Euskal kulturginok, elkartu zaitezte! (II)

Alternatiba ala plataforma?
Ez dut hemen eztabaidan sartu
nahi: Zer den eta zer ez den euskal kultura. Kulturgintzan euskara
helbide edota helburu bezala hartua dutenei doa deia: Euskal kulturgin guztiok, elkartu zaitezte!
Printzipio bat ipiniz hasiko
naiz: Lana da kulturaren iturri
bakarra; giza lanaren gain eraikitzen da Herriaren kultura.
Kultur lanean diharduenari deitzen diogu kulturgina; baina kulturgintza ez da hesiz itxitako alorra, gizarte-sektore aukeraturen
bati dagokiona. Edozein giza lan
sortzaile da kultur lan. Hala ere,
ba daude lanbide batzu kulturakoak bezala bereizten ditugunak.
Ez naiz eztabaida horretan ere
sartuko.
Gure kulturaren sailen artean,
ba daude batzuk helbide (edota
helburu) bezala euskara darabiltenak: Euskal antzerkilari eta zinegileak; euskal irakasleak eta ikasleak; euskal kazetariak eta
hizlariak; euskal alfabetatzaileak
eta ikertzaileak; euskal gramatikagileak eta hiztegigileak; euskal
kantariak eta bertsolariak; euskal
idazleak eta itzultzaileak; euskal
argitaratzaileak eta banatzaileak:
euskal kultur eragileak eta eratzaileak;...
Sail bakoitzean ba dira taldeak,
elkarteak eta erakundeak. Alor zabala da kulturarena; eta Herri
txiki honetan ere oso sakabanatuak eta barreiatuak dabiltz horko
langileak, taldeak, elkarteak eta
erakundeak.
Inolako lan-alorretan nekez ikusiko dugu horrenbesteko anarkia.
Baina zer nahi dugu? Euskal kultur sail guztiak bilduko lituzkeen
Konfederazio sindikalen bat?
Goazen ideia batzu argituz...
Koordinazioa eta plangintza
Aidean eztabaidatuko bagenu,
ez dakit zertara iritsiko ginatekeen: agian kultur alorrak eskatzen duen askatasunaren izenean,
e d o n o l a k o k o o r d i n a z i o a k eta
plangintza orokorrak ukatuko genituzke. Baina ez da hori gure
oraingo arazoa. Euskararen eta
euskal kulturaren egoera honetan,
euskara helbide edota helburutzat
daukaten kulturginentzat bestela
ipintzen da arazo osoa. G u r e
egoera jakin honen gain egin
behar da galdera.
Aurreko artikuluaren arabera,

eta zazpi urtetako bideari jarraiki,
euskal kultur munduaren barruko
koordinazioaren eta plangintza
orokorraren premia onartuta dagoela uste dut.
Dikataduraren garaian denok
elkartzen ginduen kidetasun primitibo baina behinen batek; elkarri eusteko behar-beharrezkoa nabari genuen, tunel hartan nor bere
aldetik itota ez gelditzeko, eta argi
berriaren uste ona guztiontzako
eta euskail kulturarentzat suspertzeko.
Baina garai "berria" etorri zenean ez zen aski sailen (taldeen,
elkarteen eta erakundeen) kidetasun behinen hori; ez zen aski funtsezko solidaritasuna. Beharrezkoa
zen denen arteko koordinazioa
eratzea, ekintza guztiak osoan
hartzea eta abiaburu-helburu oinarrizko eta nagusi batzuren inguruan bateratzea. Horixe da, hain
zuzen, zazpi urteotan lortu ez duguna. Eta arazoa gero eta larriagoa da. Horrela senditzen dugula
uste dut, denok edo gehien-gehienok behintzat.
Baina zein abiaburu eta helburu dute koordinazio-plangintza
horiek? Nork eragin behar die?
Nola eratu behar dira? Horra
erantzun beharreko galderak, benetan zazpi urteotako etsipenak
gaindituko baditugu eta esperantzak mamitu.
E u s k a l Kultura e t a Instituzio

Publikoak
Euskal kulturaren plangintza
orokorra eta kultur talde-erakundeen arteko koordinazioa aipatzean, berehala sortzen da Instituzio
publiko
politikoadministratiboei buruz hartu
behar den jokabidearen eta horiek
duten eginkizunaren arazoa.
Herri honen mundu politikoan
gertatzen den banaketa nabarmenena ezaguna da: instituzio barrukoaren aldekoen eta instituzioez
kanpokoaren aldekoen arteko banaketa, alegia. Egia esan, banaketa hori ere ez da erabatekoa.
Baina hor dago, eta nabarmena
da. Arriskua dago —eta benetak o a - , banaketa horixe bera kulturaren alorrera eramatekoa.
Hasteko, kulturaren alorra instituzioez kanpokoa da noski; baina
ez da inola ere instituzioen kontrakoa. Kultur lana kulturginek
egiten dute, eta kultur talde, el-

karte eta erakundeek eratzen: basetik, oinarritik, gizartetik, herritik
sortutakoek, eta ez goitik ezarriek
(edo, goxoago izatekotan, "ipiniek"). Herritarra da kultura, herria beronen esanahi behinenez
ulertzen badugu: hau da, botere
instituzional —politiko, ekonomiko eta ideologiko— guztiei
buruz bereizia. Horregatik, euskal
kultur talde, elkarte eta erakunde
"herritarrei" beraiei dagokie aurren-aurrenik beren arteko koordinazioa lortzea eta kultur alorraren
plangintza orokorra lantzea. Beste
inolako alorretarako baino gehiago balio du kultur alorrerako
agintaritza publikoaren "subsidiariotasun-printzipioak-'.
Euskal kultur alorreko koordinazio zabala eta plangintza orokor
funtsezkoa bideratzean ezin daiteke hasi instituzio publikoei buruzko jarrera eta jokabide aprioristiko eta ukakorrekin. Irekia
izan behar du, hasteko; baina erabat autonomoa ere bai. Instituzio
publikoei beraiei utzi behar zaie
beren jokabidea har dezaten, euskarari, euskal kulturari eta euskal
kultur talde, elkarte eta erakundeei buruz. Beraien erantzukizunaren aurrean jarri behar dira.
Eta beraien erantzunaren arabera,
euskal kulturginek zehaztuko dute
beren jokabidea haiei buruz.
Guzti hori kontutan eduki beharra dagoela uste dut euskal kultur alorreko koordinazioa abiatzeko. Horren arabera, euskal
kultur alorreko koordinazioak ez
dauka Eusko Jaurlaritzatik edo
beste nonbaitetik etor daitekeen
plangintza orokorraren zain egoterik. Jarrera antzua litzateke hori.
Euskal kulturginei beraiei dagokie, aurrenik, euskal kulturaren
plangintza funtsezko eta orokorra
egitea: ez administrazio publikoari eta ez inolako projektu politiko konkreturi lotuta legokeena.
Administrazio publikoari ere ba
dagokio euskararen eta euskal
kulturaren normalpenerako plangintza orokorra egitea, baina administrazioaren ikuspegitik, eta ez
kulturgintzaren ikuspegitik. Bi
ikuspegi horiek hobeto zehaztu
beharra dago; baina, hasteko, ez
dago biak nahasterik eta maila
berdinean jartzerik. Zazpi urteotan ez euskal administrazio publikoak eta ez euskal kulturaren alo-

r r a k a s m a t u du p l a n g i n t z a
orokorra egiten; bakoitzak bere
ikuspegitik.
Indar kulturazkoek ez dute boteredunei edo administrazio publikoari kulturako "alternatibarik"
jartzekorik; askotan erabili da hitz
hori, baina, nere ustez, nahasketa
besterik ez du sortu, eta ezinaren
mina. Administrazio publikoaren
kultur politika eta plangintza orokorrari alternatiba, beste indar politiko alternatiboek bakarrik jarri
diezaiokete.
Jarkierarako pkataforma
Ez dago zalantzarik, indar kulturazkoen kultur "alternatiba"ren
asmoa, euskal instituzio publikoen
eta bereziki Eusko Jaurlaritzaren
politika zabalik eta plangintza
orokorrik ezaren hutsunea betetzera bezala etorri nahi zuela.
Baina koordinazioaren bila gabiltzan honetan, ez daukagu "alternatibaren" bidetik abiatzerik: administrazioaren
alternatibalik,
alegia. Euskararen eta euskal kulturaren "plataforma" zabal bat
izan behar du kultur indarren
koordinazioak.
Jarkiera edo erresistentziarako
plataforma. Euskal kulturaren
oraingo helburu estrategikoa normalkuntza da; eta normalbide horretan, berriz, oraingo egoeran,
erresistentziak definitzen du bere
taktika. Jakina, ez dago hemen eta
orain euskararen eta euskal kulturaren "egoera hori" aztertzen hasi
beharrik: Egoera, ingurua eta dinamika.
Hasteko, esan beharra dado,
jarkieraren taktika ez dela alternatiba bezala mamitzen. Edonolako
alternatiba politiko-administratibo
jakinen aurretiko programa da
erresistentziarena.
Erresistentzia, ordea, ez da slogan hutsa. Izpiritu batekin batera,
programa eskatzen du, ardatz nagusi batzuren inguruan egituratua.
Ardatz horien arabera, honela
definituko nuke nik euskal kultur
talde, elkarte eta erakundeen
koordinazioa: Gizartearen jaberazpenerako,
mobilizaziorako
errebindikaziorako eta ekintza bateraturako plataforma, funtsezko
abiaburu eta helburu jakinen eta
plangintza orokorraren gainean
eraikia.
Guzti hori aletu eta xehetu egin
behar.
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