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Zer da kultura? Zer da euskal kultura? Bi galdera horiek sekula erantzun ez diren, eta 
seguru asko behin betiko erantzun ezin diren galderak planteatzen dituzte; baina 
arrazoi horregatik berorregatik, hurbiltzeko aukera ugari eta emankorrak zabaltzen 
dituzte.   

“Euskal kultura: interpretaziorako diziplina ugariko gakoak” ikastaro monografikoak 
euskal kulturaren egungo eta iraganeko hainbat agerkera jorratzen ditu, zortzi ikuspegi 
zabaletatik: geografia, ingurumena, etnografia, hizkuntzalaritza, arteak, zuzenbidea, 
historia eta ekonomia. 

 
AURKEZPENA 

Kultura zer den eta zer ez den definitzea ez da erraza: Manuel Cuenca Cabezak, 
Aisiazko Ikaskuntzen Institutuaren sortzaileak, esan izan du: “... hainbeste esanahi, 
eginkizun eta funtzio eman zaizkio, dena dela kultura esan daiteke” (Cuenca, 2003).  

Eta zeregina ez da errazten euskal kultura definitu behar denean. 2004ko Kulturaren 
Euskal Planean, kultura elkarteen bizimodu gisa ulertzen da eta, ondorioz, nortasun 
gisa. Dokumentu horretan, antropologia, soziologia eta etnografia kulturala, kultur 
ikasketekin batera, iturri kontzeptual nagusitzat hartzen dira. Aurrerago zera dio: 
“euskal kultura hiru ekarpenen emaitza da: oinordetzan hartutako kulturarena, 
integratutako beste kultura batzuen eta gaur egungo euskaldunen kulturaren emaitza. 
Lehenengo osagaitik jaso ditugu historia, hizkuntza, sinboloak, erakundeak, artea, 
bilakaeran dauden bizimoduak (...); bigarrenetik, aberastasuna eta beste hizkuntza 
batzuk; eta hirugarrenetik, berriz, aniztasuna, sintesia eta etengabeko birdefinizioa” 
(Kulturaren Euskal Plana, 2004: 17).  

Euskal kultura, gaur egun, gertaera bizia, konplexua, anitza eta erlazionala da, 
etengabe aldatzen ari den inguru global batean kokatuta dagoen egungo errealitate 
sozial, ekonomiko eta politikoaren ondorio eta eragilea da.  
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Ikastaro monografiko honetan euskal kultura interpretatzeko gakoak planteatzen dira 
oso diziplina desberdinetatik, 8 moduluren inguruan antolaturik, kultura bereizi baten 
inguruko galderak proposatu eta erantzunak ematen saiatzeko, eta kultura horrek 
besteekin dituen elkarreraginak eta egungo errealitatean egiten dituen ekarpenak 
aztertzeko. Asmoa ez da euskal kulturaren definizio bakarra ematea, ezta kulturaren 
alderdi posible guztiak jasotzea ere; tresnak, loturak eta gakoak jarri nahi dira eskura, 
interpretatu ahal izateko. 

Zer da euskal kultura, kultura bereizi bat? Zergatik gara desberdinak Bizkaiko, Arabako 
edo Nafarroako euskaldunak? Eta Enkarterrietakoak eta durangarrak? Zergatik daude 
lurraldeen arteko aldeak? Zer harreman dago Atlantikoko eta Mediterraneoko paisaien 
eta bizimoduen artean? Badago euskalkirik euskararen barruan? Zer da etxea 
euskaldunentzat? Zer erritu zegoen eta dago heriotzaren inguruan? Zein da soka-
dantzaren esanahi sinbolikoa? Zer da Ekonomi Ituna? Zer ekarri zuen foruen 
abolizioak? Zer arte-ekarpen funtsezko egin dira euskal kulturatik? 
Horretarako guztirako, lehen mailako adituz osatutako klaustroa dugu, diziplina eta 
jakintza arlo askotakoak, eta 8 gairen inguruan antolatutako programa, diziplina 
aldetiko hurbilketa ugari egiteko modua emango dutenak. 
 
HELBURUAK: 

• Euskal kulturaren alderdi desberdinak diziplina artekotasunetik jorratzea, euren 
esparruko espezializaziotik ideia nagusiak zabalduko dituzten adituen bidez. 

• Iragana berreskuratzea, oraina hobeto ulertzeko. 
• Erakundeei, hizkuntzari, bizimoduei, sinesmenei, sinboloei, arteei, paisaiei, 

historiari beren balioa ematea, euskal kultura identifikatzeko ezaugarri diren 
aldetik. 

• Parte hartzaileei zenbait jakintza-arloren hastapenak ematea, gerora sakontzen 
joateko. 

• Euskal kultura zabaltzen eta ulertzen laguntzea.  
 
PROGRAMAREN EGITURA 
Diziplina arteko ikuspegian oinarriturik, ikastaroa osatzen duten zortzi moduluek 
erakutsiko dute lurraldeen arteko desberdintasunaren, historiaren, ekonomiaren, 
Euskal Herriko erakundeen, euskaldunen ezaugarri etniko bereizgarrien, hizkuntzaren 
eta arte adierazpenen eboluzioa. 
 
Koordinazio akademikoa: Nerea Mujika Ulazia irak. 

Historiako doktorea Deustuko Unibertsitatean. Euskal Gaien Institutuko zuzendaria da 
eta Deustuko Unibertsitateko Turismoko Graduan ematen ditu eskolak. Argitalpenetan 
eskualdeen geografia eta kartografiara aplikatutako toponimia jorratzen du, batez ere. 
Toponimia arloko ikerketa ugari zuzendu ditu eta, 1996tik, Eusko Jaurlaritzako 
Euskararen Aholku Batzordeko Toponimiako Batzorde Bereziko aditua da. 2012an, 
Bizkaiko Foru Aldundirako proiektu baten zuzendarikide izan da: “Bizkaiko Kultur 
Ondarea. Portal interactivo multimedia abierto”. Web hori Bizkaiko historiaren, tradizioen 
eta kulturaren ezaguera sustatzera bideratutako kultur funts erara dago antolatuta. 
2004tik, Gerediaga Elkarteko presidentea da, Durangoko Liburu eta Disko Azoka 
antolatzen duen erakundekoa. 
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IKASKETA PLANA 
Programak 8 modulu ditu, astean birritan emango direnak. Modulu bakoitzak 
koordinatzaile bat eta hainbat unitate izango ditu.  
 

 
1. Historia  
(Koord. Elena Mariezcurrena irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Giza Zientzietako 
Graduko irakaslea. 

Historiaren bidez, iragana zorrotz ezagututa eta metodologiaz baliaturik, oraina hobeto 
ulertu nahi dugu; gure mundu konplexuak planteatzen dizkigun galderak erantzun 
beharra asetzeko, azalpenak eta enigmak argitzeko gakoak aurkitu nahi ditugu. Baina, 
behin Historiaren lurraldeetan murgildu eta beste gizon eta emakume batzuen 
itxaropenak, beldurrak, gorrotoak, miseriak, lanak eta borrokak sentitzen eta 
partekatzen hasten garenean, ez da zaila limurtzea. 

Euskal iraganean, XXI. mendearen hastapenetan lortu dugun ezagutzan, antzinako 
elezahar eta mitoen oihartzunak aurkituko ditugu, misterio eta inguru ilunak, aldaketa 
arinak, gerra krudelak, gatazka amaiezinak, era guztietako pertsonaiak eta prozesuak. 
Horien guztien konplexutasuna, arrazoiak, faktore erabakigarri eta inguruabarrak 
jorratzeari ekingo diogu aste batzuetan. Bizi garen munduaren baztertxo honetako 
eboluzio historikoaren ikuspegi orokorra lortu nahi dugu. Ibilbide erraz horretan, euskal 
lurraldea lehenengoz gizakien bizileku bihurtzen zenetik hasiko gara, eta salto handiak 
emanez, guregandik hurbilen dauden garaietara helduko gara, XX. mende zailera. 
Demografia, ekonomia, gizarte, politika eta erakundeen azterketaren bitartez, etapak 
egin eta euskal herriaren biografia osatzen duten gertakaririk gogoangarrienak 
gogoratuko ditugu. 

 
a) Historiaurrea (Mikel Unzueta irak.) 

Geografia eta Historiako lizentziatua Deustuko Unibertsitatean. 1992tik, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Kultur Ondare Zerbitzuko arkeologoa da. 

b) Antzinaroa (Mikel Unzueta irak.) 
c) Erdi Aroa (Enriqueta Sesmero irak.) 

Historiako doktorea, Eusko Jaurlaritzako artxibozaina, UNEDen Bizkaiko Zentro 
Elkartuko irakasle tutorea eta Bizkaiko Batzar Nagusietako Akta historikoen 
transkripzioko zuzendari teknikoa. 

d) Aro Modernoa (Ángel Ormaechea irak.) 
Historiako katedraduna. Filosofia eta Letretako doktorea (Historia Saila). Deustuko 
Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko irakaslea. 

e) Gaur Egungo Aroa (Gerra zibilera arte) (Elena Mariezcurrena irak.) 
f) Frankismoa eta frankismo ostea (Elena Mariezcurrena irak. 

 
 
2. Euskara  
(Koord.: Rosa Miren Pagola irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Hizkuntzalaritzako doktorea eta Euskal Filologiako lizentziatua. 
DUko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko irakaslea da. DUk aitortutako Fonetiker eta 
Tesitek ikertaldeetako zuzendaria da.  

.Euskal kulturaren ezaugarririk bereizgarrienetarikoa, zalantzarik gabe, hizkuntza da, 
euskara. Ezaugarri identifikatzailea da, bertako biztanleei izena ematen diena: 
euskalduna hitzak, hitzez hitz, ‘euskara duena’ esan nahi du. Jatorria denboraren 
muga ilun eta urrutietan galdua du, eta gaur egun hizkuntza isolatua da gainerako 
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europar hizkuntzen ondoan, ahaide hurbilik ez urrunik gabea. Ezaugarri horrek oso 
erakargarri bihurtu du nazioarteko ikertzaile eta adituentzat. 

Ikastaro honetan, jatorria eta beste hizkuntza batzuekin izan ditzakeen ahaidetasunak 
jorratuko dira. Lehenengo lekukotasunen arabera, zein zabalera zuen eta gaur 
egunera arteko bilakaera. Gainera, euskararen egoera ere aztertuko da gizarte 
ikuspegitik, berreskuratze prozesuaren aurkezpena egin, hizkuntzaren normalizazioa 
eta egungo egoera azalduko dira.  

Bestalde, ahozko eta idatzizko adierazpenak ere aurkeztuko dira. XV eta XVI. 
mendeetako kantu epikoak, euskal paremiologia eta bildumak, kopla zaharrak eta 
euskal baladak, baita XVIII. mendeko maitasun giroko lirika ere. Idatzizko hizkuntzaren 
adierazpen nagusienak ere landuko dira, XVII. mendetik XX.era bitarteko mugarri 
literarioak ahaztu gabe. 
 

a) Euskararen jatorriari buruzko teoriak (Adolfo Arejita irak.) 
DUko Euskal Filologiako doktorea eta DUko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Euskal 
Filologiako Graduko irakaslea. Euskaltzaina eta Labayru Ikastegiko zuzendaria. 

b) Euskara: sarrera (gramatika) (Javier Subinas irak.) 
Deustuko Unibertsitateko Zuzenbideko lizentziatua. Deustuko Unibertsitateko 
Euskal Irakaslegoko irakaslea da. 

c) Euskararen eboluzioa: hasierako lekukotasunetatik XX. mendera (Adolfo Arejita irak.) 
d) Euskalkiak, euskararen dialektoak (Adolfo Arejita irak.) 
e) Euskara berreskuratzeko prozesua (Estibaliz Amorrortu irak.) 

University of Southern Californiako Hizkuntzalaritzako doktorea, Deustuko 
Unibertsitateko Euskal Filologiako lizentziatua, eta bertako Gizarte eta Giza 
Zientzien Fakultateko Euskal Filologiako Graduko irakaslea.  

f) Euskararekiko jarrerak (Estibaliz Amorrortu irak.) 
g) Ahozko literatura (Xabier Kaltzakorta irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Euskal Filologiako lizentziatua. Deustuko Unibertsitateko 
irakaslea. 

h) Literatura idatzia (Josu Bijueska irak.) 
Deustuko Unibertsitateko doktorea. Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Euskal 
Filologia, Hizkuntza Modernoak, Hizkuntza Modernoak eta Kudeaketa eta Gizarte 
Zientzietako graduetan irakasten du.  

 
 
3. Euskal artea I: Arte plastikoak 
(Koord.: Santiago Arcediano irak.) 

EHUko lizentziatua, Euskal Artearen ikerketa eta ezagutzan dihardu. 

Euskal ikus-arteak beren distira eta nazioarte mailako ospea izan dute. Irakasgai 
honetan hiru adierazpidetara hurbilduko gara: eskulturara, pinturara, eta ondare eta 
hirigintzara. 

 
a) Eskultura (Santiago Arcediano irak.) 

Gaia zertan den aztertzen hasiko gara, euskal pintura zelan sortu zen XIX. mendean 
ikusiko dugu, baita zelan eratu zen inguru honetan ere. 1936ra bitarteko margolaririk 
garrantzizkoenen bilakaera ikusiko dugu (Zamacois, Regoyos, Guiard, Iturrino, Losada, 
Echevarría, Zuloaga, Zubiaurretarrak, Arteta, Tellaeche, Arruetarrak, etab.). Gerra 
osteko artearen analisi kritiko bat egingo dugu, azpiegitura artistikoak zelan eratu ziren 
eta ikuspegia zelan zabaldu zen -berritzaileak eta eklektikoak-. 1960ko hamarkadatik 
aurrera, “euskal fronte kulturala” eratuko da, beste oinarri plastiko eta estetiko 
batzuetara bideratutako abangoardia artistikoarekin: mugimendu abstraktuak indarka 
sartuko dira. Horrekin batera, gaur eguneko korronte artistikoen arteko ibilbide bat 
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definituko da, eta mentalitate berriak islatuko dira euskal pinturan, artistarik nagusienen 
biografietan ikusiko denez.  

 
b) Pintura (Santiago Arcediano irak.) 

Eskultorearen lanbidera ere hurbilduko gara: praktika artistiko garaikidearen oztopoak 
eta eragozpenak jorratuko dira. Giza iruditik eskulturarako pausua, eskultura 
modernoaren oinarri gisa: estatua kontzeptuari uko egitea eta harekin etetea, eta 
abangoardia historikoek diziplinari egindako ekarpen esperimentalak. Analisia eta 
lekukotasunak, Francisco Durrio, Nemesio Mogrobejo, Moises Huerta, Quintin de 
Torre, Daniel González, Joaquín Lucarini eta beste batzuen lanetan oinarrituta. 
Ondoren, abangoardiako euskal eskultura ikusiko da, gerra ostetik hasita, ordezkaririk 
nagusienen aipamen zehatza -ezaugarriak eta eboluzioa- eginik: Oteiza, Chillida, 
Basterretxea, Mendiburu, Ugarte eta Larrea.  

 
c) Ondarea eta hirigintza (José Ángel Lecanda irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Filosofia eta Letretako lizentziatua (Historia), Salamancako 
Unibertsitateko Geografia eta Historiako lizentziatua (Artearen Historia), eta Deustuko 
Unibertsitateko Arkeologiako diplomatua. DUko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko 
Gizarte Zientzien Graduko irakaslea da.  

Azkenik, gure hirietako zenbait gunetako arkitekturako monumentutik -banakako 
elementutik- edo edertasunetik -beti subjektiboa denetik- haratago, hirigintza, talde 
gisa gure iraganaren adierazpenik argiena da, inguru habitatuaren ulerkera sozial eta 
global gisa. Izan ere, aspaldiko gure gaitasun tekniko eta ekonomikoak, gizarte eta 
politika antolamendua, gure gustuak eta kultura islatzen ditu. Azken batean, gure 
zibilizazioaren estadio bakoitzean izan dugun mundua ulertzeko modua deskribatzen 
du. Horregatik proposatzen dugu, azterketa eta ikuspegi historikoa izanik, hasieratik 
gaur egunera arteko analisia egitea, gure hirietako batzuk eboluzio horren fosil-gidari 
gisa harturik, analisia honako gai hauetan zatiturik: Hiria eta hirigintza ondare historiko 
gisa; lehenengo euskal hiriak: erdi aroko hiribilduak; hirigintzari buruzko benetako 
hausnarketa: XVIII. eta XIX. mendeak; eta industrializazioaren eragina gure hiri 
zaharretan. 
 
 
4. Euskal erakunde juridikoen iragana, oraina eta geroa: ikuspegi orokorra 

(Koord.: Francisco Javier Arrieta Idiakez irak.) 
Deustuko Unibertsitateko Lanaren eta Gizarte Segurantzaren zuzenbideko irakasle 
doktorea. 

Modulu honetan euskal erakunde juridikoak aztertuko dira. Parte hartzaileek gure 
erakunde juridikoen iragana, oraina eta geroa ezagutu ahal izango dute. Izan ere, 
Zuzenbidea, euskararekin eta kulturarekin batera, herri baten existentzia justifikatzen 
duten elementuak dira. Azken batean, euskal herria zelan antolatu den eta antolatzen 
den ikusiko da, Zuzenbide publikoaren eta pribatuaren aldetik: erakundeen 
antolaketaren arrazoia; eskubide historikoak; Ekonomi Ituna, autogestiorako tresna 
gisa; Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunak; gizarte-babeseko mekanismoak eta 
euskaldunen hizkuntz eskubideak. 
 

a) Euskal Autonomia Erkidegoaren erakunde-antolaketa (César Gallastegi Aranzabal 
irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Administrazio Zuzenbideko irakaslea. 
b) Euskal Foru Zuzenbide Zibila (Andrés Urrutia Badiola irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Zibileko irakaslea. Notarioa. 
c) Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-babeseko erakunde tipikoak (Francisco Javier 
Arrieta Idiakez irak.) 
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d) Ekonomi Ituna, Euskal Autonomia Erkideagoaren autogestiorako tresna gisa (Alberto 
Atxabal Rada irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Finantza eta zerga zuzenbideko irakasle doktorea. 
e) Euskal herriaren eskubide historikoak, espainiar konstituzioaren babesean (Gonzalo 
Martínez Etxeberria irak.) 

Deustuko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbideko irakaslea. 
f) Hizkuntz eskubideen zehaztapena: Hizkuntz Eskubideen Bermerako Zerbitzua: 
ELEBIDE (Gotzon Lobera Revilla irak.) 

Zuzenbideko lizentziatua. Deustuko Unibertsitateko Euskara Tekniko Juridikoko 
irakasle ohia. Bizkaiko Foru Aldundiko itzultzaile ofiziala. 

 
 
5. Etnografia 
(Koord.: Alberto Santana irak.) 

Filosofia eta Letretako lizentziatua, Erdi Aroko Historia espezialitatean (Bartzelonako Unibertsitate 
Autonomoa). UNEDeko Artearen Historiako eta Erdi Aroko Historiako irakasle-tutorea (Bergarako 
zentro elkartua, Gipuzkoa). Boise State Universityko (Idaho, AEB) Euskal Gaien Zentroko 
zuzendari eta irakasle izan da. 2003tik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saileko Ondare 
Etnografikoko teknikaria da. 

Euskal Etnografiaren ikuspegi kritiko eta eguneratua, ikerketarik berrienen argitan; 
euskaldunen ezaugarrien eratze eta eboluzioa, talde etniko gisa; tradiziozko gizarte 
antolaketaren oinarriak; bizimodu aniztasuna; eta kultur unibertsoa osatzen duten 
sistema sinbolikoen edo sinesmenen eraketa.  
 

a) Oinarrizko kontzeptuak: nor da euskalduna? 
b) Euskaldunen etnogenesia  
c) Etxea eta euskal familia 
d) Euskal arketipo eta bizimoduak 
e) Elikadura eta edaria euskaldunen artean 
f) Euskal arte herrikoia eta kultura materiala 
g) Erlijioa eta euskal mitologia 
h) Euskal sorginkeria 
i) Egutegia eta euskal jaiak 
j) Bizitzako errituak, maitasun errituak eta hileta errituak. 
k) Plazer partekatuak: jolasa, kirola, musika eta dantza 
l) Artisautza (Bernat Vidal irak.) 

Arbaso, Euskal Herriko Artisautza Tradizionala Sustatzeko Elkarteko presidentea. 
 
 
6. Euskal Herriko inguru naturala eta giza ingurua  
(Koord.: Imanol Goikoetxea irak.) 

Graografoa. Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Turismo 
Saileko irakaslea. 

Irakasgai honen bidez, Euskal Herriko lurraldea ikuspegi geografikotik ulertu nahi da. 
Kontua ez da ibai eta mendien izenak eta kokapena buruz ikastea, euskaldunok gure 
lurraldean zelako espazioa sortu dugun ulertzea baino. Irakasgai praktikoa izango da: 
irakaslearen azalpen labur baten ondoren, zenbait ariketa egingo dituzte ikasleek talde 
txikietan, irakasleak ikuskatuta, Euskal Herriaren ezaugarri geografiko nagusiak 
ulertzeko eta ikasteko. 

Euskal Herria kultur lotura eranskaria duen lurralde bat dela esaten da. Horregatik, 
Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta euskal kultura duen 
Pirinio Atlantikoetako departamenduko lurraldeak aztertuko dira. Irakasgai honen 
helburuetariko bat da euskal lurraldeen artean dauden lurralde-desberdintasun 
sakonak ulertzea. 
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a) Geografia fisikoa: erliebea, mendiak, hidrografia, kostaldea. 
b) Biogeografia: klima, landaredia, paisaia. 
c) Populatzea: nukleo-motak, etxe-motak. 
d) Euskal Autonomia Erkidegoaren, Foru Erkidegoaren eta Suprefekturaren antolaketa 
administratiboa. 
e) Industria-garapena, industria ondorengo gizartea eta lurzoruaren erabilerak. 
f) Jarduera ekonomiko tradizionalak: artzaintza, abeltzaintza, nekazaritza, arrantza, 
industrializazio aurreko ofizioak. 
g) Euskal Herria: hiriak, herriak, auzoak eta baserriak. 

 
 
7. Euskadi: ekonomia txikia eta kanpora irekia 
(Koord.: Jabier Martínez irak.)  

Deustuko Unibertsitateko Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentziatua da, eta Euskal 
Herriko Unibertsitateko Ekonomiako Ikasketa Aurreratuen Diplomaduna (Analisi 
Ekonomikoa eta Ekonomia Publikoa). EAZ, EAZ+ITI eta EAZ+Zuzenbideko graduetan 
irakasten du. 

Modulu honetan, euskal ekonomiaren eboluzio historikoa ikusiko dugu labur-labur, 
ezaugarri dituen oinarrizko aldagaiak aztertuko ditugu, baita etorkizunean izan 
ditzakeen mehatxuak eta aukerak ere, europar inguruan gaudela murgildurik ahaztu 
gabe. Euskal ekonomiaren ezaugarri diren berezitasunak ikusiko ditugu: Ekonomi 
Ituna, gizarte aurreikuspeneko sistema, lehiakortasuna... 
 

a) Aurrekariak eta euskal arbasoen ekonomia-antolaketa (Fredi Paia irak.) 
Bertsolaria, musikaria eta etnografoa. 

b) Euskadi krisian? Koadro makroekonomikoa eta aurreikuspenak. (Jabier Martínez eta 
José Vicandi irak.) 

Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentziatua. Deusto Business Schooleko 
irakaslea da. 

b) Euskadi: ekonomia txikia eta kanpora irekia. (Jabier Martínez eta José Vicandi irak.) 
c) Ekonomi Ituna: pribilegioa? (Jabier Martínez eta José Vicandi irak.) 
d) Gizarte aurreikuspeneko euskal sistema baten aukera (Jabier Martínez eta José 
Vicandi irak.) 
e) Euskal ekonomia, “gure” ekonomia-ereduaren berezitasunak: bada “euskal” ekonomia-
eredurik? (Jabier Martínez eta José Vicandi irak.) 
f) Nazioen neurria (ikuspegi ekonomikoa) (Jabier Martínez eta José Vicandi irak.) 

 
 
8. Euskal artea II: zinea eta arte eszenikoak eta musika  
(Koord.: Iñaki Moreno irak.) 

Modulu honetan kultur adierazpenen barruko beste multzo zabal batera hurbilduko 
gara, euskal artearen garapenean pisu handia izan duen batera: zinea, arte 
eszenikoak eta musika (musika, antzerkia eta dantza). 

a) Zinea (Eneko Olazabal irak.) 
EHUko Ikus-Entzunezko Komunikazioko lizentziatua. 

Zineak, bere ibilbide laburrean, mugimenduan dagoen gizartearen erretratua egiteko 
balio izan du, eta ihes egiteko amets eta mito (trans)nazionalen sortzaile ere izan da. 
Euskaldunok ere, geure burua definitzeko zailtasun horretan, ekin genion bidaia horri. 
Ikastaro honetan zinearen jatorria, historia(k) eta sortu dituen eztabaidak jorratuko 
ditugu. 

 
b) Antzerkia (Ramón Barea irak.) 

Aktorea, antzerkigilea, antzerki-zuzendaria eta zine-errealizadorea. 
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c) Musika (Iñaki Moreno irak.) 
Juan Crisóstomo de Arriaga eta XIX. mendeko beste maisu interesgarri batzuen 
aurrekaria izanik, euskal musikak Europan zehar zabaldu ziren nazionalismo 
musikalekin izan zuen inflexio-puntua. Jesús Guridik eta Aita Donostiak eman zioten, 
bereziki, lehen bultzada folklorea errekuperatzeari eta musika handiaren esparruan 
sartu zen euskal musika. Hainbat belaunalditako autoreek mantendu dute herri-
musikagatiko interesa, Usandizagak edo Sorozábalek, esaterako; Luis de Pablok 
abangoardiaren alde egin du; eta beste batzuek bi estiloak bateratu dituzte, Escuderok 
edo Bernaolak, kasurako. Gaur egun, musikari gazte batzuek interes hori mantendu 
egin dute, Ramón Lazkanok eta Gabriel Erkorekak, besteak beste. 

 
d) Dantzak (Juan Antonio Urbeltz irak.) 

Antropologoa eta folklorista. Jorge Oteiza Museoa Fundazioko patroia, Euskalerriaren 
Adiskideen Elkarteko kidea, eta Eusko Ikaskuntzako Folklore Saileko presidentea. 

Gure euskal herriaren kulturan dagoen originaltasun-puntua edozein dela ere, 
zeremonialetako dantzak eta urtaroetako erritual handiak, Inauteriak edo San Joanak, 
denak hartu behar dira seriotasunez. Horrela egin ezik, gure kultura aberatsa eta 
berezia izanik ere, lurrean izan dugun ibilbideko funtsezko ekarpena euskara izanik 
ere, erraz irudikatu daiteke zelako ahultasun espirituala izango genukeen. 
Gaur egun eta bizi garen munduan, gurea bezalako herrien kultura, iniziatuen kontua 
da. Gure sinboloen unibertso esoterikoan murgildu nahi dutenen kontua baino ez da. 
Eta, gure ustez, hemen ez dago aukera askorik: geure buruaz hausnarketa egin behar 
dugu, eratu gaituen unibertso mitikoa eta sinbolikoa sakon ezagutzeko; bestela, 
hurrengo kultur uholdeak eraman eta ez gaituzte ezagutuko. Dantza zeremonial eta 
urtaroei lotutako errituak bideari ekiteko abiapuntu onak dira. 
Laurogei urte baino gehiago dira Bertrand Rusellek Elogio de la ociosidad saioa idatzi 
zuela. Bertan, industriaren mekanizazioak mendebaldeko gizarte industrializatuetara 
zekarren aisialdiaz ziharduela, lau orduko lanaldiaz eta aisialdian zer egin hausnartzen 
ari zela, hauxe esan zuen: 

Ez dut, bereziki, pedantekeriak izan daitezkeen gauzen inguruan pentsatzen. 
Nekazarien dantzak desagertu dira, nekazari-inguru urrunetakoak izan ezik; baina, 
oraindik, giza izaeran egongo dira dantza horiek lantzea ekarri zuten bultzada 
erabakigarriak. 
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NORENTZAT 
Jakintzaren arlo hau, prestakuntzaren ikuspegitik, ezagutu eta horretan sakondu nahi 
duten pertsona guztientzat.  
 

EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA 
Ikastaroa bi seihilekotan egingo da:  urritik urtarrilera eta otsailetik ekainera. Eskolak 
astearte eta asteazkenetan emango dira, 17:00etatik 18:30era eta 19:00etatik 
20:30era.  
 
EBALUAZIOA 
Ikastaroa amaitzean, ikasleak idatzizko bi hausnarketa eginda edukiko ditu, bere 
aukeran (seihileko bakoitzeko bat). Zuzenketa eta ebaluazioa, irakasgai horretako 
irakasleak egingo du. 
 
TITULAZIOA 
Programa egoki amaitzen duten ikasleek bertan parte hartu izanaren ziurtagiri bat 
jasoko dute, Deustuko Unibertsitateko Aisiazko Ikaskuntzen Institutuak luzatua. 
 
TASA AKADEMIKOAK 
Matrikularen lehenengo epea Matrikularen hileko kuotak Kostua guztira 

240,00 € 240,00 x 4 = 960,00 € 1.200,00 € 
Matrikularen hileko kuotak azaroaren 15ean, urtarrilaren 15ean, martxoaren 15ean eta 
apirilaren 15ean kobratuko dira. 
 
MATRIKULA ESKAERA 
Lehenengo epea: 2013ko uztailaren 1etik 24ra. 
Bigarren epea: 2013ko irailaren 12tik 26ra. 
 

Ikastaroan zehar, jarduera osagarriak buruko dira, ikasarloan sakontzeko.  

 
Matrikula Aisiazko Ikaskuntzen Idazkaritzan egingo da eta lehenengo epean eskaera 
egindakoek lehentasuna izango dute lekuak esleitzeko orduan. 
Argibideetarako telefonoa: 94 413 90 75 
ocio@deusto.es 
www.ocio.deusto.es 


