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• UNESCO eta ondare materiagabea
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http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ES&pg=home
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Iragan eta orain aberats eta substantzialak etorkizun oparoaren iturri

dira. Kultura-arloan, bereziki, iragana galtzeak dakar orainak erreferen -

tziarik ez izatea.

Gizon-emakumeen talentu sortzailea oso aspalditik ageri da milaka adie-

razpideen bidez: haietako batzuk egundokoak eta begi-bistakoak, beste

batzuk neurritsuagoak. Hala ere, guztiak funtsezkoak dira gizon-emaku-

meen identitatea osatzeko, eta aniztasunaren adierazgarri dira.

Ondare materiagabearen kontzeptua (edo ondare bizia, kontzeptu berbe-

ra izendatzeko erabiltzen den termino ezagunagoa baita) berriagoa da

munduko gizon-emakume guztien ondarearen kontzeptu ospetsu hura

baino. Ondare bizia –zeremoniak, dantzak, kantuak, antzinako berariazko

ezaupideak eta abar barne hartzen dituena– galtzen erraza da, ez baitago

toki batean edo monumentu batean gauzatuta. Hala ere, ondare bizi hori

izugarri aberatsa da, komunitateen eta herrien arimaren adierazpide diren

tradizio eta jarduera ugari jasotzen baititu. Ohitura horietako batzuk

ehunka edo milaka urtetan iraun dute, tradizioen transmisioari esker, eta

oso egoera larrian iritsi dira XXI. mende industrializatu eta globalizatu

honetara. Ondare bizi hori babesteko, nazioarteko solidaritatea ezinbeste-

koa da eta estatuek nahitaez esku hartu behar dute, baina belaunaldi gaz-

teen laguntza ere beharrezkoa da; izan ere, amnesiaren eta uniformetasu-

naren aurka daude belaunaldi gazte horiek, beraien onerako.

Liburuxka honen bidez ondare biziaren mirariak ezagutuko dituzue; uler-

tuko duzue elementu horiek zenbateraino diren funtsezkoak, ez soilik

etorkizuneko belaunaldientzat, baita guretzat ere. Eta horrexegatik, mun-

duko herritar zareten aldetik, ondare bizi hori babesteko egin behar den

guztia egingo duzue.

Rieks Smeets

Ondare materiagabearen ataleko burua

UNESCO
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Zuhaitz-azalaz egindako oihalak, mendietako jainko-jainkosen ohorez
ospatutako jaialdiak, maskara-dantzak, zeinuen igarpen- eta interpre-
tazio-sistemak, erlijio-kantuak edota emakumeen herri-kontakizunak
(aspaldikoak eta, aldi berean, gaur egungoak): interesgarria, liluraga-
rria, desberdina, batzuetan harrigarria, baina… Non gaude? Zer garai-
tan? Osagai horietako batzuk oso aspaldikoak dira eta gure garaia
arte iraun dute; gurasoetatik seme-alabengana pasatu dira, gehiene-
tan ahoz.

Ekintza horien aktore eta ikusle izan diren pertsona guztien iden-
titatea osatzen lagundu dute. Denboraren joanarekin eraldatu eta
birsortu dira, munduaren bilakaerari eta arnasari jarraiki. Gure
ondare biziaren osagaiak dira, munduko ondarearen osagaiak; eta
ondare hori guztia “ondare materiagabe” izendatu dute, ez bai-
tago monumentu batean edo toki zehatz batean jasota. Gizon-
emakumeen bitartez bizi da, eta haiek alde batera utziz gero ez
da existitzen.

Gaur, XXI. mendean, jarduera kultural eta sozial horiek eguneroko
bizitzan irauten dute; munduko gazte eta heldu ugarien egunerokoa
osatzen dute. Baina gure herrixka globalean, bizimoduak berdintzen
direnean eta aniztasuna murrizten denean, haien transmisioa eta
etorkizuna mehatxatuta daude.

Ba al zenekien?... Kanputxeako errege-balletak mila urte baino
gehiago ditu eta dantzariek hainbat urteko prestakuntza behar
dute. Erabiltzen dituzten jantziak eta makillajeak sinbolo tradi-
zional eta erlijiosoez beteta daude.

Mtu bila mila ni kama mtumwa (swahilien esaera zaharra):
kultura gabe geratu den  gizakia esklaboa da.

• Bizia, baina historian errotua

Jarduera horiek ondare biziaren adierazpideak eta irudikapenak dira,
eta etengabe berritzen den altxor biziduna osatzen dute. Tradizioen
gaur egungo adierazpen horiek gizarte baten bilakaeran lagundu

OOndare bizia biHarkO
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dute, eta guregana iristeko bidearen transmisio-katean “gaur” kate-
maila osatzen dute.

Gure testuinguru naturalek eta gure bizilekuek ez dute antzik gure
gurasoen edo aitona-amonen garaiko inguruekin. Esate baterako,
pertsona batek dantza tradizional bat dantzatzen duenean, ez du
zehatz-zehatz betetzen zaharrek idatzitako eta zehaztutako partitura
baizik eta “interpretatu” egiten du, dantzariak barnean daramana eta
jaso duena erantsiz: dantza “digeritzen” du, birsortzen du, bizirik eta
etengabeko bilakaeran iraunarazten du.

Berritzeko gaitasun hori lagungarria da taldeen arteko harremanak
sustatzeko, eta baitaratzeko tentazioa saihesteko. Baina bizia izateak
dakar ondarea zuzen-zuzenean lotuta egotea haren sortzaileekin eta
gordetzaileekin; izan ere, ahozko transmisioa da ondare biziaren irau-
penaren oinarria. 

Ba al zenekien?... Belgikako eta Frantziako hiri batzuetako
(Ath, Brusela, Douai) herri-agerraldi handietan bederatzi metro
altuko erraldoiak eta dragoiak ibiltzen dira kaleetan, oso modu
bitxian apainduta.

• Komunitate batean errotua

Tradizioa, betiere, anitza da. Bilakaeran dagoen gizartearen erritmoan
bizi da. Bizirik dirau, baldin eta funtzio sozial, kultural edo ekonomi-
koa betetzen jarraitzen badu. Ondare biziaren osagaien jabe diren tal-
deak tinko lotuta daude tradizio horiei, elkartasun sozialaren unea
adierazten baitute.

Adierazpen horiek zeregin garrantzitsua betetzen dute, identitatea eta
jarraipena sentiarazten baitie komunitateei: identitatea, mundu osoan
haiek soilik dutelako tradizio zehatz hori, identitate-iturri dena; eta
jarraipena, adierazpen horien bidez etengabeko denbora-lerroan
parte hartzen dutelako. Gizon-emakume askorentzat identitate-iturria
ez datza monumentuetan edo hirietan baizik eta tradiziozko adieraz-
pen horietan.

Tradizio eta ohitura horiek espiritua eta gorputza dute oinarri, ez dute
printzipioz toki jakin bat, eta gizon-emakumeekin batera joan daitez-
ke oso urruti dauden lurraldeetara.
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Ba al zenekien?... Zafimaniri komunitatea (Madagaskar)  egu-
rra lantzeko modu berezi baten azken gordetzaileak dira. Azal
oro (hormak, leihoak, zutoinak, habeak, aulkiak, kutxak eta
lantresnak) apaintzen dute oso kode zehatza erabiliz egindako
motibo geometrikoekin.

Ondare bizia eta natura

Natura-inguruneari lotutako ezagutza tradizionalak eta komunitate
batzuek lurrarekin dituzten harreman sakon, orekatu eta espiritualak
oso baliotsuak dira: herri batzuk munduaren ikuspegi globala dute,
ikuspegi horren arabera gizon-emakumeak naturari estu-estu lotuta
daude eta elkarrekiko mendekotasun hori funtsezkoa da.

Esate baterako, moken tribua (Tailandia) 2004ko abenduko tsunamia
iritsi aurretik babesean jarri zen, naturari buruz duten ezagutza sako-
nari esker: arbasoen kontakizunei jarraiki, hondamena laster gertatu-
ko zela ulertu zuten.

Naturari buruzko ezagutzak ezinbestekoak dira garapen iraunkorrerako.

• Jardunaren bidez transmititua

Belaunaldien arteko transmisioa ahoz egiten da, edota keinuen bidez,
errepikapenaren eta imitazioaren poderioz: zaharrak dira gazteen ira-
kasle. Dena dela, gazte horiek ere tradizioak betetzen ohituta daude.

Kontalariak edo dantzariak ez du arte hori eskolan ikasten, oinorde -
tzan hartzen du: familiari begiratzen dio, eta berariazko ezagutza eta
jakinduria bereganatzen ditu. Jardunaren bidez pixkanaka beregana -
tzen ditu, gero arte horren egile bihurtzen da, bere-berezko estiloare-
kin, eta geroago beste batzuei transmititzeko gai izango da.

Ba al zenekien?... Garifuna komunitateak (Belize, Honduras,
Nikaragua, Guatemala) Amerikako eta Afrikako tradizioak
ditu. Haien kantuek deskribatzen dute yuka nola landatzen
duten, buztinezko etxeak nola eraikitzen dituzten edota
arrantzarako ontziak nola egiten dituzten.

• Berebiziko aniztasuna

Kultura bizien mosaikoa oso handia eta askotarikoa da. Ez dakigu
ziur zenbat diren, baina hizkuntzak erreferentziatzat har ditzakegu:
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badakigu munduan 6.000 hizkuntza bizi baino gehiago daudela, 200
estatu baino gutxiagotan. Pentsa dezakegu hizkuntzak adina kultura
bizirik daudela, gutxienez. 

Proportzioa izugarria da eta kultura-aberastasuna egundokoa! Gaine-
ra, mundu guztiko pertsona asko komunitate kultural bat baino
gehiagoren partaide dira, eta, sarritan, hainbat talde eta komunitatek
ondare biziaren osagai berdinak partekatzen dituzte.

Gizon-emakume guztien kultura-ondarearen adierazgarri den zerren-
da osatu da;  zerrenda horrek ondare bizia agerian jartzen du, mun-
dua haren garrantziaz jabetzea bideratzen du eta kultura-aniztasuna-
rekiko errespetua oinarri duen elkarrizketa sustatzen du. 

• Ahultasuna

Ondare bizia izateak ahultasuna dakar: haren etorkizuna sortzaileen
etorkizunari estu-estu lotuta dago, ahozko transmisioaren bidez lor -
tzen baitu iraupena.

Gaur egungo bizimoduen uniformetasunari erreparatuz (galtza bake-
roak, coca-cola eta joko-kontsolak mundu guztira hedatu dira), proze-
su horrek baditu hainbat arrazoi, besteak beste: migrazioak –nekaza-
ri-exodoa, esate baterako–, turismoa, industrializazioa, hezkuntzaren
orokortzea eta alor horretan egindako aurrerabideak, bai eta masen -
tzako kultura-produktuak hedatzen dituzten herrialde batzuen nagu-
sitasun ekonomikoa ere.

Bistakoa da kulturen arteko harremanak betikoak direla. Harreman
horien ondorioz elementu batzuk galdu dira, beste batzuen eraginez,
eta tradizio berriak sortu dira. Baina, gaur egun, desagerpen horien
erritmoa asko bizkortu da eta benetako traumak sortzen dira sarritan.

Gazteak urrutiko lurraldeetara joaten badira eta zaharrak hiltzen badi-
ra, kultura-ohituren zati osoak desagertu eta ahazten dira.

Eta larriena da herrialde batzuk ez direla ohartzen haien ondarearen
esanahi sakonaz. Dena dela, bizirik dagoen materiala da, historiaren
eraikuntzan parte hartzen du, eta identitatearen, sormenaren eta kul-
tura-aniztasunaren iturri da.

Babes-neurriak hartzea premiazkoa da: Ondare bizia ez dadila “disol-
batu” mundializazioan (ingelesez: globalizazioan)!
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Ba al zenekien?... Zazpi hariko txinatar zitarak (guqin) 3.000
urte baino gehiago ditu eta txinatar letradun orok menderatu
beharreko lau arteetako bat zen. Tradizioaren arabera, hogei
urte inguru praktikatu behar da interpretatzaile ona izateko.

Altxor biziak diren gizon-emakumeak

Pertsona batzuek, gehienbat gizon-emakume edadetuek, aparteko
jakinduria eta berariazko ezagutza dute, ondare biziaren osagai ba -
tzuen transmisioa bideratzeko ezinbestekoa. 

Ondarea babesteko bide eraginkorrenetako bat da ardura hartzea,
aktoreek haien jardunari euts diezaioten eta ondorengo belaunaldiei
transmititzeko gai izan daitezen.

“Baliabide” diren pertsona horiei bihotz ematen zaie tailerrak sor di -
tzaten; eskoletara ere joan daitezke eta dakitena erakusteko eta azal -
tzeko bileretan parte har dezakete. Hartara, belaunaldien arteko lotu-
rak estuagoak izango dira eta pertsona zaharrek egin ditzaketen ekar-
penen berri izango dute gazteek.

Hainbat herrialdek (Japonek, Koreako Errepublikak, Filipinak, Erruma-
niak, Frantziak, Txekiar Errepublikak, Bulgariak eta Nigeriak, besteak
beste) altxor biziak diren gizon-emakume horiek identifikatzeko siste-
ma eratu dute.

“Altxor” horiek laguntza jaso dezakete jardunbidea hobetzeko, bai
eta haien artea transmititzeko, dokumentatzeko eta eskala handian
hedatzeko ere.



Ondare biziaz hitz egidazu {  }

{  }9

estatuen kOntzientzia-Hartzea
•   Kulturaren kontzeptua zabaltzea

Bigarren Mundu Gerraren ostean, estatuak munduko kultura-ondarea
babesteaz arduratu ziren, eta 1972an sinatutako munduko kultura-
eta natura-ondarea babesteko hitzarmenak joera hori baieztatu zuen.
Helburua zen bereziki ikusgaia, historikoa, baliotsua eta  ikusgarria
zena agerian jartzea.

Hamarkada baten buruan, 1982an, kultura-politikei buruzko mundu-
ko konferentzia handi bat egin zuten Mexikon: Mondiacult.  Kultura-
ren kontzeptua zabaldu zuten eta nazioarteko komunitatearen arreta
erakarri zuten gai honetara: ondare biziaren garrantzia eta “gizarte
baten edo talde sozial baten bereizgarri diren ezaugarri espiritual eta
materialak, intelektual eta afektiboak”.  Adierazi zuten kulturak –arte-
ak eta letrak barne hartzeaz gain– bizimoduak, balio-sistemak, tradi-
zioak eta sinesteak ere barne hartzen dituela. Hortaz, ondare materia-
gabea babestu behar da etorkizuneko belaunaldientzat, Egiptoko
piramideak edo Galapago uharteak bezain beste, gizon-emakumeen
sormen-gaitasunaren lekuko bizia baita.

Ondare bizi hori hobeto ezagutzeko eta babesteko modua aztertzea
eskatu zioten UNESCOri.

Ba al zenekien?... Kultura-ondare materiagabeari buruzko hi -
tzarmena berretsi zuen lehenengo estatua Aljeria izan zen
(2004ko martxoan) eta 30.a Errumania (2006ko urtarrilean)
eta hala bideratu zen hitzarmen hori indarrean jartzea.

2003ko urrian hitzarmena adostu ondoren, hilero herrialde batek edo
herrialde batzuek berretsi dute hitzarmen hori. Berrespenek argi eta
garbi azaltzen dute estatuek ondare biziari buruz duten interesa.

Ondare materiagabearen bi zerrendak

Sarritan entzun ohi ditugu UNESCOk munduko ondareen zerrendan
sartu dituen lekuei buruzko berriak, eta herrialdeak poztu egiten dira,
leku horiei balioa emateko finantza-laguntzak lor baititzakete. Gaine-
ra, izendapena garapen ekonomikoaren eragile ere izan daiteke, turis-
moari esker batez ere.

e
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Gizon-emakume guztien kultura-ondare materiagabearen zerrenda
adierazgarria, oraindik orain osatu dutena, aurreko zerrendaren an -
tzekoa da, baina ondare biziari buruzkoa.

Zerrenda berri horren ospea sortzen ari da oraindik, baina gero eta
handiagoa izango da.

Munduko ondare biziaren irudi orekatua eta adierazgarria emango
du zerrendak.

Estatuek hautagaitzak aurkezten dituzte, eta kultura-ondare materiaga-
bea babesteko gobernu arteko batzordeak arretaz aztertzen ditu hauta-
gaitza horiek, zerrendan jartzea merezi duten edo ez erabakitzeko.

Gainera, beste zerrenda bat ere badago: babesteko neurrien premia
larria duen kultura-ondare materiagabearen zerrenda, desagertzeko
arriskuan dauden elementuak babesteko ekintzak bideratzeko aukera
ematen duena.

• Esparru juridiko bat

Ekintzen oinarri izango diren xedapen juridikoak erabaki behar dira
aldez aurretik. Hainbat testu eta adituen arteko eztabaida luzeak gau-
zatu zituzten nazioarteko konbentzio batean: kultura-ondare materia-
gabea babesteko hitzarmena, 2003an hitzartua eta 2006ko apirilaren
20an indarrean jarria. Estatuek testu global hori berretsi dute, eta
ekintza-esparru horretan xedatutako guztia herrialdean gauzatzeko
konpromisoa hartu dute. 

Sinatu duten estatuek haien lurraldean ondare bizia babesteko kon-
promisoa hartu dute, ondare hori sortzen, eusten eta transmititzen
duten taldeekin lankidetzan. Ondarearen elementuak identifikatzea-
rren, estatuek inbentarioak egin behar dituzte, herritarren, espezialis-
ten eta elkarteen laguntzaz.

Halaber, estatuek konpromiso hauek hartu dituzte: ondarearen aldeko
politika orokorra aplikatzea, haren azterketa sustatzea,  horretarako
legeak ematea, eta herritarrak ondarearen garrantziaz sentsibilizatzea.

Nazioartean, gizon-emakume guztien kultura-ondare materiagabea-
ren zerrenda adierazgarria sortzeak (munduko ondareen zerrenda
ospetsuaren parean) ondare bizi hori denen ahotan jartzeko aukera
eman du, inolako hierarkiarik ezarri gabe. Harekin batera doa babes-
teko neurrien premia larria duen kultura-ondare materiagabearen
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zerrenda, desagertzeko arriskuan dauden elementuak aurkezten
dituena eta berehalako ekintzen premia adierazten duena.  Kultura-
ondare materiagabea babesteko gobernu arteko batzordeak oina-
rriak, aholkua eta laguntza ematen dizkie estatuei. Gainera, hitzarme-
nak finantza-laguntzarako eta nazioarteko lankidetzarako sistema
aurreikusten du.

Nazioarteko hitzarmen horrek aldarrikatzen du ondare materiagabea
babestea mundu guztiari dagokion ardura dela.

“Babestea da kultura-ondare materiagabearen bideragarrita-
suna bermatzeko neurriak hartzea, ondare horren ezauga-
rriak identifikatzea, dokumentatzea, gordetzea, zaintzea, sus-
tatzea, balioztatzea, transmititzea –batez ere irakaskuntza
formalaren eta ez-formalaren bidez– eta berrindartzea barne
hartuta.” (2. artikulua, 3. paragrafoa)

“Hitzarmen honen helburuak hauek dira:

a) Kultura-ondare materiagabea babestea.

b) Komunitateen, taldeen eta norbanakoen kultura-ondare
materiagabea errespetatzea.

c) Kultura-ondare materiagabearen garrantziaz sentsibili-
zatzea (…) eta ondare hori aintzatestea (…).

d) Nazioarteko lankidetza eta laguntza.”

(1. artikulua)

“Herrialde guztietako kulturen haizeak ahalik eta askatasun
handienaz ibil daitezela nire etxean. Baina haietako bakar
batek ere ez nau makurraraziko.” (Mahatma Gandhi)

Samarkandako urdina, galdua eta berreskuratua

Samarkandako (Uzbekistan) zeramika urdinek mendeetan iraun dute,
Asiako Erdialdeko klima gogorrari eta eskualdeko iskanbilei aurre egi-
nez. Baina antzinako teknikak galdu egin ziren, eta ontzi eta beira
modernoen kalitatea eskasagoa zen. Monumentu sakratuak –garai
batean zeramikazko lauzaz estaliak– zaharberritzeko landareen bidez
koloreztatutako esmalteen formulak aurkitu behar zituzten, labe tra-
dizionalak berreraiki eta buztinlariei laguntza eman.  Halaxe egin
zuten, zenbait herrialderen laguntzari esker. Lauzak egiteko teknika
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berreskuratu zuten (buztina prestatzea, beiraztatzea eta egostea) eta
prozesu guztia filmatu zuten prestakuntzarako tresna izan zedin.
Buztinola tradizionalen inbentarioa egin zuten eta buztinlarien elkar-
tea eratu zen.

Komunitateak

Ondare bizia jardun horiek iraunarazten (sustain) dituzten taldeena,
herriena eta komunitateena da. Ez du mugarik, sarritan komunitate
horiek oso eskualde zabaletan bizi baitira, estatu bat baino gehiago-
tan. Talde horiek ondare biziaren iraupenaren arima dira; eta, inbenta-
rioak egitea eta babes-programak eratzea Estatuen zeregina bada ere,
komunitateen inplikazioa behar-beharrezkoa da; haien ondarea da,
ondare hori sortzen eta birsortzen dute, eta inork baino hobeto sen-
titzen dituzte ondare horren balioak.  Kanpotik ezarritako soluziobide
batek arriskuak ditu: desegokia izan daiteke edota ez oso errealista.

• Ekintza-programak

Ondare bizia babestea ez da, inolaz ere, ondare horri bere horretan
euste hutsa. Halaber, helburua ez da iraganeko jarduerak –jada bizirik
ez daudenak edo testuingurutik kanpo daudenak– berreskuratzea fol-
klore gisa eszenaratzeko.

Babesteak eskatzen du begiratzea eta azterketa-lana egitea, hartara
ulertuko dugu zerk eragozten dien komunitateei ondare biziaren tra-
dizioen arabera jardutea eta ohitura horiek transmititzea. Gero, bideo-
edo audio-grabaketak egiten ahalegindu behar dugu hainbat elemen-
tu jasotzeko. Prestakuntza-ikastaro batzuek ere bidera dezakete jar-
duera bat, berariazko ezagutza zehatz batzuk edo adierazpen tradi-
zional bat berrindartzea (edo sendotzea). Batzuetan, transmisio-bide
berriak bilatu behar dira. Estatuek zaindu behar dute, batez ere,
babestu nahi diren elementuen iraupenerako baldintzak betetzen
direla: kontua ez da elementu horiei artifizialki eustea ,tantaz tantako-
aren bidez, zentzua ematen dien lotura soziala alde batera utzita, bai-
zik eta haien bideragarritasuna eta transmisioa eragingo duten bal-
dintza ekonomiko eta sozialak sortzea.

“(…) partaide diren estatuei honako laguntza hauek eman dakizkioke:
a) Babestearen hainbat alderdiei buruzko azterketak.

b) Adituen eta esperientzia praktikoa duten beste pertsona
batzuen zerbitzuak.

c) Beharrezko langile guztien prestakuntza.
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d) Arauak eta bestelako neurriak erabakitzea.

e) Azpiegiturak sortzea eta erabiltzea.

f) Materiala eta berariazko ezagutza ematea.

g) Finantza-laguntza eta laguntza teknikoa emateko beste
bide batzuk, interes txikiko maileguak eta dohaintzak barne
hartuta, hala badagokio.”

(21. artikulua).
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babes-Planak
Txinan

Kunqu opera da txinatar operaren adierazpen zaharrenetakoa, eta kan-
tua, kontaketa, keinuak eta dantza bateratzen ditu. Babesteko proiek-
tuari esker artista berrien prestakuntza gauzatu dute herrialde osoan.

Beninen, Nigerian eta Togon

Gelede tradizioa ahozkoa da; uzta-jaialdietan, garrantzi handiko ger-
taeretan eta lehorteetan adierazten dute. Maskaren eta kantuen bidez
yoruba-nago herrien historia kontatzen dute. Tradizio baliotsu hori gal
ez dadin, hainbat jarduera antolatu dituzte: sentsibilizazio-kanpainak,
prestakuntza-tailerrak (dantza, koreografia, maskarak zizelkatzea eta
jantziak egitea), eta gaiari buruzko argitalpenak eta irrati-programak.

Indian

Kutiyattam antzerki sanskritoa, 2.000 urtetik gora dituena, oso aurpe-
gi-adierazpen estilizatuetan eta zehaztasun handiko keinuetan oina-
rritzen da. Publikoa sentsibilizatzeko eta arte horren transmisioa bide-
ratzeko hainbat jarduera egin dituzte: emanaldien grabaketa audiobi-
suala, dokumentalak, prestakuntza-tailerrak eta jaialdiak.

Marokon

Marrakexko Plaz Jemaa el-Fna aretoa kultura-gune, elkargune eta
eszenatoki da aldi berean; oso ikuskizun desberdinak daude han, bai
eta astrologoen edo medikuen kontsultak, eztabaida luzeak eta ipui-
nak ere. Erabaki dute Marrakexen bizi diren pertsona guztiei jakina-
raztea haien egunerokoan eta hiriaren identitatean hainbesteko eragi-
na duen kultura-gune horren zentzu sakona.

Ginean

Sosso-bala musika sakratua interpretatzeko instrumentua da. Baime-
na duten pertsonek jotzen dute, abagune jakin batzuetan. Instrumen-
tu horren inguruko tradizioan ideia, jarduera artistiko eta objektu
ugari daude. Arbasoen omenezko himnoekin batera jotzen dute
sosso-bala, poema epiko horien osagarri. Tradizio hori iraunarazteko eta
haren berri emateko jarduerak egin dituzte: dokumentazio-programa
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bat (instrumentuaren historiari, fabrikazioari eta musikari buruzkoa),
prestakuntza egokia, grabaketa audiobisualak, jaialdiak eta emanaldi
publikoak.

Bolivian

Oruroko inauterietan 30.000 dantzarik, 5.000 musikarik, 500 artistak
eta 47 elkartek parte hartzen dute. Hogei orduko musika- eta dantza-
emanaldia da, kolore askotako jantziak eta gozokiak lagun direlarik,
eta ikuskizun hori prestatzeko hainbat hilabete behar izaten dute.
Jaialdi horren zentzu sakonari eusteko jarduerak antolatu dituzte: kul-
tura-adierazpen horien eta errituen esanahien inbentarioa, eta presta-
kuntza-ikastaroak (dantzarientzako, aktoreentzako eta jantzien egile-
entzako).

Ekuadorren eta Perun

Zapara komunitatea da espainiarren konkista garaian berrogei bat
herrik osatzen zuten taldearen azken ordezkaria. Haien ahozko kultu-
ra oso aberatsa da, eta naturari buruzko ezagutza sakona adierazten
du. Haien hizkuntzak bizirik dirau. Bi estatuak lankidetzan jardun dute
populazio horien zentsuak egiteko, urrun dauden taldeak elkartzeko
eta hizkuntzaren indarrari buruzko ebaluazioa egiteko. Hizkuntzaren
transmisioa sendotzea –batez ere desagertu den lekuetan– eta ingu-
rumenari buruz duten ezagutza guztia jasotzea aurreikusi dute.

Vanuatun

Hondarrean egiten dituzten marrazkiak (lurrean marraztutako motibo
geometrikoak) esanahia dute hainbat alorrei erreparatuz: historiari,
errituei, gizarteari, nekazaritzari eta ingurumenari. Hiztegi grafiko hori
eskolan ikasteak saihestuko du haren zentzu sakonaren desagerpena;
hartara, marrazki horiek ez dira izango helburu komertzialetako erabi-
li daitezkeen apaingarri hutsak. 



J
Ondare biziaz hitz egidazu{  }

{  }16

Jarduerak, adierazPideak eta

irudikaPenak

Ondare bizia jardueren, adierazpideen eta irudikapenen bost katego-
riatan agertzen da.

• Ahozko adierazpideak eta tradizioak

Gure gizakien kultura gehienak hitzaren bidez garatu eta transmititu
dira; hortaz, gizon-emakumeen memoriaren mendean egon dira.
Idazkerarekin eta teknologia modernoekin (audio eta bideo) ezagutza
horiek euskarri material batean jar daitezke. Hala eta guztiz, oraindik
ere ahozko tradizioak kultura transmititzeko bide oso eraginkorrak
dira zibilizazio guztietan.

Ahozko tradizioaren ezaugarrietako bat da transmisio bakoitza bihur-
keta eta sormena dela, aldi berean. Hortaz, esan daiteke ez dagoela
“jatorrizko bertsiorik” baizik eta bertsio asko. Horrexegatik da hain
ahula, transmisioan akats bat egiteak tradizio luze bat betiko desa-
gertzea ekar baitezake.

Hizkuntzak, tradizioen eta ezagutza tradizionalen transmisio-bide
diren aldetik, ondare materiagabearen funtsezko zati dira. Etengabe
mutatzen ari dira, hitz berriak eta esanahi berriak hartzen dituzte.
Komunitatean bizi dira hizkuntzak, eta haien etorkizuna komunita-
teak hizkuntza horien indarrari eta iraupenari ematen dion garran -
tziaren mendean egon ohi da. Hizkuntza bat desagertzen denean
ezagutzen eta kontzepzioen multzo kultural osoa hiltzen da, sarritan
zenbait mendeko bilakaeraren ostean.

Ba al zenekien?... Aka pigmeoak (Afrika Erdiko Errepublika)
abesteko musika-tradizio oso konplexua dutela eta komunita-
teko kide guztiek, bai eta haurrek ere, teknika hori oso ondo
menderatzen dutela?

Kultura-ondare materiagabea babesteko funtserako ekarpena
egingo du estatu bakoitzak.



Ondare biziaz hitz egidazu {  }

{  }17

Hizkuntzak, ondare biziaren eramaile

Hizkuntzak belaunaldi batetik bestera transmititzen dira eta mendeta-
ko bilakaera izan ohi dute. Hizkuntzak ez dira soilik komunikaziorako
tresnak, izan ere, munduari buruzko ikuspegia ere islatzen dute: balio-
sistemen eta kultura-adierazpideen eramaile dira eta taldeen eta nor-
banakoen identitatea zeharo baldintzatzen dute.

Gaur egun 6.000 hizkuntza inguru mintzo dira munduan, eta haien
erdia hurrengo 200 urteetan desagertzeko arriskuan dago. Zergatik
desagertzen dira hizkuntzak?  Bi kultura eta bi hizkuntza harremanetan
daudenean batak besteak baino ospe handiagoa izan dezakeelako, edo
modernoagoa dirudielako; eta herritarrak, konturatu gabe, hizkuntza
“menderatzailea” erabiltzera eta transmititzera bultzatuta daude.
Horrenbestez, jatorrizko kulturaren zati osoak galtzen dituzte, eta onda-
re bizia ere bai; esate baterako, kontakizun eta poema tradizionalak.

Munduan arriskuan dauden hizkuntzen UNESCO atlasean
(2009) euskara ageri da desagertzeko arriskuan dauden hiz-
kuntzen artean. Hor agertzeak esan nahi du haur gehienek
–alegia, hizkuntza iraunaraziko duten gazteek– euskaraz
badakite ere, zenbait eremutan soilik erabiltzen dutela, esate
baterako, familian edo eskolan.

Kalkulatzen da gaur egun 775.000 hiztun dituela euskarak,
eta beste 450.000 pertsonek ulertzen dutela, baina hitz egite-
ko zailtasunak dituztela. 

Hudhud kontakizunak

Filipinetako ifugao komunitateko kideak –arroza terrazetan landatze-
ko sistemagatik ezagunak direnak– hudhud kontakizunak salmodia -
tzen dituzte hazia ereiten edo arroz-uzta jasotzen ari diren bitartean,
bai eta gaubeiletan ere.

Hudhud kontakizunak, ziur asko, VII. mendea baino lehenagokoak
dira. Guztira, 200 kontakizun baino gehiago dira, eta haietako bakoi -
tzak 40 atal baino gehiago ditu; kontaketa osoa egiteko hiru edo lau
egun behar dira. Ifugao kulturako filiazioan ama oinarri denez, emaz-
teak interpretatzen du rol nagusia. Kontakizun guztiak irudiez, konpa-
raketez eta onomatopeiez beteta daude.
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Doinu bakar bat erabiltzen dute (eskualde guztian berdina) ahapaldi
guztiak abesteko. Tradizio horren aztarna idatziak oso gutxi dira.

Ifugao komunitatea katoliko bihurtu den heinean, haien kultura tradi-
zionala ahuldu egin da. Gainera, hudhud kontakizunak arroza eskuz
biltzearekin lotuta daude; gaur egun, ordea,  prozesu hori mekaniza-
tuta dago, eta arroza terrazetan landatzen dutenen kopurua gero eta
txikiagoa da. Halaber, garai batean kantuak oso baliagarriak ziren
gaubeilatan esna egoteko, baina gaur egun telebista eta irratia erabil -
tzen dituzte. Kontakizun guztiak dakizkiten errezitatzaileak gutxi gera -
tzen dira, guztiak zaharrak, eta gazteek ez dute jada interes handirik.

Bertako ikertzaileei laguntza eman beharko litzaieke informazio guztia
biltzeko eta gaiari buruzko lanak argitaratzeko. Gobernuak aurreikusi du
laguntzak ematea indigenen jaialdiak eta beste adierazpenak egiteko.

Liburutegi Nazionalak eta Museo Nazionalak dute hudhud kontakizu-
nei buruzko artxibategi osoa zaintzeko ardura. Gazteei irakatsi ahal
izateko gidaliburuak eta audio eta bideo materialak argitaratzea eta
hedatzea aurreikusi dute.

Ondare bizia aztertzeko, babesteko eta kudeatzeko pertsonala
prestatu behar dute Estatuek.

• Ikuskizun-arteak

Ikuskizun-arteak talde batek partekatzen dituen balioen adierazpen
sinbolikoa dira; batez ere estetikaren, sinesteen eta sormenaren
alorreko balioen adierazpena. Bizitza sozialean eta erritualetan ikuski-
zun-arteek zeregin garrantzitsua betetzen dute.

Musika eta kantua funtsezkoak dira komunitate batek partekatutako
historiaren eta bizi-esperientzien sinboloak eraikitzeko, iraganari eta
orainari buruzko erreferentziak izaten baitituzte beti. Musika-tradizio-
ek komunitateko harreman politiko eta ekonomikoak adierazten
dituzte, bai eta eguneroko bizitzaren oinarrian dauden prozesu men-
talak ere.  

Estatuek nazioarteko laguntza eska dezakete ondare bizia
babesteko jarduerak egiteko. Hitzarmenaren printzipioak ego-
kien adierazten dituzten proiektuak hautatzen dira, garapen-
bidean dauden herrialdeen berariazko premiak aintzat hartuta.
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Chopi Timbila

Mozambikeko Inhambane probintziako chopo komunitatea ospetsua
da orkestra-musikagatik. Orkestra osatzearren tamaina eta erregistro
desberdinetako 5-30 timbila erabiltzen dituzte. Xilofonoaren antzeko
instrumentuak dira, eta listoiak mwenje izeneko zuhaitz batez eginak
daude. Zuhaitz horrek denbora asko behar du hazteko eta haren
zuraren oihartzuna oso berezia da. Listoi bakoitza itsasteko erle-argi-
zariaz eta fruta-olioaz egindako nahasketa bat erabiltzen dute, eta
itsasgarri horrek sonoritate oparoa eta bibrazio berezia ematen dio
instrumentuari.

Orkestra-musika horrekin batera kantuak eta dantzak egiten dituzte,
ngodo konposizioak osatuz. Ordubete inguruko iraupena dute, zen-
bait tempo eta mugimendutan banatuta.

Erritmoak konplexuak dira, eta musikariak zaplada desberdinak jo
behar ditu esku bakoitzarekin. Bakar-saio batez hasten da musika,
eta, bat-batean, musikari guztiek batera eta indar handiz jotzen
dute. Kantu nagusi bat ere badu, musikariek poliki-poliki eta sordi-
nan lagunduta; bitartean dantzariek poemak edo kontakizunak abes-
ten dituzte.

Umorez eta isekaz beteriko testuek komunitateko arazoak gogora
ekartzen dituzte eta eguneroko bizitzaren berri ematen dute. Chopi
Timbila horretan komunitateko kide guztiek parte hartzen dute.
Ahoz eta jardunaren bidez transmititu da belaunaldi batetik bestera.
Portugaldarrek XVI. mendean deskribatu zuten timbila, baina askoz
ere lehenagokoa da.

Timbila-jole trebatuak adineko pertsonak dira. Maisuek gazteei irakas-
teari ekin diote, batez ere neskei; baina, oro har, kultura-ondareareki-
ko lotura gero eta ahulagoa da  gazteen artean.

Gainera, oihan-galtzearen ondorioz, timbilaren sonoritate berezia lor -
tzeko behar den zura gero eta urriagoa da.

Ondare bizia eta objektuak 

Oro har, ondare biziak ez du euskarri materialen eta tresnen beharrik
existitzeko, buztinlarien jakintza edo kontalarien ipuinak haien buruan
edota eskuetan daude. Gizon-emakumeen gorputza funtsezkoa da
kanturako, dantzarako edo antzerkigintzarako; baina osagarriak ere
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behar izaten dira –maskarak, jantziak, gorputza apaintzeko margoak,
instrumentuak–. Osagarri horiek beharrezkoak dira, baina ez dute
benetako balioa (esate baterako, hautsitako jantzi bat beste jantzi
berri batekin ordezkatuko dute). 

Ondare bizia eta espazioak

Kultura-espazioak dira kulturarekin zerikusia duten jarduera tradizio-
nalak gauzatzen diren lekuak. Batzuetan haien balioa sakratua da:
natura, jainkotasuna eta memoria elkartzea litekeena da, eta leku
horrek berariazko zentzua izan dezake komunitate batentzat. Ondare
bizia osatzen duten kultura-adierazpen eta jarduera asko komunitate-
aren topaleku den edozein tokitan egin daitezke. Hala ere, ondare
biziarekin zerikusia duten hainbat jarduera berariazko tokietan egin
ohi dira (eraikin batean, hiriko gune batean edo natura-gune batean).
Toki horien balio berezia edo sakratua alde batera utzita ere, kultura-
espazioak direla aintzat hartzen dira; eta toki horietako batzuk desa-
gertzearen edo hondatzearen ondorioz, zenbait kultura-jarduera ere
desagertzeko arriskuan daude. Toki horiek hondatzeak ekar dezake
aspaldiko tradizio baten heriotza, eta horrexegatik babestu behar dira. 

• Jarduera sozialak eta errituak

Jarduera sozialek eta errituek zentzua ematen dute gizarte-mailan, eta
norbanakoen eta komunitateen bizitzaren erritmoa adierazten dute:
igarotze-errituak, urtaroei lotutako errituak eta bizitzako etapei
dagozkien errituak (jaiotzatik heriotzara).

Festa-ospakizunak oso askotarikoak dira. Komunitate baten edo
gizarte baten balioak eta tradizioak adierazteko abagune egokia izan
ohi dira, eta kultura-ondare materiagabearen adierazpen aberats eta
anitzak dira. Kultura-identitatearen adierazpide diren aldetik, funtsez-
ko rola betetzen dute gizartean: batetik, adierazten dituzten balio
kolektiboengatik eta sinesteengatik, eta bestetik, adierazpenak asko-
tarikoak direlako.

Bergako La Patum

Bergako La Patum (España) antzerki-emanaldien eta desfile herrikoien
multzoa da, Bartzelonako iparraldeko herri horretako kaleetan egiten
dena. Erdi Aroaz geroztik urtero egiten dute La Patum, Corpus Christi
ospatzen den astean (maiatzaren amaieran edo ekainean). Ospakizu-
nak zenbait atal ditu.
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Udal-kontseiluaren bileraren ostean, danbor handia (tabal) irteten da,
jaiak hasi direla jakinarazteko. Hurrengo egunetako ekitaldi garrantzi -
tsuenak desfileak dira (la Patum de Lucimiento, la Patum Infantil eta la
Patum Completa). Danbor handia (tabal)), turkoak, kartoizko zaldiak
(caballets), deabru mazodun eta zigordunak (maces), jotzera egiten
duten mandoak (guites), arranoa, ipotx buruhandiak, suzko deabruak
(plens) eta sarrazenoz jantzitako erraldoiak dira kaleetan barrena des-
filatzen duten irudikapen alegorikoak. Hainbat emanaldi ere egiten
dituzte kaleetan, mugimendu kolektibo alaiaren erdian.

Pertsonaia guztiak elkartzen dira azken dantzan parte hartzeko. Ber-
gako La Patum ospakizun erlijiosoa da eta, Elizaren eta erakunde zibi-
len debekuak gorabehera, jaialdiaren sustrai paganoei eutsi diote.
Bergako La Patum eskualdeko antzeko jaialdietatik bereizten da oso
askotarikoa delako, Erdi Aroko kale-antzerkiari eta haren erritu-
sekuentziari eutsi diotelako, eta 600 urtez iraun duelako.

Bergako La Patum eraldatzeko eta balioa galtzeko arriskuan dago:
hiri-garapena eta turismoa direla-eta, masa-fenomeno huts bihurtze-
ko arriskuan dago, litekeena baita dagozkion auzoetatik eta ospaki-
zun-egunetatik kanpo ere antolatzea. Gainera, La Patum jaialdiko
pertsonaiak ehun bat urte dituzte, eta haien mantentze-lanak eta
konponketak egiteko aspaldiko ezagutzak eta prozedurak dakizkiten
artisauak behar dira; orain, ordea, haien ordez balio artistikorik eta
historikorik gabeko erreplika modernoak jartzeko arriskuan daude.

“Babesa ematea helburu duen identifikazio-lana bermatzea-
rren, partaide den Estatu bakoitzak bere lurraldeko kultura-
ondare materiagabearen inbentario bat edota inbentario ba -
tzuk egin beharko ditu. Inbentario horiek aldizka eguneratu
beharko dituzte”.

• Naturari eta unibertsoari buruzko ezagutza praktikoak

Mendeetan zehar natura gertu izan dugunez, hari buruzko ezagutza
praktiko ugari pilatu dugu, bai eta interpretazio espiritual zabal eta
aberatsak ere. Ondare biziaren alderdi horrek barne hartzen ditu
harremanak (pertsonen, naturaren eta jainkoen arteko harremanak),
natura-ingurunean bizitzeko jardunbideak, gizakien eta naturaren
arteko erlazioen ikuspegiak, ezagutzak eta sinesteak.

Landarez, animaliez edo mineralez baliaturik prestatutako erremedio-
ak ere barne hartzen ditu. Gainera, aniztasun biologikoari eusteko eta
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aniztasun hori iraunkortasuna bermatzeko moduan erabiltzeko auke-
ra ematen duten bizimodu tradizionalak dituzten komunitateen eza-
gutzak, berrikuntzak eta jardunbideak ere  kontuan hartzen dira.

Sarritan gure arbasoek, naturari begiratuz, haren funtzionamendua-
ren atal batzuk ulertu zituzten; esate baterako, naturaren haserreal-
diak (sumendien erupzioak, tsunamiak edo klimaren gorabeherak).

Ifa igarpen-sistema Nigerian

“Ifa” hitzak jakinduriaren eta garapen intelektualaren jainko-jainkosa
adierazten du yoruba herriarentzat. Ifa igarpen-sistemaren oinarria
testuen multzo handi bat da. Nigeriako hego-mendebaldea du sorle-
ku, eta afrikarren diasporaren bidez amerikar kontinentera eta Karibe-
ra ere hedatu da.

Mediumen bidezko igarpen-sistemak ez bezala, ifa igarpen-sistema ez
dago pertsona baten isil-gordeko botereetan oinarrituta. Zeinu-siste-
ma bat du oinarri, eta igarleak zeinu horiek interpretatu behar ditu.
Erabaki garrantzitsu bat –indibiduala edo kolektiboa– hartu behar
denean erabiltzen dute igarpen-sistema hori.

Ifa osatzen duten testuak 256 liburukitan banatuta daude, eta liburu-
ki bakoitza gero eta ugariagoak diren neurtitzek osatzen dute. 256
liburuki horietako bakoitzak bere igarpen-sistema propioa du, palma
sakratuak erabiltzen dituen prozedura sekretu baten bidez xedatua.
Apaizek kantatzen dituzte bertsoak. Yoruba herriaren historia, hiz-
kuntza, sinesteak eta gaur egungo arazo sozialak islatzen dira testue-
tan.

Kolonia-garaian sineste eta jarduera tradizional horiek debekatu zituz-
ten. Apaizak, sarritan edadetuak, ez dute baliabide nahikorik tradizio-
ari eusteko, haien jakintza konplexuak transmititzeko eta etorkizune-
an praktikatuko dituztenei prestakuntza emateko. Ikusi da yoruba
herriak ifa igarpen-sistemari buruzko interes gutxiago duela gaur
egun (bai praktikatzeko, bai kontsultak egiteko); izan ere, igarpen-sis-
tema guztiak arbuiatzen dira oro har.

• Artisautza tradizionalari lotutako berariazko ezagutzak

Tradizioen transmisioan eta berariazko ezagutzan oinarriturik, artisau-
lanbideak benetako ondare bizia osatzen dute, belaunaldi bakoitzare-
kin berriztatzen dena. Iraganean errotutako etengabeko mugimendu
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batez, artisauak errepikatzen du, eta, aldi berean, berritzen du: arti-
sautza jada existitzen den eta, aldi berean, sortzeko bidean dagoen
kultura-ondarea da. Artisautzaren bidez, zeinu baliagarri orok zentzu
sakona hartzen du eta herrien eta norbanakoen balio estetiko eta eti-
koetan ditu bere sustraiak. Hartara, gauza arruntenak zentzua dute,
eta, egunerokoan erabilgarriak izateaz gain, bizitzaren interpretazio
orijinala adierazten dute. Tradizioaren eta modernitatearen arteko
elkarrizketa oparo batek artisautza garapen ekonomiko iraunkorrean
integratzea  bideratzen du.

Taquile uharteko artisau-ehungintza

Taquile uhartea Titikaka lakuan dago, Peruko Andeetako mendikatearen
goi-lautadan. Mendiak, bai eta terrazak osatzen dituzten lursailak ere,
uhartearen bereizgarri dira; landare-espezie ugari daude (basalandareak
nahiz landatuko espezieak), eta harriz egindako arkuak eta bidezidorrak
ere aipatzekoak dira, haietako batzuk prehispanikoak baitira.

Taquileko artisau-ehungintzan adin guztietako gizon-emakumeek
parte hartzen dute egunero, eta komunitateko kide guztiek erabiltzen
dituzte han egindako oihalak. Uharteko biztanleak nahiko bakartuta
bizi izan ziren 1950eko hamarkada arte, eta komunitatearen eta fami-
liaren garrantziari eutsi diote, horren adierazle dira bizimodu komuni-
tarioaren antolaketa eta erabakiak hartzeko sistema kolektiboa.

Ehungintzaren tradizioa oso aspaldikoa da uhartean, antzinako zibili-
zazio inken garaikoa. Eskuz egiten zituzten oihalak, pedalezko ehun-
gailu tradizional prehispanikoan. Oso jantzi bereizgarriak dira belarriak
ere estaltzen dituen gorroa (chullo) eta egutegi-uhala, jarduera erri-
tualen eta nekazaritza-jardueren urteroko zikloa adierazten duena.
Hainbat ikertzaileren interesa erakarri du uhal horrek, komunitatearen
ahozko tradizioaren eta historiaren osagaiak adierazten baititu.

Taquileko artisau-ehungintzan sinbolo berriak eta gaur egungo irudiak
sartu dituzte, baina estiloa eta teknikak tradizionalak dira oraindik ere.
Uhartean dauden bi eskoletako batean bertako artisau-teknikak ira-
kasten dituzte; hartara, tradizioaren transmisioa bermatzen dute.
Turismoa, berriz, lagungarria izan da uhartearen garapen ekonomiko-
rako. Ehungintza-tradizioaren jarraipena bermatzen duen bitartekoa
da turismoa; baina, eskariak gora egiteak aldaketak dakartza materia-
letan, produkzio-metodoetan eta esanahietan.
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Gatazka baten ostean, adiskidetzea eragiteko tresna izan dai-
teke ondare bizia, partekatuak izan daitezkeen balio sinboliko-
ak adierazten baititu: “izendatzaile komuna eta batasun-eragi-
lea” da, adierazi zuen UNESCOko aurreko zuzendari nagusi
Koïchiro Matsuurak.
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gazteak eta Ondare bizia
Gazteak funtsezkoak dira ondare materiagabea babesteko eta zain -
tzeko. Orain ohartzen badira ondare horren balio paregabe eta ordez-
kaezinaz, etorkizunean –helduak  direnean– ondarea zaintzeak duen
garrantziaz jabetuko dira.

Hainbat Estatuk konpromisoa hartu dute ondare biziaren kontzeptua
sustatzeko, batez ere hezkuntza-programen bidez. Helburua da onda-
re hori babesteko, zaintzeko eta balioztatzeko behar diren ezagutzak,
gaitasunak, harremanak eta motibazioa transmititzea haurrei, herri-
mailatik hasi eta mundu-mailaraino.

Hezkuntza-sistemak ahalegindu behar du gazteei abagunea eskain -
tzen, ondarearen etorkizunari buruzko kezkak adieraz ditzaten eta
ondare hori babesteko ekintzetan parte har dezaten.

Jarduera hezitzaile eta zehatzen bidez, hezkuntza-sistemek eragina
izan dezakete etorkizunean erabakiak hartzeko ardura izango dute-
nengan, ondare materiagabeari gainera datozkion etengabeko arris-
kuei aurre egin diezaieten.

Estatuek konpromisoa hartu dute hezkuntza-programak egite-
ko, batez ere gazteei eta komunitate gordetzaileei zuzenduak.
Halaber, publikoari informazioa helarazteko konpromisoa ere
hartu dute: bai ondare biziak gainean dituen arriskuei buruzko
informazioa, bai arrisku horiei aurre egiteko hartu dituzten
neurriei buruzkoa.

• Lehendabizi, aintzatetsi

Zer herrik edo hirik ez du bere jaia? Nork ez ditu inguruan, auzoan
edo herrian, ipuin-kontalariak, musikariak, artista herrikoiak edota
txotxongilo-antzerkiak? Arbasoengandik ikasitako teknika tradiziona-
len bidez hari-instrumentuak egiten dituen artisaua, amarengandik
ikasitakoaz baliatuz oihalak egiten dituen emakumea, eskualdeko hiz-
kera erabiltzen duten gizon-emakume edadetuak, antzinako ohiturari
edo festari bizi-bizirik eusten dion komunitatea… pertsona horiek
guztiak belaunez belaun transmititutako jakinduria edo berariazko
ezagutzak dituzte. Gazteek ondare bizi hori identifikatu behar dute.
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Begirada da ekintza ororen abiapuntu: begiak zabaldu, aztertu, beha-
tu, eta gero galderak egin.

Ba al zenekien?... Gbofe musika (Boli Kosta) egiteko erabiltzen
dituzten zeharkako tronpak sustraiez eginak daude eta behi-
larruz estaliak.

• Errespetatu eta interesa izan

Litekeena da jarduera eta adierazpen horiek beste garai batekoak
direla iruditzea eta gure mundu modernoan modan ez daudela pen -
tsatzea. Baina, gaurdaino iraun badute, izango zuten –eta agian
oraindik ere badute– benetako zentzu sakona, guregan eragina izan
duena, oharkabean izan bada ere: gurasoengandik geneak hereda -
tzen ditugun bezala, gure kulturaren “geneak” ere hartzen ditugu
oinordetzan. Ondare bizi horretan errotzen ditugu gure sustraiak,
zuhaitzak ama lurrean errotzen dituen bezala. Etorkizuna irudikatu
nahi badugu, iragana aintzat hartzea behar-beharrezkoa da.

Ba al zenekien?... Morin khuur (bi hariko biolina, zaldi baten
buruaren formako apaingarria duena) funtsezkoa da Mongo-
liako nomaden errituetan, zeremonietan eta eguneroko bizi -
tzan. Nomaden bizitzaren alderdi horiek guztiak zaldia gurtze-
arekin estu-estu lotuta daude.

• Aztertu eta informazioa bildu

Pertsonei galdetu, batez ere adinduei; tradizio baten, elezahar baten
edota jaialdi baten aztarnak bilatu familiaren edo komunitatearen
memorian, antzinako argazkietan, herriko historiaren erakusketetan…
Ekimen horiek guztiak gure inguruan –sarritan oharkabean– dauka-
gun ondare bizia ezagutzeko eta hari buruzko informazioa lortzeko
aukera ematen digute.

Lan-talde txikiek galdera-sortak presta ditzakete ondare biziaren jar-
duera, adierazpide eta irudikapen horiek aztertzearren.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak
(argazki eta grabaketa digitalak) oso erabilgarriak izan daitez-
ke ondare bizia transmititzeko.
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•Praktikan jartzen saiatu

Berariazko ezagutzak transmititzeko, lehenik behar-beharrezkoa da
belaunaldi gazteek haiekiko interesa izatea eta nagusiengandik tradi-
zioari buruzko informazioa lortzen ahalegintzea.

Ba al zenekien?... Wayang txotxongilo-antzerkian (Indonesia)
larruzko txotxongilo lauak erabiltzen dituzte eta haien itzala
oihal zuriz egindako pantailan proiektatzen dute.

• Hezkuntzan sartu

Ondare biziaren osagaiak ustekabekoak dira batzuetan, baina beti
zentzuz beteta daude eta potentzial pedagogiko bikaina dute. Hain-
bat irakasgaitan integratu daitezke: arte plastikoetan, literaturan, his-
torian, musikan, eskulanetan, gorputz-heziketan, arte dramatikoan,
geografian edota filosofian. Egutegiko jaiegunak edo urtaroak oinarri
hartuta, proiektu pedagogikoak osa daitezke artisautzaren eta lanbide
tradizionalen mundua aditzera emateko, haien alderdi ekonomiko eta
sozialak jakinarazteko eta gure bizimoduek ondare bizian eragiten
dituzten ondorioez ohartzeko.

Tolerantzia jorratzea eta hurkoa aintzatestea, kultura-aniztasuna ikus-
pegi berri batetik begiratzea eta kultura horiei begirunez heltzea hez-
kuntzaren funtsezko helburu dira. Gaiari arreta berezia eman behar
diogu, oro har munduko kultura-jarduerei ez baitzaie tratu berdina
ematen; izan ere, eskola-programa gehienetan agiri diren erreferen -
tziak mendebaldekoak dira batez ere. Kultura-osagai anitzak hezkun -
tzan sartzea ez da soilik kulturaren alorreko errebindikazioa baizik eta
demokraziaren balioen baieztapena.

• Turismoa

Ondare bizia azaltzea ona da, hura desagertzea eragozten baitu. Kul-
tura-aniztasunaz jabetzeak, zalantzarik gabe, bakea bultzatzen du.
Baina, gehiegi agertzeak ere baditu arriskuak: lekuak desgastatzea,
tradizioak aldatzea edo hondatzea, eta komunitatearen bizimodua
aldatzea. 

Hain zuzen, ondare biziaren hainbat osagaik ezin dute turista-multzo
handien etorrera jasan. Jaialdi batzuk funtsezko zeregina zuten garai
batean, isolatuta bizi ziren komunitateak elkartzeko, baina gaur egun
turistentzako “kultura-produktu” bihurtu dira eta jarduera tradiziona-
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lak aldatu dituzte (dantzaldi laburragoak, jai-egitarauen aldaketa...).
Ondorioa da bertako herritarrak jarduera horietatik urrundu egin direla.

Argazki-kameren gehiegizko erabilpenak eta turista-oldeen etorrerak
herritarren atsekabea eragiten dute. Dena dela, zenbaiti gustatzen
zaio kulturaren alderdi batzuk agertzea, baina turistek ulertu behar
dute gauza batzuk ez daudela salgai, eta den-dena ezin dela ikusi edo
partekatu.

Inork ez du akuarioko arraina izan nahi, eta inork ez du ikusi nahi nor-
beraren bizilekua indarrez hartua. Hortaz, turismo arduratsua sortu
behar da, ondarea babesten laguntzen duena. Komunitateek antola-
ketan parte hartu behar dute, eta turismoak haien ongizatea areago-
tu behar du. Azalpenak eta interpretazioak eman behar dira eta bisi-
tarien kultura-sentsibilitatea sendotu. Gainera, turismoak ez dio kalte-
rik eragin behar ondare biziari. Turistek “errespetuan” eta
“iraunkortasunean” oinarritutako jarrera izan behar dute, eta komu-
nitateek erabakitzen badute haien zeremonietan, errituetan edo jaial-
dietan kanpotarrak ez direla sartuko, bisitariek erabaki hori onartu
egin behar dute.

Ba al zenekien?... Sana’a kantuak (Yemen) abeslari batek kan-
tatzen ditu, antzinako bi instrumentuen laguntzaz: batetik,
Yemengo lautea (qanbus); eta bestetik, kobrezko erretilu tradi-
zionala (sahn nuhasi), erpuruen gainean orekan jarri eta gaine-
rako hatzekin leunki jotzen dena.
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glosarioa

Ahoz: Hitz eginez.

Berretsi: Aintzatespen formala eman.

Diaspora: Munduan sakabanatuta egonda ere jatorrizko herrialdeare-
kiko harremanak dituzten pertsonak.

Erritual: Zeremonia bateko ekintzen sekuentzia, estatus sozial berri
bat edo kontzientzia-egoera berri bat lortzeko egiten dena.

Esparru juridiko: Ekintzak mugatzen dituzten legezko xedapenen multzoa.

Estetika: Edertasuna, armonia.

Etika: Moralarekin zerikusia duena. Jokabide-arauak ematen ditu.

Filiazio: Guraso eta seme-alaben arteko ahaidetasuna.

Garapen iraunkorra: Herrialde baten edo eskualde baten ekonomia
eta bizimodua aurrera ateratzeko jarduera, luze iraun behar duela
aurreikusita.

Giza eskubideak: Gizon-emakume guztien oinarrizko eskubide naturalak.

Gordetzaile: Zerbait zaintzeko ardura hartu duen pertsona.

Hierarkia: Eskala baten araberako antolaketa edo sailkapena.

Hitzarmen: Nazioarteko akordio loteslea.

Indigenak: Kanpotik etorritakoak kolonoak iritsi baino lehenago
lurralde jakin batzuetan bizi ziren pertsonak edo taldeak.

Igarpen: Ezohizko bitartekoez baliaturik ezkutuan dagoena antzema-
teko artea.

Isil-gordeko: Ezkutuko.

Kontzepzio: Ideia.

Legeak ematea: Legeak idaztea eta argitaratzea.
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Masentzako kultura-produktu: Industrialki eta jende askorentzat
egindako kultura-produktu.

Medium: Espirituekiko komunikazioan bitartekari-lanak egiten
dituen pertsona.

Migrazio: Herritarrak leku batetik bestera joatea bizitzera.

Mutatu: Aldatu.

Nekazari-exodo: Landak hutsik utzi eta hirietara joatea.

Ondare: Zaharragoengandik jaso eta gazteagoei transmititu behar zaiena.

Onomatopeia: Zerbaiten soinua (gauza batena, animalia batena…)
imitatzen duen hitza.

Oparo: Emankor.

Prehispaniko: Espainiarrak XVI. mendean iritsi baino lehenagokoa
(Erdialdeko Amerikako eta Hegoamerikako herrialdeei buruzko infor-
mazioan erabili ohi da).

Prozedura: Arau-multzoa.

Tempo: Erritmo.

Testuinguru: Gertaeren eta egoeren multzoa.



Jende askok ez du bere nortasuna islaturik ikusten toki edo monumentuetan.

Gehiago identifikatzen dira UNESCOk "ondare bizia" edo "ondare mate-
riagabea" izendatu duenarekin.

Izan ere, ondare biziak bere baitan hartzen ditu, besteak beste, hizkuntzak,
kontakizunak, ipuinak, dantzak, ikuskizunak, errituak, sendabide tradizio-
nalak, ehungintza eta buztingintza; hau da, belaunaldiz belaunaldi trans-
mititzen diren jakintza berezi guztiak.

Ohitura eta jardunbide horiek guztiek herri eta komunitateen arima
islatzen dute.

Zoritxarrez, ondare-mota hori ondare naturala edo materiala baino
arrisku larriagoan egon ohi da.

Gu guztiontzat, munduko herritar garen aldetik, ondare biziaren osagai
guztiak dira behar-beharrezkoak, eta lan honen bidez izango duzue
oparotasun handi horren berri.


