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Txikitik sortutako erakundea izan 
da Artziniegako Museo Etnografi-
koa. Lehen urratsak 1977. urtean 

eman zituzten, herriko jaien harira gaz-
te talde batek erakusketa bat antola-
tu zuenean. Ekimenak arrakasta izan 
zuen, eta hurrengo urteetan eskualdeko 
lanbide zaharrekin lotutako materialak 
biltzen hasi ziren; museo bat eratzeko 
ideia 1981ean sortu zen, eta 1984ko 
irailean zabaldu zituzten ateak, Arte-
ko Santutegiko ukuilu izandako loka-
lean. 2004an, espazio-arazoak zirela 
eta, museoa udalak utzitako eraikin ba-
tera aldatu zen, 3.700 metro koadroko 
erakusketa-esparrua atonduz. Trukean, 
museoko sarreren bidez jasotako dirua 
udalari ematen diote orduz geroztik.

Egun, museoak 14.000 bisitari baino 
gehiago jasotzen ditu urtean, 1.800 biz-
tanle dauzkan herri batean. Euskal He-
rriko bilduma oparoenetako bat gorde-
tzen duen erakusketa iraunkorraz gain, 
jarduera desberdinak antolatzen dituz-
te, baita hainbat argitalpen plazaratu 
ere, herrian doan banatzen den Gurdia 
aldizkaria kasu. Denbora honetan, mu-
seoaren kudeaketa Artea Etnografia El-
karteak eraman du modu autonomoan. 
Zuzendaria, idazkaria eta diruzaina 
asanbladan hautatzen dituzte, eta hi-
rurak boluntario aritzen dira lanean. 
Finantzaketa, aldiz, Artea elkarteak 

Arabako Foru Aldundiaren nahiz Eus-
ko Jaurlaritzaren diru-laguntza deial-
diei esker lortu du azken urteotan. Diru 
horrekin, bisita gidatuen zerbitzuaren, 
garbiketa zerbitzuaren, eta informazio- 
eta kudeaketa-guneen azpikontratazioa 
ordaintzen dira, besteak beste.

2017an, ordea, Arabako hezkun-
tza-aisialdiko eta animazio soziokul-
turaleko enpresen sektorearentzako 
hitzarmen kolektibo berria onartu zen 
―profesional hauen lan baldintza oro 
har prekarioez ere luze mintza lite-
ke―, besteak beste gutxieneko solda-
ten igoera aurreikusten zuena. Egoera 
horren aurrean, proiektuaren ardura-

dunak Udalarekin harremanetan jarri 
ziren, museoaren finantzazioa birplan-
teatzeko beharra helaraziz. Artea El-
karteak ez du funts propiorik, eta inoiz 
diru-laguntza batek kale eginez gero, 
gida-zerbitzua bazkideek beren poltsi-
kotik ordaindu ordez, Udalak gastu hori 
bermatzeko eskatu diote.

Udalaren aldetik, Iñigo Gomez alka-
teak urtarrilean sare sozialetan zabal-
dutako mezu batean adierazi duenez, 
ezin dute Artea Elkarteak proiektuaren 
kudeaketan duen erantzukizun eko-
nomikoa beren gain hartu. Hortaz, gi-
da-zerbitzua ordaintzeko ardura har-
tzekotan, udal gobernu taldeak (EAJ) 
bildumaren titulartasuna udalaren 
esku gelditzea eskatu du, zuzenean ala 
fundazio baten bidez. Arteatik, aldiz, 
erantzun diote fundazio bat sortze-
ko proposamena urrian luzatu ziotela 
udal gobernuari, estatutu-proposamen 
eta guzti; elkarteak salatu duenez, ho-
nen erantzuna txosten juridiko bat izan 
zen, patronatuaren gehiengoa Udala-
rentzat exigituz. Ez dirudi, beraz, ga-
tazkaren funtsa hertsiki diru-kontu bat 
denik, proiektuaren gaineko kontrola 
zeinek izan behar duen zehazteko lehia 
bat baizik. Emaitza ezaguna da: herrian 
giroa asko nahasi da eta, urtea hasi ze-
netik, museoa itxita dago, ateak berriro 
zabaltzeko datarik gabe.

josu NARbARTE

Artziniegako Museo Etnografikoa (Araba) herritar talde baten 
ekimenez sortu eta garatu izan da 35 urtez. Egindako lanari 
esker, Euskal Herriko lanbide eta bizimoduen inguruko bilduma 
aberatsenetako bat jasotzea lortu du. Urte hasieratik museoa 
itxita dago, ordea, Udalaren eta erakusketa kudeatzen duen Artea 
Elkartearen arteko desadostasunen ondorioz.
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KULTUR AZPIEGITUREN 
KUDEAKETA-EREDUA, AUZITAN
Ez da erpin gutxiko gaia. Euskal Herri-
ko museo eta kultur azpiegitura gehie-
nak, egunerokoan azpikontraten bidez 
kudeatuta egon arren, publikoak dira edo 
fundazio publiko-pribatuen esku dau-
de. Fundazio hauen patronatua erakunde 
publiko desberdinek eta partikularrek 
osatzen dute, proportzio desberdinetan. 
Baina, salbuespenak salbuespen, oroko-
rrean haietako batek dauka parte-hartze 
nagusia eta, horrenbestez, museoaren 
politika zientifikoa, komunikazio estra-
tegia edota kontratazio-politika bidera-
tzeko erabakimena. Artziniegako kasua 
berezia da zentzu honetan, Artea Elkartea 
baita, entitate “pribatu” gisa, proiektua 
era autonomoan kudeatu eta beharrezko 
finantzaketa lortzeaz arduratzen dena, 
diru-laguntza deialdi publikoen nahiz 
ekarpen partikularren bidez.

Auzi honek erakusten duenez, zerbi-
tzu kulturalen esparruan ere nahasgarria 
suerta daiteke ikuspuntu kapitalista ba-
tetik, baina sarri baita ezkerraren aldetik 

ere, sektore publikoa eta pribatua soilik 
bereizten dituen logika aplikatzea. Ho-
nen ikuspegian, izan ere, ez dira kabitzen 
irabazi-asmorik ez duten eta jabego eta 
interes kolektibora bideratuta dauden 
ekimenak. Hauek elkartasun eta ardura 

printzipioetan, atxikimendu askean, to-
kiko errealitatearen ezagutzan eta era-
kunde publikoekiko autonomian oina-
rritzen dira sarri, eta argi dago, beraz, 

beren praxia oso urrun dagoela enpresa 
pribatu baten ohiko jokabideetatik. Ikus-
puntu honetatik, funtsezkoa da txikitik 
kudeatutako ekimen-esparruak manten-
tzea, azpiegitura kulturalen arloan ere, 
bertan sortzen eta partekatzen diren dis-
kurtsoen aniztasuna bermatzeko.

Artziniegako kasura itzulita, ezin da 
ahaztu pertsona askok beren lanarekin 
eta atxikimenduarekin 35 urtez onduta-
ko proiektu batez ari garela. Inork mu-
seoaren kudeaketa-eredua aldatu nahi 
badu, ona litzateke lehenik eta behin 
azaltzea zein arazo ikusten dizkion mu-
seoa gaur dena izatera ekarri duen ere-
duari. Udalak proiektuan parte-hartze 
handiagoa izan nahi izatea zilegi da, eta 
bide asko ditu ekarpenak egiteko; baina 
horretarako garrantzitsua izango litza-
teke, urte hauetan guztietan proiektua 
aurrera eraman duten pertsonen lana 
aitortuta, egoeraren diagnosi zintzo ba-
tetik abiatzea, eragile guztien artean 
irtenbiderik egokiena bilatzeko. Bitar-
tean, museoak itxita jarraituko du, guz-
tion kalterako. 

‘museO biZiA’ ekitaldia Artziniegako museo etnografikoan. urtean behin egiten dute, bildumako 
materialekin zuzeneko esperientzia lantzeko. Artea elkarteko kideek zein museoko lagunek hartzen dute parte, 
baita herriko eskolako haurrek ere. ezkerrean: taberna. eskubian: botika. Argazkiak: Garazi ureta Ofizialdegi. 
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