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Biztanleez gain, zer galtzen dute 
herriek despopulatzean?
Dena. Zer galduko luke itsasoak ura 
galduko balu? Lehenbizi olatuak, 
gero arrainak, koralak, gatza... Ez gara 
ohartzen galtzen ari garenaz, eta egun 
batean ez dago itsasorik. Ez dira ba-
karrik harriak, elizak, hizkuntzak, 
ohiturak... Bizitza ari gara galtzen, lu-
rrarekin dugun kontaktua, lurra bera 
delako bizitza ematen diguna. Dena 
homogeneizatzeko bidean alde bate-
ra uzten ditugun gauza horiek guztiak 
dira bizitza.

kulturak balio du despopulazioari 
aurre egiteko?
Kulturak paper eraldatzailea du. Ez 
gaitu salbatuko, baina denok behar 
dugu bizitzeko. Herriek beraiek era-
baki behar dituzte aplikatu beharreko 
politikak, herriak izan behar dira pro-
tagonista. Gure burua berrasmatzea 
dagokigu, sortzaileak izatea. Kultur 
programak toki guztietara eraman 
behar dira, ezin dira populazioaren 
araberako edota udal bakoitzak duen 
diruaren araberako erabakiak har-
tu. Bost pertsonako herri bat zaindu 

beharreko altxorra da, hiriburu ba-
teko 10.000 biztanleko auzo bat be-
zainbeste.
 Herrikoa izateak oso estigma ez-
korra izan du azken hamarkadetan. 
Bizitzan zerbait izateko, hirira joan 
behar zen. Horrek min handia eman 
digu. Sinetsi behar dugu hori ez dela 
horrela, eta proaktibo izatea dagoki-
gula, gure balioa defendatzeko. Au-
toestimua indartzeak lagunduko du 
egoerari bira ematen.

Eta kulturak hobetu dezake 
autoestimu hori.  
Nola lagundu dezake kulturak he-
rrian ongi bizitzen? Batetik, zerbi-
tzuak behar dira –liburutegia, kultur 
etxea, antzokia–, eta bestetik, parte 
hartzeko aukera eman behar zaie he-
rritarrei. Herrietan baditugu abes-
batzak, kontzertuak... baina badirudi 
kulturarekin lotutako gauza garran-
tzitsuak hirian geratzen direla. Kul-
turak lagundu dezake herrian pozago 
bizitzen. Eta lagundu beharko luke 
herrian bizi denari ikustarazten ez 
duela ezer galtzen, eta ez dagoela 
arrazoirik handik ateratzeko. 

herritik hirira, 
eta berriz herrira

“longidako Ekain jaio nintzen. gure amak 
zazpi seme-alaba zituen, eta ikas zezaten 
nahi zuen, baina herrietan ezin zen. horrega-
tik, Iruñean urte askoz bizi izan ginen, baina 
bagenekien itzuliko ginela Agoitzera, han-
goak baitziren gurasoak. Arlo askotan aritu 
naiz, gizarte langintzan, euskararen arloan, 
udal hainbatetan, eta enpresa pribatu ba-
tzuetan. Azkenean, iritsi naiz nik asmatzen 
ditudan proiektuetatik bizitzera. Karekin Kul-
tura da nire proiektua: lan egiten dut ingu-
ruko herriekin, ideiak ematen, udal txikiek 
ideiak behar dituztelako. herrian bizitzea 
baloratzen dut, eta oraindik harritzen nau 
hogei minutura dagoen Iruñean, galdetzen 
didatenean zergatik bizi naizen Agoitzen. hi-
riaren eta herrien arteko arrakala fiktizioa da, 
imaginarioa, ez da benetazkoa”.

herrien despopulatzea zoritxarreko errealitatea da nafarroan; 
abiadura handian husten doa landa eremua. Kati leatxek 
(longida, 1966) kulturaren ikuspegitik begiratu dio fenomenoari, 
sinisten baitu kulturak lagundu dezakeela hustutzea moteltzen. 
herrietan ongi bizitzea bada helburu, kulturak horretan zer 
esana duela uste du, eta irudimenez eta ausardiaz jokatzeko 
unea dela dio. nabarralde Fundazioaren Herrigabetuak 
jardunaldietan aurkeztu berri du bere ikuspegia, Iruñean.

“Kulturak lagundu 
dezake herrian 
pozago bizitzen”

  aNDer pereZ     josu saNtesteBaN

hERRIAK KUlTURAz BE TE

Kati Leatxe Aristu



Urriak 25, 2020

argi-koNtra І 53

Bada masa kritiko edo azpiegitura 
nahikorik horretarako?  
Kontua ez da herri guztietan kultur etxe 
fisikoa izatea, baizik eta kultur etxearen 
ekimena zabaltzea. Eskualdekako zerbi-
tzuak antolatu behar dira. Toki guztietan 
ezin da liburutegirik izan, baina liburu-
tegiaren eragina zabaldu daiteke. Auriz-
berriko liburuzaina, adibidez, atez ate 
joaten da liburuak eramaten. Irudimena 
behar da. Baliabideak ere bai, noski, bai-
na horretarako daude administrazioa 
eta erakunde pribatuak. Elkarren arteko 
bidea jorratu behar da.

Zer motatako esperientziak daude 
martxan arlo horretan?  
Herrietan jende asko ari da lanean kul-
turaren eta ondarearen alde. Nik es-
perientzia xumeak ditut gustuko. Oso 
polita eta interesgarria da Abaurregai-
nako hilarrien museoarena. Nafarroako 
Gobernuak badu Landarte programa 
ere, jendeak oso ongi hartu duena, edo-
ta “Oinak hodeietan” egitasmoa. Ba-
dago Antartika Kultur Container ere, 
lanean ari dena bai Pirinioan, Eutsi Pi-
rinioa elkartearekin, eta bai Larragan, 
Gardatxo elkartearekin. Zerbait mugi-

tzen ari da, sormen handiko proiektuak 
dira.

kultur turismoarena bada bide bat, 
baina turismoa, askotan, aukera 
bezainbeste izaten da arrisku ere.
Nik neuk, turismoa egiten dudanean, lu-
rralde ezberdinak ezagutu nahi izaten di-
tut, herri txikiak, paisaia, natura. Baina 
badakit herri batzuetan kexu direla, tu-
ristek, askotan, ez dugulako errespeturik, 
dena desegiten dugulako, eta hori ez dela-
ko naturaz gozatzea, baizik eta kontsumi-
tzea. Denean bezala, oreka bilatu beharko 
litzateke. Zer baliabide dauzkagu herrie-
tan bizitzen laguntzeko, eta aldi berean, 
nola egingo dugu horrek bertakoa ez za-
paltzeko. Oreka hori herrietako jendeak 
erabaki beharko luke. Baina alderdi bakar 
batek ezin du dena salbatu. Egitasmo po-
litak daude, eta nik diseinatzen ditut, eta 
saldu. Baina kontu handiz ibiltzen naiz 
inor salbatuko dutela esaterakoan.

Zer baliabide dauzkate herriek 
kultura egiteko?
Bidankozen bada esperientzia polit bat, 
Pirineos la Nuit izenekoa. Han zeruaren 
garbitasuna frogatzen duen izendapena 

lortu zuten, izarrak behatzeko. Pentsa zer 
gauza erraza: zer argi kutsadura eskasa 
dugun gure herrietan, eta nola egin dai-
tekeen hortik baliabide bat. Beran, Tra-
montana egitasmoan, inguruan ditugun 
soinuak bildu zituzten.  Beti esaten dugu 
herrietan ez dugula deus, baina kontua da 
ausartak izatea, eta askotan ez gara. Ba-
liabideak baditugu, irudimena da landu 
behar duguna.

Emakumearen papera gakotzat  duzu.
Gauza jakina da ondarearen transmisioa 
emakumeak egin duela. Gaur egun ere, 
emakumeek lideratu dute landa turis-
morako bidea. Haiek dira, orokorrean, 
landetxeak kalitatez kudeatu eta bisita-
riak hartzen dituztenak. Kultur eremuan 
ere badira esperientzia politak; adibidez, 
Maddi Barber zinemagilearena, Itoizko 
urtegiak hondoratutako herrien suntsi-
pena irudiekin eta poesiarekin landu di-
tuena. Edota Marga Gutierrezek zuzendu-
tako Ekilibrio egitasmoa, besteak beste. 
Emakume askorekin elkartu izan naiz 
halako egitasmoetan: alkateak, kultur ku-
deatzaileak, irakasleak, gizarte zerbitzue-
tako langileak... Kulturan emakumeak 
egiten duen hori ikusarazi behar da. 

"beti esAten dUgU herrietAn ez dUgULA deUs, bAinA kontUA dA AUsArtAk izAteA, etA AskotAn ez gArA. 
bALiAbideAk bAditUgU, irUdimenA dA LAndU behAr dUgUnA”.


