar
zion proposatutako lau
definizioetako bakoitzari.
Hizkuntza —kasu
honetan, euskararen
erabilera— funtsezko
ezaugarria da Ipar Euskal
Herriko galdekatuen %
56rentzat. 

ratzeko, Hego Euskal Herriko (Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarro-
ako Foru Komunitatea) emaitzak ere emango ditugu tauletan. 2004an,
Euskal Kultur Erakundeak inkesta bat egin zuen Euskal Herri osoan,
Euskal Herriko kultura-ohiturei eta nortasun kolektiboari buruz (EKE,
2005). Inkesta horretan, Ipar Euskal Herriko 1.610 pertsonak, Euskal
Autonomia Erkidegoko (EAE) 1.204 pertsonak eta Nafarroako 1.008 per-
tsonak parte hartu zuten. Pertsona horiei egindako galderen artetik, gure
txostenarekin lotura zuzena dutenak aurkeztuko ditugu; hots, inkesta-
tuek euskararen eta euskal kulturaren artean egindako lotura nabarmen-
tzen duten galderak. Inkesta hori aukeratu dugu, berriena eta sakonena
delako.

1. Euskara eta euskal kulturaren definizioa 

Lehen galderan, euskal kulturaren hainbat definizio proposatu zitzaiz-
kien galdekatuei. Inkestatu bakoitzak bai edo ez erantzun behar zion pro-
posatutako lau definizioetako bakoitzari. Hizkuntza —kasu honetan,
euskararen erabilera— funtsezko ezaugarria da Ipar Euskal Herriko gal-
dekatuen % 56rentzat. 

Taula honetan, galdera bakoitzak lurralde bakoitzean jasotako baiez-
koen ehunekoa adierazten da. Batzuek baiezko aukera bat baino gehiago
egin zutenez, ez dago ehuneko bertikalik.

(EKE 2005: 15) 

ZURE ABURUZ, ZER DA EUSKAL KULTURA? 
Iparraldea Nafarroa EAE 

Euskal Herriarekin zerikusia duen 
sorkuntza oro, hizkuntza edozein dela ere. % 70 % 68 % 71
Euskarazko sorkuntza oro. % 56 % 43 % 48 
Euskal Herriko artista baten sorkuntza 
oro, hemen edo kanpoan eginda egon. % 54 % 64 % 74 
Euskal Herrian ekoitzitako sorkuntza oro, 
hizkuntza nahiz egilea edozein direla ere. % 51 % 52 % 63 

2. Euskal kulturaren ezaugarriak 

Bigarren galderan, galdekatuei eskatu zitzaien euskal kulturaren ezauga-
rri nagusiak aipatzeko. Ondoren aztertu ahal izateko, aipatutako ezauga-
rriak ehunekotan zenbatu dira, aipatze-maiztasunaren arabera. Iparral-
dean, euskara izan zen gehien aipatutako ezaugarria (% 16). Pixka bat
urrunago kantak (% 14), dantza (% 14), pilota (% 12) eta ohiturak (% 10)
aipatu zituzten. Are urrunago daude musika, gastronomia eta jaiak (% 7).
Nabarmendu behar da, euskaldun sentitzen direnek askoz ere gehiago
aipatzen dutela euskara, euskal kulturaren funtsezko ezaugarri gisa (%
22). Frantses sentitzen direnen artean, berriz, % 13k jotzen du ezaugarri
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Euskaldun sentitzen
direnek askoz ere gehiago
aipatzen dutela euskara,

euskal kulturaren
funtsezko ezaugarri gisa
(% 22). Garrantzitsua da

kontuan hartzea
euskaldun sentitzen

direnen artean dagoela
euskal hiztunen kopuru
handiena, eta pertsona
horiek direla nortasun

kulturala eta hizkuntza
gehien lotzen dituztenak.

hori funtsezkotzat (EKE 2005: 15). Era berean, garrantzitsua da kontuan
hartzea euskaldun sentitzen direnen artean dagoela euskal hiztunen
kopuru handiena, eta pertsona horiek direla nortasun kulturala eta hiz-
kuntza gehien lotzen dituztenak.

3. Euskal kulturarekiko interesa. 

Euskal kulturarekiko duten interesari eta hura garatzen ikusteko nahiari
dagokionez, gutxiengo txikia dira euskal kulturarekin zerikusia duten
ikuskizun eta ekintza gehiago egon daitezela nahi dutela adierazi dute-
nak: % 39. Alta, galdekatuen % 32k uste du hori ez dela baliagarria, eta %
24k uste du ez dela garrantzitsua. Identitate-sentimenduaren arabera,
alde handia dago emaitzetan. Horrela, euskaldun sentitzen direnen %
62k nahiko luke euskal kulturak presentzia handiagoa izatea, kultura-
ikuspegi orokorrean. Aldiz, frantses sentitzen direnen artean % 31k aipa-
tzen du hori. Aitzitik, badirudi galdekatuen adinak ez duela alde esangu-
ratsurik eragiten erantzunetan (EKE 2005: 16).

GUSTATUKO AL LITZAIZUKE EUSKAL KULTURAREKIN ZERIKUSIA DUTEN
IKUSKIZUN ETA EKINTZA GEHIAGO EGOTEA?

BATEZBESTEKOA SENTIMENDUA: 
euskalduna frantsesa

Bai, gustatuko litzaidake % 39 % 62 % 31 
Ez dit axola % 24 % 10 % 31 
Ez da beharrezkoa % 32 % 27 % 32 
Ed/Ede % 5 % 1 % 6 

Euskal kulturaren garapenaren aldeko pertsonei beste galdera bat
ere egin zitzaien, zer arlo garatu beharko litzatekeen jakiteko. Galdera
irekia zen, eta Iparraldean honako hauek izan ziren arlorik aipatuenak:
kantak (% 13), dantzak (% 12) eta musika (% 10). Euskara laugarren pos-
tuan dago (% 9), ohiturak, jaiak eta pilotaren aurretik (EKE 2005: 17).
Kasu honetan ere, alde handia dago erantzunetan, identitate-sentimen-
duaren arabera. Hala, euskaldun sentitzen direnentzat, euskara da gara-
tu beharreko arlorik nagusiena (% 12), antzerkiaren aurretik.

Kontraesankorra izan daiteke hizkuntza laugarren tokian egotea, eta,
lehen ikusi dugun bezala, euskara izatea euskal kulturaren ezaugarri
aipatuena. Baina badirudi horrek esan nahi duela galdekatutako pertso-
na batzuek zuzenean lotzen dituztela kultura-jardun batzuk euskarare-
kin; bertsolaritzarekin naturaltasunez egiten dugun bezala, abestiarekin,
antzerkiarekin, etab. gauza bera egiten dute, zalantzarik gabe.
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Euskal hiztunen artean,
euskararen erabilerak
gehiengoa du dantza
ekitaldietan,
pastoraletan, maskaradan
eta bertsolaritzan.

ZURE USTEZ, ZER ARLOTAN JASO BEHAR DU BABES GEHIAGO EUSKAL
KULTURAREN PRESENTZIAK?

BATEZBESTEKOA SENTIMENDUA: 
euskalduna frantsesa

1. Abestiak % 13 (6) % 7 (1) % 18 
2. Dantzak % 12 (3) % 9 (2) % 15 
3. Musika % 10 (4) % 8 (3) % 11 
4. Euskara % 9 (1) % 12 (5) % 6 
5. Ohiturak % 8 (6) % 7 (4) % 10 
6. Jaiak % 8 (5) % 9 (5) % 6 
7. Antzerkia % 7 (2) % 11 (9) % 5 
8. Pilota % 6 (11) % 5 (5) % 6 
9. Gastronomia % 5 (15) % 2 (5) % 6 
10. Ahozko literatura % 5 (6) % 7 (10) % 4 
11. Zinema % 5 (6) % 7 (12) % 3 
12. Monumentuak % 3 (12) % 4 (12) % 3 
13. Idatzizko literatura % 3 (10) % 6 (16) % 0 
14. Herrik kirolak % 3 (13) % 3 (10) % 4 
15. Ikurrak % 2 (13) % 3 (14) % 2 
16. Arte plastikoak % 1 (16) % 1 (15) % 1 

4. Kultura-ohiturak 

Inkestako galdera bat kultura-ohiturei buruzkoa zen. Inkestatuei galdetu
zitzaien azken hiru hilabeteetan zer kultura-jardueratan parte hartu
zuten. 

AZKEN HIRU HILABETEETAN, ZER KULTURA-JARDUERETAN EGON ZARA? 
ZEIN JARDUERA ZIREN EUSKARAZ? 

BATEZBEST. Euskal hiztunak Euskara-tasa 
euskal hiztunen 

jardueretan 

1. Zinema % 40 (1) % 30 % 5 
2. Kontzertuak % 23 (4) % 21 % 34 
3. Euskal dantzak % 20 (2) % 27 % 67 
4. Museoak, erakusketak % 19 (5) % 19 % 19 
5. Monumentuak % 16 (6) % 13 % 8 
6. Pastorala, maskarada % 14 (3) % 22 % 92 
7. Antzerkia % 12 (6) % 13 % 39 
8. Dantza garaikidea % 8 (9) % 6 % 22 
9. Bertsolaritza % 7 (8) % 9 % 81 
10. Hitzaldiak % 4 (10) % 4 % 7 

Ipar Euskal Herriko kultura-ohiturak: 

- 1. zutabea: kultura-jardueren alorrak, maiztasunaren arabera.
- 2. zutabea: gutxienez azken hiru hilabeteetan, aipatutako jardueran
parte hartu dutela esan duten inkestatuen ehunekoa.
- 3. zutabea: euskal hiztunen maiztasuna. 
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Euskararen Kultur
Erakundeak banatutako

astekariaren arabera,
2006ko iraila eta azaroa

bitartean 120 kultur
ekintza antolatu ziren 12

astetan; hau da, 10
ekintza asteko. Ekintza

horietako batzuk
errepikatu egiten dira

herri batean eta bestean,
noski, batez ere

haurrentzako ipuinak,
kontzertuak eta

antzezlanak. 

- 4. zutabea: euskararen agerpen-tasa, euskal hiztunek egindako jar-
dueretan. (EKE 2005: 18).

Zinema beste jardueren aurretik dago, alde handiarekin. Euskal hiz-
tunen % 30 joan zen zinemara aipatutako hiru hilabeteetan, eta horietako
% 5ek euskarazko film bat ikusi zuten. Askoz ere urrunago kontzertuak
eta euskal dantzak aurkitzen dira. Azken jarduera horretan, euskararen
erabilera (% 67) oso handia da euskal hiztunen artean, dena den, jardue-
ra mota horretan hizkuntzaren erabilera mugatua izan ohi da, sarritan
bertaratutakoei dantzaren urratsak adierazteko besterik ez baita euskara
erabiltzen.

Euskal hiztunen artean, euskararen erabilerak gehiengoa du dantza
ekitaldietan, pastoraletan, maskaradan eta bertsolaritzan.

II. IPAR EUSKAL HERRIKO KULTURA-ESKAINTZA

1. Euskal Kultur Erakundea 

Artikulu honetan, Ipar Euskal Herrian hiru hilabetean izandako kultura-
eskaintza aurkeztuko dugu. Horretarako, Euskal Kultur Erakundeak
argitaratutako astekaria aztertuko dugu. Ezinbestekoa da erakunde horri
buruz zerbait esatea. Euskal Kultur Erakundea 1990. urtean sortu zen
elkarte eta erakundeen bultzadari esker. Orain arte, Estatuak (Kultura
Ministerioak), Akitaniako Eskualde Kontseiluak, Kontseilu Nagusiak eta
Euskal Kulturaren Aldeko Herriarteko Sindikatak diruz lagundu dute;
hemendik aurrera, Euskararen Erakunde Publikoak emandako aurrekon-
tua jasoko du. 146 udalerrik eta ehun elkarte inguruk osatzen dute Eus-
kal Kultur erakundea, 850.000 euroko aurrekontua du, eta 7 lagunek egi-
ten dute lan bertan.

Euskararen Kultur Erakundea euskarazko kultura —jarduera eta—
bizitasunaren funtsezko osagaia da Ipar Euskal Herrian. Parte-hartze akti-
boa du norbanakoek nahiz elkarteek aurkeztutako proiektuen garapene-
an, eta horretara zuzentzen du aurrekontua. Baina bere proiektuak ere
garatzen ditu; esaterako, Batekmila proiektu garrantzitsua. EKEk hainbat
alor jorratzen ditu, eta garrantzitsuenak prestakuntza, sorkuntza eta heda-
pena dira. Hortaz, Euskararen Kultur Erakundeak kultura koordinatu eta
egituratzeko eginkizun garrantzitsua du, eta, aldi berean, elkarteen eta
erakundeen arteko harremanak laguntzen ditu (Etchegoin 2006).

2. Hiru hilabeteko kultura-eskaintza: 2006/09-2006/11 

Euskararen Kultur Erakundeak banatutako astekariaren arabera, 2006ko
iraila eta azaroa bitartean 120 kultur ekintza antolatu ziren 12 astetan;
hau da, 10 ekintza asteko. Ekintza horietako batzuk errepikatu egiten
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Hortaz, Ipar Euskal
Herriko kultura-eskaintza
askotarikoa da eta bi
ezaugarri nagusi ditu.
Alde batetik, eskaintzak
nahiz kulturaren
kontsumoak muga
politikoak gainditzen
ditu. Horrela, lana,
autoreak, programak,
konpainiak eta ikusleak
Euskal Herri osoan zehar
ibiltzen dira. 

dira herri batean eta bestean, noski, batez ere haurrentzako ipuinak, kon-
tzertuak eta antzezlanak.

Kontzertuen artean, sarritan euskal abesbatzak edo euskal kantariak
daude. Kasu batzuetan, Iparraldean ekoizten duten Hego Euskal Herriko
artistak dira. Literaturari dagokionez, haurrentzako ipuin ugari dago, eta
antzerkia oso heterogeneoa da: euskaratutako klasikoak, euskal autoreen
lanak eta kultura-adierazpen bat baino gehiago nahasten dituzten lan uga-
ri daude; hots, kantua eta dantza ere nahasten dituzte, bai eta, batzuetan,
bertsolaritza ere. Batzuetan, musikatutako poesia izan daiteke. Nahiz eta
kultura-ohiturei buruzko inkestan ikusi dugun zinema gehien kontsumitu-
tako alorra dela, hemen aztertutako eskaintzan ez da zinemarik ageri.

Hortaz, Ipar Euskal Herriko kultura-eskaintza askotarikoa da eta bi
ezaugarri nagusi ditu. Alde batetik, eskaintzak nahiz kulturaren kontsu-
moak muga politikoak gainditzen ditu. Horrela, lana, autoreak, progra-
mak, konpainiak eta ikusleak Euskal Herri osoan zehar ibiltzen dira.
Baionako autoreak ikus ditzakegu Donostian, bai eta autore bizkaitarrak
Lapurdin ere. Era berean, ikusleak mugaren alde batetik bestera igaro-
tzen dira, eta gero eta hego euskal herritar gehiagoa joaten dira maskara-
dak eta pastoralak ikustera (Jean Louis Davant 2006: 131). Heterogeneo-
tasuna da kultura-eskaintzaren funtsezko bigarren ezaugarria: denetarik
aurkitzen da eta generoak etengabe nahasten direla (antzerkia abestiare-
kin nahiz dantzarekin nahasturik ikus daiteke, etab.). Gainera, ikuskizun
bihurtu dira jarduera tradizionalei lotutako hainbat ohitura: sagardotara-
ko sagarren bilketa-garaian zenbait udalerri eta elkartek egun bereziak
antolatzen dituzte jarduera horiek ezagutzera emateko, eta bertsolari-
tzak, antzerkiak eta abestiak leku berezia dute egun horietan. Pottokei
(Pirinioetako zaldi-arraza) buruzko ekitaldi kultural bereziak ere antola-
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Heterogeneotasuna da
kultura-eskaintzaren

funtsezko bigarren
ezaugarria: denetarik

aurkitzen da eta generoak
etengabe nahasten direla

(antzerkia abestiarekin
nahiz dantzarekin

nahasturik ikus daiteke,
etab.). 

tzen dira adibidez. Hortaz, antzinako ohituren folklorizazioaren eta erri-
tualizazioaren aurrean aurkitzen garela suposatu dezakegu, modu bere-
an eta Boyer-ek diglosiari buruz zabaldutako tesiak jarraitzen baditugu
suposatu dezakegu, hipotesi bat besterik ez da gehiago ikertu beharko
litzatekeelako, euskararen kasuan ere oso litekeena da folklorizazio eta
erritualizazioaren fenomenoak gertatzea, euskararen erabilera sarritan
mugatua baita. Bertsolaritzan, adibidez, ez da arraroa euskararen erabi-
lera bertsoetara soilik mugatzea, eta haren inguruko guztiak (bidaiak,
lagunen arteko harremanak, etab.) frantsesez egitea.

III. EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA: ZENBAIT
SORKUNTZA-LAN BEREZI

Euskal Herriko kulturaren sorkuntza-lanen artean, batzuetan euskarak
leku garrantzitsua du. Horien artean, antzerkiarekin lotura duten hiru
aipatuko ditugu: pastorala, maskarada eta toberak; bai eta oso originala
den beste bat ere: bertsolaritza.

1. Pastorala

Pastoralak Zuberoa du jatorria. Antzerki mota horrek dantza eta abestia
nahasten ditu, eta zuberera klasikoan idatzita dago. Euskal Herriko per-
tsonaia garrantzitsuei buruzko kontakizun epikoak dira, eta ikusle ugari
biltzen dituzte. 2001. urtean, adibidez, 6.000 lagun bildu ziren pastorala
ikusteko. Oro har, pastoralek hiru ordu inguru irauten dute eta euskaraz
antzezten dira oso-osorik. Urte oso batez prestatzen dira udalerri edo
herri batean, eta bertan antzezten dira bi aldiz. Oro har, urtean pastoral
bakar bat edo bi (1991, 1992, 1999, 2001) besterik ez da antzezten (Davant
2006: 129).

2. Maskarada

Maskaradak Zuberoako inauteriekin du lotura; antzerkia, dantzak,
mozorroak eta “predikua” nahasten dituzte. Duela gutxi arte, gizonezko-
ek soilik (gazteek, oro har) parte hartzen zuten; orain, emakumeak ere
onartzen dituzte. Maskarada herriz herri joaten da neguan, udaberria iri-
tsi arte. Herri bakoitzean, 200 edo 300 lagun biltzen ditu; horrek esan nahi
du, antzezpenak dirauen hilabeteetan oso ikusle ugari dituela. Pastoralak
zuberera klasikoan idazten diren bitartean, maskaradak ohiko hizkun-
tzan jokatzen dira eta euskara batez ere bertsoetan entzun daiteke.

Maskaradek bi talde aurrez aurre jartzen dituzte: Gorriak eta Bel-
tzak. Gorriek jauntxoak ordezkatzen dituzte, eta dantzariak Zuberoaren
irudia dira bertan. Beltzek atzerritarrak, txiroenak, ordezkatzen dituzte;
paradoxikoki, jauntxoak baino hurbilago daude Zuberoan jaiotako biz-
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tanleengandik. Maskaradek bilakaera izan dute; pertsonaia berriak ager-
tu dira, eta beste batzuk, berriz, desagertu. Dantza-pausoak ere sortu
dira, sarritan teknikoagoak eta fisikoagoak.

Maskaradako pertsonaien artean, honako hauek ditugu: entsenaria
(Zuberoako ikurra daraman banderaduna), zamalzaina (erdi gizakia, erdi
zaldia), gatuzaina (“katuak” egurrezko guraize antzeko batzuk darama-
tza), kantiniersa, txerreroa (makila baten puntan zaldi-buztana darabil,
eta bidea zabaltzen dio maskaradari).

3. Toberak

Toberak antzerki satirikoa dira, eta horiek ere dantzak, antzerkia eta ber-
tsoak nahasten dituzte. Antzerki mota hori Lehen Mundu Gerraren
hasieran sortu zen (Davant 2006: 133) eta modan egon zen 1938 arte. 1970.
urtearen ondoren, berriz agertu zen. Toberak gaurkotasun-gaiei buruzko
antzerkiak dira; satira motak dira, eta ereduzko portaera izan ez duten
pertsonaiak edo gertaerak aipatzen dituzte. 1988. urtean, adibidez, Gui-
llaume Irigoyenek tobera bat taularatu zuen (Deabruaren boketa) Fran-
tziaren eta Espainiaren arteko mugako polizia-kontrolak salatzeko
(Davant 2006: 133). Desfile batekin hasi eta amaitzen da fartsa, eta partai-
de guztiek parte hartzen dute bertan (www.eke.org).

4. Bertsolaritza

Bertsolaritza inprobisazioa da, eta abestuz, errimarekin eta bertso moduan
egiten da. Hasiera batean, bertsoek jai-izaera zuten, norgehiagoka
moduan abesten ziren eta bertsolariek bata besteari aurre egiten zioten
hainbat adierazpen publiko nahiz pribatu girotzeko: herriko jaiak, feriak,
azokak, desfileak, pilota-partidak, oturuntzak, ezkontzak, bataioak, etab.
Gaur egun, txapelketak egiten dira, eta bertsolari batzuk profesionalak
dira. Jai-izaera nonahi dago oraindik ere (bertso afaria) eta txapelketek ere
jai-izaera horri eusten diote, oro har ironiak eta umoreak ere leku garran-
tzitsua baitute. Txapelketek jarraitzaile asko dituzte eta milaka ikusle bil-
tzen dituzte. Ez gara bertsolaritzarekin gehiago luzatuko, artikulu honen
irakurleek ongi ezagutzen baitute. Irakurleek euskal kulturan oso garran-
tzitsua dela aitortuko dute, ziur asko. Izan ere, bertsolaritza euskararen
eta euskal kulturaren arteko loturaren adibide nabarmena da.	
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