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SARRERA

Zenbait arazo teoriko antzeman daitezke hego Europako
gizarteen eta kulturen ikasketan. Lehenengoz, antropologiaren
eta historiaren arteko harremanak nolakoak izan behar diren
etengabeko eztabaida izan da. Hontaz, Davis-ek (1977) bi li-
buru proposatu zituen gidari gisa. Lison Tolosana (1966) eta
Biok (1974). Beste Iiburu garrantzitsu batzuk ekonomia politi-
koaren esparruan aurkitu zuten giza errealitatearen «adieraz-
pena»: Schneider & Schneider (1976) eta Cole & Wolf (1974).
1980, hamarkadan hainbat antropologo ari izan dira antropolo-
giaren eta historiaren artean bestelako harremanak ikertzen,
eta zenbait egilek, alde batetik, idatzitako testu historikoak, eta
bestetik, berri-emaileek beren iraganaz produzitzen dituzten
diskurtsoak bereiztu dituzte (Ikus McDonald 1986. Moss
1979). Era berean azaldu da Zonabend (1984). Idazle honek
Historia eta Denbora bereiztu ondoren, biografia pertsonalak
eta senidearen denbora ikasi ditu. Autore honen eritziz, den-
bora moeta biak Historiak ahaztuta daude. Ondorioz, bereiz-
keta berri bat egiten du historiaren eta gomutaren artean.
1986. urtean, Davis-ek bere Iiburua argitaratu zuenetik ia ha-
mar urte pasata, historiaren eta etnografiaren arteko harrema-
nez Lloberak idatzitako artikulu polemiko batek Hego Europaz
diharduten beste antropologoren erantzuna jaso zuen. Oro
bar, nekazal Europaren ikasketan zera eskatzen zaio ikertzaile-
ari: iragana eta oraina integratzen dituen paradigma interpre-
takor bat. Hau da, historia «field work» edo «bertako ihardue-
ra» Iaburrean sinkronikoki bildutako datu andanaren kontes-
tualizabide modura erabili Iekuz, dimentsio diakronikoak anali-
siaren zati garrantzitsua behar du izan.

Bigarrenez, «ondraren eta ahalkearen» kontzeptuak azpi-
marratu zituzten hasierako ikerlanek Hego Europan, eta, be-
raz, modu orokor honetara ikasiak izan ziren gizarte eta kultura
asko, batez ere mediterraneo aldekoak (ikus Peristiany 1965).
Beste Ianek «patrol-bezero» izendatuak izan ziren harreman

moeta batzu aurkitu zituzten. Hala ere, kategoria hauen «uni-
bertsalitatea» (hots, aplikatasun orokorrik bazutenez) ezeztu
zuen geroko iharduera antropologikoak, tokian tokiko zehezta-
sunek eta kontestualizazioek kontzeptu hauen esanguran al-
daketa sakonak produzitzen zituztela erakutsiz (ikus Herzfeld
1980, Wikan 1984). Lever-ek (1986) honako baieztapen erradi-
kalaz juzkatu du arazoa: «ondra/ahalke kontzeptuak “engai-
nio” bihurtu ziren, zeren eta ikertzailearen begiak aldendu ara-
zi bait zituzten nagusiak ez ziren talde sozialen baloreetatik;
eraberean, ezin zuten adierazi zergaitik aldatzen ziren gizarte-
ko baloreak» (83. hor.).

Beste alde batetik, B.J. O’Neill-ek (1987) argumentatu du
«ondra/ahalke», eta «patrol-bezero» kodigoak ez direla bat ere
egokiak «Mendiko Europa» deritzona Ikasten dugunean, al-
derdi honetako mapa kulturalak eta ekologikoak eta Mediterra-
neokoak bereiztekoak direla azpimarratzen duelarik Alegia,
ezberdintasunak geografian eta kliman ez ezik, kulturan eta gi-
zartean dautza (Ikus Burns 1963, Wolf 1966, Laslett 1983,
1984).

Badago bestelako interes akademikorik Hego Europako
antropologian. Alde batetik, «emakumezko/gizonezko» gene-
roari buruzko ikerketak daude, batez ere “ezkontza” eta etxe-
koen Ianzatiketa eta ekonomia estudiatzen dituztenak. Indar
materialen (hau da, sozialen, ekonomikoen eta politikoen) era-
ginkortasuna, errepresentazio sinbolikoen jokabidea eta iden-
titatearen erakuntza dira gako generoaren ikerketan. Eta Hego
Europako nekazal gizarteetara aplika daitekeen adierazpide
bakar bat ez dute antropologoek aurkitzen. Laburbilduz, «gi-
zonezkoen nagusigoaren» eta «emakumezkoen menperatasu-
naren» ikasketan, klase, erlijio, hazkuntza eta bertan bertako
bereiztasunak kontutan hartzekoak dira.

Sarrera honi amaiera emateko, esan dezagun badela az-
ken bolada honetan jokabide bat, Hego Europan izan ezezik,
beste sailkapen geografikoetan ere nabarmentzen dena: mo-
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dernismo-osteko «subjektibitateak», «erreflexibitateak», eta
«benetazkotasunak» ekarri duten etnografia gisa.

Hego Europako ikasketa antropologikoak, orduan, bidera-
keta eta bornu teoriko frango erakusten ditu.

ANTROPOLOGIA PIRINIO MENDIETAN

Arkeologiak irakatsi digunez, mendietan hasi zuten beren
historia Europa aldeko jenteek. Eta historiak agertu duenez,
mendiko eta Iautadako gizarte eta kulturen arteko harremanak
funtsezkoak izan dira gizarteko antolamendu politikoetan. An-
tropologiak ere azaldu du badela eskualde ekologikoz eskual-
de bestelako antolamendu sozialik eta ulerkera kulturalik (Ikus
Laslett 1983, 1984; O’NeilI 1987).

Pirinio mendiak Hego Europan daude, Espainia eta Fran-
tzia estatuen artean muga da. Mendizerrako bazter bat Medite-
rraneoan eta bestea Atlantikoan egonik, bertako jendeen eta
gizarteen ezaugarri kulturalak ez dira antropologian «medite-
rrano-tzat» izendatzen direnak, baizik eta «mendiko Europa»
izenarekin ezagutzen direnak.

Etnografiak eta historiak esaten digutenez, mendiko lu-
rralde honetan bi gai dira funtsezkoak: harana eta etxea. «Ha-
ranek», eta «etxeek», ordea, ez daukate esangura bat-bera
historiako mementu denetan, ezta ere alderdi orotan. Kontsul-
tatu ahal dugun literatura zabala da, eta bai Ian historikoak,
bai konparatiboak eta bai tokian tokikoak nahiz orokorrak es-
keintzen ditu (ikus Argemir 1979, 1980; Augustins 1981a,
1981b, Barrena González 1990, Bourdieu 1962, 1972; Caro
Baroja 1988; Dumas 1976; Esteba Fabregat 1971, Goody,
Thirsk and Thompson (eds.) 1976, Argemir & Pujadas 1985),
Lan hauek diotenez, mendialde europear honetako gizarteek
eta kulturek honako praktika sozialak dituzte baltzuan: familia
tronkala, etxealdearen dibidiezina eta primutza.

Baileraren nozioa Erdi Aroan osatu zen, eta feudalismoa-
rekin harremandua zegoen (ikus Lacarra 1972, Pallaruelo
1988). ArtaIdeen transhumantziari eta gobernuari bide taiu-
tuak ekarri zizkion. Baileren eta monarkien arteko harremanek
gatazka ugari sortu zituzten Erdi Aroan eta baita Ancient Regi-
men-ean ere. 1789 urteko Frantziako Iraultza Burgesak ba-
rreiatu arazi zuen iparreko haranen instituzioen autonomia,
Berdin gertatu zitzaien hegoaldeko haranei XIX mendeko libe-
ralismoaren garaipenak tokian tokiko araudien deusezpena
areagotu zuenean.

Non dira gaur egunean Pirimo mendietako 49 haranak
edo «paisak»? Beren nortasuna ahuldu da, eta beren ezau-
garri kulturalak nahasten dira beste gisatako batasun politiko,
juridiko, ekonomiko eta administratiboekin. Alde batetik, prin-
tzipado bat, bi estatu moderno eta centralista; hiru erregio
frantses (Aquitaine, Midi-Pyrénées eta Languedoc-Roussi-
Ilon); sei departamendu frantses (Pyrénées Atlantiques, Hau-
tes Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Aude eta Pyrénées
Orientales); milataehun eta hirurogeitasei udalerri frantses;
Iau elkarte autonomo espainiar (Cataluña, Aragón, Navarra
eta País Vasco); zazpi probintzia espainiar (Gerona, Barcelo-
na, Lérida, Huesca, Zaragoza, Navarra eta Guipúzcoa), eta
bostehun eta berrogeitamar udalerri espainiar.

Beste galdera bat sortzen da: zer esanahi dauka Pirinioe-
tako haranez mintzatzeak, noiz eta «Europako Merkatua»,
«Europa Batua», eta «Atlantiko Ardatza» eta antzeko esakerek
errealitate berrien hotsak ekartzen dituztenean?

Emigrazio handiko alderdia da gaur egunean mendiko
Europa. Pirinioetan berdin suertatzen da. Bizimoduak, mende-
etan zehar artzaintzak bideratuak, «mendiko ekonomia» du
izena gaurko burokratentzat, erran nahi baita, jeitsierazko eta
autosubsistentziazko ekonomia besterik ez dela. Turismos
izendatu da irtenbide-tzat, baina industria hau ez da garatu
bertako jendeen kontrolpean.

XXI mendearen aurrean Pirinioen gizarte baserritarren
egoera Iatza da: izugarri murriztu da artzaintza eta nekazari-
tza; Iehenengo kamino zaharren obekuntzak eta berrien erai-
kuntzak, ikus-entzuteko komunikabide modernoen hedape-
nak eta haranen hiriburuen Ianpostu industriales ekarri dituz-
ten modelo hiritarren kontsumoa eta turismo komertziala den-
bora Iabur batean bilakatu dira nagusi; etxaldearen garrantzia
soziala krisian sartuta, haren erreprodukzioa kinka Iarrian da-
go; Iurrak bere balore sinbolikoa galdu du, eta merkatuzko
balore bihurtu da; azkenik, izena, ohore, influentzia eta agin-
tea eukitzeko Iehen erabiltzen ziren estrategia bir-formulatu
dira.

Amaierako galdera antropologoei berei bota behar die-
gu: gizarteko egoera hau estrukturala baldin bada, zergaitik
ez sartu etnografoak erabiltzan duen bornu analitikoan, baz-
terreko jendeek beren bizitzan hartzen dituzten bideak, baz-
ter ez den beste nonbaiten hartutako erabakien ondonoak di-
rela?
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