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Esaten da gaur egungo gazteek ez 
dutela euskal kultura ezagutzen. 
Ados al zaude?
Beti aipatzen da transmisioaren 
garrantzia, eta aipatzen da hedabi-
deen lana edo kultur eragileena, bai-
na hezkuntzaz ez da hainbeste hitz 
egiten. Iratxe Retolazak eta Amaia 
Serranok lan bat egin zuten: haiek 
irakasle izango diren horien irakas-
le dira. Eta ziotenez, irakasle izango 
diren horiek  –eta askotan, kultura-
rekin lotura zuzena izango dutenak–, 
unibertsitatera iristean ez dakite 
ia ezer euskal kulturaz. Iaz, Azpei-
tian, jardunaldi batzuk egin ziren, 
eta gonbidatu gintuzten, Musikariak 
Ikastetxeetan programa aurkezteko.

Zergatik?
Kezka berdinarekin lotuta dagoela-
ko. Duela hiru bat urte, euskal mu-
sika hezkuntzan sustatzeko ikastaro 
batean, ondorio bat atera zen: zer-
gatik ez ikasleak musikariekin ha-
rremanetan jarri? Orduan antolatu 
genuen programa, arrakasta handiz. 
Iruñerrian D ereduan ikasten duen 

gazte batek –eta ez dago alde han-
dirik Iruñea, Donostia, Gasteiz eta 
Bilboren artean–, 18 urterekin, zer 
ezagutzen du? Euskal kulturarekin 
harremana badu, batez ere musika-
rekin izango du: maite du, konpar-
titzen du, joaten da kontzertuetara. 
Esan genuen: goazen ezagutzen di-
tuzten artistak haiengana eramatera.

Hor omen dago programaren 
arrakastaren giltza.  
Hezkuntzak ezagutza eman behar du, 
baina azala, sentsazioa eta esperientzia 
ere eman behar ditu. Noski, egon behar 
dira edukia eta ebaluazioa, baina bes-
tea ere bai. Euskal kulturak eta euska-
rak irabazteko duten espazioa hori da, 
esperientziarena. Euskarak oso zaila 
du ingeles edo espainiar musikarekin 
lehiatzea, ez bada sentimenduen eta 
esperientziaren bidez. Hemengo gaiez 
ari dira hemengo musikariak, idazleak, 
bertsolariak. Hori da engantxatzeko 
modua. Lortzen bada gazte horrek es-
perientziaren bidez lotura bat sortzea, 
bihurtuko da kontsumitzaile, eta akaso 
sortzaile ere bai.

kazEtaritzatik 
hEzkuntzara, Eta bEti 

ikastEn
“altsasun jaio, irunen hazi eta iruñean 
bizi den baina inongoa ez den pertsona 
naiz. Historia ikasi, kazetaritzan lan egin 
eta orain hezkuntzan dabilena. Hobeto 
idaztea gustatuko litzaiokeen kazetaria, 
eta orain hezkuntzan buru-belarri sartuta 
dagoena. asko ikasten ari naiz, asko ikasi 
dut egon naizen lan guztietan. Hori da 
niretzat lan arloan izan dudan suerterik 
handiena, ikasteko aukera handia izan 
dudala. Euskaldunon Egunkarian eta Be-
rrian 20 urtez egon nintzen, baina gero 
probatu ditut gauza ezberdinak, eta alde 
horretatik, profesionalki, etapa oso inte-
resgarrian nagoela uste dut”.  

“esperientziarena 
da euskal kulturak 
irabazteko duen bataila”

kuLtur transMisioa 
Hezkuntzan

Alberto Barandiaran

kazetaritzaren eremua atzean utzita, nafarroako Gobenuko 
Hezkuntza departamentuan ari da azken urteetan alberto 
barandiaran (altsasu, 1964). dena den, euskal kulturarekiko 
engaiamenduari eutsi dio lanbide berrian ere, eta 
transmisioaren alorrera bideratzen ditu ahaleginak. zeregin 
horretan, Musikariak Ikastetxeetan programa lantzen aritu da 
azken ikasturteetan, beste hainbatekin batera. orain, irakasgai 
berri bat abiatuko dute, euskal kultura ezagutarazi, eta batez 
ere, ikasleak horren bueltan sortzera bultzatzeko.
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Zerk huts egin du hezkuntzan, 
transmisio hori kolokan egoteko?
Hezkuntza gauza arautua da, batzuetan zu-
rruna, eta batzuetan hezkuntzaren kontra 
egiten da, helduek ezarritako zerbait dela-
ko. Hor interesa piztea ez da erraza. Ez da 
beti asmatzen edukiak plazaratzen, ezagu-
tzatik kontsumora pasatzen, eta hori eten-
gabeko gogoeta da hezkuntzan. Arazoetako 
bat da euskal kultura ez dagoela bloke gisa-
ra kontsideratua curriculumean.

Hain zuzen ere, zer toki du euskal 
kulturak Nafarroako curriculumean?
Aipatzen da euskal kultura transmititu eta 
sustatu beharra, baina eremu lauso sama-
rra da. Egiten da, baina ez dago araututa. 
Horregatik, Sormen digitala hautazko ira-
kasgaia eskainiko dugu aurten zazpi ikaste-
txetan, euskal kultura lantzeko, baina batez 
ere jendea sortzen jartzeko. Gazteek mundu 
osoa daukate sakelakoan; aukera gehiago 
dute ezagutzeko, baina baita sortzeko ere. 
Tailerren bidez, musikarekin, dantzarekin, 
arte plastikoekin, antzerkiarekin... esperi-
mentatzeko aukera izango dute, eta gero 
pilula batzuk sortuko dituzte, eta aldizkari 
digital batera igo. Gustatzen zaiena sortuko 

dute, eta bide batez, ezagutuko dute zer da-
goen, euskal kulturaren erreferentzietatik 
abiatuko direlako. Lau sortzaile izan dira 
gurekin lanean, eta egin dute haien ekarpe-
na: Oskar Alegria, Ines Osinaga, Oier Zuñiga 
eta Leire Urbeltz.

Hezkuntza ez da transmisioan eragile 
bakarra. Badira beste batzuk –etxea, 
komunikabideak... –, baina beti 
aipatzen da haien arteko atomizazioa 
eta kohesio falta.
Bai, hala da, baina zaila da. Ez dugu ahaztu 
behar gure komunitateak daukan tamaina 
daukala. Askoz gehiago dira kontsumitzaile 
potentzialak benetazkoak baino, eta  ho-
rrek eskatzen du gogoeta bat. Une hone-
tan, uste dut potentzialitate handia dagoela 
esperientzia eta hurbiltasunetik. Hezkun-
tzak ere hartu behar du horren kontzien-
tzia. Arazoa da Nafarroan ikasleen erdiak 
ez duela euskararekin inolako harrema-
nik hezkuntza arautuan. Hori tragedia da. 
Akats handia.

Zer jakinda atera beharko luke ikasle 
batek hezkuntza araututik?
Euskara eta euskal kultura hemengoak di-

renaren kontzientzia eduki beharko luke. 
Ez dela inongoa baino hobea, baina ezta 
eskasagoa ere. Ez dituela beste kultura ba-
tzuk ordezkatuko, baina nortasuna emango 
diola, ikuspegi zabalenean, haritz bat he-
mengotzat identifikatzen dugunean bezala. 
Kultura ez dela gauza inposatua edo arti-
fiziala, baizik eta adin guztietako jendeak 
sortzen eta partekatzen duena, txikia baina 
hurbila. COVID-19aren ondorioz ikasi dugu 
hirian ere txoriak badaudela, edo ez dela 
oso urrutira joan behar espazio ederrak 
bisitatzeko. Sentsazio hori atera beharko 
lukete gazteek, ez dela urrutira joan behar 
musika ona entzuteko, jende interesgarria 
ezagutzeko, inguruko gauza guztiei izena 
jartzen dien hizkuntza bat zainetatik su-
matzeko.

izen propioak ez dira inportante?
Izenak aldatzen dira: zuretzat oso inportan-
tea izango da Txirrita eta Laboa ezagutzea, 
eta beste batentzat Skabidean, edo Anari, 
edo Oihana Bartra. Esperientzia da inpor-
tantea. Edo beste toki batzuetan egiten den 
zerbait euskaraz egitea, rapa, edo trapa. Ja-
kin dezatela euskarak Takoneran oilar bo-
rrokak egiteko ere balio duela. 

"IzENAk ALdAtzEN dIrA: zurEtzAt oso INPortANtEA IzANgo dA txIrrItA EtA LABoA EzAgutzEA, EtA BEstE BAtENtzAt skABIdEAN, Edo ANArI,  
Edo oIhANA BArtrA. EsPErIENtzIA dA INPortANtEA".


