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Hoy escribeKulturaren batzarrea eta
Paulo Agirrebaltzategi (*)
Esku artean daukat liburu txiki bat, Euskadi:
Herri Batzarrea izenekoa, 1978an argitaratua. Sei
urte besterik ez dira igaro; baina zein urrutikoak
ematen duten urte haiek! Batzarre-mugimendua
aski zabala eta sakona zen garai hartan. Gerora
motelduz, makalduz, urrituz eta suntsituz joan
da. Zergatik? Bi arrazoi funtsean: a) Hauteskunde "demokratikoen" izenean —kontuan izan
demokraziak herriaren egintea adierazten duela
berez- boterearen aulkitan eseri diren agintari
berriak, edota erakunde ofizialetara uste osoz
hurbildu direnak saiatu dira saiatu, botererik gabeko herriaren batzarreen indarra baztertzen eta
itotzen; b) Seguruenik, herri-indarrak bidez erdigaldurik gertatu dira, eta ez dute jakin batzarrearen mugimendua lantzen, bizkortzen eta sakontzen: nekea nagusitu da orduan.
Badirudi, ordea, urte batzutako itzulinguruaren
etsipenak jota edo, batzarrea bere eskubideak eta
lehentasuna galdatzen ari dela; hiru adibide bakarrik: EAJren azken aldiko krisian nabarmen
gelditu da aparatuaren eta oinarriko batzarreen
arteko tirabira; HB azken asteotan barneko gogoeta eta autokritika egiten ari da, eta besteren
artean, oinarriko batzarreen lehentasuna aitortu
eta horien indarra berritu beharra ikusi da nonbait; EKB (Euskal Kulturaren Batzarrea), urte
haietan eratu nahian ibili zen euskal kulturako
talde eta elkarte herritarren batzarrearen asmoa
eta projektua suspertu eta bideratu nahian dabil,
azken urteotako instituzionalismoaren liluraren
eta etsipenaren ondoren, indar horien koordinazioa eta dinamika berria lortzeko bidea batzarrea
delako, hain zuzen ere.
Hasieran aipatu dudan liburuak herri eta auzomailako batzarre-mugimendua aztertzen du, garai
hartako Laudioko eta Oreretako batzarre-experientziak nabarmenduz bereziki. Batzarrearen filosofiak udal-politikarako eta beste mailatako pol i t i k a r a k o balio duen bezala, ordea,
lantegietarako eta sindikalismorako, eskola eta
unibertsitaterako, erakunde herritar eta sozialetarako, erlijio-mundurako eta Elizarako, bai eta
kultur talde, elkarte eta erakundetarako balio du.
Beste alorrak alde batera utzirik, hain zuzen,
kulturaren alorreko batzarre-dinamikaz mintzatu
nahi dugu bereziki hemen. Euskal kulturaren eta
euskararen kinka honetan pil-pil dagoen arazoa
dela uste dut. Krudwig-en azken liburuak nabarmenago jarri du oraindik puntu hau eztabaidatu
eta argitu beharra: Zein bidetatik nahi dugu euskara eta euskal kultura, ez defenditu eta zaindu
bakarrik, eta bai berreskuratu, normaldu eta honen garapen nazionala eta soziala bideratu?
Sistema politiko eta sozialekin erabat loturik
egon gabe ere, horiekin zerikusi handia duten

batzarrearen kulturan

hiru filosofia modu daude, boterearen eta indar
herritarren —bai eta kultur boterearen eta kultur
indar herritarren— arteko harremana definitzen
dutenak; hiru hitz hauetara bil genitzake: Ordezkotza - Bitartekotza - Tartekotza. Agian hirurek
egiten diote dei, noizbehinka bederen, "demokraziari" -herriaren aginteari—; baina oso era ezberdinez aditzen da dei hori.
Ordezkotza... eta komisarioak. Herriaren indarra aitortzen dute boteredunek, eta horretaz baliatzen dira beren botereari eusteko eta hori zurikatzeko. Beren bizkarrean hartzen dute herriaren
erantzukizuna: agintepekoen ordez jartzen dira
agintedunak. Berauek omen dakite herriaren interesak interpretatzen; horretarako daukate argia
gorago ezarritako botereetatik; horiei eman behar
die kontu. Beren komisarioak dituzte herriarengana hurbiltzeko eta berorren interesak zeintzu
diren erakusteko. Eta bide horietatik sartzen ez
direnentzat dituzte beren "komisariak" ere... Herriak, berriz, buruzagien eta liderren eskuetan
utzi behar du bere erantzukizuna. Ordezkotzaren
"demokrazia" sustitutiboa eta "hierarkikoa" da.
Mitina da horren apoteosia.
Giro horretan girotzen da kultura aristokratikoa, elitista eta indibidualista; kafetegiko solasaldietan edota literatur-zirkuluetan nahiz "kulturlagun" bakartien geletan mamitzen den kultura.
Goi-kulturaren mezulari horien ahotatik edo lumatik zabaltzen omen da herriarengana kulturazko mezua, hori kulturarako gauza den neurrian.
Bitartekotza... eta komisioak. Demokrazia formaleko agintedunen eta agintepekoen —boteredunen eta herriaren— arteko harremana eratzeko
modua adierazten da hitz horren bidez. Tartean
hauteskundeak jarri ohi dira, non herriak bere
"bitartekoak" aukeratzen bait ditu, erakundeen
eta herritarren arteko jokoa joka dezaten. Herriak
ez du nonbait bere erantzukizuna inoren eskuetan uzten, baina bai delegatu, hauteskundeen arteko eperako. Agian nolabaiteko kritika eta protesta egiteko eskubidea gordetzen du bitarte
horretan. Komisioetan - batzordetan— sakabanatzen da orduan agintedunen eta agintepekoen arteko lotura: batzorde iraunkorrak, batzorde exekutiboak, batzorde delegatuak, batzordeak...
Agintedunen esku luzeak dira azkenean batzorde
guzti horiek. Bitartekotzaren demokrazia delegatua eta errepresentatiboa deitzen zaio horri. Hauteskundeak dira horren gailurra eta formalismoa.
Jende guztientzako kultura eskaintzen du bitartekotzaren demokraziak: horretarako ditu telebista, liburu-azokak, zinema jaialdi "izartsuak".
eurobistako kantaldiak... Egina, xehetua, gidatua
eman behar omen zaio kultura herriari. Herrikoia
behar du kulturak -besterik da herritarra — ;

saldu egin behar da kultura, eta horretarako kultur-publizitatearen sistemak landu.
Tartekotza... eta batzarrea. Herriak eta herritar
bakoitzak bere arazoak konpontzeko eta bere interesak bideratzeko bere burua, bere lana, bere
irudimena eta bere hitza "tartean" sartzen ditueneko sistema soziala eta politikoa da: norbera
"tarteko" gertatzen eta sentitzen denekoa, edozein arazo aztertzean eta edonolako erabaki hartzen denean. Tartekotzaren sistema hori bideratzeko eta eratzeko izan ohi da, hain zuzen,
batzarrea.Botererik,gabekoen indarrak biltzea eta
herritar bakoitza eta guztiak tarteko eta partekide
izatea eskatzen du batzarrearen sistemak. Demokrazia partizipatiboa eta zuzenekoa izendatzen
da hori. Batzarrea du bere oinarria, abiaburua eta
muina; asmo eta bide horren formak besterik ez
dira: Herri-batzarrea, batzarre iraunkorra, batzarre orokorra, tokiko batzarrea, batzarre sektoriala.
"Asanblada" izan daiteke batzarrean itxurazko
apoteosia; baina bai eta horren desitxuratzea ere.
Herriaren bizitzeko forma bezala ulertzen du
kultura tartekotzaren demokraziak. Kultura elitista-indibidualistaren eta kultura populista-masiboaren aurka, kultura herritarra eta elkartekoa
proposatzen du, non herritarrek, kultur talde, elkarte eta bazkunetan eraturik, beren irudimena
eta sormena landuko eta hedatuko bait dute. Batzarre-kultura da hori, horretan bakarrik izango
bait dira herritarrak beren kulturaren jabe. Textuinguru horretan eta helburu horren argitan gertatzen da, hain zuzen, garrantzizkoa Euskal Kulturaren Batzarrea. Batzarre-kulturak herrikulturari buruzko gogoetara garamatza; baina
horretaz hurrengoren batean ihardun beharko
dugu.
Bere lilura eta itxaropena ditu batzarreak;
baina bai eta bere etsipenak ere. Asmo eta projektu bat da batzarrea: maila guztietara, sektore
orotara eta bizitza osora zabaltzekoa: norberaren
eta guztien partehartzearen mistika piztea eskatzen du. Lan-modua da batzarrea: praktikoa eta
eraginkorra bihurtu behar da, etsipena zabalduko
ez badu; batzarrearen aszetika zaindu beharra
dago. Batzarre-sistema ez da erosoa: bakoitzari
eskatzen bait dio bere erantzukizunari erantzutea.
Erakunde modua da, azkenik, batzarrea. erakundearen azpian erori nahi ez duena: bizitzaren dinamikak agindu behar du hor, eta ez agintearen
formalismoak.
Batzarrearen sistema suspertzeko, indartzeko
eta sakontzeko garaian gaude euskal kulturaren
munduan. Batzarrearen kultura eskatzen du horrek.
(*) Euskal idazlea

