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“Zuen eta gure artean amildegi itzela existitzen da. Hain 
zuzen ere, zuetariko nahiz gutariko edonork ate hori gurut-
zatzea ezinezkoa izan dezagun; batzuek besteengana era-
mango gintuen zubia alegia…".

Jone Miren Hernández irakasleak1 2007an argitara 
emaniko liburu honen jatorria Marqués de lozoya 
kultur ikerkuntzako sari ospetsua (2005 urteari zegoki-
ona) irabazi zuen bere doktoregoko tesia izan da, 
teresa del valle antropologiako katedradunak zuzen-
durikoa.

Bederatzi kapitulutan egituratutako liburu mardu-
lak euskararen transmisioa ikertzeko hurbilpen antro-
pologikoaren zilegitasuna erakusten digu hastapenetik 
bukaeraraino, atal guztietan teoria/praktika bikoiztasu-
nak enbor bateratua osatzen duelarik, bizkar-hezur 
mamitsu horren lehen geruzetan perspektiba teorikoak 
erruz nabarmenduz eta irakurketa aurreratu ahala, 
metodo etnografikoan oinarritutako alderdi aplikatuak 
eta kasu-azterketak pisu dezente handiagoa beregana-
tuz2. Konkretuki, eskenatoki urbano konplexu batetan 
kokatzen gaitu autoreak, 1950-1970 urteen tartean 
ekonomia, politika zein gizarte eta kulturan izugarriz-
ko eraldakuntza prozesua jasan zuen gipuzkoako 
lasarte eta Oria aldean. euskal Herri osoan nozituriko 

1 euskal Herriko Unibertsitateko doktorea da eta baita irakaslea ere, 
Balioen filosofiako eta gizarte Antropologiako Sailean (filosofia 
eta Hezkuntza Zientzien fakultatea, donostia). Bilbao Bizkaia 
Kutxa fundazioko eta eusko Jaurlaritzako ikerketa programetan 
bekaduna izan zen eta 1996-2002 urteen artean egonaldiak burutu 
zituen atzerriko zenbait erakunde entzutetsuetan: londreseko 
Unibertsitateko goldsmith eta King eskoletan, californiako 
Unibertsitatean edota Massachusett-eko Unibertsitatean. liburuari 
dagozkion gaien arian, genero ikuspuntuak eta feminismoaren 
teoriak landuz hainbat argitalpen izateaz gain, proiektu akademiko 
zein profesionaletan trebatu izan da; batez ere antropologia 
linguistikoari eta hiri-antropologiari loturiko jakintza esparruetan. 
era berean, tolosako Udaleko berdintasun teknikaria ere izan da.

2 liburua amaitze aldera, ongi hornituriko atal bibliografikoarekin 
batera hiru eranskin gaineratzen ditu. lehenengokoan, lasarte-
Oriako kronologian ikergaiari dagozkion pasarteak jasotzen ditu: 
1300etik 1800eraino xehetasun historiko, artistiko eta 
monumentalak azpimarratzen badira ordutik aurrera industriaren 
ezarpenak hartuko du garrantzia, komunikabideen hobekuntzarekin 
eta gizarteko arazoekin batera. 1930etik mugimendu sindikalek 
eta udalerriko identitate-gatazkek bereganatuko dute garrantzia 
guda Zibila pasa arteraino. 1950etik aurrera (tesia zuzenean 
murgiltzen den garaia) gizarte-egituraren berregite nahiak 
ikuskatzen dira landaberri Ikastolaren sorrerako momentu 
klaberaino (1966; 1993an publiko bihurtu zen). estruktura 
sozialaren burujabetza geroz eta sendoagoa izaten joango da, 
euskararen aldeko lana ere asko handituz, 1985eko hurrengo 
momentu klaberaino (lasarte-Oria udalerriaren independentzia). 
1990etik 2000ra bitartean XX. mendeko historian mugarri izan 
ziren industrien desagerpenak agerkari sinbolikoa du paisaian 
erroturiko arkitekturen eraispenean (Brunet-en fabrika eta 
Michelin S. d. c.). Bigarren eranskinean udalerria ulertzeko datu 
eta ohar soziologiko/demografikoak plazaratzen dira 
(populazioaren hazkundea, migrazioaren gorabeherak), 1970eko 
garapena (hirigintza eta etxebizitza, hezkuntza, osasuna, gizarte 
zerbitzuak, kirolak, jarduera kulturalak), esparru ekonomiko, 
politiko eta laborala (lan-mundua, ikasketa-maila, dimentsio 
politiko instituzionala eta eremu soziolinguistikoa –ama hizkuntza, 
modelo linguistikoak, konpetentzia, gazteak eta euskara edota 
beste hainbat ñabardura eskaintzen dizkiguten taulak). Azkenez, 
landa-lanean parte harturiko informatzaileen genealogiak ere 
aurkitu ditzakegu zehaztasun biografikoekin, bizpahiru tipologiatan 
antolatuta segun eta zein toki duten etnografiaren diseinuan: 
lasarte-Oriako familiak, euskal Herriko beste leku batzuetatik 
etorritakoak, espainiako estatutik heldutakoak eta ikerlariaren 
familia propioa. Horiez gain, lasarte-Oriako historiaz dihardutenak 
ere badaude, arkitektoak, funtzionarioak, irakasleak eta gurasoak.

kobie antrop cult 14.indb   205 29/9/11   11:14:02

 

pensar que lo ha sido hasta la 
aparición masiva de nuevos medios de comunicación, 

http://www.bizkaia.eus/kobie

http://www.bizkaia.eus/kobie


206 cRítIcAS y ReSeÑAS

Kobie. AntropologíA CulturAl 14, año 2010 Bizkaiko foru Aldundia-diputación foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSn 0214-7971

aldaketa bortitzen paradigma, aipatu hamarkada hori-
en aurreragoko xehetasun historiakoak halabeharrez-
koak dira egoera garaikideagoak ulertzeko; baita 1970. 
urteaz geroztikoak ere, 1985erarte ez baitzen osatuko, 
adibidez, lasarte-Oria udalerri bateratua. gizarteko 
ezein esparrutan nabaritutako metamorfosiaren alderik 
garrantzitsuenetakoa hizkuntzaren afera izan dela ezin 
ukatu, euskarak batu duelarik errealitate berri horien 
aurrean identitate kulturalaren aldarrikapenerako 
esfortzurik behinena, euskal kulturaren eta nortasuna-
ren sinbolo gisa mugarrituz eztabaida linguistikoen 
esferatik haratago.

1.  Euskararen iragankortasunaren molde kultural 
antropologikoak: teoria, epistemologia eta 
metodologia berri batetarantz

“La memoria dialoga con lo vivido y con la vida misma, 
substrato sobre el que se fija la percepción de cada uno y de 
su biografía, y en base a la que se definen y redefinen los 
parámetros de ubicación en el mundo”.

(Hernández 2007: 129)

euskararen erabilera balioak eta sinbolikoak nabar-
mentzen dizkigu autoreak lehen kapituluan, hizkun-
tzaren mantenua eta fideltasuna galera eta desagerpe-
narekin kontrajarriz, beti ere iraganetik etorkizunera 
nahiz familia-mundutik komunitatera doan kronotopo-
sean zubi-espazioak gailenduz, eta prozesu horietan 
datzan ikerkuntza soziala berau konposatzen duten 
elementu soilen jarraitasunean topatuz: epistemologia, 
teoria eta metodoa. familiak eta komunitateak une oro 
izan baitituzte sekulako elkarrekintzak, ingurunearekin 
komunikatzeko tresna ezinbestekoa hizkuntza izanik. 
Ikerketa-lanaren helburu orokor eta berezituekin bate-
ra, beraz, klabe epistemologikoak eta hizkuntzari 
atxikitako nozio teorikoak landuko ditu autoreak, 
espazio soziolinguistikoa deritzonaren baitan memori-
ari eta bizipenari loturiko erreferentziak ahaztu baga; 
hauexek baitira narrazio bakun edo konpartituetan 
gizarteratzearen, heziketaren, lortutako jakintzaren, 
elkar banaturiko esperientzien eta, oro har, informazio 
fluxu anizkoitzen berri-emailerik oparoenak. Hitz 
batean, transformazio bizian zegoen komunitatean 
euskarak izaniko eboluzioa ulertzeko ahalegin akade-
mikoa bizpahiru galderen erantzunean laburbildu dai-
teke. lehenengo eta behin, zein elementu behar ditu-
gun transmisio hori definitzeko eta konprenitzeko; 
bigarrenik, nola gertatzen den transmisioa gizarte 
eraldaketa sakonen muinoan dagoen testuinguru sozio-
linguistiko elebidunean eta azkenez, komunitate-bizi-
tzaren eta identitatearen aspektu orokorragoetan 
euskararen transmisioak duen jokabidea. Hizkuntzaren 
ikasketan eragiten duten diziplinek (soziolinguistika, 
hizkuntzaren soziologia edota historia eta bereziki 
antropologia linguistikoa), janzkera espezifikoa eraku-
tsi beharko lukete euskal Herrian, hizkuntzari dagoz-
kion fenomenoek pisu erreal eta sinboliko gainjarriak 
baitituzte, pluraltasunean mugituko liratekeen angelu 

teoriko zein metodologikoen premia izanez. nola edo 
hala, Jone M. Hernándezek etnografiaren potentziari 
eskaintzen dio konfiantza, planteatzen diren galderen 
erantzunaren bilaketan perspektiba basikotzat izanez, 
alegia, sentsibilitate estetikoa beregain hartuko duen 
esperientzia etnografikoa, oroimenaren eginkizunare-
kin batera.

Bestalde, goian esandako genero-ikuspegiak kriti-
ka feministan izango luke gorpuzkera (teoria feminista 
eta soziolinguistikoen arteko konfluentzian), limitee-
tatik eta margenetako espazioetatik proposamen teori-
ko metodologiko baliotsuak jaurtikiz. Horietako anitz 
erabili izan ditu autoreak beste norabide ohikoagoekin 
tentsioak ezartzeko. Izan ere, hizkuntzaren ikasketa 
gauzatzeko bi ildo nagusi azpimarratzen ditu: kultura-
ren baliabide eta praktika legez (antropologia linguis-
tikoaren bidea; Sapir, Whorf eta Boas berbera ere 
hemen kokatu genitzake3) edo errealitate sozial handi-
agoen ispilu eta isla bezala: “aducir que las palabras o 
las lenguas están relacionadas con una amplia diversi-
dad de aspectos sociales significa reconocer que en 
realidad conllevan un poder que va más allá de lo 
descriptivo o comunicativo y que afecta a otro tipo de 
procesos individuales y colectivos”4. Azken finean, 
gizarteko praktika kulturalarekin batera hizkuntza 
aztertzera garamatzate bai batak eta bai besteak (hiz-
kuntza, kultura eta gizartea barnebiltzen dituzten dis-
kurtsoekin). Hizkuntzak bizi duen ordenu sozialaren 
errepresentazio sisteman eragin izugarria izango du, 
gizartearen eraiketan eta berreraiketan esangura eraba-
kigarriak eta egituratzaileak izanik. estruktura horre-
tan, gizartearen eta hizkuntzaren arteko harremanak 
finkatzeko moduak alegiazko irudi konkretuak marraz-
tuko dizkigu, kosmo-ikuskera (kosmobisio) humanoan 
hizkuntzek nola eragiten duten adieraziz eta sistema 
hegemoniko horietan jokaeren produkzio eta errepro-
dukzioak ere erabat bideratuz. Kontu egitekoa da, era 
berean, homogeneotasun linguistikoak aparatu ideolo-
gikoekin historikoki izan duen lotura tinkoaz, senti-
mendu nazionalak eta halakoak izen bakarreko hiz-
kuntza ‘nazional elkartuen’ ideiez indartuz, batez ere 
europa zaharreko estatu modernoetan.

Bigarren kapituluan hizkuntzaren eta gizartearen 
arteko erlazioan kausitzen diren irudiak eta narrazioak 
erakusten dira, elementu biak kateatzen dituen harre-
man hori agerian usteko modurik erakargarriena auto-
rearen esanetan. eginkizun horretan, prozesu semioti-
koetan eta hizkuntzaren irudi sozialaren konfigurazio-
an jartzen da arretarik nagusiena. Izan ere, hizkuntzen 
errepresentazioaren historia euskal Herrian egiteke 

3 Hizkuntzak biltzen gaituen errealitate (mundu) kontzeptualki 
erlatiboaren eraikuntza mentalean eragiten du, kognitibotasunaren 
mapak eta kultur ikuskera holistikoaren (globalaren) kategoriak 
gure pentsamenduan konfiguratuz.

4 Hernández garcía, J. M. Euskara, comunidad e identidad. 
Elementos de transmisión, elementos de transgresión, 
MInISteRIO de cUltURA (dirección general de Bellas Artes 
y Bienes culturales, Subdirección general de Museos estatales). 
Madril, 2007: 40. 
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izanik, hizkuntzarentzako espazio funtzionalaren 
beharra nahitaezkoa dela ikusi da azken boladan, dis-
kurtso politiko eta ideologikoarekin identifikaturiko 
deskribapen eta gogoetatik bereizturikoa. euskararen 
kasuan ‘ikonizazioa’ (iconicity) hizkuntzak identitate-
kodeekin duen batasun zuzenean betetzen baita, tentsi-
oz eta kontraesanez hornituriko polemiken arian, adi-
bidez ‘euskaldun’ izateak zer suposatzen duen –edo 
suposatu beharko zukeen– deskribatzen hasiz gero. 
Hain zuzen ere, balio kolektiboei eta identitateari tra-
dizioz loturiko nazio-eraikuntzan hizkuntzaren balio 
erantsia arbuiatu ezin dezakegunean: “esta relación 
entre cultura y esencia, vínculo presente en la defensa 
de lo vasco como una manera de ser […] constituye 
una hipótesis que será retomada en épocas más recien-
tes por autores como Ortiz Osés y Oteiza, pero que se 
encontraba presente en el pensamiento de Arturo 
campión o el mencionado Humbolt” (Hernández 
2007: 73). ‘euskal unibertso’ baten eta, are gehiago, 
‘euskal moral’ baten defentsan aurkituko dugu, beste-
ak beste, campión bera, transmititzeko jada arazoak 
antzematen ziren garaian; horri guztiori premisa ideo-
logiko eta politikoetan euskarritu izan diren elementu 
mitiko eta esistentzialistak gehituz (‘euskaldun’ izate-
aren ‘esentzia’ edota ‘euskal arima’, Oteiza gogoratuz 
bederen). esandakoan ‘euskal baserritarraren’ arketi-
poak ere balio izan du, ‘euskaldun’ izatearen prototi-
poa ‘etxeari’ eta ‘sendiari’ erabat atxikia: “el manteni-
miento del modelo arquetípico de familia, aquel que 
aparece conformado por las parejas euskaldunes que 
se mantienen dentro de su entorno rural originario” 
(Hernández 2007: 99). Baserriak duen osotasun irudi 
boteretsua ‘herriaren’ errepresentaziorik sinbolikoene-
tarikoa eta aldi berean galzorian legokeen ‘euskaldun-
tasunaren’ metafora litzateke, ‘herria’ eta ‘etxea’ lotzen 
dituena; naiz modernitatearekin eta, batik bat post-mo-
dernitatearen garaian tertzioak aldatu.

2.  behin batean Arantzazun: Euskararen inguruko 
gizarte-historiaren arnasa berritua

"Gizakiari ez zaio Euskara bueltatu behar; aitzitik, Euskarari 
bueltatu behar zaio berriro ere gizakia".

Oteizari egotzitako hitz hauekin gogoetara dakar-
gu, liburu honek aparteko garrantzia ematen dien 1960 
eta 1970eko hamarraldi haietan euskarak pairatutako 
egoera aldakorra eta neurri batean behintzat noraeze-
koa, ez bakarrik erasoaldi arrotz, bortitz edo gogorra-
goen aurrean baizik eta komunitate ‘euskaldun’ derit-
zonaren baitan ere. nahiz eta, beste batzuen artean 
txemi Apaolazak behin edo behin komentatu duen 
bezala, akaso ‘gu geu’ komunitate ‘euskaldun’ horren 
ustezko homogeneotasunaren barnean apurketarik 
sekula izan ez zela zirudien. Hala ere, garaiko beste 
hamaika borroketatik at ‘gu etniko’ horretan sentsibi-
litate desberdindurik bazegoela onartzea ez litzateke 
beste munduko asmakizuna, horietako batzuk –bi 
batez ere– euskara Batuaren aferan mihia erakutsiko 
zutenak.

nahitaezko sinplifikazioak perspektiba orokorra-
goak ezabatzea zeharo eragingo ez digulakoan, liburu 
honetan ikertzen den kronotopos horretan ere esan 
dezakegu nola edo halako isla izango zuela urte horie-
tan bizkortu zen eztabaida sutsuak. Izan ere, badakigu 
Arantzazuko frantziskotarren monasterioan antolatu 
ziren bilkuretatik jaiotako euskara Batuaren haziek ez 
zutena ernalketa baketsua ezta txit barea izan. Beti 
onartu izan da bertan finkatutako oinarriak ziurrenik 
ez zirela hoberenak edota zuzenenak izango, baina une 
haietan mahai gainean zegoen bakarra huraxe zen. 
Modernitate berantiarrari aurre egingo zion euskarak 
ezingo zuen jada testuinguru jakin batzuetara bizirau-
pena mugatu. Aitzitik, euskararen mundura urreratzen 
zihoazen pertsonak eta taldeak dagoeneko ezin ziren 
ohiko ‘euskaldun’ delako patroietan sartu. ‘euskalduna’ 
izateak bizitzako ezein alderdi inplikatzen baitzuen, 
lehen aipatu bezala: familiaren eta tradizioaren indarra 
hor zegoen, euskararekiko atxikimendua ez zen nola-
halakoa baizik eta herri-hizkera biziari zegokiona, 
tokian tokiko aldaerekin, eta erlijio-grinak ere ezin 
zuen nola-halakoa izan; kristautasunaren barneko 
katolikotasun ezaugarriei eta praktika komun konpar-
tituei lotua baino. Orduraino gertatu ez bezala, 
euskararen ezagupenera beste ‘lurralde’ batzuetatik 
ailegatzen ziren jende-aldrek (atzerrikoak, migrazioa 
dela eta berregituratutako sendiak, e. a.) beharbada ez 
zekarten familia ‘euskaldunekiko’ erlazio handirik, 
hizkuntza ezezaguna zuten eta tradizio erlijiosoari 
dagokionean ere agian beste pentsamendu edo jarrera-
rik izan zezaketen. Hala ere, pertsona horien euskal-
duntzea alde orotatik positiboa izan zela orain ez luke 
inortxok ere zalantzan jarriko, bestelako onurekin 
batera (ofizialtasuna, normalkuntza, akademiaren 
–euskaltzaindiaren– berpizkundea…). Alabaina, 
gizarte-egitura ezagunak kolokan jartzeak esnarazi 
zuen duda-mudako pasarte eta errezelorik ere. Hortik 
begiratuta, euskara Batuaren aspektu linguistikoetan 
edota haien azpian (gramatikan, ortografian; ‘h’ grafi-
koaren erabilera, ‘s’ eta ‘z’-ren arteko tira-birak, Ipar 
euskal Herriko hizkerari egindako keinuak, euskalkiei 
botatako ‘eraso larria’ uniformetasun ‘sintetiko’ eta 
‘ulergaitzaren’ mesedetan…) mintzo ziren arazo sozio-
politiko nahiz antropologiko eta ideologiko askotari-
koak. euskara modernitatearen ateetara eramateak 
esfortzu kolektibo galanta suposatu zuen eta eman 
zuen zimeltzen utzi beharko ez genituen fruitu ugari. 
Printzipioz euskararen batasunaren aldekoa ez zen 
beste posturak ere landu zituen transmisiorako plata-
formak eta erakundeak (ikastolak, gau eskolak, heldu-
en alfabetatzea eta abar). Haiek jarraitu zuten ibilbide 
mugatuagoak izan duen helmugaz badugu kontzientzi-
arik eta, orotara, ahal izan duten biderik logikoena 
duintasunez jorratu zutela esan behar. Bien bitartean, 
hamar urte baino gehiagoz kamino bazterrera jaurtiki-
ta egon ondoren, basilikako frisoan jarriko zituen 
Oteizak Apostoluak eta Pietatea 1968-69ko tarte 
horretan, Arantzazuko komentua eta inguruneko pai-
saia menditsua euskal kosmo-ikuskera berreskuratua-
ren behin-betiko parajerik sinboliko eta enblematikoe-
netarikoa bilakatuz.
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Jone Hernándezen lana lekuko, oraintsu lerro hau-
etara ekarri berri dugun ‘euskal morala’ elizan, famili-
an eta hizkuntzan sostengatzen zen. Horrela, transmi-
sioak interes berezia hartzen du zenbait balore espezi-
fiko mantentzea ahalbidetzen duen neurrian; kultura-
ren kontzepzio jakina, erlijioa edota gizarte-ordenua5. 
gatazka horiek, oro har, euskal kulturan erroturik 
zeutzan pentsaera soziologikoaren homogeneotasuna 
aldrebestuko zuten ordutik aurrera. Barne-zurrunbilorik 
gabeko kultura eta gizartearen aurpegi utopikoa soilik 
erakusten zuena: “fundamental a la hora de defender 
una particularidad identitaria que, en su crisis existen-
cial (proceso de minorización), debe (re) construirse 
cono oposición a lo externo (dominante). Una lógica 
que obliga a la negación de la diferencia y la diversi-
dad intra-grupal” (Hernández 2007: 89). Ildo honetan 
Oteizaren idazlanak gogora ekartzen dizkigu J. 
Hernándezek:

“Intelectuales y artistas –entre los que destaca el 
escultor Jorge Oteiza– han venido trabajando e inves-
tigando sobre la importancia del vacío (la negación) 
como espacio contenedor de esa esencia e identidad. 
Un vacío contenido en la idea de ‘uts’, palabra que 
expresa al mismo tiempo negación y recipiente, y cuya 
virtud radicaría en su capacidad para establecer <un 
campo de exclusión o discontinuidad (…) una delimi-
tación del sentido> (Zulaika 1988: 353)” [Her nán dez 
2007: 93].

Joseba Zulaika antropologoarentzat euskal mitolo-
giako numenik inportanteenetakoa den Mari ‘eza’z 
elikatzen da (Oteizak ‘uts’ lez transformatzen dituen 
kutxa metafisikoetan), kulturari limitearen eta ‘muga’ 
izaeraren funtsezko kontzeptuak ezarriz. Izena duen 
orok euskal kultura mitikoan izana ere baduela maiz 
entzuna dugu denok, eta ‘izana’ omen zuten ‘misterio’ 
horiek guztiek beren buruak gorde behar izan zituzten 
Marik harkaitzezko mendi-tontorretako leize-zuloetara 
alde egin baizen pronto, inperioak inportaturiko beste 
‘misterio’ indartsuago batzuen jazarpenarekin. Horiek 
guztiak XX. mendeko 50, 60 eta 70. hamarkadetan 
hasiko ziren apurka-apurka burua altxatzen, kobazulo-
etako zirrikituetatik eta gotorlekuetatik egun argitara 
–edota ilargi amandrearen gau lurrintsuetara– buelta-
tzen; baliteke lehendabizi drama eran eta azkenez 
komedia gisa, historia errepikatzen den gehientxoene-
tan bezalaxe. ‘euskal arimaren’ esentzia (‘euskal 
moralaz’ bestelakoa eta espresuki desberdindua) eme-
tasunaren ezaugarriekin definitzen dela diote; horrek 
ere bere eragina izango zuen seguruenik euskal espa-
zio erlijioso primitiboaren irudikapenean eta, nola ez, 

5 Honek esan nahi duena da, kosta egin zitzaigula hizkuntzaz edo 
abertzaletasunaz gain beste ‘euskaldun’ ezaugarri ‘petoetatik’ 
askatzea (kulturak barnebiltzen dituen aspektu oro, jaioterritik 
sinesmenetaraino) eta ‘euskaldunon’ homogeneotasun-ezaz 
ohartzea. diskusio zein arrazoi linguistikoak mila eta bat izango 
ziren baina argi dago horietan guztietan zehaztasun kultural 
saihestezinak islatzen zirela. Urteak pasa ahala, aurkakotasunen 
amildegiak joan dira biguntzen eta karga ideologikoen zorrak 
nolabait kitatzen.

aurreko paragrafoetan estimatu ditugun gorabeheretan 
(Mari jainkosaren benetako izena ere ez baitugu eza-
gutzen, kristautasunak Amabirjinaren figurarekin ino-
zoki parekatzeko eman ziona baino).

Hala ere espazio mitikoak hor dirau, denboraren 
iragankortasunari eutsiz. Modernotasuna eta tradizioa 
kontrajartzen dituen antzerako dualtasunekin mendee-
tako transmisio modeloan hausdurak gertatu izan dira 
eta krisi horiek baldintzatu dute ‘locus’6 berrien asma-
kizuna, horietako bat ikastola7 izanik, XX. mendeko 
hirugarren herenean nolabaiteko ‘euskal kulturan’ hezi 
izan garenon belaunaldientzat. dioguna ongi baino 
hobeto laburbiltzen du autoreak: “el mantenimiento 
del euskara es simbolizado por los valores de la comu-
nidad euskaldun. Por otro lado, las señas de identidad 
atribuidas a la comunidad erdaldun son generalmente 
señaladas como origen y causa de los procesos y cir-
cunstancias presentes en el retroceso histórico del 
euskara” (Hernández 2007: 80) “y la transmisión se 
plantea más como elemento de incertidumbre, que 
como objeto de estudio e investigación” (Hernández 
2007: 101).

Alabaina, XXI. mendearen hasieran kokaturiko 
begiradapean, gaur egun bizi dugun denboraren sos-
tengua litekeen iraganeko lehengaiak eguneratzeko 
ibilbideak jorratzen ditu J. Hernándezek, hizkuntzaren 
alderik publikoena bere eguneroko erabilera izaki, 
euskararentzako ‘urbanismo berrituaren’ testuingurua 
identitate sustraitu horren agertokia izanik. 
Hizkuntzaren eta identitatearen erlazioetan, hortaz, 
euskal gizartean hizkuntzak duen ‘locus’ edota lekua 
berrantolatuko da:

6 Autoreak berak argitzen du ‘locus’ terminoa Aldo Rossi arkitekto 
italiar ospetsuaren proposamen kontzeptualetatik hartua duela. 
tokian tokiko eta bertako arkitekturaren arteko erlazio bitxia 
definitzen du ‘locus’ hitzarekin. Mundu klasikoan eraikinak edota 
hiria bera altxatzeko eta antolatzeko aukeraturiko lekuak garrantzia 
erabakigarria zeukan, ‘genius loci’ zeritzon ‘jainkoaren’ ideiaz 
adierazia. Hortik abiatuta sortu izan diren interpretazio anitzak 
aztertu ditu A. Rossik, bertatik eratorritako efektuak eta ideia 
horren iragankortasuna balioetsiz. Azpi-azpian, eraikitako 
formaren eta oinarrizko elementu batzuen arteko harremanak 
erakutsi nahi ditu, hiria, monumentua eta zeinua loturik 
mantenduko lituzkeen tradizioan. eraikuntzarekin 
–eraikitakoarekin– eta bere limiteekin hartu-emanean jartzen du 
A. Rossik ‘locus’ delakoa, denboraren eta espazioaren mugekin 
eta horrek eusten duen berreskuratutako iragan memoriarekin.

7 letra larriekin idatzita ikastola izan zen XX. mendearen bigarren 
erdialdean euskararen nahiz euskal kulturaren mantenua eta 
transmisioa segurtatzeko erakunderik sinbolikoena, horrekin 
batera euskararen lurraldetasunaren kartografiak ere antolatuz. ez 
dugu eztabaidatuko, beraz, ikastolen sorrerak suposatu zuen lan 
eskerga eta harrotasun kolektiboa. Bestalde, letra xehez ikastola 
‘euskal eskola’ ere bada, hau da; euskal eskola publikoa, nazionala 
edo dena delakoa eduki arte ikastolak izango ziren beharrizan hori 
ordezkatzera deituak (probisionaltasunez). geuk ezagutu dugu, 
zoritxarrez nolakoak izan ziren euskal eskola publikoaren garaiko 
hartu-eman sutsuak ikastola batzuen publikotasunarekin eta beste 
batzuen zalantzekin. Honetan ere, 60 eta 70. hamarraldietako 
buruhausteek berriro aurkituko zuten eskenatokia, salbuespenak 
salbu, hezkuntzaren panoraman.
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“Si existe un verdadero interés en vislumbrar cual puede 
ser el futuro de una lengua minoritaria y minorizada como 
el euskara y cuales son las claves de su transmisión, 
entiendo que debemos ser conscientes de que los paradig-
mas tradicionales no han hecho sino incidir en un modelo 
cuyo locus –como anunció Mitxelena– se corresponde 
con un espacio y un tiempo que –opino– no es el que el 
euskara debe hoy asumir. la insistencia en este paradigma 
hegemónico no hace sino evidenciar que la omisión de la 
periferia [respecto al centro o núcleo compacto funda-
mentado en los aspectos socio-culturales e identitarios 
anteriormente señalados], de los márgenes es cada vez 
más inexcusable” (Hernández 2007: 107).

euskararen transmisioaren hauskortasuna eta 
‘ahultasuna’ adierazteko bi korronte teoriko eta aplika-
tu azpimarratzen ditu J. Hernándezek hirugarren kapi-
tuluan. Batetik, planifikazioari eta hizkuntza-politikari 
dagokiona eta bestetik hizkuntzaren historia soziala 
euskal Herrian zentratzen duena. Ikuspuntu antropo-
logikoari dagokionez belaunaldien arteko transmisio 
erak klabeak lirateke, gertuko komunitateari eta fami-
liaren garrantziari estuki itsatsiak, beste adierazpen 
sinboliko eta kosmologikoez gain. Hizkuntzaren ingu-
ruan gorpuzturiko narrazioek, diskurtsoek eta irudiek 
espazio soziolinguistikoaren bilakaera sano baldintza-
tzen dute –bere genesia eta eboluzioa– gizartearen 
antolamendurako egiturekin zein funtzionamenduko 
sistemekin batera. Horri guztiari memoriaren eragina 
gehitu behar zaio, prozesu historikoek kolektibitatea-
ren baloreen eroale gisa duten jarraitasun linealean 
behin-behineko estrategia kritikoak argituz. ezen, 
autorearen esanetan gaur inoiz baino gehiago transmi-
sioa urraketa (transgresio) lez ulertua izateko premia 
genuke, biziraupenaren eta existentziaren ikus-angelu 
partzialak pertsonentzat eta taldearentzat duten zen-
tzuari erantzunez, lehenago genionaren bidean. 
Historiari itaun berriak jaurtikitzeaz aparte, diziplina-
arteko edo diziplina anitzeko interpretazio-modelo 
berrietara abiatzea ezinbestekoa litzateke, izaera zaba-
lagoz kolektiboaren eta hizkuntzaren nahiz pertsona-
ren eta hizkuntzaren arteko esamesak ikertzea posible 
egingo zuena, bai denbora historikoaren eta baita 
denbora ‘biografikoaren’ baitan suertatzen diren alda-
ketak ere kontuan izanik.

transmisioa ahanzturaren aurkako borroka baldin 
bada, oroimenaren eraiketak dakarren ahalegin parale-
loarekin, espazio soziolinguistikoaren konplexutasuna 
eta komunitateen aniztasuna kudeatuko lukeen mode-
loa aurkitu beharko litzateke egoera garaikidean, 
dibertsitatearen ahotsak barneratuko lituzkeena. Kasu 
hauetan orain arte aplikatu izan diren paradigmek ere; 
hots, euskararen ‘heriotzaren ikerkuntza-programa’ 
edota ‘euskararen jarraipenarena’ (erize-ren lanean 
bigarrengo hau nagusituz), ez lirateke baliagarriak 
izango lasarte-Oriako errealitatean. Bertan fisikotasu-
na hartzen baitu espazioaren eta denboraren (kronoto-
posaren) orrialdeetan etengabe inskribatzen diren ger-
taera politiko, sozial, ekonomiko eta, barren-barrene-
an, kultural orok. J. Hernándezek oroimen gorpuztuan 

jartzen du arreta, historia eta denbora sostengatzen 
dituen elementua izaki, Komunitatearen memoriaren 
eraikuntza abiarazten duena, lasarte-Orian produzi-
tzen den euskararen transmisioan. eginkizun horretan 
teresa del vallek proposatu izan dituen kornotoposa-
ren adierak ere funtsezkoak izan daitezke euskararen 
panoraman. Memoria gorpuztu horren gabeziak, hain 
justu ere, bizipen pertsonalean hizkuntza itsasteko 
zailtasunak barneratzen ditu, estereotipoetan eta kate-
goria zein espazio banatzaileetan euskarritutako fakto-
reekin (kanpoan dagoena eta barruan dagoena, berta-
koa eta etorkina, tradizioa eta modernitatea, atzokoa 
eta gaurkoa, lehenagokoa eta oraingoa, komunitatea 
–izaera kolektiboduna– eta pertsona –gizabanako 
bakuna–, isiltasuna eta zarata). Azken kontrakotasun 
hau oso adierazgarria izan da XX. mendean. gerra 
Zibilaren osteko isiltasun inposatuak euskara etxe 
barrura –familiara– mugatzea suposatu bazuen, kasu 
batzutan transmisioa ziurtatu zuen aita-ama/seme-ala-
ben artean baina besteetan aldiz bueltarik gabeko 
galera eragin zuen. Hizkuntzak atzeraka egin zuen 
garai ilun horietan komunitateak bere burua eustea 
nola lortu zuen ezagutzeko, transmisioa ikertzea litza-
teke biderik zuzenena.

3.  Euskararen ezagupena eta erabilera Lasarte-
Oriako muga-lerro urbanoetan: 
espazio-denboraren kronotoposa

“La transmisión condensa en muchos sentidos la fragilidad 
del ayer, el hoy y el mañana de la lengua”.

(Hernández 2007: 113).

ezeztapen linguistikoaren kronotoposak bazterke-
taren espazioekin du harreman gehien lasarte-Orian; 
baita aurkakotasun politiko linguistikoekin eta gizarte 
desegituraketarekin ere, errepresio kulturalaren era-
ginpean. eskenatoki horretan etnografiari zubi-lana 
egitea gelditzen zaio, errealitatea bizi dutenetatik ori-
entabide teoriko partikularretara alegia. ‘Begiralearen’ 
eta ‘begiratuaren’ arteko dikotomiaren gaindipenak 
ikuslearen begiradaren jatorriarekin eta norabidearekin 
ere badu zerikusia. Ikerlaria bera ikertzen duen komu-
nitateko kide izatearen erronkaz jardunez, lehenik eta 
behin aztertutako komunitate horren diskurtsoak eta 
irudiak asimilatzeko pribilegiozko kokagunea salatzen 
du J. Hernándezek:

“de este modo convierto mi relación con la comunidad 
objeto de estudio –el lugar en el que ha transcurrido la 
mayor parte de mi vida– y mi personal vinculación con 
la lengua, con el euskara, en dos ejercicios (paralelos) de 
análisis: la autoetnografía y la autobiografía. en la 
autoetnografía la mirada del investigador o investigado-
ra se vuelve hacia su propia comunidad, y la etnografía 
se convierte en el producto de la experiencia antropoló-
gica y el trabajo de campo entre los suyos. como ya he 
señalado, no creo que esto signifique renunciar al com-
promiso con el ámbito académico. Se trata de dos com-
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promisos distintos, pero caminan en paralelo y la antro-
póloga intenta situarse en ambos contextos, observando 
las implicaciones derivadas de esta actividad simultá-
nea” (Hernández 2007: 148)

lan honetarako etnografiaren konposaketan, hain 
zuzen, gizarte-egituraren ‘mapak’ eta boterearen bana-
ketan inplikatzen diren erdigune eta periferiak ez ezik, 
1960ko hamarkadaz geroztik Hego euskal Herriko 
edozein bazterretan hazten zihoazen mapa urbanoek 
ere pisu espezifikoa dute; industrializazioaren, migra-
zioaren eta bestelako ‘zioen’ presentzia izugarri handi-
az. euskararen ezjakintasunak eta gainontzeko ‘ezja-
kintasunek’ bizitza guztiz baldintzatu zuten hiri, herri 
eta ingurumarietako paisaia humano/urbanoak etnogra-
fia burutzen duen familia propioaren posiziotik ere 
begitanduz. Bizitutako memoria gorputzean ere isla-
tzen dela eta –norbanakoaren gorputzean– (zeluletan 
idatzitako kode genetikoa), norberaren bizimodua era-
rik sekretuenean bultzatzen duten arketipo inkontzien-
teetan mamitua, txikitatik euskara ikasteko eta euskal 
mundu horretara urreratzeko jakin-mina –ondoren 
kuriositate intelektuala eta apustu pertsonala– kontzi-
enteki edo inkontzienteki piztua zion etnografoari, 
aspaldi bere egunik latzenak lasarteko ezkutalekuan 
igaro zituen On Manuel lekuona apaiz historiagileak.

Oroimen horren identifikazioa eta definizioak 
‘negoziazioz’ ere osatzen direla defendatuz, narrazio-
ak, diskurtsoak eta imajinak interpretatzerakoan bi 
interes gune irudikatzen dira laugarren kapituluan: 
denbora historikoaren errepresentazioak, hau da; iker-
lariek urte luzeen iraganean asmatu dituzten istorioak 
eta komunitate baten bilakaeraren testigantza gisa 
bildu zein katalogatu dituzten materialak eta, bestalde, 
komunitateak berak gorpuzturiko oroimen sorta horre-
tatik ateratzen dituzten kontakizun eta errepresentazio-
ak. Momentu honetan historia metamorfosi lez erre-
presentatzen da, jazoeren kumulu horrek atzerantz 
begirada eragiten duelarik baina aldi berean begirada 
transformatzailea, orainalditik partitua etorkizunaren 
berri-emaile ere balitzatekeena. Autoreak hemendik 
aurrera eskaintzen dizkigun ahots etnografikoez gain 
zentraltasun handia izango du lasarte-Oriako Brigida 
lekaimeen komentuak ere; isiltasunaren esparru akota-
tua, baina era berean denboraren jarraikortasun horre-
tan erabat korapilatua, eguneroko ‘paisaia urbano 
humanoaren’ agertoki.

espazio urbanoan agerpena duten identitate-jardu-
eren artean jaiei dagozkien bizpahiru xehetasun edo 
kirol-topaketa herrikoi batzuk nabaritzen ditu autore-
ak. Horien artean, urtero antzezten den Parodiak8 
azken hamabi hilabeteetan gertatutako xelebrekerien 
errepasoa egiten du, 1980tik aurrera euskarazko parte-
ak barneratuz kontakizunean. Hurrengo hamarkadarai-
no itxaron beharko zuten, aldiz, hizkuntzaren normal-
kuntzarekin gioi elebidunak edota itzulpenak egiteko. 

8 lekuonak proposatu zuen fartsa honen aurrekaria burdingintzan 
zebiltzan olagizonek sartuko zutela erdi Aroan.

Urteen joan-etorriarekin, euskara hutsez egiten den 
‘euskararen Maratoia’ esperientzia kolektiboan beste 
agerkari bat bailitzan antolatuko da lasarte-Orian, 
euskara hizkera arrunt bihurtzen duen denbora-espa-
zioan txertaturiko kronotoposean. “el maratón se 
convierte en una estrategia que permite a la comunidad 
apropiarse de su devenir y de su presente, dando lugar 
a que el municipio articule un discurso y una imagen 
propia, ligada, en esta ocasión, a la lengua y cultura 
vasca” (Hernández 2007: 218).

Aisialdirako egitura herrikoien paraleloan, ordea, 
lanaren kulturak lasarte-Orian eta batik bat azken 
gizaldian sozializazioa nola bultzatu duen birpasatzen 
da bosgarren kapituluan. Kronotopos horretan, lanaren 
memoria inguruko paisaia industrialari lotua izan da 
lehenengo fabrika handiak ezartzen hasi zirenetik 
gainbehera heldu arteraino. Baserriko bizitza eta 
Brunet edota Michelin bezalako industrietan murgil-
tzeak bizimodu diferenteak konpartitzea eskatu zuen, 
era berean kolore, zarata eta usain arrotzak ere egune-
roko bizitokietan eraginez, harreman soziologikoen 
aldaketaz gain. enpresako bizitzak herrian ere isla 
baitzeukan, bai Brunet-ekin lehendabizi eta geroago 
Michelin faktoriarekin.

Hurrengo atalean tratatuko ditugun 1950etik 
1980rako tartean emandako aldaketa urbanoen oinarri-
an egoera kaotikoaren efektuak nabaritzen ziren eta 
mendeak aurrera egin ahala ikusiko da nola antolatzen 
hasten diren komunitate-bizitzaren eskakizunak: zer-
bitzu publikoak, osasuna, hezkuntza edo lanbide hezi-
keta eta herritarren elkarteak. euskararen arloan 
garrantzia handienetarikoa izango zuen landaberri 
Ikastolaren sorrerak 1966an9. Modu orokorragoan, 
euskararen alde jarduteko gurariak musika edo dan-
tzaren inguruan zebiltzan taldeen jaiotza ere erraztu 
zuen, helduentzako euskara eskolekin batera. faktore 
horiei guztiei, frankismoa azkeneko hatsak emateko 
zorian zegoenean eliz instituzioek indartu zuten 
euskararen eta euskal kulturaren aldeko jarrera gehitu 
beharko genieke eta, alegia, zailtasun askozaz handia-
goz atzeman daitezkeen aldaketak ere: ‘lanaren kultu-
rak’ ‘aisialdiaren kulturari’ geldo baina etengabe ireki-
tzen zizkion ateak, produkzioko kapitalismotik kon-

9 ekimen kolektiboaren lekuko, ikastolak bai euskaran eta baita 
bere ikur eta espresio modu kulturaletan murgiltzea eragin zuen, 
ziklo berri baten hastapenaren frogak eskainiz. Harremanetarako 
eta komunikaziorako eskenatoki paregabea, sorkuntzaren eta 
irudimenaren elementu aktibo energia-eroalea izan zen ikastola. 
Une haietan, eskolak herriarekiko eta auzoarekiko loturak 
areagotzen zituen espazio bi horien arteko desberdintasunak asko 
ekidinez. Bestalde, eskolaren kontzepzio arras desberdin batek ere 
kontrako indarra egin izan du euskal Herriko eta euskal Herritik 
kanpoko ezein tokitan: mendi magaletan, udalerrien periferietan 
edota, nolanahi ere, hirietako nukleo urbanoetatik at finkaturiko 
ikastetxeak (normalean pribatuak). Segurtasuna, garbitasuna, 
lurzoruen salmenta merkeagoa eta hamaika argudio erabiltzen dira 
hauen defentsan, baina argi dago bai ‘geto’ erako ekipamendu 
horiek eta baita horietara heltzeko inbertitutako denborak ere 
banaketa izugarriak produzitzen dituela haurren eta gaztetxoen 
gizarteratzean, beraien inguru hurbilarekiko lokarriak hainbatetan 
guztiz ebakita edo aztoratuta geratuz.
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tsumoko kapitalismorako iragapide konstantean. 
Komunitatean euskarak balio sozialak berreskuratuko 
ditu, datozen belaunaldietan argituko direnak kolekti-
bitatearen barnean era dibertsoan katalizaturiko memo-
riekin: “una memoria que frente al discurso de la 
metamorfosis radical del municipio y sus consecuenci-
as negativas, contrapone las imágenes y la experiencia 
de la lucha por hacer frente a las carencias –materiales 
o de cualquier otro tipo– desde el impulso colectivo” 
(Hernández 2007: 263). Aurrerago, ttakun elkarteak 
eta hari loturiko Txintxarri Aldizkariak ere mugarriak 
finkatuko dituzte, desagertutako beste asmo batzuen 
jarraipen lez, euskarari ordurainokoa gainditzen zuen 
dimentsio berriak eskainiz.

4.  Aldaketaren irudi tipikoak: industria, 
hazkundea eta baserri-giroaren gainbehera

“El arraigo no depende de un determinado paisaje, sino que 
todo paisaje es fuente de identidad en tanto que fruto de la 
vivencia y referente de la memoria de la experiencia y la 
actividad personal y/o colectiva”.

(Hernández 2007: 141).

lasarte-Oriako historiaz sorturiko debate eta pole-
mikek udalerriaren garapenean islaturik legokeen 
limitearen ideia goraipatu baino ez dute egiten; antzi-
natetik baino gehiago herri horren konfigurazio moder-
noagotik eratorriak. lekuonak berak adierazten du 
iragandako denboran zegoen limite naturala (ibaia), 
gero zubiekin eta pasa-lekuekin garaitua (espazio huts 
eta abandonatuak laster hasiko ziren abiada bizian 
eraikitzen) baina hala ere muga kontzeptu horrek 
biziraungo luke, plano ukiezin eta inmaterialagoetan 
berretsia.

Oria ibaiaren aranak industriaren ezarpenerako 
izan duen bokazioa begi-bistakoa izan dela ez dago 
ukatzerik, gipuzkoako aranek posible egiten dituzten 
lur lau eskasetan, euskal Herriko topografia eta oro-
grafia nahasiari muzin egiteko intentzioz. XX. mendea 
hastearekin batera donostiara zihoan tranbia elektri-
koak bertan zuen geralekua, eta gipuzkoako hiriburu-
tik Bilborako trenbidearen adarretariko bat ere izate-
kotan zegoen lasarte10. Horri gaineratu beharko geni-
oke industrializazioaren kasik lehen garaietatik Brunet 
bezalako katalan sendi ezagunek bai donostiako 
Antiguan edota lasarten ipinitako fabriken eta enpre-
sen giroa11:

10 1914an gipuzkoako Meatzeen Konpainiak donostiatik Iruñarako 
Plazaola trenbidea ezarriko zuen.

11 langile ‘klase’ baten partaide izatearen sentimendu konpartitua 
eta enpresak berak ematen zuen nolabaiteko ‘babesa’ nahasten 
dira. enpresek eguneroko errutinak, bizitza-erritmoak eta paisaiak 
moldatzen zituzten lan-egutegien arabera. Michelin-ek XX. 
mendearen erdialdean lasarte-Oriako zentraltasun ekonomiko eta 
soziala bazuen (jaiak antolatzen, kirolak, festa aipagarriak… 
gizartea ‘konpentsatu’ asmoz; gaur egun BBK edo Kutxa bezalako 
finantza-entitateek eta fundazioek egiten dutenetik gertu), Brunet-
en eredua guztiz paternalista zen, XIX. mendeko fabrika handien 

“lasarte-Oria adquiere a partir de ese momento el 
carácter industrial y la impronta fabril que marcará y 
condicionará su desarrollo y evolución hasta el final del 
siglo XX. las consecuencia de la aplicación del modelo 
de desarrollo capitalista de la época –aderezado con una 
serie de peculiaridades socio-políticas propias del fran-
quismo– dejarán una huella tan profunda en la configu-
ración de la comunidad que la convertirán –junto con 
otros municipios de la provincia como ermua o eibar– 
en testimonio de un cambio y transformación cuyas 
consecuencias han sido y siguen siendo abiertamente 
discutidas” (Hernández 2007: 197).

Industriak, ibaiek bustitako herrietan konurbazio 
hiriak sortuko ditu (errepideen eta karriken ertzetan 
luzetara hasiz), espazio urbanoaren hazkundeaz aparte 
komunitatearen mutazio zein goian aipaturiko meta-
morfosi prozesu soziolinguistikoak eraginez. Bertan 
izango zen, gainera, Oria ibaia donostiara hurbiltzen 
zuen punturik estrategikoena eta, beraz, gurutze-toki 
fisiko zein sinbolikoa ere bilakatu zen segituan12:

“lasarte-Oria se desarrolla en su funcionalidad como 
encrucijada, como ‘pueblo de camino’; gracias a su 
oportuna localización como espacio de tránsito y bifur-
cación. Pero en esa misma virtud para crecer se origina 
una de las representaciones más recurrentes en torno al 
pasado reciente del hoy municipio: la historia como 
metamorfosis, como relato de un desarrollo brutal e 
incontrolado, capaz de cambiar completamente la fiso-
nomía y personalidad del pueblo. la mayoría de las 
imágenes que describen esta profunda mutación inciden 
de un modo más o menos velado en dos aspectos que se 
presentan interrelacionados: la imagen física lasarte-
Oria como entorno urbanístico y la definición identitaria. 
[…] las imágenes de los años 70 y 80, muestran una 
sociedad desvertebrada, dibujada como un conglomera-
do de barrios adscritos cada uno de ellos a diferentes 
autoridades administrativas, e incapaces de presentarse o 
representarse bajo un signo de identidad común. Sin 

tankerako koloniak eraikiz langileen bizitoki legez. Bertan, 
zerbitzu oro kontrolatzen zituen jabeak (jakien denda-ekonomatoak, 
haurtzaindegiak…) lantegiaren barneko hierarkia-harremanak 
kanpoko gizarte-estrukturapenean mantenduz edota kopiatuz. 
Horrek guztiak bizitzaren monopolio zentsua eragiten zuen, bai 
lanegunetan eta baita oporraldian ere (donostiako Brunet 
botila-fabrika ere aski ezaguna zuten Antiguan).

12 Oso aspalditik erroten eta burdinolen presentzia ezagutu izan da 
bailaran, donejakuerako erromes bideekin batera: “personajes 
como el peregrino o el ferrón pudieron ser –en siglos precedentes– 
emblema y expresión de un modo de vida y unas circunstancias 
que obligaban a la población a trasladarse y hacer de la 
movilidad una forma de subsistencia. Con el tiempo las necesidades 
y las motivaciones mudarían y nuevos factores se situaron en el 
origen de los desplazamientos de personas que, en solitario o con 
sus familias, fueron recalando a lo largo de los años en Lasarte-
Oria. De este modo, si bien es cierto que la imagen y configuración 
actual del municipio surge como fruto de la inmigración que 
Lasarte-Oria recibe durante el período 1950-1970, no puede 
olvidarse el continuo ir y venir que habría conocido este punto del 
valle de Oria desde sus orígenes como asentamiento o población” 
(Hernández 2007: 203). XIX. mendearen amaieratik aurrera 
langileria erakartzeko kokagune inportanteenetakoa izango da 
lasarte-Oria.
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duda, uno de los elementos que más peso tienen en ese 
vacío de señas de identidad es la sensación de pérdida 
del pasado que experimenta la comunidad” (J. Hernández, 
2007: 205).

lasarte-Oriako zabalgunearen auzo adierazgarrie-
netakoak Zumaburu eta Sasoeta izango ziren 1960tik 
1980rako tarte horretan. etorkinen gehiengoa 
Zumaburun bildua zen eta bertan altxatuko ziren 
azken etxebizitzak XX. mendeko akabuko laurdenean. 
“el barrio tenía su propia personalidad dentro del 
conjunto del municipio, marcada principalmente por 
la gran cantidad de gente inmigrante que residía en él”. 
Ondorioz, “para parte de la población de lasarte-Oria 
los límites de Zumaburu marcaban algo así como un 
reducto de cultura española, circunstancia que en la 
época contribuyó a dotar al barrio de un cierto estig-
ma” (Hernández 2007: 253). euskararen ‘muga bana-
tzaile’ horiek ‘baserriaren’ eta ‘kalearen’ artekoak ere 
baziren (kalea espazio urbano legez ulertua), erdigune 
‘erdaldun’ eta ingurune ‘euskaldunaren’ artekoak. 
diferentziak bizitza-moduetan, kultur jardueretan eta 
lanbideetan ere ikusten ziren, XX. mendearen hasiera-
tik udalerriak izan zuen tradizio hirukoitzarekin: neka-
zaritza/abeltzantza, industria eta donostiatik hurbil-
tzen zen burgesia; uda-pasa zihoana eta gaztelera, 
frantsesa edota Ingelesa arruntki erabili zezakeena 
baina inoiz ez euskara.

gaztelera-euskara harremanean, hortaz, bestelako 
markatzaileak nabarmentzen ziren: baserria eta hiria, 
kultura herrikoia eta kultura ‘jasoa’, tradizioa eta 
modernitatea; bakoitza bere unibertso bereiziaren adi-
erazgarri. ezaugarri hauek medio, lasarte-Oriak 
euskarari dagokionean aspalditik izan dituen ahultasu-
nak deskribatzen dizkigu autoreak seigarren kapitulu-
an. “esta distinción concuerda con la imagen trazada 
en torno a la divisoria lingüístico-cultural en el 
lasarte-Oria de la primera mitad del siglo XX. Sin 
embargo, con la llegada […] de grupos cada vez más 
numerosos de inmigrantes […] una nueva dinámica de 
segmentación comenzará a fraguarse” (Hernández 
2007: 294). desberdintasunak komunitateko erlazioe-
tan, tradizioetan, nola ez hizkuntzan, egitura sozio-
ekonomikoetan eta hezkuntzan (eskolan) esanguratsu-
ak ziren, populazioaren gorakada izugarriaz jasaniko 
inpaktua gehituz, Michelin nazioarteko enpresaren 
instalakuntzak neurri batean bultzatua. exodoaren 
esperientziarik larriena euskal Herriaz kanpotik zeto-
rren jendearentzat izan zitekeen, horren aurrean berta-
ko (euskal Herri barruko) migrazioa difuminatuagoa 
geldituz, paisaiaren elementu primarioak eta ohiturak 
eurentzat antzekoagoak baitziren.

eraginik handienetako eta bortitzenetako bat herri-
ko geografia urbanoaren konfigurazioan ikusten du J. 
Hernándezek: banaketaren irudia planifikazio fisikoan 
marrazten da argi eta garbi, horrela espazio desberdin-
duak etorkizuneko eboluzio urbanistikoan fiskalizatuz. 
Masifikazioak hirigintza espekulatiboaren bidezido-
rrak ere laster aktibatuko zituen, eraikuntza azkarra eta 

antolaketarako egitamuen gabezia eguneroko ogia 
izanik. Honela, herriak kasko historiko murritza gor-
deko du, batez ere euskaldunak eta hasierako etorkinak 
okupatua (‘zona euskaldunagoa’ kakotx artean deitua). 
Ingurumarian etxetzar garaiak eta auzune berriak 
agertuko ziren printzipioz ‘euskalduna’ izango ez zen 
biztanleriarekin. egoera horrek bai lasarte-Orian13 eta 
baita pareko metropoli industrialetan ere segregazioak 
eragingo ditu, oztopoak, konfliktoak eta inkomunika-
zioak hizkuntzaren limiteekin batera presente eginez:

“durante el período que abarca el final de los años 1960 
hasta el inicio de los años 1990, la imagen de la lengua 
como límite –como ‘muga’ en torno a la que se generan 
importantes conflictos socioculturales y políticos–, cono-
cerá una expansión generalizada como ideología que ter-
minará calando en el imaginario de la gente de a pie, 
tentada de interiorizar esa frontera como elemento de 
negación. Analizando la historia reciente de lasarte-Oria 
observo que, en contra de lo que se tiende a pensar, el 
concepto de muga o límite no surge en el municipio a raíz 
de la inmigración recibida durante el período de los años 
1950-1970. Por el contrario los habitantes de lasarte-
Orian venían conviviendo durante al menos un siglo con 
la frontera que aparentemente existía entre los que se 
consideraban como núcleos completamente separados: el 
lasarte agrícola y pequeño burgués, y la colonia obrera 
conocida como Oria” (Hernández 2007: 310).

Banaketaren lagungarri herriaren desjarraitasun fisi-
koa ere izango dela dudarik ez, ‘muga’ sozio-politikoa-
rekin batera, batez ere lasarte eta Oriako atmosfera eta 
gizarte-klima desberdinen artean14. Alabaina, J. 
Hernándezentzat euskara ez zen gerora aurkakotasun 
elementu izango; horixe erakusten baitute bikote misto-
ek eta auzo-izaeraren inguruan sortutako kultura komu-
nak, zenbait jenderen euskalduntzea ere eragingo zuena. 
gerra Zibilaren ostean, aldiz, ‘irabazleen’ eta ‘garaitu-
en’ artean jarritako banaketa dramatikoarekin euskara 
‘garaituen’ aldean geldituko da, isiltasun eta bazterketa 
prozesuei hasera emanez. Urte luzez iraundako ikuse-
zintasunak ‘garaileek’ ezarritako errepresio politikoan 
izan zuen espresio-biderik oparoena, bai tradizio kultu-
ralean, bai familietan eta hizkeraren transmisioan esku-
hartuz: “la representación de la lengua como elemento 
que se sitúa en el límite y que simboliza el conflicto 
entre ideologías diferentes, promoverá la génesis de un 
discurso apoyado en la existencia de un antes y un 
después, y que marcará las generaciones de la posgue-
rra” (Hernández 2007: 321).

euskararen galarazpenaren urte luze horiek publiko 
eta pribatuaren arteko dikotomiak argiro grabatuko 

13 Beste bost udalerri industrial korapilatuen ‘buztana’ edo enbor 
berberaren akabuko ‘adarra’.

14 lehenago gogoratu dugun bezala, euskalduntasuna nolabait elizari 
eta erlijio katolikoaren tradizioari lotuta zegoen eta aberriaren 
ikusmolde abertzaleagoa zuten korronte politikoei atxikitzen 
zitzaien. Oria aldean, aldiz, XX. mendeko hasieratik langileriaren 
mugimendu sozialista eta komunistagoek euren gizarte-espazioa 
aurkituko zuten.
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dituzte, norbere etxekoaren eta kanpokoaren artekoa. 
Paisaia eraldatuz doa (etxeak eraikiz, urbanizatu gabe 
zeuden espazioak betez, fabrikak ugarituz15 eta ibaia 
zikinduz; aldaketaren zeinu sinbolikoa, informatzaile-
entzako klabea) eta horrekin batera ‘garbiketa’ ideolo-
gikoaren prozesuak ‘espazio hustuak’ utziko ditu hiz-
kuntzaren transmisioan eta kulturan, lehendik eraikita-
ko zubi guztiak eroriz eta zirkulazioak etenez. Muga 
sozial, politiko eta linguistikoaren irudiak bi ‘lurralde’ 
markatuko zituen ordutik, bi kultura, bizimodu eta 
mintzaira. limite horren erraietan isiltasuna, hustasu-
na eta tentsioa zeuden.

5.  bizitzaren ‘zergak’: Lasarte-Oriako Euskararen 
transmisioaren eta berreskurapenaren etnografia 
XX. mendeko bigarren erdian

“Bizitzaren gorabeherarengatik bizi izan naizen edozein 
lekutan, lekuari zerga bat ordaindu diot, bere historia 
ikertzeko eta ikerketaren emaitza argitaratzeko tentazioan 
eroriz”.

Manuel Lekuona

Herritarrentzako erreferente bat izan zen M. 
lekuona euskararen, musikaren eta folklorearen gaie-
tan; bizitako esperientziak galbaheturik ulertzen bai-
tzituen lekuonak prozesu historikoak eta erreferente 
gisa erabili ditu J. Hernándezek ere bere idazlanak, 
Jon garmendiarekin kontrajarriz. Kasu honetan alda-
ketaren eta transformazioaren esperientziak pizten ditu 
iraganaren oroimenak: “el recuerdo de un presente que 
niega la memoria provoca la necesidad de recuperar el 
pasado como una especie de tributo a esa vivencia 
íntima e intensa. Surge en este caso la historia del 
recuerdo” (Hernández 2007: 273). Aldaketei aurre 
egiten dien memoria honek ‘herri-mina’ izaten du 
sarritan barne-motorra eta berau ere sumatu izan da 
lasarte-Orian abian jarritako proiektu batzuetan 
(1960an argitaratzen baitira garmendiaren lanak, 
1942an lasarte eta Oria aldera eginiko bisitaz).

Aztergai izan dugun liburu honetako informatzaile 
batek kontatzen dio autoreari euskararen mundura 
iragapidea egin zuenean ez zeukala historia pertsona-
lik ‘mundu’ horretan. Bere sendiak, oroimenak eta 
kulturak ez baitzeukan ezelango sustrairik euskaran 
eta, hortaz, ‘sakratua’ litzatekeenaren ‘profanatzaile’ 
gisa ikusten zuen bere burua hasieran. J. Hernándezek 
beharbada ‘historia eman’ die bizi ziren herrian ‘histo-
riarik gabe’ sentitzen zirenei, lekuonaren hitzei so 
antropologoak ere bere bizitokia izandakoari ‘zergaren 
bat’ ordaintzeko edo. Horrela, etnografoaren bizitza 
eta kultura propioa herriarekin kateaturik, argi ikusten 
da zazpigarren kapituluan inguruaren transformazioak 
eta metamorfosiak pertsonen biografiarekin izan deza-
keen harremana, migrazioak direla edota tokian tokiko 

15 Komunikazio eta garraiobide egokiak zeuden, lur lauak, herri-gune 
ertaina eta ekipamendu probetxagarriak donostiatik distantzia 
gutxira.

belaunaldien jarraipena dela, aldaketa fisikoekin bate-
ra. Une konkretu bat helduta, ordea, belaunaldi gazte-
entzat iraganaren eta orainaldiaren arteko eztabaida 
hertsia zirudien dagoeneko, eta udalerriaren eralda-
kuntza nolabait osatua. Irudi honek kontraste handia 
egiten du, lerro batzuk gorago hatzemandakoarekin: 
“un pueblo donde… hay cuatro caseríos… debía ser 
tranquilo, bonito… y de repente abren un monstruo de 
fábrica que va creciendo, creciendo y viene gente de 
otros lugares y con otras culturas…” (Hernández 
2007: 357).

Behinola, Zumaburuko batzuk Okendoko enparan-
tzako ‘muga’ gurutzatzeko ausardia izan zutenean 
eskala txikian taiuturiko ‘kultura’ horien arteko txokea 
ematen da eta topa-gune horretatik abiarazten da, izan 
ere, integrazio prozesua. den-denek gurutzatu ez 
omen duten ‘muga’ horixe baitzen ‘euskaldunen’ eta 
etorkinen arteko ‘kulturak’ desberdindu arazten zitue-
na lasarte-Oriako mentalitate edo kontziente kolekti-
boan. Herriko zabalgunean fisikotasuna hartzen duen 
‘muga’, aldi berean sinbolikoa ere bazen, baina batzu-
entzat egiazkotasun guztiz errealarekin16. Zortzigarren 
eta bederatzigarren kapituluetan tesiaren ondorioak 
aurreikusten dira jada, hain zuzen ere ‘urbanoaren’ eta 
‘humanoaren’ sinbiosi horretan irudikatzen den 
‘mugak’ indibiduoaren biografiarekin dituen lokarriak 
berretsiz. elementu dinamiko lez bere intentsitateak 
aldakorrak eta transformakorrak izango dira kronoto-
posaren arabera. euskararen transmisioaren kasuan, 
eleaniztasuna (heteroglosia) baimentzen duten espa-
zioak lirateke inkomunikazioaren muga horren aska-
penerako bideetariko bat (gazteen konbergentzia gune 
konpartituetan, adibidez bigarren hezkuntzako institu-
tua), base ez hain diferente baten edo batzuen onarpe-
narekin batera. Biografia horietan oinarriturik, istorio 
partikularrekin komunitatearen historia bera lodituz 
joan da, limite sinboliko eta kultural horiek behin 
baino gehiagotan topaleku izateraino. Isiltasunak 
‘muga’ elikatu badu, imajinarik izan ez duten errepre-
sentazio horien presentzia publikoa herriaren ahoetan 
eta belarrietan legoke oraintsu. Hizkuntza (euskara) 
ikasi eta erabiltzeak, gainera, urraketarako beta eskain-
tzen zuen askotan17.

Iraganetik etorkizunerako kronotoposaren artikula-
zioak ‘denbora kolektiboari’ forma ematen lagundu du 
eta horrekin batera identitate-aldaketa lasarte-Orian 
nola gauzatu den ikusi dugu. Hizkuntza normaltzeko 

16 Kontakizun honekin jadanik 1980ko hamarkadan geundeke. 
ezagun da urte benetan zailak izan zirela horiek ez bakarrik baina 
bai konkretuki euskal Herrian. Krisi ekonomikoaren eraginez 
industriaren gainbeherak atsekabe ugari ekarri zituen, horietan 
larrienak langabezia, txirotasuna eta marjinazioa. Horrekin batera, 
egoera politikoaren ondorio latzak bizi-bizi nabaritzen ziren 
kalean eta gainera osasun publikoari dagozkion arazoak bazter 
guztietan zeuden (drogak eta IHeS gaizotasunaren ugalketa). 
esandakoaz gain, gizarte aldaketa abian zen ohitura berrien 
asimilazioarekin, zenbait arlotan gatazkak plazaratuz.

17 Paradigma hauek ilunduta eta bazterturik gelditzen dira 
maiztasunez, ikerlariaren eta gizarte-zientzialariaren begien 
atzealdean.
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eta berrindartzeko edozein egitasmo martxan jartzeak, 
azken finean, desioak gestionatzea esan nahi du (Iñaki 
Arruti) eta jende-multzo baten prestutasuna eskatzen 
du18. era berean, transmisioak memoriari ere keinua 
egiten dio, ahanzturaren kontra eta bide-hertzeko 
oztopoen aurka. Izan ere, guda Zibilaren ostean 
jasandako transformazioek sakonki galarazi zuten 
memoria linguistikoa aipatu limiteek jantzitako geru-
zapean (segregazioa eta isiltasuna). 1960-1970eko 
hamarkaden bitartean hasitako euskalduntzeak hurbil-
keta edota berreskurapena baimendu zien belaunaldi 
gazteei, baina transmisioak bere ‘narrazio’ edo konta-
kizunak ere behar ditu, presentzia fisikoagoen ‘arki-
tekturetan’ eraikiak. Akabuan, euskarak unibertso 
kultural berria irekiko liguke bertaratu nahi izanez 
gero, hizkera edo mintzaira hutsetik aparte gainontze-
ko parte-hartze herrikoietan berpizturiko ‘memoria 
gorpuztu’ horren seinale19. Bukatzeko, testu honen 
bigarren atalean batutako Oteizaren hitz batzuei jarrai-
pena emango liekeen esaldia genuke, laburpen eta 
sintesi erako paragrafoan euskarritua: “es la lengua la 
que invita a sumarse a un espacio colectivo de activi-
dad y práctica (y no la acción la que llama a sumarse 
a la lengua)”20.

18 euskarari lekua egitea elkarlanean burutzeko eginkizun kolektiboa 
zela azkar ohartu ziren lasarte-Oriako eragileek. elkartasun 
horren kontzientzia baitzegoen, distantziak salbu antzinatean 
praktikatzen zen ‘auzolan’ mitikoaren oihartzunak gogoratuz.

19 Maratoiak kasurako espazio hori beteko luke, denboraltasun 
kolektiboa berresten duelarik komunitatean.

20 “De este hecho se deriva la posibilidad de articular propuestas 
identitarias novedosas dependientes no tanto de su identificación 
directa con la lengua, como de la adhesión que a través de ella se 
manifiesta con el colectivo, […] sus metas y objetivos más 
generales. Se descubren de este modo, nuevas posibilidades de 
aproximarse al euskara, vivirlo y aprehenderlo como ejercicio 
paralelo a la constitución y expresión del espacio y el tiempo 
comunitario” (Hernández 2007: 447).

RESUMEN

el libro de la profesora Jone Miren Hernández, 
fruto de su tesis doctoral galardonada con el Premio 
Marqués de lozoya (2005) se adentra en escrutar las 
estructuras y formas de transmisión del euskara en la 
comunidad guipuzcoana de lasarte-Oria. los retos 
teóricos, epistemológicos y metodológicos que dicho 
estudio presenta para la etnografía son afrontados 
desde diversas disciplinas que no olvidan los puntos 
de vista de la antropología lingüística y de género, 
considerando el idioma un elemento clave e intrínseco 
que conecta memorias e identidades. el trabajo de 
campo que ha constituido una inmersión profunda, 
reflexiva e "inter-subjetiva" en el propio escenario 
vital y familiar de la investigadora social, desvela 
infinidad de interacciones, fricciones y silenciamientos 
forzosos abonados por una "cartografía de negación" 
de la lengua en la historia reciente, consecuencia de 
múltiples acontecimientos como la guerra civil, la 
represión, la fuerte industrialización, las migraciones, 
el abandono, etc. la autora indaga cómo todas esas 
transformaciones del cronotopos espacio-temporal han 
afectado durante la segunda mitad del siglo XX al 
establecimiento de fronteras físicas (urbanísticas) y 
límites simbólicos, así como su paulatina superación a 
raíz de esfuerzos colectivos y ampliamente comparti-
dos, corporizados en numerosas actividades lúdico-de-
portivas y culturales-educativas, con especial ahínco 
en las nuevas generaciones.
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