
 

Diskurtso instituzionala 
eta independentista 
Euskal 
abertzaletasunean 
 

Independentzia, autodeterminazio eta 
autonomiari buruzko diskurtsoak Egin eta 
Deia egunkarietan, Konstituzioaren eta 
Gernikako Estatutuaren aurrean 

 
 Jakintza-arloa: Kazetaritza 

  
 
 Egilea: ARANTZA GUTIERREZ PAZ 
 
 Urtea: 1998 
 
 Zuzendaria: ANTON AZKARGORTA ARETXABALA 
 
 Unibertsitatea: UPV/EHU 
 
 ISBN: 978-84-8438-186-0 



 
  

Hitzaurrea 
 
Tesia 1998an irakurri zuen egileak, Gernikako Estatutuaren onarpenaren 
hogeigarren urteurrena betetzen zen urtean. Garai horretan, askok hiltzat eman 
zuten prozesu autonomikoa, nahiz eta Trantsizio Garaian sutsuki defendatu 
zuten. Gaur egun, berriz, estatuko alderdiek soilik aldarrikatzen dituzte bide 
autonomistaren onura. 
   
Ikerketan azterturiko garaian, ezker abertzaleak independentziaren ideia 
defendatu zuen, batez ere Gernikako Estatutuaren erreferendum-kanpainan; 
abertzaletasun instituzionalaren diskurtsotik, berriz, independentzia helburu 
utopiko modura aurkeztu zen, eta, horren ordez, prozesu autonomikoa bultzatu 
zen aukera erreal gisa, horren bideragarritasunaren pragmatismoan oinarrituta 
eta. 
 
Abertzaletasun instituzionalaren diskurtsoetan, Euskadi egiteke zegoen 
egitasmoa zen, eta horregatik bultzatu zuten bide instituzionala - euskal nazioa 
eraikitzeko bide bakartzat. Ezker abertzaletik Euskal Herria estatua osatu ez 
arren, nazioa zen, eta Estatutua, bide berriak ireki beharrean, naziotasuna 
guztiz garatzeko mugapena izan zitekeen. 
  
Bideragarritasunaren argudioarekin batera, zenbakien edo kopuruen 
legitimitatea erabili zuten argudio gisa erakundeen aldeko alderdiek, eta botoen 
kopuruak baldintzatzen zuen proiektu autonomikoaren legitimitatea. Horregatik, 
Estatutuaren aldeko artikulu askotan, bozkatzera joateko deialdia egin zen, lege 
autonomikoak ahal zen kontsentsu handiena bildu ahal zezan. Beraz, 
erreferenduma galtzeko beldur agertu ziren Estatutua legitimaziorik gabe utziko 
baitzuen; edo, beste irakurketa bat eginez, diskurtso instituzionaletik -beste 
argudiorik ezean- zenbakien argudioa behar-beharrezkoa zen prozesu 
autonomikoaren ontasuna adierazteko. 
 
Abertzaletasun independentistaren diskurtsoan, aldiz, zenbakiak, kopuruak, ez 
zuen garrantzi handirik, Herriaren kontzientziak eta nazioa izateko borondateak 
baizik. Ezker abertzalerentzat Euskal Herria prozesu politikoaren subjektu 
politikoa zen, nazio-subiranotasunaren subjektu aktiboa, eta ez lurralde zehatz 
batean bizi ziren pertsonen multzo soila. Euskal populua, subjektu politikoa, 
zegoen euskal nazioaren oinarrian, eta ez arau edo errekonozimendu juridikorik 
(horrek ez zuen, berriz, euskal nazioaren existentzia berez bermatzen). Honez 
gain, euskal naziotasuna espainiarrari kontrajarrita zegoen, eta, beraz, ezin zen 
oinarritu Estatuak ezarritako esparru juridikoan, nazio-autodeterminazioa 
ukatzen baitzuen Konstituziotik eta, ondorioz, Estatutuan ez zen bermatzen. 
 
Hori zela eta, Konstituzioak eta Gernikako Estatutuak bi bide edo estrategia 
politiko ezberdin ezarri zituzten euskal abertzaletasunaren barruan: 
 

• alde batetik, erakundeena edo bide instituzionala onartzen 
zutenena, abertzaletasun instituzionalak aukeratu zuena; 
erakunde autonomoen bidez zenbait gairi erantzuna eskaini nahi 
ziona. Honez gain, erakunde autonomoen bidez euskal nazio-
kontzientzia ere sortuko zela azaltzen zen behin eta berriz. 



 
  

 

 
 
• beste aldetik, berriz, Konstituzioaren eta Estatutuaren 

legitimazio eza aldarrikatuz, herri-iniziatibak eratu zuen 
alternatiba edo prozesua. Abertzaletasun independentistatik, 
estatuak Euskal Herria juridikoki onartu ez izanak ez zuen bere 
existentzia erreala ukatzen. Honen ustez, nazio-kontzientziak 
sortu zuen autodeterminazio-nahia, eta ez erakundeek.   

 
Lehenengo bidea edo estrategiaren porrota aspaldian geratu zen frogatuta, eta 
Gernikako Estatutuari ezetza esan ziotenak dira gaur sutsuki lege autonomikoa 
defendatzen duten bakarrak. 
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1 .997ko urrian ose Elorrietak, E A sindikatuko idazkari nagusiak,

Estatuko gobernuak transferentzia sozio-laborala ukatu zuelako Gernikako

Estatutua kale itxian sartu zela eta esparru juridiko berria sortu behar zela
adierazi zuen . 1 Zentzu berean agertu ziren EA ko zenbait ordezkari; hauen ustez
ere, PPko gobernuak, Estatutuaren garapena geldiaraziz, eredu autonomikoa

porrotera eraman zuen. Beste aldetik, adrildik ahots batzuek onstituzioaren
erreforma eskatzen hasi dira, Trantsizioa deitutakoan itxitzat eman zen

eztabaida birpiztuz .

Dagoeneko hemezortzi urte igaro dira Gernikako Estatutua onartua izan
zenetik. Bere onarpenaren inguruan, onstituzioaren erreferendu-kanpainan

euskal esparru politikoari buruz zabaldutako eztabaida gertatu zen bigarrenez .
Bi gertaera hauen inguruan izan ziren diskurtso abertzaleak dira hain zuzen ere

doktorego-tesi honen ikerketa-objektua: Espainiako Trantsizio Politikoa

deitutakoan euskal abertzaletasunean izandako diskurtso nagusiak,

instituzionala eta independentista, alegia .

Esan dudanez, 1 .978ko onstituzioaren eta 1 .979ko Gernikako

Estatutuaren erreferendu-kanpainen inguruan kokatu da azterketa. Trantsizioa

delakoan jaiotako bi egunkari abertzaleetan -Egin eta Deian- argitaraturiko
iritzi-artikuluak aztertu dira, arlo politikoan gertatzen ari zen eztabaidaren isla
izan baitziren komunikabide hauek .

Independentzia, autodeterminazio eta autonomiari buruzko diskurtsoak

nahastu ziren aipaturiko garalan adierazpen àbertzaleetan . Hala ere, bi bide

ideologiko nagusi ezarri ziren: instituzionala edo moderatua, eta

independentista edo erradikala .

Beraz, 1 .978ko onstituzioan Espainiako estatuaren antolaketa ezarri
zen Francoren diktaduraren ondoren. Honen azkenengo urteetan birpiztutako

mugimendu abertzaleak zeresan handia izan zuen eztabaida horretan . Hego

1 Dela ; 1 .977ko urriaren 5ean .
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Euskal Herrian alderdi abertzaleak «Carta agna«ren aurka agertu ziren . Hala

ere, onstituzioaren errefusapena nagusitu bazen ere, diskurtso abertzaleen

arteko ezberdintasunak nabarmentzen hasi ziren bozketaren aurrean hartutako

jarreretan, zeren moderatuek abstentzioa eskatu zuten bitartean,

independentistek ezezko botua aldarrikatu baitzuten .

Ezberdintasunak are sakonagoak izan ziren Gernikako Autonomi

Estatutuaren inguruan . Erreferendu autonomikoan, abertzaletasun

instituzionalak autonomiaren aldeko apostua egin zuen -epe luzera

independentziaren asmoak betetzea ezetsi ez arren, gutxienez formalki- eta

independentistek errefusatu egin zuten, testu autonomikoak funtsezkoak jotzen

zituzten oinarriak ukatzen baitzituen .

Azterketa kokatzeaz gain, esan beharra dago, ikerketa hau aurrera

eramateko orduan jakingura bikoitzak ikertzailearen lana bultzatu duela . Alde

batetik, asmo pertsonalak, Euskal Herriko gaur egunekoa ezagutzeko garrantzi

handikotzat jotzen dudan garai horretara hurbildu eta ulertzeko gogoak batez

ere . Franco hil zenean hamar urteko neskatoa nintzen, eta lan honetan

ikertutako garaian izandako gertaerak haur-begien bitartez ezagutu nituen .

Ikerlan honi esker haur-intuizioarekin ezaguturiko hainbat ekintzetara

ikertzaile eta kazetariaren kuriositateaz hurbiltzeko aukera izan dut.

azetariaren jakinahia diot, Euskal Herriarentzako une historiko baten

lekuko izateko aukera Izan baitut, bi egunkarietako iritzi-orrialdeetan

eskainitako testigantzaren bidez. Horrek bakarrik merezi izan du hainbat

urtetan zehar ikerketa lan hau burutu izana .

Bestetik, ikertzailearen jakingurak ere bultzatu nau azterketa hau

egitera . arritasun hori icolas Xamardo irakasteak piztu zidan, berak

zuzendutako edukien lkerketaren metodologiari buruzko doktorego-

ikastaroetan . Doktore honek informazio-zientzien ikasketen zehar erabili izan

genituen ikerketa-metodoez galdetu zigunean, la gehienok erantzunik gabe

geratu ginen . Berak komunikazio-zientzietan erabiltzen diren metodo klasikoak,

ikerketa kuantitatibo eta kualitatiboak alegia, irakasteaz gain, datu objektiboak

gainditzen dituen analisia ere aurkeztu zigun.
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Bi urtez bere klaseetan parte hartu ondoren, argi nuen doktorego-ikerlan

honetan erabili nahi nuen metodología, metodo koantitatibo edo

parafrasikoekin zerikusirik ez zuena. Horrek are zailago bihurtu zuen analisia,

metodo koantitatiboetarako taxuera eta informatika-programa asko dauden

bitartean, diskurtsoen analisi koalitatiboak, oso subjektiboa izanik, aurrera jo

ahala metodologia birplanteatzera eramaten baitzuen, egokia zen ala ez

frogatzeko .

Beraz, bi jakinmin hauek asetzeko helburua lortu izatea nahikoa izan da

ikerketa honek eman dituen fruituak, ikertzailearen lehenengo asmoa,

pertsonala, burutu dela adierazi ahal izateko . Baina ikertzaile orok bezala,

orrialde hauetan aurkeztutako azterketa eta ateratako ondorioek

irakurlearentzat interesgarriak izan daitezen itxaropena ere badut .

Amaitzeko, doktorego-tesi hau irakurri baino lehen zenbait kontsidero

kontutan hartu behar dela ohartarazi nahi dut :

- Ikerketa lan hau kazetaritza-arloan kokatu behar da; ez politika edo

soziologian . Hala ere, kazetaritza ezin da azaldutako bi arlo hauetatik kanpo

ulertu. Politika- zein gizarte-arazoek kazetarien lanean eta egunkarien iritzian

eragiten duten legez, kazeten eta idazleen diskurtsoek ere eragin handia dute

iritzi publikoa deritzo horretan ; era berean, lehenengoak bigarrenaren isla eta

bitartekariak izan ohi dira .

- Tesi hau diskurtsoen ikerketan oinarrituta dago, kasu honetan diskurtso

politikoan ; diskurtsoan eta ez testuan, lehenengoa kontzeptu zabalagoa baita

bigarrena baino . Azterketan, artikuluetan idatzita dagoenaz gain, lerro tartean

inplizituki dagoenaren irakurtzeeak ere balio handia du ondorioak inferitzekoan .

- Ikertzailearen asmoa ez da izan adierazpen politikorik egitea edo zientzia

politikoaren oinarriak asmatzea, oinarri hauek diskurtso abertzaleetan izan

zituzten ondorioak ezagutzea baizik . Horretarako, iritzi-artikuluez baliatu da,

hauek iritzi publikoa deitutakoan eragiteko asmoa baitzuten .

* 17*



- Diskurtso abertzale hauen azterketatik nazionalismo espainiarra eta horren

diskurtsoa baztertuak izan dira, hori ez baitzen ikerketa honen objektua ; hala

ere, horren presentzia inplizitua aurki daiteke zenbait testutan, batez ere

Estatuaren diskurtsoaren aurkako iritzietan .

Beraz, ikerketaren objektuak baldintzatu du azterturiko egunkarien

aukeraketa. Deia eta Egin kazetak euskal abertzaletasunaren ordezkari eta

ahotsa izateko jaio ziren . ehenago agertu zen Deia hasieratik bertatik euskal

erakundeak sortu eta bultzatzearen aide agertu zen bitartean, Egin ezker

abertzalearen berripapera izateko asmoz sortua izan zen. Horregatik, oso lekuko

egokiak izan dira euskal abertzaletsunaren diskurtsoak ezagutzeko orduan .

* 18*







I 1 . azio kontzeptua
Soziologiaren ikuspuntutik

I 1 .1 . Definizio orokorrak

Paulo lztuetak dioenez, autodeterminazio, autonomía eta independentzia

kontzeptuak gobernu-aplikazio konkretuei dagozkie. Elkarte politikoak bere

autodeterminazioaren garapenean autogobernu-era askoren artean (autonomia,

estatu independentea, federazioa . . .) aukera dezakeela dio soziologo honek .2

Beraz, kontzeptu hauek ez dute gauza bera definitzen .

Paco leraren iritziz, hiru kontzeptu hauek Estatuaren erreferentziaz
definitu dira, estatuaren barru zein kanpoko harremanen arabera .

«Por consiguiente, la autonomía, la autodeterminación o la

independencia son realidades políticas, económicas o militares o
culturales que hacen referencia al estado y a las relaciones tanto

interestatales o supraestatales como intraestatales, que exigen los

mínimos de la organización democrática de esas relaciones para que se

puedan hacer posibles y que llevan implícito el reconocimiento de que

existe una dominación».3

I 1 .1 . Autodeterminazioa

Autodeterminazioaren oinarria herri -nazio- batek bere burua nola

gobernatu eta kudeatu nahi duen aukeratzeko ahalmena (edo eskubidea) dugu .

Autodeterminazioaren oinarria prozesu baten hasiera-puntua edota

helburua izan daiteke . ehenengo kasuan, herriak printzipio honetan

oinarrituta, askatasun-bideari ekiten dio ; prozesu hau independentzian edo
estatuaren osaketan ama¡ daiteke edo ez. Autodeterminazioa helburua denean,

2 IZTUETA, Paulo . "Autonomía, independencia, derecho de autodeterminación y
democracia" . Autodeterminación de los Pueblos (1). (310 . or .)
3 ERA, Fco. Ibid . (277. or.) Beltzak bereak dira .

* 21 *



berriz, herri batek estatu baten partaidea izatea ala ez, eta estatuarekiko

harremanak nola egituratu nahi dituen (federazioan, autonomien estatuan . . .)

aukeratu ohi du gehienetan.

. A . bieta Chalbaudek adierazi duenez, autodeterminazloaren helburua
ez da derrigorrez estatutik banatzea, herriak etorkizunean nola bizi nahi duen

aukeratzea baizik. Herriak estatuaren partaidea izatea -edo izaten jarraitzea-

erabaki dezake ; baina autodeterminazloa eman dadin, bere ustez hautaketa

honek askea izan behar du, erreferendu baten bidez egindakoa. 4

Frier Esterbaurrek5 ere erreferenduaren beharra azpimarratu du; bere

aburuz, autodeterminazioak beti darama inplizituki erreferendu bat egiteko

beharra, herriak estatu baten partaidea izan ala estatu berri bat osatu nahi

duen aukeratu ahal izateko .

Heraud Guyren ustez6 , herri baten autodeterminazioa bost mailatan

banatzen da: autoafirmazioa, autodefinizioa, autodeterminazioa bera, auto-

antolaketa eta autokudeaketan hain zuzen ere .

Autodeterminazio-mailan, herri batek zein estatutan sartu nahi duen

aukeratzen du

- zein estaturen partaide izan nahi duen hautatuz

- estatu independente bihurtuz .

I 1 . 1 .2 . Independentzia

Autodeterminazioak ez du beti independentzlara eramaten, baina

independentzia autodeterminazio askean oinarritzen da. Independentzia beste

herri edo estatuekiko menpekotasunik gabeko berdintasun-harremanetan

oinarrituta dago .

4 BIETA CHA BAUD, ose A. El Derecho humano de la autodeterminación de los
Pueblos. (118 . or.)
5 ESTERBAUER, Prier."El derecho de autodeterminación de los pueblos" .
Autodeterminación de los Pueblos (1). (92 . or.)
6 HERAUD, Guy. "Democracia y autodeterminación" . Aipaturiko liburuan . (62-65 . or .)
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Independentziak nahi ezberdinak bil ditzake : lurralde bateko etnia edo

elkarte batek estatu bihurtzeko duen desloa, enperadorego handien

desintegrazioa, potentzia kolonialen banatzea, nazioanitzetako estatuen
zatiketa . . ., besteak beste.

a independencia abarca el deseo de un territorio o de una
comunidad de convertirse en un estado en relación de igualdad con los

demás casos, desintegración de grandes imperios, derrumbamiento de

potencias coloniales, desmembramiento de estados multinacionales y

casos similares» . ?

II.1 .1 .3. Autonomia

Paulo Iztuetak egindako definizioaren arabera, estatuaren eta elkarte

autonomikoaren arteko harremanak finkatzen ditu autonomiak .

«Por autonomía se entiende, en su formulación abstracta, la

potestad que tiene una comunidad política de emitir normas obligatorias y

coactivas de aplicación (. . .) El contenido concreto del marco autonómico

viene regulado generalmente por los estatutos autonómicos y está

estrictamente ligado a la dinámica política en razón a los intereses propios

del gobierno central y del arte autonómico . De esta forma, la autonomía,

(. . .) equivale a descentralización política, reconocimiento normativo de la

personalidad de un territorio histórico, gestión administrativa, reparto de

competencias entre el centro y la periferia, etc.'8

Sabino Aranak zioenez, autonomia estatu zentralaren borondatean

oinarrituta dago, eta, horregatik, autonomia egokia jotzen zuen ezaugarri

komunak zituzten herrientzat, ataluniarentzat adibidez, gaztelauekin

ezaugarri komun asko zituztelakoan baitzegoen. Baina Aranak ez zuen uste

guztiz ezberdinak ziren bi nazioen arteko harremanak arautzeko eredu

baliogarria zenik, euskaldunen eta espainolen artekoak kasu .

7 IZTUETA, Paulo . "Autonomía, indepéndencia, derecho de autodeterminación y
democracia" . Aipaturiko liburuan. (310. or.)
8 Ibid. (309 . or.)
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Iñigo Iruinentzat autogobernua eta autonomia sinonimo bihurtu dira

espainiar praktika politikoan . Bere ustez, autonomia egoera zehatz bat den

bitartean, autogobernua egoera honen ekintza praktikoa dugu . Autogobernu

kontzeptuak subiranotasunarena ordezkatzen du Espainiako elkarte

autonomoetan, esanahi politikorik gabe utziz . Horrela, Estatu espainolak herri

espainiarraren burujabetza bakarra onartzen duen bitartean, autogobernua

elkarte autonomoek onstituzioan ezarri eta estatutuetan azaltzen diren

funtzio batzuez arduratzea da.

«El término de autogobierno ha sido sustituto obligado de la palabra

soberanía para referirse a las comunidades autónomas, ante el

reconocimiento de una sola soberanía, la del pueblo español. En cuanto al

contenido del autogobierno, éste se reduce al establecimiento en la

Constitución de una serie de funciones que las comunidades autónomas

podrán asumir como propias a través de sus estatutos» .9

Guy Heraudek, bere aldetik, definizio zabala egin du, autonomia

kontzeptuaren barruan autodeterminazioa eta demokraziaren ideiak

inplizituki batzen direla esanez .

' a autonomía es el concepto que abarca, en un orden de prioridad

lógico, a la vez la autodeterminación y la democracia» .lo

Herauden iritzian autodeterminazio-maila ezberdinak daude:

alAutoafirmazioa

Autoafirmazioa giza elkartea herri bihurtzen den ekitaldi garrantzitsua da.

Autoafirmazioaren ekitaldian elkarteak herria Izatearen kontzientzia hartu eta

aldarrikatzen du.

'Un pueblo existe sólo desde el momento en que lo quiere y lo dice». 11

9 IRUI , Iñigo . "Euskadi: Autodeterminación política-Sobredeterminación urídica" .
Aipaturiko liburuan. (260. or .)
10 HERAUD, Guy. Aipaturiko artikuluan. (62 . or .)
11 Ibid. (63. or .)
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bieta Chalbaudek ideia hau sakondu du; bere ustez, hernaren existentzia

izatearen borondatean oinarritzen da .

«El derecho de autoafirmación consiste esencialmente en la

capacidad exclusiva que tiene un pueblo de proclamarse existente, de dar

un testimonio válido de sí mismo y de su ser específico de pueblo sin

ninguna clase de ingerencias extrañas . Tal capacidad implica el derecho a

que ese testimonio sea reconocido por los demás y aceptado como tal con

todas sus consecuencias . (. . .) la voluntad de la colectividad que afirma

sus características peculiares y defiende sus intereses colectivos constituye

el único criterio válido para determinar la existencia de un pueblo• . 12

b)Autodefinizioa

Autodefinizio-mailan herriak berak ezartzen du nortzuk diren bere

partaideak eta zein bere lurraldea, hau da, elkarteak ezartzen du herria nortzuek

osatzen duten. ontzientzia eta borondatea oso garrantzitsuak dira .

Bere ustez, nazio bakarreko estatu batean ez dago arazorik mugak jarri eta

lurraldea zein den ezartzeko .

Chalbauden aburuz, nazioa nazioanitzetako estatu batean sartuta

dagoenean ere, azloarte Zuzenbideari dagokionez, ez dago arazorik etnia edo

herria mugatzeko orduan; bai, ordea, bi estatutan banatuta dagoenean, Euskal

Herniaren kasuan bezala.

azioanitzetako estatuetan, herri menderatzaileak bere burua dagoen

nazio bakar modura agertzearen aidejo ohi du.

* . . .la pretensión de uno de los pueblos de ejercer el derecho de

autodeterminación choca frontalmente con la concepción misma del estado

nación para quien, por definición, sólo existe en el estado un único

pueblo- .13

12 BIETA CHA BAUD, ose A . Aipaturiko liburuan . (64-66. or.)
13 Ibid . (74. or .)
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Beste aldetik, estatu-nazio ofizialarekin identifikatuta dagoen taldeak

-nazio menpetuaren eremuan- herriaren gehiengoa izatea du helburu .

c)Autodeterminazioa

Guy Herauden ustez, autodeterminazloa herriak estatu bateko partaide

izan nahi duen ala ez aukeratzea da; halaber, zein estaturen barruan egon nahi

duen ala bera estatu bihurtzea aukera dezake . 14

ehen esan dugunez, Frier Esterbauren ustez autodeterminazio

kontzeptuak erreferendu bat egiteko beharra Inplikatzen du .

Gros Espiellen iritziz, eskubide hau betiko da eta ez da amaitzen

independentzia lortzen denean. Beste estatuengandik jaso ditzaketen erasoen

aurreko independentzia, berdintasun eta osotasunaren oinarri modura

mantentzen da .

«Este derecho posee una virtualidad permanente y no se agota con

el logro de la independencia o de otras formas políticas adoptadas como

consecuencia del uso legítimo por un pueblo de su derecho a la libre

autodeterminación . Se mantiene como fundamento del derecho a la

independencia, la igualdad y la integridad del nuevo estado frente a

todas forma superviviente de acción neocolonialista» . 15

d) Auto-antolaketa (autonomia)

Guy Heraudek honela definitu du auto-antolaketa :

	 . . .es el derecho reconocido a un pueblo, en un marco estatal

determinado, de darse a sí mismo su propio estatuto•.16

e) Auto-kudeaketa (independentzial

14 HERAUD Guy. Aipaturiko artikuluan (64. or .)
15 GR S ESPIE , Héctor . "A manera de presentación" Autodeterminación de. . . (1).(18 .
or .)
16 HERAUD, Guy. Alpaturiko artikuluan . (64 . or .)
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Guy Herauden azalpenaren arabera, autokudeaketa hauxe da:

. .facultad de un pueblo para gobernarse y para administrarse
como le plazca».17

ose A. bieta Chalbaud autodisposizioaren eskubideaz mintzatu da. Bere
aburuz, ez da galtzen beste herri baten menpean egon arren .

»Todo pueblo, como grupo humano organizado, tiene necesariamente

que tener la capacidad de dirigirse a sí mismo y de tomar decisiones

encaminadas a su fin y bien propio. (. . .) Esta afirmación sigue siendo

válida aun en caso, tan frecuente hoy en día, de que ese pueblo se halle

sometido a otro pueblo o estado. . . ». 18

Chalbaudek bi autodisposizio-mota definitu ditu:

a) Barne-autodisposizioa : herriak berak nahi duen gobernu eredua

emateko elkarteak duen ahalmena (auto-antolaketa eta autonomia

kontzeptuekin loturik dago) .

b) anpo-autodisposizioa: herri batek beste herriekiko estatus politikoa

edo harreman-baldintzak ezartzeko duen ahalmena .

Hiru aukera ditu : dagoen estatu bati gehitzea, estatu bat osatzeko beste

herriekin batzea edo estatu independente bihurtzea .19

Anthony Smithek bere aldetik nazioen independentziaranzko bidean sei

mafia ezberdindu ditu :

1 . Isolamendua.

2 . Akomodazioa .

3 . omunalismoa .

17 Ibid .
18 BIETA CHA BAUD, .A . El Derecho Humano. . ." (75 . or .)
19 Ibid . (76-77 . or.)
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4. Autonomismoa .

5 . Independentismoa .

6 . Irredentismoa: bi edo estatu gehiagotan banaturik dagoen elkarte batek

batasuna eta lurralde irredentoen berreskurapenaren aide burrukatzen du.

Smithen ustez, burruka bikoitza da: bazterketaren aurka eta onespenaren

aide .2o

Aipaturiko definizio hauek guztiak ezaugarri komuna dute : bi edo nazio

gehiagoren arteko harremanak zehazten dituzte, nazio bat edo gehiagoren izaera

ontzat emanez .

20 S ITH A. 7he etnical revivas. (15-17 . or .)
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11.1.2 . azioaren Subjektua

Soziologiaren ikuspuntutik, nazioaren subjektua ezaugarri komun batzuk
-objektiboak edo subjektiboak- dituen kolektibitatea da. Hauen ezaugarri
nagusien arabera, soziologoek ere giza talde hauek sailkatzen dituzte .

11.1 .2 .1 . Herria/etnia

dio:21

Herria definitzeko orduan, Guy Heraudek honako taldeek osa dezaketela

a) izakunde etnikoek, hau da, kultura, folklore eta hizkuntza bera duten

taldeek, eta baita askotan arraza berberekoek ere ;

b) etnien parteek, hots, etniaren barnean dauden beste talde txikiagoek ;

c) borondate komun bat duten erakundeek, taldea edo etnia zein herria

osatzeko kontzientzia eta borondatea dituztenek . Hau da, hemen

garrantzitsuenak, ez dira nazioa osatzen duten elementuak -faktore
objektiboak-, herria izateko borondatea baizik -faktore subjektiboa-.

Beraz, teorilari honek bi kontzeptu oso ezberdin nahastu ditu : elementu
objektiboak -kulturalak- eta subjektiboak -borondatea-, azken hau faktore

politikoa dugu, neurtezina, subjektiboki soilik interpreta daitekeena .

Gurutz auregi Bereziarturentzat, aldiz, herria giza talde zehatz bat

osatzen duten gizakien multzoa dugu, lurraldeari edo kulturari aipamenik egin

gabe. Idazle honen iritziz, etnia «lurralde batean dagoen giza taldea, kultura eta

kontsentimendu-elkarte modura definitua» da, nazioa bere buruarekiko

kontzientzia duen etnia den bitartean.22

/1'
21 HERAUD, Guy. "Democracia y Autodeterminación" . Autodeterminación de . . .(I) . (59-
60 or .)
22 AUREGI BEREZIARTU, Gurutz . Contra el estado . . . (190-3 . or .)
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Beraren ustean burujabetzaren subjektua etnia da, hau da, objektibikoki

ezagun daitekeen giza elkartea (ezaugarri soziologiko komunak dituena), eta ez

herria. Bere iritziz, azken hau etnia osatzen duen giza taldea baino ez da.

auregik herriaren aspektu politikoa baztertzen du.

Collins English Dictionary hiztegiaren ikuspuntutik, etniaren definizioa

hauxe da:

«Ethnie or ethnical :(1) relating or characterístic of human group

haring racial, religious, linguistic, and certain others traits in corrunon• .23

Etnia kontzeptua argitzeko orduan, beste autore batzuek 24 ezaugarri

komunei ere garrantzi handia eman diete, hizkuntza eta kulturari batez ere .

Hauekin batera, autoafirmazioa ere azpimarratzeko ezaugarritzat daukate, hau

da, ez dute aspektu politikoa guztiz baztertzen.

Etnizitatea aztertzeko orduan, faktore biologikoak (edota kulturalak)

kontuan hartzeaz gain, heredentziak -iragan kolektiboak- ere protagonismo

handia du, historia beti talde-erreferentzia delarik .

azio Batuak erakundearen irizpideen arabera, herria Estatuko herria da

eta ez kontzeptu etnikoa; herriez mintzatzen denean, estatu edo nazioak

betetzen dituzten gizaki taldeez hitz egiten du.

W. Connoren ustez, aldiz, etniak egoera izkutuan dauden nazloak dira .

Etnia nazioarekin parekatzen da, etnia nazio bihur daiteke-eta ; nazioa etnia

juridikoki osatua edo onetsia litzateke . Ignasi Alvarez Dorronsoro iritzi berekoa

da; honen arabera, etnia edo nazioen arteko ezberdintasun bakarra

errekonozimendu juridikoa da: nazioa juridikoki onarturik dagoen etnia da, eta,

alderantziz, onarpen juridikoa ez dagoenean, etnia dugu.

23 S ITH, C I eta beste batzuk . Diccionario Collins Español-Inglés . English-
Spanish
24 pétit Robert hiztegia eta B UD , R. eta beste batzuk; Dictionnaire de la sociologie,
1989 (83-4 . or.) eta B A C , H . . Race and ethnics relations . (4. or.)
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». ..nación hace referencia, al menos a partir de la configuración de

los estados modernos, a ta existencia de un ámbito de poder jurídico y

cultural para el grupo étnico, no a la aspiración de llegar a conformarlo» .25

bieta Chalbaudek dioenez, herriaren definizioan (berak etniaz hitz egiten

du), kontuan hartzeko bi elementu ditugu: objektiboa eta subjektiboa .26

ehenengoa kultura (batzuetan hizkuntza ere barn), ohiturak edo historia

komunei dagokie eta bigarrena etnia izateko kontzientziari.

Autore honen iritziz, hizkuntzaz gain arrazaren homogeneotasuna eta

lurralde propioa izatea dira etniaren kontzientzia indar dezaketen ezaugarriak,

baina ez dira beharrezkoak etnia -herria- egon eta manten dadin .

11.1 .2 .1 .1 . Hizkuntza bereko taldea

Hizkuntza, etnia edo herriaren elementu garrantzitsu bat dugu,

garrantzitsuena bjetaren ustez. Hizkuntzan kolektibitatearen historia

laburturik dago, eta mendeetan zehar herriak emandako irudia ere ematen du.

Baina, batez ere, bizi den unibertsoari buruz herriak duen kontzepzio propio eta

bereziaren adierazpena da. Beraz, hizkuntza ezberdina dagoenean, etnia

ezberdina izaten da, eta etnia aldatzen den neurrian, hizkuntza ere aida daiteke,

dialektoak sortuz.

» . . .se suele identificar etnia con la comunidad lingüística, de tal

manera que se considera que existe una etnia diferente allá donde haya

una lengua verdaderamente diferente» .27

Bi hizkuntza batera bizi direnean, normalean bat menperatzaile edo

nagusia da, eta bigarrena, menpekoa.

Idazle berak etnia dominatzaile baten menpean egon diren etnietan hita

herri-talde aurki daitezkeela dio :

25 A VAREZ D RR S R , I . Diversidad cultural y conflicto nacional. (11 . or .)
26 BIETA CHA BAUD, .A. El derecho humano. . . (47 . or .)
27 Ibid . (39 . or.)
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1) enpeko etniaren hizkuntza adierazbide modura erabiltzen duten

pertsonek osatutakoa.

2) Elebidunen taldea. Honen barruan bi azpitalde daudela azaldu du

bieta Chalbaudek:

a) barnekoa: menpeko etniaren hizkuntza izan arren, menperatzaileena

ikasi duten eta, berea ahaztuz, erabiltzen duten pertsonek osatutakoa .

b) kanpokoa : nahiz eta bere hizkuntza menpeko etniarena ez izan, ikasi

eta etniaren partaide izan nahi duten pertsonen taldea .

3) Azkenengo taldea etnia menperatuaren periferian dago eta menpeko

hizkuntza jakin ez arren ikasteko asmorik ez dutenek osatzen dute . Gizarte-

alderdi hau etnia menperatzaileko partaide bihur daiteke .

Horregatik, bleta Chalbauden ustez, ezin daiteke esan hizkuntza

ezagutzen ez dutenak etniaren partaide ez direnik . Era berean, etniako partaide

askok beren hizkuntza ez ezagutzeak, ez du etniaren existentzia ukatzen .

Ernest Gellnerrek ere garrantzi handia eman die hezkuntza eta hizkuntzari

nazioa osatzeko orduan .28

11.1 .2.2 . azioa

azioa «nascor» -jalo- latinezko hitzetik dator (nazioa : jaioterri bera

duten pertsonen bilduma) .

bleta Chalbaudek zentzu soziologiko-historikoa eta politikoa kontuan

hartu ditu nazioa definitzeko orduan .

Bere esanetan, zentzu soziologiko-historikoan, nazioa izatearen

kontzientzia oso garrantzitsua da:

28 GE ER, E . aciones y nacionalismos. (57 . or.)
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ación en sentido sociológico e histórico es un grupo étnico con su

territorio propio en el que vive la mayoría de sus miembros pero que, a

diferencia del pueblo, posee una conciencia étnica viva y desarrollada. El

mayor grado de conciencia de su individualidad es lo que distingue al

concepto de nación del de pueblo' .29

Aspektu politiko juridikoan, berriz, estatuaren nazioa baino ez da

onartzen, eta hori litzateke burujabetzaren subjektua :

ación en sentido político, (. . .) nación equivale a estado, que no es

más que una comunidad política soberana» .3o

bieta Chalbauden ustez, nazioaren kontzientzia-maila altuagoak

bereizten ditu herria eta nazioa. Iritzi bera du auregi Bereziartuk; honen iritziz,

nazioa kontzientzia politiko propioa duen etnia da.31

ax Weberen iritziz, nazioa norberaren botere politikoari loturiko

kontzeptua da, izan ere nazioa giza kolektibitate konkretu batek, etnia batek,

subjektu subirano bihurtzea erabakitzen duenean sortzen baita.32

Frantziako Iraultzaren eraginez, nazioaren definizio unibertsalista egin

zen. Boudonek honela definitu du nazioa : «gizakiak gizartean elkartzeko era

bat»33 . Honen iritziz, nazioaren antolaketa ez da gizaki-talde baten esklusiboa

eta bere mugak birdefinitu egin daitezke .

Zentzu berean Finkielkrauten definizioa dugu ; pentsalari honen iritziz,

nazioa giza antolaketa era bat baino ez da, beste giza taldeetatik bereizteko

egitura independentea alegla, besteengandiko oposizioan defnitzen dena .34

29 BIETA CHA BAUD, . A. El derecho humano. . . (48. or.)
30 Ibid. (48-9. or .)
31 AUREGI BEREZIARTU, Gurutz . Contra el estado nación. . . (193. or.)
32 Ibid . (191 . or .)
33 B UD , R . eta beste batzuk. Dictionnaire de la sociologie . (138. or.)
34 FI IE RAUT, A. a derrota del pensamiento.
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Teoria unibertsalistatik ere, Albert oussetek nazioaren defnizio ezezkorra
egin du; bere iritziaren arabera, nazioa bere sorrerari buruzko akats berak eta
ondokoen aurkako gorrotoak baturiko gizakien elkartea da.35

Teoria eta estetika izeneko korrentearen ikuspuntutik, nazioaren osaketan
zenbait gertakizunek utzitako aztarnek garrantzi handia dute, Beraz, honako
definizio hau egin da :

«la nación como un espacio en el que tuvieron lugar unos
acontecimientos que dejaron unas huellas .36

Definizio honetan, tokia aipatzen da nazioaren ezaugarri nagusi modura .
Gizakien protagonismoa, subjektibitatea, kontuan hartu arren, iraganeko gauza
den neurrian agertzen da, inplizituki bada ere (ezaugarri subjektiboak
nabarmendu ez arren, "gertakizun" hauek norbaitek protagonizatu zituela
deduzi daiteke) .

W. Connorentzat, aldiz, nazioa izatearen norberaren kontzientzia
garrantzi handiko ezaugarria da,

« a esencia de la nación (. . .) es una cuestión de autopercepción y

autoconciencia • .87

azioa bere buruaz kontzientzia duen talde etnikoa da. Honez gain, beste
taldeak ere onartu behar ditu,

« a conciencia étnica presupone el reconocimiento de otros (. . .) el

concepto de «nosotros- requiere un «ellos» (. . .) , .3s

Ikuspuntu organiko eta artifizialetik, bizirik dagoen zerbait, eraturiko
zerbait da nazioa . azioa izatearen borondatea kontzientzia baino

,35 USSET, A. Amr Helmuy Ibrahimen aicité, religiosité et politiques islamistes
liburuan azaldua. (176 . or .) .
36 DE A I Gil . " a Teoría de la nación y sus ambivalencias" . Teorías del
acionalismo liburuan . (10. or .)

37 C R, W. "The politics of ethnonationalism", ournal of international affairs, 27
(1) . Teorías del nacionalismo liburuan aipatuta . (233 . or.)
38 Ibid. (234 . or .)
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garrantzitsuagoa da . Era berean, kontzientzia nazionala praktikan gauzatu

behar dela azaldu du.

0 . . .lo que es nacional aparece como construido pues, en esta

cuestión, la voluntad cuenta más que la conciencia. (. . .) es por una

construcción imaginaria como la conciencia crea la nación y, luego, es por

una construcción práctica como una entidad política refuerza la nación y la

sos tiene» . 39

ouis Dumontek ere borondatezko nazioaz hitz egin du, baina honek

nazioaren autodeterminazioa eta bere gobernuaren zilegitasuna borondate

indibidualengan oinarritu ditu, nazioa gizabanako edo supragizanabako talde

gisa hartuz . Berak dioenez, indibidualismoa da nazio-balore nagusia.

« a nación es precisamente el tipo de sociedad global

correspondiente al reino del individualismo como valor. o sólo lo

acompaña históricamente, sino que se impone la interdependencia entre

los dos, de suerte que puede decirse que la nación es la sociedad global

compuesta de gentes que se consideran individuos- .40

azioa eratzeko borondatea -herriaren borondatea- guztiz beharrezkoa

da nazioa izan dadin. Herria eta nazioa baturik dauden kontzeptuak dira, eta

herria subiranotasunaren subjektua den bitartean, nazioak gizabanako
kolektibo modura funtzionatzen du, subjektibitatearen produktu eta ordezkari

modura.

Borondatearen teoria (eraiketa artifizialaren ideia) tradizio frantziarrarekin

lotuta dagoen bezala, heredentzia edota tradizioaren teoriak nazionalismo

alemaniarrarekin du zerikusia.

39 DE A I, Gil . " a teoria del nacionálismo y sus ambivalencias" ; Teorias del
acionalismo. (11 . or .)

40 DU T, ouis; Essais sur l'individualisme . Une perspective anthropologique sur
l'ideologie moderne . (20-21or .) . Teorías del acionalismo liburuan aipatuta (90-91 .
or.)
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• a nación es un instrumento de la conciencia histórica y de la

conciencia política» . 41

Baina, kontzeptu hauek ez dira derrigorrez kontrajarririk agertu behar,

batzuetan biak elkartzen dira-eta. Adibidez, 1.987an Frantziako nazionalitateari

buruzko kodea idazteko batzordeak, nazioaren bi ideiak bildu zituen :

borondatezkoa, baimen askea, eta kultura, tradizioa .42

Zentzu juridikoan, berriz, nazio kontzeptua duela gutxi onartua izan da

(XVIII . mendean) eta estatu kontzeptuarekin parekatu da: nazioa = estatu-

nazioa. Hau da, nazioa elkarte politiko subiranoa denean soilik onartzen da.

azio Batuek ere berea egin dute estatu-nazio kontzeptu hau. Definizio hauetan

ez dira estatu gabeko nazioak onartzen, hauei nazionalitateak deritzelarik .

I 1 .2 .2.1 . azionalitatea

azionalitatea estatu-nazioarekin lotutako kontzeptua da. azionalitatea

definitzerakoan subiranotasun politikorik ez duen naziotzat jotzen da, hau da,

estatua ez den nazioa, bieta Chalbaudek adierazi duen legez .

« a nacionalidad en el sentido de comunidad cultural significa la

nación que no goza de soberanía política, es decir, la nación que no es a

la vez un estado».43

azionalitatea, XIX. mendean nazionalistek sortutako kontzeptua da,

alpaturiko zentzuan, eta nazioaren eta estatuaren arteko zalantzagarritasuna

gainditzeko asmoz; hots, oraindik estatua izatera heldu ez den nazioa azaltzeko

kontzeptua hain zuzen ere .

Henri Berren aburuz, nazionalitatea nazio baten barruan sartzeko edo

estatu bat osatzeko asmoa duen giza elkartea da. Beraz, erreferentzia-estatua

garrantzitsua da.

41 DE A I, Gil. Aipaturiko artikuluan . (17 . or.)
42 RE AUT, Alain. " ógicas de la nación" . Teorías del acionalismo. (61 . or .)
43 BIETA CHA BAUD, .A . El derecho humano. . . (49 . or.)
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« a nacionalidad es lo que justifica o postula la existencia de una

nación. Una nacionalidad es un grupo humano que aspira, bien a formar

una nación autónoma, bien a fundirse, por razón de afinidad, en una

nación existente. Para ser nación, una nacionalidad necesita el Estado

que le sea propio o que sea aceptado por ella- .44

Zentzu honetan erabili ohi da nazionalitate hitza ; Espainiako

onstituzioan, adibidez, nazionalitate hitza estatuaren barrean dauden nazioak

azaltzeko erabili da. Beraz, erabilpen hau politikoa da, nazionalitate kontzeptua
nazio-kategoriarik ez duten nazioak izendatzeko erabiltzen da (kontraesana
dago : aide batetik, estatua eta nazioa parekatzen dira, eta, beste aldetik,
nazionalitate hitza erabiltzen da subirotasunik gabeko nazioak adierazteko) .

Sergio Salvik nazionalitateak eta gutxiengo etnikoak ezberdindu ditu .
azionalitatea oso zehazturiko ezaugarriak dituen giza eraikuntza da: elkarte

finko batek osatzen du, lurralde finko batean finkatuta dago eta hizkuntza
definitua du, eta baita bere nortasunaren kontzientzia eta ahalmen

erreibindikatibo altua ere. Gutxiengo etnikoak, aldiz, hizkuntzari dagokionean

izan ezik, aipaturiko beste arloetan hain definiturik ez dauden giza eraikuntzak

dira.45

11 .1 .2.2 .2 . azioaren eta estatuaren arteko
harremanak

Estatu zientifikoa helburu administratiboaz bere mugen barruan dagoen

biztanlegoa homogeneotu nahi duen eredtt politikoa da; horretarako, eta

efikazia handia lortzeko asmoz, teknika eta metodo zientzifikoak erabiltzen

ditu . 46 Estatu honen ezaugarriak zentralismoa, Interbentzionismoa eta

homogeneotasunerako joera dira .

44 BERR, Henri . TAGUIEFF, Pierre-Andrék azaldua "El nacionalismo de los
"nacionalistas" . Un problema para la historia de las ideas políticas en Francia" . Teorías
del nacionalismo liburuan. (93 .or.)
45 SA VI, Sergio. e nazione prohibite; 1973 . Gurutz auregi Bereziartuk aipatua .
Contra el estado . . . (160 . or .)
46 S ITH, Antony . " a legitimación dualista, matriz del nacionalismo étnico" . Teorías
del acionalismo . (369 . or .) ; eta S ITH, A. eta GE ER, G . Thougt and Change (8
atala), Smithen Teorías del acionalismo liburuan (15 . or.)
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René ohanneten ustez, nazionalitateen oinarraren arabera, giza arraza

-etnia- batek gorputz politiko bakar batean biltzeko joera du. Estatuaren eta

nazionalitatearen arteko kointzidentzia izateaz gain, estatua nazioaren muga

naturalen arabera egin behar da; hots, hizkuntza, kultura edota geografi mugek

ezartzen dituzte estatuaren barrutiak .47

A. Smithen iritziz, nazionalistek nazioa estatu bihurtzeko asmoa dute,

politikoki bere buruaz arduratzeko eta nazioa bera babesteko, batez ere beste

herrien erasoen aurrean .48 azioa estatu bihurtzen denean, normalean ez dago

arazorik, nazio bakarreko estatua baita. Etorkizunean arazoak izan daitezke,

nazioaren barruan talde batek herri izateko kontzientzia hartzen badu ; baina

eskuarki hau ez da gertatzen . ormalean, arazoak sortzen dira estatua herri

ezberdinek osatuta dagoen momentuan -nazionalitzetako estatuetan-, batek

besteak bere menpe dituenean edo herrien arteko harremanak

menpekotasuneko baldintzetan oinarritzen direnean .

Smithek dioenez, beste kasuetan, Europako estatu askotan besteak beste,

elkarte politikoa eta batasun kulturala -edo estatala- etnia nagusi edo

menperatzailearen inguruan egin ohi da.

Estatu-mota honek ez ditu bere barruan dauden nazioen asmoak

errespetatzen. Gero, koloniek eredu bera kopiatu zuten, independentziaren

bidean, alderdi -armada- bakarraren inguruko batasuna osatuz .

azio edo etnia askotako estatu-nazio hauetan ezberdintasun kulturala

eta ekonomikoa nabariak izaten dira, herri gehienak baten menpe daudelarik.

Gainera, estatuko nazioaren helburua nazio-estatu bihurtzea izaten da, nazio

bakarra -menperatzailea- onartzen baita.

Estatuaren eta nazioaren arteko batasun hau injustizia bikoitz batean

oinarrituta dago :

47 HA ET, René ; e principe des nacionalités . Pierre-André Taguieffek aipatua .
Teorías del acionalismo liburuan. (98-103. or.)
48 S ITH,A. Teorías del acionalismo . (251 . or .)
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1 . azioanitzetako estatua osatzen duten herrien errealitate objektiboa

enoratzen da, nahiz eta herri hauek estatua osatu baino mende asko lehenago
egon . Era berean, estatuaren ondasunen partaidetasuna ukatzen zaie eta

askotan herri hauen ondareak estatuak ohosten ditu .

2 . Herri bakarra aukeratuz, horren gainetik elkarte kultural berri bat
eratzen da, estatuak dituen muga berberak izanez. Baina bere sorreraren

ondorioa beste herri eta kulturen desagerpena da.

Batasun honen aurka A. Smithek «nazionalismo antizentralista» edo

«etnozentralismoa» deritzona sortzen da (euskaldunak, kataluniarrak, galestarrak,

bretaniarrak. . .) . 49

Bestetan, Estatuko talde etnikoen -nazioen- integrazioa suertatzen da.

Baina hori gerta dadin Boudonek oinarrizko hiru dimentsio bereizten ditu :

kontzientzia komuna, elkarrekin konparturiko sinesmen eta praktikak eta

taldekideen interakzioa eta helburu komunak . 50 Bere ustez, talde bat beste

handi batean integra daiteke honekin helburu eta kontzientzia komunak

konpartitzen baditu; horrela, taldearen nortasuna eta helburu eta kontzientzia

zehatzak mantendu ahal izango lituzke .

Estatuko elkarte berri bat osatzeko elementu garrantzitsu bat, hezkuntza

dugu -hizkuntzaren irakaskuntza batez ere- eskolaren bidez. Era berean,

menpeko kulturen defentsa ere eskolatik hasi beharko litzateke.

bietaren ustez, nazioanitzetako estatgetan, nazio (nazionalitate) guztiak

ez dira berdinak izaten ( antoi Helvetiarretan izan ezik) . Egoera ezberdin

honetan, nazio hauetako askok independentziaren arriskuari aurre egitea

nahiago dute, egoera hori jasaten jarraitzea baino (ezberdintasuna giza

eskubideen aurkakoa balta), are gehiago ezberdintasunarekin batera estatua

49 S ITH, A. 1987. •reacción contratentativqs (. . .) de conformar la nación en un molde
estatal preexistente y (. ..) la referencia étrdca es menos fuerte en las regiones cuya
incorporación al estado y a la nación ha sido más o menos paralela».
50 B UD , 1989 (110 . or .) ohn Crowleyk aipatua "Etnicidad, ación y Contrato
Social' Teorías del acionalismo liburuan . (274 . or.) Durkheimen integrazioari buruzko
teorian oinarritzen da integrazioaz hitz egiteko .
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herriak desnaziona lizatzen ere saiatzen den kasuetan. Gauza bera gertatzen da

autonomien estatuetan; ezberdintasun honen adibidea gutxiengoen hizkuntze

ematen zaien tratamendua da: hizkuntza bakarra dago estatu osoarentzat,

nahiz eta besteak ofizialak izan lurraldeen barruan . Hori izan zen ugoslavia

estatuaren arazo bat Titoren batasunaren ondorioz .

Beste batzuetan, berdintasuna aldarrikatzen da estatuko nazionalitate

guztientzat, baina praktikan itxurazko aldarrikapen honek ezberdintasuna

dakar, ezberdintasunen aldeko politika baten bidez soilik gaindi baitaitezke

dauden problema batzuk (adibidez, politika bultzakor bat beharrezkoa da

gutxiengoaren hizkuntza suspertzeko, berdintasun egoeran menperatzailearen

nagusitasuna gero eta nabariagoa baita) .

Ezberdintasun-harreman hauek bietak barne-kolonialismo hitzaz

izendatu ditu, atzerriko kolonialismoa estatu batek -metropoliak- bere

lurraldetik kanpo dagoen herri bat menperatzea delarik .51 azio Batuak

erakundeak kanpoko kolonialismoa onartzen du soilik, eta ez ditu kontuan

hartzen estaturik osatu ez duten nazioak, are gutxiago endebaldeko Europan .

Estatu Batuetan, aldiz, nazioaren eraiketaren prozesua alderantziz gertatu

zen; nazio-kontzientzia estatu ezberdinen batasunetik jaio zen. Horregatik, ose

Ramon Rekaldek52 estatu nazionala nazio bihurtzeko bi bide daudela dio :

a) Geldoa: tributik etniara garatzen da gizaki-antolaketa . Hortik, etnia

nazco bihurtzen da eta nazioak estatua osatzen du.

b) Azkarra: estatua nazioa edo etnia baino lehen sortua da. Beraz, nazio-

kontzientzia hizkuntza eta hezkuntzaren bidez eratu eta finkatu egiten da,

balore nazionalak eskolaren bidez indartuz.

51 BIETA CHA BAUD, . A. " arxismo y Autodeterminación". Autodeterminación de
los pueblos (II). (283 . or.)
52 RE A DE, . R. "El derecho de autodeterminación" . Izquierda, acionalismo y
Autodeterminación. Cuadernos de Alzate . 1988ko Iraila-Abendua .
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11.1 .3. azionalismo soziologikoa

ehen aipatu dugunez, nazioaren bi kontzepzio soziologiko nagusi daude:

aide batetik, organizista edo determinista ; honen arabera amankomuneko

iragan eta kultura berberak nazioa ezartzen du, etnia eta kultura-taldea dugu

nazioa, naturala, gorputz edo familia bezalakoa. Beste aldetik, lurralde eta

kulturaren gainetik, _borondatea nagusitzen duen kontzeptua : gizakiek

borondatez nazioa osatzen dute, nazioa eraiketa artifiziala izanik. Bi kontzeptu

hauek ere nazionalismo soziologikoaren ardatz nagusiak definitzen dituzte .

Egon badago hirugarren kontzepzio bat, teoría bi hauek batzen dituena, alegia .

Alde batetik, nazioa odol-elkarte, gorputz edo familia modura ikusten

dutenek, nazioaren ikusmen naturala dutenek, oso garrantzi handia ematen

diete sentimenduei -sentimendu etnikoa familiaren sentimenduekin parekatuta

dago-. Talde-baloreak dira garrantzitsuenak, beste guztiak nazioaren menpe

daudelarik . 53

tto Bauerrek «patu bereko elkarteaz» hitz egin du. Hizkuntza, iragana

-heroiak- eta patu komuna -familia, abestiak, musikak. ..- dituen elkartea

da nazioa, eta bere baloreak eskola eta hezkuntzaren bidez indartzen dira .

«Por la escuela, que integra el pasado nacional en el espíritu de los

niños, en el que resucitan los sufrimientos, los lutos, las victorias, las

glorias de la historia nacional, los martirios y las hazañas de sus héroes .

Así identificarse con el pasado hace presente la comunidad de destino» .54

Pierre-André Taguieffen arabera, gizabanakoaren ordezkaritzak nazioari

transferitzen zaizkio :55

53 TAGUIEFF, Pierre-André; "El nacionalismo de los «nacionalistas» Un problema para
la historia de las Ideas políticas en Francia" . Teorías del acionalismo liburuan (92-
123. or.) Barrès, ean Touchard, Raoul Girardet eta George Vacher de apongeren
ideiak azalduz . Eta AFFRE T, Christophe, " os modelos explicativos del origen de las
naciones y el nacionalismo" . iburu berean,4209 . eta 230-32. or . ), Anderson (1983,
31. or.), Pierre Van Deu Berghe (1981, 18. or .) eta H. R. Isaacs (1975, 31 . or.) autoreen
aipamena eginez.
54 BAUER, tto . Teorías del acionalismo liburuan aipatua . (454-5 . or.)
55 TAGUIEFF, Pierre-André ; "El nacionalismo de . . . " . Teorías del acionalismo (92. or .)
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1 . azioaren naturalizazioa .

2 . azioaren indibidualtasuna eta autonomizatzea -bizimodu

independentea- .

3 . azioaren determinismoaren legearen menpekotasuna -nazio-izaera,

aberastasun kulturalak, tradizioak	

4. Existentzia nazionalaren polemizatzea -bizitzen irauteagatik

burrukatzea-.

Beste teoria soziologikoen oinarrian nazioa borondatezko elkarte modura

aurrikusten da.

Isaiah Berlinen ustez, nazionalismoaren ezaugarri nagusia nazio baten

partaide izatearen funtsezko beharraren sinesmena da.56

. . Breuillyren iritziz, badaude ideologikoak ez diren hiru ikuspuntu

nazionalista :

1 . Agiriko izaera zehatza duen nazioa dago .

2 . azio honen interes eta baloreek lehentasuna dute edozein interes edo

baloreren gainetik.

3 . azioak ahal den bezain independentea izan behar du, eta honek bere

burujabetasun politikoaren onespena eskatzen du . 57

ean ecaren ustez, nazionalismoaren hiru bertsio daude :58

1 . Ultramurriztua: nazioak bere burua gobernatzeko asmoa du, baina ez

beti estatu bihurtzekoa. Bere helburua talde-nortasuna mantentzea da.

56 BER I , Isalah. Aipaturiko artikuluan azaldua . (94. or .)
57 BREUI Y, . . Aipaturiko artikuluan azaldua . (82. or .)
58 ECA, ean . Aipaturiko artikuluan azaldua . (82-83. or .)
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2 . Gutxienekoa edo murriztua : nortasun kulturala eta batasun

politikoaren gainezarpena edo bereizezintasuna . azionalismoak kultura eta

gizarte politikoaren koherentzia edo batasuna aldarrikatzen du. uga etnikoek

eta politikoek bat izan behar dute . 59 Taguieffek nazionalismo moderatuaz hitz

egin du, beste nazionalismoekiko harremanetan tolerante eta irekia dela

azpimarratuz .

3 . Indartsua: nazionalismoa ideia edo ideologia -doktrina- da.

Anthony Smithen iritziz, aide batetik estatu-nazionalismoa dugu, ingelesa

edo frantsesa adibidez, barneko nazioen asmoak zapaltzen dituena -erregio

bihurtuz-, eta nazionaltasuna eta herritartasuna nahasten dituena . Estatu

indartsua osatzen saiatzen da, heterogeneotasun linguistikoa, kulturala,

etnikoa, etab., kontuan hartu gabe, eta hizkuntza zein hezkuntzaren

homogeneotasuna inposatuz .6o

Honez gain, beste bi mugimendu nazionalista nagusi agertzen dira

Smithen aburuz : bata etnozentrista -modetarua-, taldearen kultura eta

askatasuna gordetzea helburutzat duena, eta bestea polizentrista, mundua

nazioetan banatuta ulertzen duena . azio bakoitzak estatu propio eta

autonomia subiranoa behar ditu, besteekiko berdintasun-harremanetan bere

ahalmen osoa burutu dezan .61

59 Ibid . inarri nazionalista honela defmitu du : «El nacionalismo es una teoría de la
legitimidad política que exige que los límites étnicos coincidan con los límites políticos
y, en particular, que los límites étnicos en el /seno de un estado dado (. . .) no separen a
los poseedores del poder del resto del pueblo».
60 S ITH, Anthony . as Teorías del acionalismo . (176. or .)
61 S ITH, A. " a «legitimación dualista», matriz del nacionalismo étnico" . Teorías del
acionalismo liburuan . (368. or.)
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11 .1 .3 .1 . azionalismo soziologikoa :
korronte ideologiko nagusiak

11.1 .3.1 .1 . Europako nazionalismo erromantikoak

Frantziako Iraultza eta honen ondorioz sortutako bonapartismoa

Europako herriak batzen saiatu baziren ere, XIX . mendeko bigarren erdialdean,

herri europear askotan nazionalismoak sortu ziren -gehienetan,

Bonapartismoaren aurka-. ugimendu nazionalista horren adibideak

Alemanian eta Italian sortutakoak izan ziren, bi estatu berri sortu zirelarik .

11.1.3.1 .1.1 . Erromantizismo politiko alemaniarra

Alemanian, erromantizismoaren sorrera 1 .806-1 .813 urteetan gertatu zen

armada frantziarraren kontrako burrukaren bidez eta printze alemaniarrek

bultzatuta . apoleon joan eta Vienako ongresuak batzeko itxaropenak apurtu

eta gero, lehenengo erakunde nazionalistak sortu ziren . ugimendu hauen

ideología Iraultzaren eta Frantziaren aurkakoa zen .

Erromantiko germaniarren ustez, nazioa bizirik dagoen organismoa da,

osatzen duten herritarren gainean dagoena, izpiritu nazionala osatzen duten

ezaugarrietan oinarrituta : hizkuntza, hezkuntza, tradizioa, kultura, iragan

historikoa . . .

Alemaniako mugimendu nazionalista Herder eta Fichteren teorietan

oinarritu zen, batik bat .

Herder

Herderrengandik ezaugarri hauek bereganatu zituzten nazionalistek :

nazloen aniztasuna, nazio bakoitzaren ezaugarri partikularrak ezagutzeko

kezka eta lantzeko beharra, eta nazio-partikulartasunaren oinarrian dagoen

herriaren izpirituaren ideia -hizkuntza, ohitura, legeak	Honekin lotuta,

alemaniar erromantikoek literatura, musika eta arte guztiak nazlonalak
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-herriaren izpirituaren adierazpenak- izan behar zirela uste zuten . Beste
aldetik, nazioaren iragana ideialtzen zuten .

azioa bizirik dagoen gorputza da, gizakien taldeen banaketa naturalaren
ispilua, eta honi karakter sakratua eman zion Herderrek, azken fincan nazioa

probidentzía dibinoaren obra zela uste zuelako -planteamendu biologiko eta
probidentzialista dugu hau-. azioa ez da antzinako borondate politikoaren
ondorioa, determinismo kulturalarena baizik. azioa n turala den bitartean

-subjektuarekin lotuta, subjektibitatearen adierazpena -, estatua, berriz,

gizakiak eraikituriko zerbait artifiziala -egitura- da, politikaren produktua .

Bere iritziz, politikak estatuak sortzen dituen bitartean, nazioak izakunde

naturalak dira .62

Pentsamendu erromantikoa estatuaren aurkakoa zen, estatuak nazioa

erabiltzen zuen finkatzeko, nazioaren izenean indartzeko . Autore honen ustez,

nazioak estatuaren domeinu atomizatzaileari aurre egin beharko lioke .63

Herderren iritziz, nazio historikoak eta ez-historikoak baziren ere,

lehenengoei soilik eman zien garrantzia. Horregatik, ohiturak, bizimoduak,

ideiak, iraganak eta elkarrekin konparturiko bizitza azpimarratu zituen

nazioaren ezaugarritzat.

Bere garaian oso hedatuta zegoen Argiaroko unibertsalismoaren aurka,

Herderrek gizakien zibilizazioa adierazpen nazional eta partikularretan agertzen

zela azpimarratu zuen. Beraren aburuz, singulartasuna aniztasun

kulturalarekin loturik zegoenfi4 ; Argiaroaren unibertsalismoa, aldiz,

uniformitatea eta homogeneotasunarekin . Gizakiaren ezaugarri naturala

ezberdintasuna zen; unibertsaltasuna, mekanizazioa eta uniformetasuna

alienazioan amaitzen dira .

62 HERDER, . G. Gil Delannoik alpatua " a teoría de la nación y sus ambibalencias"
artikuluan, Teorías del acionalismo libúruan . (33 . or .) * a política (. . .) crea los
estados, la naturaleza las naciones» .
63 Ibid. (15 .or.)
64 Ibid . (13 . or.) «Al afirmar la singularidad de su cultura, Alemania concurre a la
afirmación universal de la diversidad• .
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"Gizakiaren Hizkuntzari buruzko Entseiua" delako testuan, hizkuntzaren

garrantzia azpimarratu men, bere barnean pertsonen pentsamendua,
esperientziak, etab . daramatza-eta . Herri bakoitzak bere hizkuntza duenez,

hizkuntza ezberdinek ere nazio desberdinak mugatzen dituztela zioen . Beste

aldetik, hizkuntzak ere garrantzi handia du integrazio nazionalaren tresna

modura, lokarri soziala baita .65

ndorengo lanetan, hizkuntzar emandako paper hau kultura osoari

zabaldu zion, honek herriaren izpiritua edo «volkgeist» osatzen baitu (hizkuntza,

kultura, arte, ohiturak, e .a . . .) . Honen ondorioak amankomuneko balioa du,

herriz herri ezberdina dena eta hizkuntza,

dagoena.66

Fichte

Erromantiko alemaniarrek Fichterengandik tesi guztiak bereganatu

zituzten .

Fichtek hasiera batean Iraultza Frantziarraren ideiak onartu bazituen ere,

ondoren nazio horren inperialismoaren aurka azaldu zen hainbat lanetan, herri

germaniarraren nagusitasuna kontrajarriz .

' azio alemaniarrari zuzendutako Diskurtsoak" izenburupean frantziar

inperialismoaren aurka idatzitako testu honetan, nazionalismo

erromantikoaren teoría nagusia aurki dezakegu, honako ezaugarri hauetan

oinarrituta :

1 . Hizkuntza nazio-batasunaren funtsean dago . Hizkuntzaren bidez

herriaren historia, jakintza, ohlturak . . . belaunaldiz belaunaldi eroaten dira

(hizkuntza bizia da eta kontzeptuak berezkoak dira) .67

65 HERDER, . G . bra Selecta. (207-225. or.)
66 Ibid .
67 FICHTE, . G. Discursos a la nación alemana, (97 . or .)
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Bere ustean badaude hizkuntza hilak -frantsesa- eta biziak

-alemaniera-; azken hauekin lotuta ideia berriak daude, besteekin kontzeptu

-hitz- artifizial eta abstraktuak, ilunak .68

Hizkuntza eta adar juridikoari dagokienez, alemaniar garbitasunaren

obsesioa (beste herrien ohiturekin erlaziorik gabekoa) eta alemaniar

hizkuntzaren nagusitasuna dira Fichterengan aurkitzen ditugun ezaugarriak .

Herri germaniarraren hizkuntzak eta hezkuntzak ezberdinak izan behar

zuten, zeren taldearekiko elkartasuna, lan egiteko joera eta disziplina moral

handia bere ezaugarri nagusiak baitziren . Germaniarra oso herri serioa,

erlijiosoa, sakon eta filosofikoa zen teorialariaren esanetan .

2 . Herria definitzeko orduan bi ezaugarri aipatu zituen : jarraikortasuna,

-hots, herria fisikoki eta kulturalki birsortzen den elkartea da-, eta nazio-
izaera -hau da, herria osotasun natural batean batzen duena eta bere buruaz

kontzientzia duena-. Elkarte honek irauteko gogoak ditu . 69

3 . Herniaren determinazio askeak bera izaten jarraitzea esan nahi du.

Honek askatasun-egoera inplikatzen du, baina askatasun baldintzatua, zeren

helburu bikoitza betetzeko behar modura planteatzen baitu :

a) Bere arazoez independentziaz erabakitzea .

b) Gerokoei askatasun hau heredentzian uztea . -Beraz,

autodeterminazio-eskubidea une historiko bakoitzeko eran jarraitzeko bermea

da-.

Beraz, herriaren autodeterminazio askea herri singularra izaten jarraitzeko

bermea da, ,nahastura eta ustelkeríarik gabe». 7° Honen aurka, kanpotik

hartutako erabakien menpe egotea litzateke esklabutza .

68 Ibid . (267 . or.)
69 Ibid . (160 . or.)
70 Ibid . (166. or.)
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Bere aburuz, herri bat ezin da beste batera bidali edo gehitu bere

borondatearen aurka .

4 . Herri baten lurralde-mugak hizkuntzaren hedapenak ezartzen ditu, edo

Fichteren esanetan:

«donde hay una lengua específica ha de existir también una nación

específica con derecho a ocuparse de sus asuntos y a gobernarse ella

misma'. . 71

5 . azio-hezkuntzaren beharra, abertzaleak sortzeko eta kontzientzia

nazionala pizteko. Hezkuntzaren bidez herritarrengan nazioaren partaide

izateko borondatea piztu eta indartu behar da, nazio-kohesioaren elementua

baita. azio-izpirituaren bidez belaunaldiz belaunaldi jarraikortasun

nazionalaren iraupena aldarrikatu zuen .

6 . Estatuaren aurkakoa zen, herri eta aberria baino maila baxuagoan

kokatu baitzuen. Bere ustez, gizartearen hezkuntza bultzatzeko, barneko bakea,

jabego pribatua eta hirritarren askatasun pertsonala, bizitza eta ongizatea

mantentzeko erabili behar zen . Fichteren ustez, Estatua hezkuntza nazionalaz

arduratu beharko zen, nazio-batasunak iraun dezan.72

"Itun politiko baterako lehen lerroen oharrak" izeneko diskurtsoan,

Fichteren teorietan aldaketa bat somatzen da. Iraganean talde-historiaren

aztarnarik aurkitzen ez zuenez, etorkizunera begiratzeko beharra azaldu zuen,

nazio berri baten eraikuntza aldarrikatuz.

Autodeterminazioaren subjektuari dagokionez, nazioa da, kolektiboa, bere

helburua bere patua betetzea delarik ; beraz herriaren zati bat edo gehiengoa

nazioa izatera hel zitekeenik ukatzen men -nazioa naziokideen gainetik dago,

nahi eta nahi ez-.

71 Ibid . (162-168. or.)
72 Ibid . (57. or .)
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endearen eskubidea eta eskubíde kosmopolitari buruzko Gehigarria

liburuan, atzerritarra, estatuarekin konprometitzen bada, nazioko partaide

bihur daitekeela zioen, hau da, kontratuaren edo borondatezko

atxikimenduaren ideia onartu zuen idazle alemaniarrak . Hau gerta dadin oso

garrantzi handia eman zion hezkuntzari. Partaide berriak nazio-izpiritua eta

legearen baloreak ere bereganatu behar ditu .73

Fichtek nazioaren teoria naturala -determinismo historikoa- azaldu

bazuen ere, bere azken liburuetan nazioaren eraiketa artifiziala onartu zuen,

borondatezko kontratuaren bidez nornahi nazioaren partaide izan zitekeela

onetsiz, horretarako balore nazionalak bereganatzea nahikotzat jo zuelarik . Eta

horretarako ezinbesteko tresna hezkuntza -eta hizkuntza- dela esan zuen .

11.1 .3.1 .1 .2 . Pentsamendu nazionalista italiarra

Pascuale Stanislao anciniren ustez, azioarteko arazoetan indarraren

irizpidea nagusi zen, baina honek menpekotasun-harremanak bultzatzen

zituelakoan zegoen . anciniren iritziz ordena hau injustua zela-eta, horren

aurka, ideia positibo bat azaldu zuen .

Italiar honen arabera, sistema bat herrien eraiketa askea eta herrien arteko

bake erlazioa bultzatzen dituenean da legitimoa . 74

anciniren ustez, nazionalitateak badu izaera naturala eta sakratua .

Familia bezala, behin betiko giza elkartearen modu bat da eta bere sorrera

jainkotiarra da . Estatua, aldiz, gizakien elkarte artifiziala da, aldagarria eta

arbitrarioa . Gizateriaren elkartzeko oeraren ondorioa da, nazioa den legez .

Beraren iritziz, elkarte politiko eta naturalaren arteko harmonía izan dadin,

estatua eta nazloa bakar batean biltzea litzateke onena .

Geografia, arraza, hizkuntza, ohiturak eta erakundeak nazioaren

osagarriak badira ere, autore honen ustez garrantzitsuena hizkuntza da .

73 RE AUT, Alain . " ógicas de la ación" . Teorías del acionalismo. (54-60 . or.) .
74 A CI I, Pascuale Stanilao; "Rasgos del nuevo y del Viejo derecho de Gentes" ;
Sobre la acionalidad liburuan. (82-83 . or.)
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•. ..una sociedad natural de hombres conform arlos en comunidad de

vida y de conciencia social por la unidad de territorio, de origen, de

costumbres y de lengua» . 75

ancini nazionalitateen oinarria zuzenbide positibora eraman zuen lehen

lege-gizona dugu, autodeterminazio-eskubidea aldarrikatuz -kontzeptua erabili

ez arren-. Beraren ikuspuntutik, autodeterminazio-eskubidea nazionalitateek

libreki antolatzeko duten eskubidea da, beren independentzia gordetzeko edo

aldarrikatzeko -indarkeriaz zapalduta dagoenean-. Eskubide hau ukaezina

da.

,El derecho de las nacionalidades a constituirse libremente, a

conservar su propia independencia si la poseen o a reivindicarla sí la

violencia las tiene esclavas y oprimidas, es un derecho sacrosanto e

imprescriptible» .76

Eskubidearen edukia bitan banatu zuen :

a) barneko osaketa eta antolaketa askea

b) autonomia independentea, kanpotarrekiko harremanetan .

Teorialari italiarrak hitz bat asmatu zuen nazio baten oreka-egoera

azaltzeko: «etniarkia»77 -nazioaren egoera hobezina-. Aipatutako bi aldeak

batzen direnean, nazioaren egoera naturalki hobezina gertatzen da.

anciniren iritziz, autodeterminazio-eskubide hau nazioei dagokie, ez

estatuei .

Giuseppe azzinik, bere aldetik, « a Giovine Italia»ren erromantizismo

nazionalista eta liberalismoa batu zituen bere teorian . Gobernu bat legitimoa

izateko betebeharrak hauexek direla zioen: botere nazionala eta demokrazia

-liberalen lkuspuntutik-.

75 A CI I, P.S . "De la nacionalidad como fundamento del Derecho de Gentes" . Sobre
la acionalidad liburuan. (37 . or.)
76 Ibid. "Rasgos del nuevo y Viejo . . ." (71 . or .)
77 Ibid. "De la nacionalidad como. . ." (39 . or .)
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1 .833an nazionalitatea esangura geografiko erlijiosoaz definitu zuen ;

etorkizunean helburu historiko bat -elementu subjektiboa- bete behar duen

elkartea da nazioa, hizkuntza eta lurralde zehatzak dituena -elementu

objektiboak-. Hizkuntza eta lurraldea elementu neutroak ziren bitartean,

nazioak lortu behar zuen xede historiko komuna lokarri nazionala zela

goraipatzen men. Italiaren batasuna eta nazioaren helburu jainkotiarrak ziren

teorialari honek batzen zituen beste bi ezaugarri .78

78 VI A UEVA, avier. Diccionario crítico. . . (185 . or.)
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11 .1 .3.1 .2 . Estatu Batuetako nazionalismoa:
Tocqueville

Alexis de Tocquevilleren ustez, nazioa herria izateko borondatean

oinarrituta dago. Herriaren garapenean sorrerak oso garrantzi handia du eta

hizkuntza da gizakiak batzen dituen lokarri sendo eta iraunkorrena. Frantziar

teorialariak Estatu Batuak hartu zituen herri baten eraketaren adibidetzat .

Estatu Batuetan, Europan izandako prozesua alderantziz gertatu zen,

lehenengoz estatua osatu eta gero nazio-izaera sortu baitzen . Udala konterria

baino lehenago antolatu zen, konterria estatuaren aurretik, eta estatua

batasuna bain lehenago . Europan, kasu askotan, nazioak estatutan antolatu

izan dira .

EEBBetan udalak garrantzi handia du, errepublika eta demokraziaren

oinarria den neurrian. Biak Ipar Arnerikako Independentziaren hasieran daude .

«En el seno del municipio impera una vida política real, activa,

íntegramente democrática y republicana . as colonias siguen reconociendo

aún la supremacía de la metrópoli; la monarquía es ley del estado, pero la

república alienta en el municipio • .79

Herriaren subiranotasunaren oinarria Arnerikako kolonia ingeles gehienen

«printzipio bultzatzailea» izan zen; herraren burujabetzaren oinarria ez zen

izkutatzen, ohituretan onartu eta legeetan aldarrikatzen baizik. Amerikako

iraultzarekin, herniaren subiranotasunaren dogma udaletik irten eta gobernuaz

jabetu zen .

Udalaren garrantzia herriarengandiko hurbiltasunean eta bere sorrera

naturalean oinarritu zuen Tocquevillek .

79 T CQUEVI E, Alexds de. a Democracia en América (1). (42 . or .)
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Udalen independentzia zailena da beraren ustez, konkistaturik izateko

arrisku handia baitago. Udal askatasuna, lege eta ohiturek, baidintzek zein

denborak finkatzen dute ; beraz, udalerrian herri askeen indarra dago .81 Era

berean, udalerrian lege eta gobernu-egintza herritarrengandik hurbilen

dagoenean, ez da ordezkatze-legea onartzen .

Herriaren subiranotasunaren dogma nagusi den nazioetan, gizaki

bakoitzak estatuaren gobernu eta burujabetzan parte hartzen du berdintasun-

egoeran. Gizarteari obeditzen dio, besteekin batuta egotea ballagarria iruditzen

baitzaio, eta arautzen den botererik gabe batasun hau ezin daitekeela egon

baitaki. Udal askatasuna herriaren subiranotasunaren dogmatik sortzen da.

Udal bakoitza nazio independentea da; beraz, haiek bere independentziaren zati

bat utzi dute estatuaren aide . Udalak estatuaren menpean daude soilik, interes

sozial batez, hau da, besteekin elkar konpartitzen duten interes batez ari

denean. Beraei soilik dagozkien gaietan, udalek gorputz sozial independenteak

izaten jarraitzen dute . Aberria maitatzeak ez du luzaroan irauten herri zapaldu

batean, 82 eta udalarekiko atxikimendua sortzen da, ez bertan jaiotzeagatik,

korporazio libre eta indartsua dela sinesteagatik baizik .

onterriaren -frantziar barruti antzekoa da konterria- helburua

administratiboa da ; ez dago partaideen arteko lokarririk, ez ezaugarri komunik

ere . Baturiko udalek ordezkaritza bakarrá dute : estatua, nazio-botereen

erdigunea.

Udalean gizakien interes eta sentimenduak batzen dira . Besteetan,

konterria hiritarren eta gobernuen arteko tarteko boterea zein erdigune

administratibo bihurtzen da. onterriko asanbladak badu, muga batzuen

barruan, biztanleei zergak jartzeko eskubidea, honetaz legeteria osatuz .

80 Ibid . (58. or .)
81 Ibid . (58-9. or.)
82 Ibid. (63 .or .)

« . . . el municipio es la única asociación tan identificada con la

naturaleza, que allá donde hay hombres reunidos se forma

espontáneamente un municipio• .8o
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Herriarengandik hurbilago dagoenez, hobeto ezagutzen dituzte udal agintariek

udalaren beharrak eta interesak. Estatua administrazio-tresna baino ez da,

mami politikorik gabekoa .

Interes batzuk nazioaren zati guztientzako komunak dira (lege orokorrak

eta atzerritarrekiko harremanak); beste interes batzuk, aldiz, zati batzuei

dagozkie soilik (adibidez, udal-enpresak) . Interes komunak leku batean batzea

erdirapen gubernamentala dugu ; interes partikularrak zuzentzeko boterea

batzea, erdirapen administratiboa . Tocquevilleren ustez gobernu-zentralizazioa

guztiz beharrezkoa den bitartean, bigarrenak bere menpean zapaldutako herriak

altxarazteko balio du soilik, izpiritu hiritarra murrizteko joera du-eta . Estatu

Batuetan ez dago zentralizazio administratibork; gubernamentala bai ordea,

«goren malta» batean . Ideia bera dute federalistek ;83 hauen ustez, batasunak

abantaila handiak ditu estatukideentzat, batez ere haien segurtasunari

dagokionez. Federazioaren aurkakoek, aldiz, estatuen independentzia

aldarrikatzen zuten .

.augmenter l'autorité fédérale sans diminuer l'autorité des Etats ;

proclamer la souverain et édel "Unioneti" independance absolue de ses

membres . Enfin, ils semblent conserver un altachamente aveugle pour ce

monstre politique in imperio'.84

Tocquevilleren ustez, Europako nazio batzuetan herritarrak kolonoak

sentitzen ziren . azio hauek ez ziren desagertzen sentimendu abertzaleak

irauten zuelako -antzinako aintza gogoratzen baitzen, edota horren izena

erabiltzen zelako nazio-sentimendua mantentzeko-. Deserdirapenaren ondorio

politikoaz, Estatu Batuetan aberria nonahi zegoela zioen frantziar teorialariak .

Tocquevilleren iritziz, giza estatu demokratikoa duten nazioek zentralizazio

administratiboan erortzeko joera dute. Herria zuzenean ordezkatzen duen botere

batean, gobernu-aginte osoa batzeko joera dago . ( oera bikoitza gertatzen da:

demokrazia/askatasuna-tirania/despotismoa) .

83 HA I T , . ; GAY, . eta ADIS , G . e Fédéralisme. (103 or .)
84 Ibid . (111 . or.)
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Estatu Batuetako prozesua honelakoa izan zen: interes eta ezaugarri

komunak zituzten estatuek nazio batean batzea erabaki zuten, subiranotasuna

eta independentzla osoa galdu nahi gabe . Horregatik, estatuek bere burua

gobernatu behar zuten, baina batasuna apurtu barik.

Federazioko Gobernuaren eskuetan uzten ziren ahalmenak estatuenak

ziren; beraz, estatuko gobernua zuzenbide arruntekoa zen eta gobernu federala,

berriz, salbuespena . Barneko antolaketari zegokionez, estatuen

independentziaren oinarria nagusi izan zen Senatuan; burujabetza

nazionalaren dogma, aldiz, rdezkarien Ganbararen osaketan . onstituzio

federalaren helburua ez zen estatuak apurtzea, baina bai beren izaera mugatzea

(botere erreala zutenez, ezin ziren zapaldu) .85

Estatu gehienetan, Europan esaterako, federazioa alderantziz suertatu ohi

da; honen ondorioz batutako estatuak ez du benetako boterea estatu

federalaren aurrean, eta beti dago Interesen burruka. Estatu bat izan ohi da

nagusi, edo, bestela, batasuna apurtu izan da.

Estatu Batuetan : azioa	Gizakiak / estatuak

Bestetan: Estatua ---- nazioak (herriak) ----gizakiak 86

Estatu Batuetan, batasunaren gobernuak hiritarren interesak babestu eta

beharrak betetzeko tresna guztiak -militarrak, poliziak . . .- izan behar ditu

(estatuetako gobernuek bezala) . Beren aldetik, estatuek nazio-boterearen aurka

jo dezakete -legea ez betez-, beren interesen aurkako erabakietan, baina legea

bete beharko dute nazio osoari dagozkion , arazoetan, Batasunaren legeak

hiritarrengan eragin zuzena du-eta . Bestetik, nazioaren gobernuak

gizabanakoen aurka jo dezake, hauek estatu bakar baten aurka burrukatzen

badute ere.87

85 T CQUEVI E, A. Alpaturiko liburuan . (111 . or .)
86 Ibid . (111 . or .)
S7 HA I T , . ; GAY, . eta ADIS , G. Aipaturiko liburuan. (124. or .)
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Tocquevilleren ustez, sistema federalak nazio txiki eta handienen
abantailak batzen ditu; elkartzen diren herriak homogeneoak izatea ere behar-
beharrezko baldintza da.
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II .1 .3.1 .3 . Autodeterminazio-eskubidearen
adierazpena I. undu-Gerraren ondoren

Autodeterminazio-eskubidearen lehenengo aldarrikapen inplizitua

Frantzian egin zen, 1 .790eko saketa-Asanbladan, Alsaziaren kasuan

oinarrituta . ehenengo manifestazio eraginkorra XIX. mendeko bigarren

erdialdean iragarri zen, nazionalitateen oinarriaren formulazioaren bidez,

Europan zehar nazio-estatu berriak sortzen ari ziren garaian . Hala ere, herrien

autodeterminazio kontzeptua ez zen hedatu I . undu-Gerrara arte .

Autodeterminazioa Selbstbestimnungsrecht hitz germaniarraren itzulpena ornen

da, eta filosofo erradikal alemaniarrak erabiltzen hasi ziren 1,848tik aurrera .88
Garai hartan, nazionalitateen oinarriarekin bat zetorren autodeterminazio-

eskubidea .

Wilsonek bere aldetik Self-government kontzeptua erabiltzen zuen, hau da,

nazioetako gobernuen barne-arloan oinarritzen zen, gobernatuen baimenean

oinarrituriko gobernuan . Baina, Europako herrientzat, batez ere zapalduentzat,

self-government hitz hori kanpo-harremanei zegokien, herri askea, estatu propioa

osatu ahal izateari alegia .89

Beraz, interpretazio askotako eskubide orokor gisa planteatzen da

autodeterminazioarena. Bertan oinarrituta, herriak aukera askoren artean

hauta dezake: osaturiko estatu bati gehitzea, autonomia, federazio edo

konfederazio formulen bidez, erakunde handiago batean sartzea, edo estatutik

banatzea eta beste berri bat osatzea .90

1 .918ko urtarrilean, Bakearen oinarri modura 14 puntu azaldu zituen

Wilsonek; gero beste zazpi puntu gehitu zitzaizkion testu horri .

Autodeterminazio-eskubidea zuzenki agertu ez bazen ere, nazionalitateen

eskubideak eta herrien Interesak aipatu zituen. Bertan kolonien egoerari

irtenbidea bilatzen saiatu zen. Besteak beste, bertan aldarrikaturiko ideien

88 BIETA CHA BAUD, ose A. El Derecho Humano. . . (27. or .)
89 AUREGUI BEREZIARTU, Gurutz. Contra el Estado ación. . . (213 . or .)
90 Ibid . (213-214 . or .)
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artean, bosgarren puntuak une hartatik aurrera herriak ezin zirela xake-peoi

modura erabili zioen, baina ez zuen herri-borondatearen oinarria ezarri lurralde

arazoak gainditzeko .

17 . puntuan lurralde-konponketak kolonien interesen aide egin zitezen

exijitu zuen, eta hurrengoan «ondo zehaztutako asmo nazional guztiak ezagun eta

betetzeko» irizpide orokorra azaldu zuen .91

20 . puntuan autodeterminazioaz mintzatu zen. Honen arabera lurralde

arazoei irtenbide bat aurkitzeko interesaturik zegoen herriaren baimena

kontuan hartu behar zela zioen, eta inola ere ez beste herri baten interesak .

Puntu hauetan ez zen autodeterminazioaren edukia zehaztu, ezta

eskubidearen subjektua ezarri, edo bere jardun praktikorako prozedura

baliagarririk eman ere ez. Praktikan, Estatu Batuek ez zioten interbentzio

politikoari uko egin, Wilson presidente izan zen bitartean .

Potentziek puntu hauek onartu arren, praktikan ez zuten eragin handirik

izan, zehaztu gabekoak baitziren ; eta estatu garaileek ez zuten beren edukia

sakondu, eta konpromezu finkorik hartu barik aplikatu zituzten . oloniei

buruz, nahiz eta hauen eskubideak aldarrikatu eta indarraren oinarria ukatu,

ez ziren oso beligeranteak izan, eta ez zuten gerrako aliatuen kolonialismoa

kondenatu .

Hasieratik, autodeterminazioaren oinarria interes politikoen menpean

egon zen. Hain zuzen ere, potentzia irabazleen zerbitzurako kontzeptua izan

zen, eta, beraz, garaileek ez zuten aplikatu beren lurraldeetan -eta beste

askotan ere ez, halen interesen aurkakoa zenean- .92

Europako nazco-aldarrikepenei zegokienean, adierazpen hau oso mugatua

zen, kontrako aldearen nazio-arazoak sollik kontuan hartu baitzituen (adibidez

ez zuen Irlandako kasua alpatu, eta enperadorego turkiar eta austro-magiarreko

nazionalitateei autonomía bain ez zien agindu) .

91 VI A UEVA, avier de . Diccionario Critico. . . (320 . or .)
92 BIETA CHA BAUD, ose A. Alpaturiko liburuan . (27-30 . or .)
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Gerraren ondorengo adierazpenean, nazionalitateen oinarriaren araberako

lurralde-mugaketa aldarrikatu arren, ez men arazorik izan baldintza ekonomiko

eta estrategikoak onartzeko orduan (esaterako, Poloniari itsasorako bide bat

eman zitzaionean) .
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11.1 .3 .1 .4. arxismoa eta Autodeterminazio-eskubidea

arxismo tradizionalak nazionalismoa inperialismoaren eta

antikolonialismoaren arteko burruka gisa ikusi ohi du. Estatuek nazionalismoa

herriaren elkartasuna -edo kontrola- indartzeko erabiltzen duten argudiotzat

jo dute askotan marxistek . Hala ere, nazio-burruka langileriaren askatasunaren

aldekoa den neurrian, ez dute baztertu eta asko dira arazo nazionalaz mintzatu

diren marxistak. Hala ere, G . Hauptek ez du uste arazo nazionalari buruzko

teoria marxistarik dagoenik .93

arx-Engels

arxen teorian unibertsalismoa aldarrikapen garrantzitsua izan arren

-langileen mugimenduaren unibertsalismoa aldarrikatu zuen nazioen

gainetik-, arxek berak ez zuen nazio-burruka baztertu (garai horretan

Europan gertatzen ari ziren arazo nazionalak kontuan hartu zituen) . angileen

burruka nazionala izan ez arren, askotan nazio-burrukaren modura hartzen

zuela azaldu zuen anifiestu omunistan:

«por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado

contra la soberanía es primero una lucha nacional».s4

arxek eta Engelsek nazio europearren finkotasuna -sendotasuna-

beharrezkotzat jo zuten iraultza sozialista posible izan zedin .

«Es históricamente imposible para un gran pueblo discutir

seriamente cualquier problema interno mientras te falte la independencia .

(. . .) un movimiento internacional del proletariado sólo es posible entre

naciones independientes».s5

93 HAUPT, G . ; WY . eta WEI Cl . os marxistas y la cuestión nacional . a historia
del problema y el problema de la historia. (11 . or .)
94 ARX, . eta E GE S, F. anifiesto del Partido Comunista.
95 ARX, . eta E GE S, F . a cuestión nacional y la formación de los estados. (260 .
or .) .
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Baina ez zitzaien edozein nazio interesatzen, estatu batua osatzen

zutenak baizik, hau da, bidezkoak ziren nazioak onartu zituzten soilik, hauek

gorputz politiko efikaza eta egitura ekonomiko indartsua baitzituzten .

angileek estatu-egitura horiek etsaien aurkako burrukan erabili behar

zituzten, edo, anifestu omunistan azaldu zutenez, estatua iraultzarako

tresna egokia zen langileen eskuetan .

1 .848ko Iraultzaren ondorioz, arx eta Engelsen ustez,

autodeterminazioa independentziarako helduak ziren herrientzat, hau da, beren

bideragarritasuna konfirmatua zuten herrientzat mugatuta zegoen (haien iritziz,

autodeterminazio-eskubidea zuten herriak, beren independentziaren aide

burrukatu izan zutenak ziren) ; besteek aukera galdua zuten . Hegelen ideia

bereganatu zuen Engelsek: honen ustez, mementu zehatz batean estatua eratu

ahal izan ez zuten estatuek ezin izango zuten inoiz estaturik eratu .

Engelsentzat hau neurrien arazoa zen . Beraren ustez, independentea

izateko baldintzak honako hauek ziren : lurralde batean kokatzea, historiaren

garai batean estatua osatu izana, lehenaldian indar nazionala izaten jarraitzea,

eta, azkenik, nazioarteko mailan signifikantza progresista izatea, batez ere

burruka nazionala mantentzeko, nazioarteko indar erreakzionarioetan oinarritu

gabe .96

Frantzia eta Alernaniako herrien arteko ezberdintasuna zela-eta, Frantzia

bezalako estatu zentralistaren aldekoa zen, eredu germaniarraren aurka . Dena

dela, estatua fenomeno iragankortzat jo zuten bi teorialariek .

arxek eta Engelsek nazio historikoel soilik onartzen zieten

autodeterminazio-eskubidea . Beraz, autodeterminazioa mugatuta zegoen, eta

momentu bakoitzean buruka nazionalak egindako paper historikoak baldintzatzen

zuen.97 Engelsen ustez, desagertzeko bidean zeuden nazionalitateak iraultzaren

96 VI A UEVA, avier de . Alpaturiko liburuan (153 . or .)
97 HAUPT, G eta beste batzuk . Aipaturiko liburuan . (19 . or .) «Tal derecho de
autodeterminación (. . .) 1 Está circunscrito únicamente a las naciones históricas: y 2
Tiene un valor subordinado al f n superior de la revolución» .
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aurkakoak ziren derrigorrez, beren izaera iraultza historikoaren aurkako

protesta baitzen.98

azio-estatuak, langileriaren boterea erabiltzeko egitura finkatu ondoren,

klaserik gabeko gizarte baten oinarran zeudela onartu zuten ; logikoa ikusten

zuten langilearen kontzeptu berriarekiko lotura . 1 .871n arxek ezin zuen ukatu

langileriaren garaipenak nazioaren batasuna kolokan jar zezakeenik .99

Dena dela, internazionalismoa, nazioen arteko anaitasuna eta

interdependentzia unibertsalismoan oinarritu zituen arxek ;

« a producción intelectual (así como la material) de una nación se

convierte en patrimonio común de todas . a estrechez y el exclusivismo

nacionales resultan de día en día más imposibles ; de las numerosas

literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal, . 1 o0

arxek eta Engelsek nazio-estatuaren garapen ekonomikoak nazioen

isolamendu eta antagonismoa gaindituko zituela eta langilearen domeinuak

prozesua bizkortuko zuela uste zuten . Horregatik, Gotharen programaren

kritikan asallek langileen mugimendu alemaniarrean jarraituriko bide

nazionalista hutsa kritikatu zuen, 101

Autodeterminazio-eskubidearen subjektua nazio homogeneoak zein nazio-

estatuak zirela zioten bi autoreek . Era berean, ez zuten uste autodeterminazio-

eskubidea arautu behar zenik. Beren aburuz, autodeterminazio-eskubidearen

aldarrikapenak banaka -kasuka- ikertu behar ziren, eta garapenerako

aurrerapausuak ziren prozesuak soilik bultzatu . Beste aldetik, ez zuten nazioen

desagerpena aldarrikatu, baina nazioak erakunde politiko handiagotan

batzearen aldekoak ziren . arxen eta Engelsen ustean, nazioa ez zen

aldaezinezko izakunde naturala, giza elkarte mota bat baizik, behin-behinekoa .

98 ARX-E GE S. a cuestión nacional . . . (101-2 . or.)
99 ARX-E GE S. " a guerra civil en Francia" . bras Escogidas. (325-333 . or .)
100 ARX-E GE S. anifiesto . . .
101 ARX-E GE S. "Critica al programa de Gotha" . bras Escogidas . (461-469 . or .)
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Eta estatu proletarioa botere estatal zaharraren suntsiduran oinarrituta jaioko

zela aldarrikatu zuten. 102

Irlandaren kasuan, arxen eta Engelsen teorian kontraesana gertatu zen .

Irlandaren independentziak Bretainia Handia nazio-estatu handiaren aurka jo
arren (eta, beraz, bi autoreek aldarrikaturiko estatu-sendotasunaren kontrakoa

bazen ere), mugimendu nazionalista irlandarraren aide agertu ziren . Aide

batetik, Ingalaterrako garapen ekonomikoak estatu bretainarra iraultza

sozialistarako heldua bilakatu zuela, eta, bestetik, burruka nazionalista

irlandarrak estatu kapitalista ingelesaren kontraesanak sakondu zituela uste

zutenez, honen aide agertu ziren, Irlanda historiarik gabeko nazioa izan arren .

enin

«Para acelerar la transformación social de Europa hay que acelerar

la catástrofe de Irlanda. Ella es su punto más débil. Cuando pierda a

Irlanda, el imperio británico está perdido ; y la lucha de clases en

Inglaterra, hasta ahora amodorrada y lenta adoptará formas

enérgicas. . ., 103

Hortik aurrera, kolonien kasuan burruka nazionalen aldeko jarrera

mantendu zuten marxistek, nazio-burrukak estatu sendoetan gizarte-

kontraesanak sakontzen zituen neurrian.

eninek autodeterminazio kontzeptu berria inauguratu zuen,

burgesiarenarekin zerikusirik ez zuena. Dimentsio kulturala ahaztu gabe,

boterean oinarritu zuen bere teoria, eta sezesiorako eskubidea azpimarratu zuen

autodeterminazioaren edukia definitzean. Garrantzi osoa klase-burrukari eman

zion nazio-arazoaren eta autodeterminazio-eskubidearen gainetik . Alderdiaren

batasuna defendatu zuen, eta ez zuen federalismoa onartu, ezta are gutxiago

austromarxisten autonomia kultural-nazionala . 104 Beraren iritziz, nazioak ez

102 STA I Biografia política . (113 . or.) 'E éstado proletario tiene que crearse sobre la
base de la destrucción hasta los cimientos del viejo poder estatal • .
103 ARX-E GE S. Imperio y colonia. (208 . or .)
104 Carrère d'Encause "Comunistas y/o nacionalistas" (62-3 . or .) ; eta H.B. Davis (241
or .), auregi Bereziartuk alpatuta, Contra el Estado ación. . . (113-4 . or .)

* 63



zuen zentzurik entitate autonomo gisa, sozialismoaren garapenean nazioak

desagertu egin behar baitziren. Baina mugimendu nazionalen energia

sozialismoaren aldeko burrukan erabiltzearen aldekoa zen .

eninek arazo nazionale garrantzia eman zien bere bizitzaren azken

hamarkadan, baina 1 .912-3 urtera arte ez .

Beraren aburuz, zarismoa hondoratuko zuen iraultzak nazio-zapalkuntza

ezabatu behar zuen eta errusiarrak ez ziren herriei autodeterminazio-eskubidea

onetsi zien . Sozialismoa eta zapalketa nazionalak elkartezinak zirela zioen .'05

azio desberdinek estatu bakarra osatzen zuten bitartean, marxistek inoiz

ere ez zuten ez oinarri federatiborik ez deserdirapenik goratuko . Estatu handi

zentralizatuak izugarrizko aurrerapen historikoa adierazten men, zatiketa erdi-

arotiarretik etorkizuneko mundu osoaren batasun sozialistarako bidean .

arxistak federazioaren eta deserdirapenaren kontrakoak ziren, arrazoi sinple

batengatik, kapitalismoaren garapenak Estatuak ahalik handienak eta ahalik

zentralizatuenak izatea eskatzen zuelako alegia . Baldintza berdinetan, langileria

kontzientziatua beti Estatu handiagoaren aide legoke.io6 Gainera, marxismo eta

langileriaren helburua nazio guztien batasuna zen, batze-prozesua bortxaz edo

indarrez egitea onartu ez arren .

Autodeterminazio-eskubidearen aldeko defentsa bi premisen ondorioa izan

zen eninen teorian:

1 . uglmendu nazionalistek lehenengo mailako faktore politikoa osatzen

zuten .

2 . Beren helburua, hau da, estatu nazionala osatzea, iraultza sozialistatik

kanpo egon arren, ez zen horren aurkakoa.lo7

105 VI A UEVA, avier de . Diccionario Crítico. . . (97. or.)
106 E I , " otes critiques sur la question nationale" in uvres . akin, 8. (10. or .)
107 AUREGI BEREZIARTU, Gurutz . Contra el Estado. . . (115 . or.)
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Arazo nazionalari buruzko Tesia izeneko obran autodeterminazio-eskubidea

iraultzaren edukien arteko signifikantza handienetakoa zen, baina ez zuen

edukin politiko zehatzik.

Autodeterminazio-eskubideak, zapalkuntzaren aurkako eskubidea den

neurrian, bat egiten du askatasuna eta sozialismoaren aldeko langilegoaren

interesekin. Hau dela eta, eninen ustean ,nazioek beren autonomía edota

independentzia eskatzeko eskubidea dute ; egitea ala ez egitea interes orokorra eta

langileriarerta bera den neurrian» 108 datza. Eskubide hori defendatzeak ez zuen

ukatzen nazio zapalduetako marxistek banatzearen aurka egotea . eninek ez

zuen nahi estatu txikiak sortzea, kontrakoa baizik ; baina hauek banatzeko

askatasunean oinarritu zitezkeen .'°9

Bestalde, nazioen autodeterminazioaren aldekoa izanik, eninek eskubide

hau independentzia-eskubidetzat jo zuen,

«por autodeterminación de las naciones se entiende su separación

de las colectividades de nacionalidad extraña, se entiende la formación

de un Estado nacional independiente . . 110

aburturik esanez, eninek autodeterminazioa ulertzeko era bernia

inauguratu zuen, erradikalagoa: autodeterminazlo-eskubidea unibertsala zen,

hots, nazio guztiei zegokien (baina ez zuen uste endebaldeko Europan

zentzurik zuenik, bere ustez hor ez baitzegoen nazio-arazorik) . Hala eta guztiz

ere, lehenengo testuetan horrela zioen bitartean, ondoren, 1 .916an, salbuespen

batzuk azaldu zituen: Alsazia, Polonia eta Da-Uimarka . 111

azioen problema nagusiak berezko botere baten faltan zeutzala uste

zuen: hau dela eta, banandu ahal izateko eta estatu Independentea osatzeko

108 "Du Droit. .." (20 . tomoa, 78 . or .) . akin, 8 .
109 " e proléariat révolutionnaire et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes" in
uvres, 21 . tomoa. (430. or.) akin 8 .

110 "Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación" bras Escogidas, I.
(619 . or.) .

	

;
111 Problemas de política nacional e internacionalismo proletario . Akal argitaletxea,
adrid 1975 ; (122 . or .) AUREGI BEREZIARTUk aipatua, Contra el Estado. . . (116 . or.)

«El reconocimiento de este derecho no excluye en modo alguno que se haga propaganda
y agitación contra la separación y se denuncie el nacionalismo burgués».
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eskubidean oinarritu zuen autodeterminazioaren edukia . Eskubide honen

aplikazioa mugimendu nazionalak zituzten herriei zegokien, eta herriak berak

aukeratu behar zuen banantzea nahi zuen ala ez (sufragio unibertsal zuzen

batean) . 112 Autodeterminazio-eskubidea, banandu eta independentea izateko

eskubidea zen . Honela, langileen loturak indartzen ziren eta arazo nazionalak ez

zuten sozialismoaren bidea oztopatzen. Baina banantzeko eskubidear lotuta,

elkartzearen eskubidea ere bazegoen, beti langileriaren batasunaren

helburuaz. 113

I . undu-Gerratean, Europako sozialista guztei deialdia zabaldu zien

beren aberriek zapaltzen zituzten nazioen autodeterminazioa exiji zezaten .

arxen ideia berea egin zuen : beste herri bat zapaltzen duen herria ezin daiteke

askea izan .

a) Alde batetik, oinarri sozialistekin koherentea zelako (sozialistek ezin

zituzten beste herriak zapaldu) . Sozialismo garaileak demokrazia integrala eraiki

behar du derrigorrez, eta ez berdintasun teorikoa aldarrikatu nazioen

eskubideen kontuan soilik, baizik eta, beren buruaz nahi zutena egiteko nazio

zapalduek zuten banantze-eskubide politiko askea aplikatu .

b) Beste aldetik, izan zitzakeen ondorioak zirela-eta, beraren defentsa

derrigorrezko baldintza zen langileen burruka hurbiltzeko, eta defentsa hori
uzteak, sozialismoaren aurkako traizioa izateaz gain, alderdi eta langileen

ustelkeria zekarren . 114

«Iraultza-bitartean eta garalpenaren ondoren, beren ekintza

guztietan nazio zapalduak askatuko eta hauekiko beren harremanak

elkartasun librearen oinarri gainean jasoko ez lituzketen alderdi

sozialistek (. . .) traizioa egingo liokete sozialismoari•.115

112 VI A UEVA, avier de. Aipaturiko liburuan (102. or .)
113 Problemas de política nacional . . . (8. or .) «El reconocimiento de este derecho no
excluye en modo alguno que se haga propaganda y agitación contra la separación y se
denuncie el nacionalismo burgués» . Praktikan, gehienetan ez zituen mugimendu
nazionalistak bultzatu .
114 VI A UEVA, avier de. Diccionario. . . (102. or .)
115 " a Révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mémes" in
uvres; 22. tomoa, (155-6, or.) A I aldizkariaren 7. alean itzuli eta aipatua.
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Helène Carrère d'Ecauseren ustez, eninek, Roxa uxemburgoren tesiaren

aurka, independentzia ekonomikoa eta estatu bihurtzeko nazioen eskubide

politikoa nahastu behar ez zirela esan zuen . eninen ustez, langileek programa

politiko zehatza izan behar zuten, eta indar nazionalistak hor zeuden eta

kontuan izan behar ziren, baina aldarrikapen nazionalen aurreko

neutraltasunean, eskubideen berdintasuna abstraktuki aldarrikatuz . enin

federazioaren kontrakoa zen. Teorikoki autodeterminazio-eskubidea onartu

zuen, banantze-eskubidea barne, erreibindikazio demokratikoa zen neurrian,

baina, estrategia politikoari zegokionean, estatuaren batasunaren aldekoa zen.

eninen aburuz, zentralismo demokratikoa eta autodeterminazioa kontzeptu

antagonikoak ziren .116

Berak zioenez, estatu sozialistak autodeterminazio-eskubidea onartu

beharko luke bere mugak ezarri baino lehen -honek kolonia eta barneko

nazionalitateen sezesio-eskubidea ere barruan sartzen zuen-.

Autodeterminazioaren subjektuari zegokionez, irizpide dinamiko eta

zehatza ezarri zuen: herria izateko borondatea azaldutako herria . Ez zituen

irizpide historizistak onartu, eta ez zuen tradizio historikoa ezaugarri

garrantzitsutzat jotzen . eninen ustez, irizpide nagusia Estatuaren barneko

egoerarekin desadostasuna azaltzen zuen herri-mugimendu baten existentzia

zen. 117 Bere praktikari zegokionez, honako baldintza hauek azpimarratu zituen :

mugak ezartzea, baita lurralde eta biztanlegoa ere, okupazio-indarrak joatea,

herbesteratu eta migrarien herriratzea eta behin-behineko botere baten ezarpena

(herria ordezkatuko zuena), aurreko prozesuaren berme modura.

"Herri langile eta zapalduaren eskubideen aldarrikapena" delako

artikuluan aurkeztutako arazoa honako hau izan zen : nork ordezkatzen zuen

borondate nazionala, nazio osoak ala langileriak soilik . Stalinen eta

Preobrazhenskiren iritziz, nazco osoa izan zen protagonista feudalismotik

demokrazia burgesera, eta langileak demokrazia burgesetik sobietetarako

116 IZTUETA, Paulo. "Autonomía, Independencia, derecho de autodeterminación y
democracia" . Autodeterminación de los Pueblos (1) . (310-13 . or .)
117 VI A UEVA, avier de . Diccionario Crítico . . . (111 . or.)
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prozesuan zehar. eninen ikuspuntuaren arabera, autodeterminazio-eskubidea

langileei zegokiela esatea, sozialistak ez ziren herriel eskubide hori ukatzea

zen.' 18 Beraren ustean, arazoak politika bikoitz batean zetzan :

a) Sozialismoaren aldeko propaganda egitean .

b) Ezaugarri nazionalak errespetatu eta autodeterminazio-eskubidea

onestean .

eninek, batasuna egin baino lehen herri guztien autodeterminazio-

eskubidea aurrikusi behar zela zioen (praktikan, berriz, ez zen horrela izan) .

1 .917ko azaroaren 5ean argitaraturiko 'Herrien Eskubideen Adíerazpena"

delakoan, Errusiako herri guztien berdintasuna eta subiranotasuna aldarrikatu

zituen, baita autodeterminazio-eskubidea ere, banantzeko eta estatu berri bat

osatzekoa barne. Baina Sobietar Batasuneko esperientziaren ondorioa guztiz

ezberdina izan zen; maila teorikoan autodeterminazio-eskubidearen eta

zentralismo demokratikoaren artean zegoen antagonismoa, praktikan azken

honen aide lerratu zen, bestearen gainean . 119 Soz1alismoak muga nazionalak

desegin nahi zituen langilegoaren batasuna lortzeko . angilegoak ez zuen

aberririk.

Bigarren Internazionalean ere nazioen arazoaz asko hitz egin zen .

ehenengo tesia, eskubide nazionalen aldekoa, txekiarrek, eslovakiarrek eta

errutaniarrek defendatu zuten. Hauen tesi nagusia langileriaren nazioarteko

indarra nazio bakoitzak bere historiaz erabaki ahal izango zuenean soilik

garatuko zela esatea zen . Bigarren tesla alemanlarrena zen -Vienako taldea,

Viktor Adler-; hauek alderdiaren batasunaren aldekoak ziren eta alemaniar

hizkuntza hobesten zuten enperadoregoaren hizkuntzatzat. Eztabaida honen

irtenbidea austriarrek planteatu zuten : nazioaskotako estatu demokratikoa

(nazionalitateen autonomia, gutxiengoen eskubideen bermea berauek beren

buruel emandako legeen bidez, eta estatuko hizkuntzaren baztertzea) .

118 Ibid . (120. or .)
119 IZTUETA, Paulo . Aipaturiko artikuluan . (310-13 . or .)
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Beraz, hiru bide doktrinal zeuden : ezker erradikalarena, austromarxistena

eta boltxebikeena. 12o

autskyren ustez, aldiz, arazo nazionala ez zen eraturiko zerbait, sustrai

sakonagoak dituen fenomenoa baizik . Zenbait faktore kontuan hartu behar

zirela zioen : langilegoaren mugimenduan faktore nazionalak zuen garrantzia,

hizkuntza nazio-elkartasunaren oinarrizko elementu gisa, eta nazioaskotako

estatuetan zeuden aldarrikapen nazionalak . 121 azio-estatua nazioa

egituratzeko erarik onena zela uste arren, nazioen autonomia onartu zuen

nazioaskotako estatuen kasuan .122

Roxa uxenburgen jarrera ezker erradikalagotik hurbilago zegoen .

azioarteko elkartasuna nazioen asmoen gainetik jarri zuen . azioa eta talde

etnikoak bereiztu zituen . Bere ustez, nazioa burgesiaren garapenaren produktu

historikoa zen. 123 Talde etnikoei zegokienez, hauek burgesia aurretik bazeuden

ere, beraren iritziz, ez zuten garrantzi handirik langileen iraultzan ; eta, beraz,

hauen aldarrikapenak kasuz kasu ikertu eta erantzun behar zirelakoan zegoen .

uxemburgek ez zuen uste estatu nazionala beharrezkoa zenik, eta

batzuetan langileen interesen aurkakoa izan zitekelakoan zegoen . 124 Emakume

honen iritziz, estatu nazionala klase antagonikoaren tresna zen, eta inola ere ez

langileen helburua edo beren interesak lortzeko bidea . Burgesia estatu

nazionaletan antolatuta zegoenez, langileek esparru estatalaren barruan

burrukatu behar zutela zioen ; beraz, bere antolaketan, alderdiak estatuko

zentralismoa mantendu behar zuelakoan zegoen .

azioen autodeterminazioaren aurkakoa zen. Hala ere, ez zuen

autodeterminazio-eskubidearen onarpena ukatu kasu konkretu batzuetan,

baina, hori bal, beti langileen interesen menpean. Ez zuen uste zapaldutako

120 AUREGI BEREZIARTU, Gurutz ; Contra el Estado. . . (94-96 . or.)
121 AUTS Y, arl . acionalidad e Internacionalidad en la Segunda Internacional .
(124 . or.)

	

;
122 AUTS Y, arl . as tareas nacionales de los socialistas entre los eslavos de los
Balcanes . arxismo y cuestión nacional. (81 . or .)
123 UXE BURG, Rosa . a cuestión nacional y la autonomia. (64 . or .)
124 Ibid . (54 . or .)
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nazioetako langileek autodeterminazio-eskubidea aldarrikatu behar zutenik . 125

Hala ere, autonomia nahiago zuen autodeterminazioa baino . Estaturik gabeko

nazioei arazo politikoez eta ekonomikoez erabakitzeko ahalmena, egitura

kulturala, eta administrazio eta justizia autonomoak ematearen aldekoa zen, ez

gehiagorik .

Poloniar arazoa eta sozialismoa izenburuko liburuan, aldiz, berea egin zuen

herri zapalduen aldeko sentimendua . Testu honetan, herriaren

independentziaren aide agertu zen, baina beti ere aldarrikapen hau

sozialismoren oinarrian zegoen neurrian . 126

tto Bauerrek, berriz, ez zuen uste nazioen autodeterminazioaren aldeko

burruka eta sozialismoa erreibindikazio kontrajarriak zirenik. Bere ustez,

sozialismoak ,herriaren integrazioa kultur elkarte nazionalaren barrean, nazioaren

autodeterminazio osoaren lorpena eta nazioen desberdintzapen izpirituala» 127

lortuko zituen aldi berean .

azioa izakunde naturala, baina aldakorra zela uste zuen, ez estatikoa .

Zentzu honetan, garrantzi handia eman zien hizkuntza eta amankomunean

biziriko esperientziei.

Bere aldetik, Stalin, enin bezala, federazioaren aurkakoa zen ; eskualdeen

autonomia nahiago zuen nazioen autodeterminazio askea baino . Bere ustean

idela nazionala lurralde gabeko fikzioa zen neurrian, apurtzailea zen ; eta

gizartea klasetan (ez nazio edo etniatan) zatitzen zuen . azioa kultura-elkarte

modura ulertzen zuen, ez faktore politiko gisa .

rokorrean, marxisten iritzietan estatua ez zen oinarrizko subjektu

politiko gisa agertzen . Dinamika iraultzailearen garapenak estatua subjektu

politiko bihurtzen du, baina ez baieztatzeko, ukatu edo gainditzeko .

125 Ibid. (101-3 . or .)
126 Ibid . (261-277 . or.)
127 BAVER, tto, a cuestión de las nacionalidades. (118. or.)
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Praktika politikoan, aldiz, beste gauza ezberdina gertatu zen: estatuak

indartu egin ziren, sistema politikoaren subjektu bihurtuz eta langilegoari

protagonismoa kenduz . Sozialismo erreal gisa Izendatutakoaren krislaren

ondorioz, nazio-arazoak sortu edota areagotu egin dira Europako estatu

sozialistetan (Sobietar Batasuna zenean : Errusia, Georgia, Ukrania,

Azerbaian. . . ; Txekoslovakiaren zatiketa ; ugoslavia izan zeneko gerra, etab .) .
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azionalismo soziologikoari buruzko teoria nagusien errepasu honi

amaiera emateko beste idazle biren ideiak azalduko ditut : Bakunin eta Renan.
Azken hau oso garrantzitsua da eta autore askok aipatua.

11.1 .3 .1 .5 . Bakunin

Bere bizitzaren azken hamarkadan nazioei buruz asko idatzi zuen, lau tesi

hauetan oinarrituta :

1 . azionalitatea giza-elkarte naturala da.

2 . Autodeterminazio-eskubidea .

3 . Estatua eta nazioa batzearen aurkako jarrera .

4 . Federalismoa.

Bakuninen teoriaren arabera, estatua fikzioa, batasunaren abstrakzioa,
den bitartean, nazionalitatea giza batasun erreala, bizia eta emankorra da; hala
ere, azken hau ez da nazioaren barruan dauden beste elkarte naturalak baino

errealagoa. Gizarteak gizabanakoa baldintzatzen du; eta nazioak, beraz,
gizartearen ondorioz sortzen dira, garapen historiko baten ondorioz hain zuzen .
Historia honek hitz egin, pentsatu, sentitu edo aritzeko modu bat mugatzen du,
herri -nazio- batzuk besteengandik ezberdinduz . Baita ere, lokarri naturalak
eta talde-elkartasuna, anaitasun-sentimendua, sortzen ditu .

Federalismo, sozialismo eta antiekologismoa delako testuan nazio-
autodeterminazioaren aide agertu zen esplizituki :

a) Autonomia osoa izateko eskubide gisa .

b) Batasun eta banantze askea izateko eskubidea .

c) Izateko eta libreki garatzeko nazlo bakoitzak duen eskubidea.

Gure Programa delako liburuan autodeterminazio nazionala bi mailatan

banatu zuen: aide batetik, herriekiko harremanetan eta, bestetik, barne-
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antolamenduan, hain zuzen ere . azioak herrialdeek osatuta zeudela-eta,

hauen autodeterminazioa errespetatu behar zelakoan zegoen . Horregatik ez

zuen uste herrialde hauek beren nahiaren aurka nazioaren barruan mantendu

behar zirenik. Herrialdeak osatzen zituzten pertsonek pertenentzia hau onartu

behar zuten beren askatasunaren ejerzizioan. Zentzu honetan, borondatea

irizpide bakartzat onartzen zuen, arrazoi politikoak eta hizkuntzazkoak

kontuan hartu gabe .

Il. 1 .3.1 .6. Ernest Renan

Ernest Renanen teorian nazioaren determinazio subjektiboa eta

borondatea batuta daude. Ezaugarri objektiboak ukatu gabe, teorialari frantziar

honek elementu subjektiboen garrantzia azpimarratu zuen .

Zer da nazioa? delako liburuan, nazioa osatzen dituzten hainbat

ezaugarrik -sorrerako errege-dinastia bera izateak, arrazak, hizkuntzak,

erlijioak, interesen elkartea osatzeak edota geografiak- ezin zutela nazioaren

osotasuna azaldu esan zuen, beren garrantzia onartu arren. Renanek, ezaugarri

objetiboez gain, elementu subjektiboen, animaren edo izpirituaren, inportantzia

azpimarratu zuen .

∎Una nación es un alma, un principio espiritual . Dos cosas que, a

decir verdad, no son más que una,.12s

azio-izpiritu hau amankomuneko iraganak eta nazioa izatearen

borondateak osatzen dutela zioen,

'Una está en el pasado, la otra en el presente. a una es la

posesión en común dé un rico legado de recuerdos ; la otra el

consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar

haciendo valer la herencia que se ha recibido indivisa» . 129

128 RE A , E. "Qué es una nación" . ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss . (82 . or.)
129 Ibid. (82 .or .)
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Iraganak eta antzinako heroiek garrantzi handia dute nazioaren osaketan,

baita nazioa izaten jarraitzeko borondatea mantentzeko orduan ere . Elkarrekin

bizitzeko nahia egunero baieztatu behar dela azaldu zuen .

« a existencia de una nación es (. . .) un plebiscito de todos los días,

del mismo modo que la existencia del individuo es una perfecta afirmación

de vida» .130

Borondatearen ideia azpimarratu zuen Straussi zuzendutako gutun

batean, Alsazia eta orenari buruz frantsesek eta alemaniarrek mantentzen

zuten lehiaren inguruan ;

« a individualidad de cada nación, está constituida, sin duda, por

la raza, la lengua, la historia y la religión, pero también por algo mucho

más tangible, por el consentimiento actual, por la voluntad que tienen las

diferentes provincias de un estado de vivir juntas • . 131

Beraz, Renanek honela definitu zuen bere iritziz nazioa zer den :

« ación no es sinónimo de raza (. . .) Una nación es una gran

asociación secular (no eterna) entre provincias parcialmente congéneres

que forman un núcleo y alrededor de las cuales se agrupan otras

provincias ligadas unas con otras por intereses comunes o por antiguos

hechos aceptados y transformados en intereses• .132

130 Ibid . (83. or.)
131 " ueva carta a Strauss" . Aipaturiko liburuan . (115. or .)
132 Ibid . (119. or .)
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11.2 . azio politikoaren
kontzeptua

Il . 2 .1 . Politika kontzeptua

Politikaren izaera ezagutzeko, lehenago gertakizun kontzeptua azaldu

behar da. Alain Badiou filosofo frantziarrak dioenez, lau motatako gertakizunak

daude: matema -zientzietakoa-, amodioa, poema -artistikoa- eta politikoa .

Gertakizun politikoen ezaugarriak hauexek dira:

- Izendatze politikoarekiko zintzilik dago .133

- Gogoramen -burutapen- politiko-historikoak ilunak izaten dira,

ulertezinak. Zeren eta hauek aktoreen gogoetan -kontzientzietan- soilik

baitaude, eta, aldi berean, kadukotzat jotzen dituzten pentsamendu esparruetan

aurkeztuta baitaude (baina ezin dira hauen pentsamoldeen arabera esan,

aurreraturiko egoerakoak baitira) .

- Gertakizuna supernumerarioa da, 134 ez soilik enplazamenduarekiko,

baizik eta, horrez gain, hizkuntzarekiko ere bai. Gertakizun hauek ez dira

oraindik izendatuak izan . Badiouk "interbentzioa" izenaz ezagun duen lana ez

da oraindik amaitu .

133 BADI U, A . 'être et l'événement . (221 . or.) « . . .une politique d'émancipation
radicale ne s'origine pas dans une peuvre de possibilité que l'examen du monde
fourrait. Et qu'elle n'a pas non plus à se présenter comme représentation d'un
ensemble social objetif. Une politique d'émancipation se tire du vide qu'un événement
fait advenir comme Inconsistance latente du monde donné . Ses énoncés sont des
nominations de ce vide même» .
134 Ibid . (363 . or.) «. . .le nom de l'événement est surnuméraire, et donc n'appartient
pas au langage de la situation (. . .) Ce qui qualifie le nom de l'événement, c'est qu'il soit
tiré du vide. Il s'agit d'une qualité événementielle (ou historique) et non d'une qualité
signifiante . ais même si le nom de l'événement est très simple, tout à fait répertoiré
dans le langage de la situation, Il est surnuméraire en tant que nom de l'événement,
signature de l'ultra-un et donc fordos su savoir . n dira aussi que l'événement ne
tombe sous aucun déterminant de l'encyclopédie» .
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Badiouren ustez, politika da gaur izendatze -nominalizazio- hori fidelki

eta denbora luzez finkatzeko ahalmena . 135

- Biaren egikaritzea . Badago politika -dio Badiouk-136 , Biak intziditzen

duen bitartean. Subjektua bitan banatuta dago : estrukturatua eta militantea .

Beraz, militantea den neurrian, eragiten duen bitartean, dago Politika .

- Prozesuaren amaiera -helburua- ez da aurretik ezagutzen; dena

aurretik abstraktuki pentsatu behar da, eta atzera begira -a posteriori-

frogatzen da, praktika interbenitzailearen ondoren .

Beraz, Politika bereiztezina dela esan dezakegu, hots, ezin da egituratik

ezagutu, ez da jakintza-arlokoa. ilitanteen apostua da; ezin da ezagutu gaurko

egoeran, horregatik «etorkizun aurreratua» aditz-aspektua erabiltzen da.

Subjektuak etorkizunaren aurrerapena egiten du.

«Porque una política, a partir de su acontecimiento fundador, tiende

a limitar lo indelimítable, a hacer existir en un múltiple a gente cuya

comunidad no puede captar la lengua establecida, ni su interés. Por

último, si el Dos es una producción y no un estado, es porque lo que

distingue paso a paso en la situación donde reina el Uno no es "otro Uno"

sino la figura inmanente de lo que no ha sido contado- . 137

Ez da beharrezkoa, zorizkoa edo azarean sorturikoa baizik . Politika ez da

inoiz beharrezkoa .

« . . .considerar el Dos como una descendencia, azarosa y tenaz, del

acontecimiento, e identificar la verdad a lo cualquiera, a lo sin nombre, a

lo genérico. Anudar estas tres prescripciones supone un espacio de

pensamiento complejo, cuyo concepto central es el de sujeto sin objeto, él

mismo consecuencia de la genericidad en tanto que devenir fiel, en el ser

mismo, de un acontecimiento que lo suplementa. Dicho espacio, si

135 BADI U, A. anifiesto por lafilosofia . (63. or .)
136 Ibid. (69. or .)
137 Ibid. (74. or .)
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alcanzamos a disponerlo, acogerá la figura contemporánea de las cuatro

condiciones de la filosofia• .138

Politika prozedura generiko gisa ulertu behar da. 139 Egia politikoa

anizkuna eta generikoa da. Egia anizkunaren produkzio singularra baino ez da.

Anizkun hori ezin da egituraren hizkuntzan ezagutu, bereiztezina (izango) da.

Egia politikoa aide batetik anizkun generikoa dugu eta, bestetik, hutsunea

sortzen du esan daitekeenean (egituran) .

Politika egon dadin, lehen gertakizun bat izan behar da, eta honen bidez

subjektuak askatasun-bideari -egia-prozesuari- ekiten dio . Politikak beti

zerbait berri sortzen du, politika emantzipatzailea, askatzailea, da ; bestelakoa,

joko politikoa edo parlamentarismo hutsa14o dugu. Baina Politika-prozedura

generikoa, azalpen lokalen bidez, hau da, egituran sortzen dituen hutsuneen

bitartez soilik ezagut daiteke . Politika dago, subjektuak -Biak- intziditzen

duen bitartean, eta askotan, subjektu hori estrukturatzean, hots, ezagungarria

egiten denean, desagertu egiten da. Horregatik ezin da bereiztu, eta sortzen

dituen ondorioetan dagoela jakin dezakegu, amaitu ondoren ezagutu ahal

izateko .

Alain Badiouk, Iraultza Frantsesaz geroztik, Politika honela definitzen dela

dio :

De la política inventada, cuando existe, sabemos, al menos desde

1793, que no puede ser hoy día más que igualitaria, antiestatal, trazando

en el espesor político y social la genericidad de la humanidad y la

desconstrucción de los estratos, la reina de las representaciones

138 Ibid . (74. or.)
139 Ibid . (81-87 . or .), eta 'être et. . . (361 . or .) «"Générique" ete "indisernable" sont des
concepts à peu prés substituable . (. . .) "Générique" désignera positivement que ce qui ne
se laisse pas discernir est en réalité la vérité générale d'une situation, vérité de son
être propre, considérée comme fondement de tout savoir à venir. "Génerique" met en
évidence la fonction de vérité de l'indiscernable . a negation impliquée dans
"indiscernable" retient cependant ceci d'essentiel, qu'une vérité est toujours ce que fait
trou dans un savoir» .
140 Sistema demokratikoen parlamentarismoa, gero ikusiko dugunez, joku politikoaren
arauen arabera moldatzen da, ez du ezer berririk sortzen, ez du egia-prozesurik
irekitzen. Rousseauk dioenez, mamia politikorik gabeko itxura baino ez da .
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diferenciales o jerarquiles, la asunción de un comunismo de

singularidades» . 141

141 BADI U, A. anifiesto. .. (186 . or .)
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11 .2.2 . Rousseau, nazio politikoaren
teorialaria

Rousseaurengan dugu nazio politikoaren teorialaria. Genevar politikari

honek azaldu zuenez, nazioaren aurretik ez zegoen ezer, natura-egoera baizik .

Antzinako Erregimenean ez zegoen nazio politikorik, giza mailak baino . Iraultza

Frantsesaren ondorioz, azioa -nazio kontzeptua- sortu zen, historiako aro

berria irekiz .

azioa izateko eskubidea oinarrizkoa, «sagaratua», izan arren, lehenengo

konbikzio batean oinarrituta dago . 142 atura-egoeran ez dago borondate

komunik, sakabanaturiko borondate batzuk baino . Gizarte-Itunaren bidez

borondate horiek borondate orokorra sortuko dute eta azio Politikoa ere jaioko

da.

Alain Badiou filosofoak ere, Politikaren jaiotza estatuaren sorreran bertan

aurkitu behar dela dio :

«Ce n'est pas l'antagonisme qui est à l'origine de l'Etat, car on ne

peut penser à la politique comme antagonisme, la dialectique du vide et de

l'excès . a politique doit sans doute elle-même s'originer là où l'Etat

s'origine, donc dans cette dialectique».143

Baina Rousseauk ez zuen natura-egoeratik gizarte zibilerako, Politikarako,

aldaketa nola gertatu den azaldu nahi . Hori e?; da garrantzitsuena, aldaketa hau

legitimoa, 144 poltikoa, dela frogatzea baizik, alegia, atura-egoeratik gizarte

zibilerako aldaketa hau zein baldintzatan legitimo bihurtzen den aurkitzea, hain

zuzen. Beraz, Alain Badiouk azaldu duenez, Rousseauren helburua Politikaren

142 R USSEAU, . . Gizarte Hitzarmena. (34. or.) • rdea . ordena soziala eskubide
sagaratua da, beste guztien oinarrian baitago . Eskubide hori, haatik, ez da
naturalezak emana ; konbentzioetan finkatua da beraz,, .
143 BADI U, A . 'être et. . . (127 . or.)
144 Ibid . (379 . or.) egitimoa poltikoa modura ulertua, ez legearekiko adostasunaren
arabera. Alain Badiouk dioenez : ais la rlegitimité• désigne ici l'existence, en fait
l'existence de la politique. e but de Rousseau est d'examiner les réquisits de la
politique, de penser 'être de la politique» .
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betebehar kontzeptualak aztertzea eta izaera pentsatzea zen. Izaera honen egia
«herri bat herri egiten duen aktan» aurkitzen da, hau da, Rousseauk Gizarte-Ituna

izendatu zuen egintzan, hain zuzen ere . Horretan oinarritu zuen pentsalari

honek bere teoria politikoa .

«Beraz, egoki litzateke, populu batek errege bat hautatzen duen akta

ikertu baino lehenago, populu bat populu egiten duen aktaren ikertzea .

Zeren bigarren akta hau, nahitaez, bestea baino aitzinagokoa izanik,

gizartearen egiazko oinarria baita». 145

Rousseurengan Politika egia eraikitzen duen prozesu subjektibo modura

ulertu behar da, oinarri estrukturaturik ez duen prozedura generikoa,

gertakizunean -Gizarte-Itunean- oinarritzen dena, hau da, egitura gainditzen

duen politika emantzipatzailea, egituratik at dagoena : Politika, jatorrizko une
fundatzaileari fidel mantentzen zaion prozesu gisa ulertua . Alain Badiouk
dioenez, Rousseau Politikaren teorikotzat hartzeko arrazoia honetan datza :

berak politika gertakizunean sorturiko prozedura modura aztertu zuen, eta ez
izaeraren gainean eraikitako egituratik jaioa bailitzan . 146

Estatuen errealitate enpirikoak ez du Politikaren existentzia frogatzen .
Estatu askotan sorrera-ituna apurtuta dago eta subiranotasun formalaren
atzean ez dago ezer. Itxurazko soberania ez da nahikoa Politikaz mintzatu ahal
izateko. Gertakizun sortzailearekiko fideltasuna ez da iraunkorra, beti baitago

kolokan .

« ola nahimen partikularra, gelditu gabe, nahimen orokorraren

kontra aritzen baita, hala gobernamendua ere subiranotasunaren kontra

jarraituki bermatzen da. (. . .) gorputz politikoa sortzetik beretik suntsitzera

daroan berezko eta ezin kenduzko bizioa»147 baitu.

145 R USSEAU, . . Aipaturiko liburuan . (43 . or.)
146 BADI U, A. 'être et. . . (380. or.) »Si Rousseau établit pour toujours le concepte
moderne de la politique, c'est qu'il pose, de la façon plus radicale, que la politique est
une procédure qui s'origine dans un événement, et non une structure sostenue dans
l'être» .
147 R USSEAU, . . Aipaturiko liburuan. (115 . or.) .
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Zentzu honetan, Rousseauk legerik duen estatu gutxi, hau da, nazio

politiko gutxi daudela zioen .

«Halatan gauzei hurbil-hurbiletik behatuz, arras nazio guti

aurkituko da legerik duenik» .148

Gizarte-Ituna apurtuta dagoeneko estatu hauek, lurraldeak 149 dira, ez

nazioak. Gizarte-hitzarmenak, eta bertan (bertatik) sorturiko Herriak, estatua

politiko bihurtzen du, eta gertakizun sortzailearekiko fideltasunak irauten

duena irauten du Politikak ere .

Esan dugunez, 'Herri bat herri egiten duen akta» honi Gizarte-Ituna izena

eman zion Rousseauk. Gizarte-hitzarmen honek ez du zerikusirik konsentsu

sozíal edo politikoaren ideiarekin . ontsentsua alderdi politiko edo giza talde

batzuek duten interesen konbentzioari dagokio (interes orokorraren idelarekin

loturiko kontzeptua dugu) . 15o

ontsentsua egitura baten arlo politiko edo sozialarekin lotuta dagoen

bitartean, Gizarte-Ituna Badiouk gertakizuna deritzona dugu, aurreko egoera

historikoa, aurreko natura-egoera, gainditzen duen gehíegiko apurtzailea, berak

ultra-un izenaz ezagun duena, eta atzerantz begira soilik pentsa daitekeena .

Beraz, Gizarte-Ituna ez da aurreko egoeran oinarritzen, kontsentsua aldiz bai; ez

da beharrezkoa, politika ez da beharrezkoa, azarean sorturikoa baizik .151

Badiouren ustean,

148 Ibid. (125 . or .) . Gero ikusiko dugunez, Rousseauk legez hitz egin zuenean, ez zen
arau zibilez mintzatzen, lege politikoez baizik .
149 BADI U, A. 'être et. . . (123 . or.) Alain Badiouk estatu askotan egitura
administratibo eta indarra erabiltzeko ahalmena baino ez dagoela dio . Estatua lehenago
aurkeztuta zegoen zerbaiten ordezkari bihurtzen da, ez-politikoa, hutsik . •(. . .) lÉtat re-
présente toujours ce qui a déjà été présenté (. . .) e pouvant que représenter, l'État ne
fait advenir comme un nul politique -nul terme dont les composantes, les éléments,
seraint absents de la situation.
150 ontsentsua: elkarbizitzarako oinarrizko arauen sorrera, basta hauek praktikara
eramateko legeak eta ahalmenaren banaketa. Zientzia politikoaren aditu askoren ustez,
kontsentsu sozialaren oinarrian akordioaren ideia dago, askotan hau gezurrezkoa izan
arren, irabazleek galtzaileen gainean eginiko inposaketak baitaude eta azken hauen
beldurrak garaileen inposaketa errazten battu .
151 R USSEAU, . . Alpaturiko liburuan . (59 . or.) Rousseauk zioenez •Gorputz
sozialari lotzen gaituzten obligazio eta hitz emanak, elkarren eretzekoak direlakotz
bakarrik dira bete beharrezkoak . . .» .
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»I faut au contraire assumer le caractère »en trop» du pacte social

originaire, son absolue non-nécessité, le hasard rationnel, pensable

rétroactivement, de son advenue . a politique est une création, locale et

fragile, de l'humanité collective, elle n'est jamais le traitement d'une

nécessité vitale . a nécessité est toujours apolitique, soit en amont (état de

nature), soit en aval (État dissous) . a politique n'est, dans son être,

commesurable qú à l'événement qui l'institue» . 152

Gizarte-Ituna ez da historikoki froga daitekeen hitzarmena, eta ez da

ezagutzen, atzerantz begira ez bada, jakintza bihurtu ondoren . Hala ere,

Herriaren garapenean Ituna/gertakizunaren aztarnak nabariak dira .

» e pacte social n'est pas un fait historiquement attestable (. . .) e

pacte social est la forme événementielle que l'on doit supposer si 'on veut

penser la véridité de cet être aléatoire qu'est le corps politique» 153

Gizarte-Itunak ahobatekoa izan behar du, ez baita gehiengo eta

gutxiengoen joko politikotik sortua ; ez da gizarte-kontsentsuan oinarritzen .

».Alabaina, aurreko hitzarmeník ez balitz, nondik, bada, hautapena

aho batezkoa ez izanik, multzo tipia multzo handiaren hautuaren ontzat

ematera behartuta da, eta nondik, nagusia nahi duten ehun jendek,

nagusirik nahi ez duten hamarren izenean bozkatzeko eskubidea dute?

Gehiengoaren bidezko bozketa legea bera hitzarmen baten ondorioa da,

eta behin bederen ahobatezkotasuna izan dela suposatzen du-.154

Gizarte-Itunetik kanpoan geratzen direnak ez dira gorputz politikoaren

partaide,«arrotzak dira hiritarren artean» .155 Gizarte-hitzarmenak markatzen

152 BADI U, A. 'être et . . . (380 .or .)
153 Ibid . (380. or .)
154 R USSEAU, . . Aipaturiko Iiburuan . (43 . or .) . Ideia bera azpimarratu zuen
aurrerago: (136-7. or .) » ege bat baizik ez da bere izaeragatik ahobatezkotasuna
eskatzen duenik. Gizarte paktua da; ezen elkarketa zibila munduko aktarik
nahizkoena da; gazon oro libro eta bere bumaren nagusi sortua baita, inork, inolako
estakururengatik, ezin menera dezake, berak onesperik eman gabe ».
155 Ibid . (137. or .) »Baldin, beraz, gizarte paktuaren finkatzerakoan kontrakoak
badira, halen kontrakotasunak ez du hitzarmena indargabetzen, haiek hitzarmen
horretan partaide izatea debekatzen du soilik; arrotzak dira hiritarren artean».
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dituen lehenengo legeak aho-batez erabakitzen dira, eta guztiek obeditu behar

dituzte .

Herriak Gizarte-Itunaren partaidetasunari dagokion neurrian definitzen du

bere burua. Beraz, ahobatekotasuna da beharrezko ezaugarria herri modura

definitzen duten oinarrizko legeek markoztatutako ituna/gertakizuna den

anizkunaren partaldea izan dadin herria .

avier de ucasek, gizarte-itunean oinarritutako legitimazio nazionalista

eta zilegitasun demokratikoaren arteko elkartezintasuna azaldu du . 156 Beraren

ustez, eskubide naturaltzat jotzen den neurrian, nazio-eskubidea ezin da kideen

borondatearen arabera eratu, eztabaidezina den dogma bihurtuta .

. . .y es que el corolario inevitable de esta suplantación de la

voluntad de quienes están en el error, es, como proponía Rousseau,

obligar a ser libres a los que yerran, aunque sea contra su voluntad
(, . .), , 157

Rousseauren teorian, berriz, Gizarte-Ituna ez da naturala, ez da aldaezina,

baina demokratikoa ere ez; demokrazia-aurrekoa baizik. Ez da gobernu-era bat .

Ez da erabakitzen, hautatzen baizik. Borondate orokorrak izendatzen duen

akordioa da, eta -gero ikusiko dugunez- borondate orokorra eta gehiengoaren

borondatea ez dira gauza bera, eta, horregatik, lehenengoaren zilegitasuna ezin

da zenbakiaren irizpidearen arabera neurtu .

Gainera, Herriak, borondate orokorrak, ezin du bere subiranotasuna beste

baten eskuetan -edo menpean- jarri; subiranoa kolektiboa denez, berak baino

ezin du bere burua ordezkatu. Boterea transmití daiteke, baina ez borondatea .

	Badiot, beraz, ezen, subiranotasuna ez baita nahimen orokorraren

obratzea baizik, sekula ezin aliena daitekeela, eta izaki kolektiboa baizik

156 UCAS, avier de . Europa. ¿Convivir con la diferencia? Racismo, nacionalismo y
derechos de las minorías. (34-38 . or .)
157 Ibid . (34-38 ..or.)
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ez izanik, bere buruaz beste ordezkaririk ezin izan dezakeeta: boterea

besteri eman dakioke, ez, ordea, nahimena • . 158

Subiranotasuna galtzeko era bakarra, gizarte-ituna apurtzea da, herri

modura desagertzea, oinarrian baitago eta ordezkaezina baita, gertakizunarekin

lotuta baitago. Inoiz ez da galtzen hauteskundeen ondorioz, edo beste herri

baten menpe egonik ere .

Baina gorputz politikoak edo subiranoak bere izaera hítzarmenaren

saindutasunetik baizik ez baitu hartzen, ezín obliga dezake bere burua, ez

bestearengana ere, hatsarreko akta horren aurka doan ezertan, hala nota

bailitzateke bere buruaren parteren baten altenatzea edo beste subirano

baten menean jartzea. Izatea ematen dion aktaren urratzea bere buruaren

deusestatzea litzateke, eta deus ez denak deusik ezin sor dezakea . 15s

Gizarte-Itunak Herria 16o sortzen du. Herriak Gizarte-Itunean sorturiko

prozedura generiko hau sostengatzen du. Herria gertakizunaren subjektu

abstraktua da. Teorilari genevarrak zioenez, gorputz politiko hau estatua dugu

pasiboa denean, baina ez lurralde batean kokaturiko herritarren multzoa,

soziologiak ulertarazten duenez, gorputz politikoa baizik, subiranoa,

gertakizunaren partaide eta presentzia modura ulertua . Prozesu politiko hau,

Rousseauk Borondate rokorra izendatu zuen . Subiranotasuna herritarren

borondate orokorraren eskuan jarri zuen Rousseauk . Borondate orokorra ez da

borondate partikularren gehiketa (botoen gehiengoa). Borondate orokorra

prozedura politiko generikoa dugu . Borondate honek ezin du bere jatorrizko

itunaren aurka jo, bere buruaren aurka jo gabe. Gorputz politiko hau hasierako

hitzarmenarekiko fidela den askatasun-bidearen subjektua da.

158 R USSEAU, j. . Alpaturiko liburuan. (53 . or.) Aurrerago honako hau esan zuen :
«Edozein modutan ere, ordezkariak hautatzen dituen populua, handik aitzina ez da
gehiago libro; ez da batere• . (126 . or .)
159 Ibid. (47. or .) Batzuek argudio hau estatuaren aldeko irakurketa modura erabili
dute, baina -lehen ikusi dugunez- Rousseauk estatuaz hitz egin zuen garai hartan
ezagutzen zituen nazioak -estatu-nazioak- izendatzeko ; estatua, ordea, kontzeptu
zabalagoa da.
160 Herria hemen ez da lurralde batean bizi diren gizakien multzoa, Soziologian den
bezala. Herria gertakizunaren subjektua da, prozesu politikoaren subjektu abstraktua
hain zuzen ere . Rousseauk zloenez, sortzen den gorputza -pertsona publikoa-
subirotasunaren subjektua da .
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Gorputz politikoa aurkeztuta dago Gizarte-Itunean eta beraren bilakera,

beraren ibilbidea, hitzarmenetik aurrera baieztatzen da . Borondate orokorrean,
bakoitzak bere burua eta indarra honen zuzendaritzapean jartzen ditu eta ez dio
inori obeditzen bere buruari baino ; eta partaide bakoitzak osotasunaren alderdi
banaezin modura jasotzen du. ehen esan dugunez, Herriak ezin du bere zati
bat inorenganatu eta beste baten menpean jarri, sorrera-gertakizuna apurtuko

luke eta. Era berean, ezin dakioke zati bat! craso gorputz osoari eraso barik .

Beraz, partaide guztiak orokortasunari obeditzera behartuta daude, edo,

Rousseauren esanetan, askeak izatera behartuta daude .

Gizarte-paktua paper funts gabekoa izan ez dadin, isilean bezala

emaniko hítza ere badakar bere barnean, hart esker baítute beste hítz

emanek indarra hartzen, eta baitio, nahí orokorra bete nahi ez duena

hala egitera behartuko duela gorputz osoak, horrek ez battu beste erran-

nahírik hau baizik: libro izatera behartua izanen dela ; ezen halakoa da,

hiritar bakoitza Aberriarí ematearekin batean menpekotasun pertsonal

guztietarik begiratzen duen baldintza ; baldintza honek du makina

politikoaren jokua eta jokabidea egiten, hark bakarrik ditu hitz emate

zibilak legitimo egiten, bestela absurdu eta tiraniko bailirateke, eta

abusurik handienei bidea ireki bailiezaiekete» . 161

Borondate orokorrak ez du zerikusirik guztion borondatearekin ; azken hau

borondate partikularren gehiketa baino ez da, eta kontsentsu kontzeptuarekin

lotuta dago, ez Gizarte-Itunarekin. Rousseauk borondate orokorraren

ezinbesteko baldintza ahobatekoa izatea dela zioen . Gainera, borondate

orokorrak amankomuneko ongia helburu duen bitartean, guztion borondateak

-borondate partikularren multzoa denez- interes partikularrak kontuan

hartzen ditu .

» aiz aide handia da ororen nahiaren eta nahi orokorraren artean;

azken honek interes komunarí baizik ez dio behatzen, besteak, berriz,

interes pribatuari, nahikunde partikularren metaketa hutsa delarik . Baina

161 Ibid . (48. or.)
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nahi hauetarik ken itzazu elkar ezeztatzen duten plusak eta minusak, eta

diferentzien batuketa gisa nahi orokorra gelditzen da».162

Gizarte-Itunaren aurretik borondate partikularrak ziren . Ituna egia

partikularretik orokorrerako bidea da, ez besterik. Borondate orokorra

politikaren erreferente hutsa da, Ituna izan ondoren. Badiouren esanetan,

borondate orokorra prozedura generikoa zuzentzen duen fideltasunaren eragilea

da, politikaren erreferente hutsa .

«Avant le contrat, il n'y a que des volontés particulières . Après le

contrat, le référent pur de la politique es la volonté générale . ais le

contrat lui-même articule la soumission de la volonté particulière à la

volonté générale . n reconnaît une structure de torsion, la volonté

générale est bien, une fois» constituée, ce dont l'être était présupposé dans

cette constitution» .163

Borondate orokorra subiranotasunaren subjektu kolektiboa da. Gizarte-

Itunarekiko fideltasunaren eragilea da. Ez dago egoeran ordezkatuta, baina bada

horren partaidea (ez zatia) . Alde batetik, gertakizunarekin -Itunarekin- lotuta

dago, eta, bestetik, egoerarekin, gertakizunaren adierazpen lokala baita .164

Subjektuaren sorrera Gizarte-Itunaren ondorengo prozesua da. Beraz,

subjektua itunaren ondoren sorturiko egoera politikoko partaidea da.

Horregatik, Rousseauren teorian bitan banatuta zegoen subjektu politikoa :

herritarra, subiranotasunaren partaidea -subjektu politikoa, militantea,

politikaren presentea-, eta subditoa, estatuko legearen menpe dagoen neurrian

-subjektu estrukturala, politika ordezkaritza modura ulertua-.

162 Ibid. (57. or .)
urtsiban jatorrizko testuan .

163 BADI U, A. 'être et. . . (380-1 . or .)
164 Ibid . (381 . or .) « e pacte n'est en vérité rien d'autre que l'autopertenence du corps

politique au multiple qu'il est, en tant qu'événement fondateur (. . .) n voit que l'être de
la politique s'origine d'un rapport inmanent à soi. a "nom derogation" à ce rapport -la
fidélité politique- soutient seule le déploiement de la vérité de "l'acte primitif . En
somme:
- le pacte est l'événement qui supplément au hasard l'état de nature,
- le corps politique, ou peuple, est l'ultra-un événementiel qui s'interpose entre le vide
(. . .) et lui-même,
la volonté générale est l'opérateur de fidélité qui commande une procédure politique».
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. . . . haren partaideek Estatu erraten baitiote pasiboa delarik,

Subírano aktibo delarik, Potentzia bere irudikoekin erkatzen denean.

Elkarkideek kolektiboki Populu izena hartzen dute, eta partikularki,

aginpide subiranoko partaide gisa, hiritar deritze, bai eta Estatuaren

legeen manupean diren aldetik meneko ere- .165

Badiouk dioenez, politikaren iraupena Biaren ekiteak neurtzen du,

« a durée de la politique a pour mesure l'inistance de ce Deux. li y a

politique quand un opérateur collectif intériorisé scinde les volontés

particulières. (. . .) le Deux est l'essence de l'ultra-un qu'est le peuple, corps

réel de la politique» .166

Estatuak, ordezkari politikoek, berriz, ez dute borondate orokorra

ordezkatzen.

'Subiranogoa ez daiteke ordezka, ezin aliena daitekeen arrazoin

ber-beragatik; nahimen orokorrak du oroz lehen hura mamitzen, eta ez da

nahimena ordezkatzerik: den bezalakoa da edo bestelakoa ; ez da bien

artekorik. Populuaren deputatuak, beraz, ezin dirateke haren ordezkariak;

haren komisarioak baizik ez dira ; ez dezakete deusetan ere azken hitza

izan . Populuak berak ontzat emana ez duen legea indargabea da; ez da

lege bat» .167

Boterea politikak induzituta badago ere, gertakizun-itunetik sorturiko

estatu politikoa induziturik badago ere, borondate orokorretik sortua den arren,

ez da haren manifestaziorik egokiena . Borondate rokorra ez da inoiz guztiz

burutzen. Zentzu honetan, estatu politiko oro infidela da eta egitura bihurtzeko

joera du, hau da, anizkizun sortzailearekiko fideltasun gisa ulertutako politika

ezabatzen saiatzen da.

Borondate orokorrak bi ezaugarri ditu :

165 R USSEAU, . . Aipaturiko liburuan . (45-6. or .)
166 BADI U, A. Vêtre et. . . (381 . or.)
167 R USSEAU, . . Alpaturiko liburuan . (124. or .)
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1 . Banaezina da -berdintasunean oinarrituta-.

«Ezen, edo nahia orokorra da, edo ez da hala; edo populuaren

gorputzarena da, edo parte batena bakarrik . ehenbiziko kasuan, nahi

aldarrikatu hori subiranotasunezko egintza da, eta legea egiten du.

Bigarreneko kasuan, nahi partikularra baizik ez da, edo magistraturazko

akta; gehienez ere dekretua da» .168

Borondate orokorraren ezaugarri bat berdintasuna da . Rousseauk zioenez,

borondate partikularrak lehentasunak ezartzeko joera duen bitartean,

borondate orokorrak berdintasunerako joera du.

	 . . .ezen nahimen partikularrak bere izatez preferentzietara jotzen

du, eta nahimen orokorrak, berriz, berdintasunera• .169

Rousseau alderdien aurkakoa zen. Beraren iritziz, borondatea

ordezkaezina da eta ezin da Herriaren azpitalde baten interesen menpe jarri. 170

ehen esan dugunez, beraren iritziz, herriak berak baieztatu ez duen legeak ez

du baliorik, ez da legea. Beraz, Itunaren izaeragatik, subiranotasunaren egintza

guztiek, hots, borondate orokorraren egintzek, herritar denak berdin behartu eta

laguntzen dituzte, zeren eta subiranoak nazioaren gorputza baino ez baitu

ezagutzen, eta beraren egintzek ez baitute hau osatzen dutenen artean

bereizketarik egiten. Parlamentarismoari izaera politikoa kendu zion, aginte

exekutiboaren era bat zela baitzioen, eta ez politikarena.

2 . Borondate orokorra ere okertezina da. kertezina ez baita jakintza-

arlokoa, egiarena baizik . Ez du erreferenterik egoeran, eta apostu militantearen

168 Ibid . (54. or .) Rousseauren ustez, legearen zatiak, dekretuak, lege modura hartzea
errorea da.
169 Ibid . (53-4. or .)
170 Ibid . (122-132 . or .) Rousseauren esanetan, ordezkari politikoek, gobernuek, duten
funtzloa exekutiboa da, eta inolaz ere ez, subirotasunaren ordezkariak izatearena .
Subirano bakarra dago: borondate orokorra . Honi soilik dagokio legeak egiteko
ahalmena.
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ondorioa da, zeren Herriaren existentzia generikoari, Gizarte-Itunean sorturiko

prozesu subjektibo amaiezin eta generikoari loturik baitago . 171

Badiouk dioenez, kanpotik ezin da neurtu zuzena den ala ez; kreazio

interbenitzailea denez gero, berak badu bere arau propioa, berdintasunaren
araua, eta erratzen den borondatea ez da borondate orokorra, partikular

usurpatzailea baizik . 172 Bere esentzian, borondate orokorra okertezina da, ezin
da jakintza partikulartzat jo, eta ez du Herriaren existentzia generikoa baino

beste zereginik.

Rousseauk Herriak okerra engainatuta soilik nabi duela zioen .

'Populua ez da sekula korronpitzen, baina maíz engainatzen,

orduan bakarrik ematen baitu gaizkia nahi duelako trudia» . 173

Borondate orokorretik banantzen denean, okertzeko joera du; baina

okertu ez dadin, zatiketak -eta hauen ondorengo ezberdintasuna- ekiditen

saiatu behar da .

' ahí orokorraren egíazki ezagutzeko, munta handikoa da, beraz,

gizarte partzialik ez dadin izan Estatuan, eta hiritar bakoitzak bere iritzia

Estatua bakarrik gogoan izanik molda dezan» . 174

Bi baldintza behar dira borondate orokorra errespeta dadin :

- ez da ahobatekoa izan behar, baina bai abots guztiak kontuan

hartutakoa :

« ahimena orokorra izan dadin, ez da beti beharrezkoa aho

batezkoa izatea; beharrezkoa da, ordea, boz guzti-guztiak kontuan
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171 BADI U, A. être et. . . (383 .or.) »Saisie dans son essence, la volonté générale est
infallible, d'être soustraite à tout savoir particulier, et de n'avoir affaire qú à l'existance
générique du peuple» .
172 Ibid. (383 . or.) ' ais comme elle est une création intervenante, elle est à elle-
même sa propre norme, la norme égalitaire, et tout ce qu'on peut supposer est qú une
volonté politique qui erre, ou fait malheur d'un peuple, n'est en fait pas une volonté
politique -ou générale-, mais une volonté particulaire usurpatrice» .
173 R USSEAU, . . Alpaturiko liburua. (56. or.)
174 Ibid. (57 . or .)



hartuak izan daítezen; edozein bazterketa formalek orokortasuna hausten

du».175

- ituna/gertakizunarekiko fideltasuna; herri-asanbladan lege berria

aurkezten denean, ez da proposamena onartu ala uko egiten duten erabakitzen,

honek borondate orokorrarekin bat egiten duen ala ez baizik, hau da, legea

politikoa den ala ez, sorrera-gertakizunarekin ados dagoen ala ez.

Populuaren biltzarrean lege bat proposatzen denean, galdatzen

zaiena ez da, zuzenki mintzatuz, ea proposamena onartzen ala gaitzesten

duten, baina, proposamen hori, haiena den nahimen orokorraren

araberakoa denentz . Bakoitzak bere boza emanez bere iritzia ematen du

horretaz, eta bozen kontatzetik ateratzen da nahimen orokorraren

adierazpena. Enearen kontrako den iritzia nagusitzen delarik, horrek

deus ez du erakusten uste nuena ez zela hala . Ene iritzi partikularra

nagusitu izan balitz ere, ez nukeen nahi nuena egiten, beste zerbait

baizik. rduan nintzen libro ez izanen» . 176

Gertakizun guztiek, Gizarte-Ituna barne, interbentzio 177 bat behar dute

beren izendapenerako . 178 Baina interbentzioa bera ere esanezina da, eta egoeran

dituen ondorioen bidez soilik ezagutzen da .

Rousseauren doktrinan, interbenitzailea egegilea da; honen papera oso

garrantzitsua da gorputz politikoaren garapenarako . 179

175 Ibid . (54 . eta 174. or.)
176 Ibid. (137. or.) Rousseauren esanetan, norberaren iritzia galtzaile suertatzen bada,
horrek erratuta zegoela esan nahi du. Gaiak gero eta larriagoak direnean borondate
orokorrarekiko adostasunak ere hainbat eta estuagoa izan behar du .
177 BADI U, 'être et. . . (224-226., 233. or .) •(. . .) 'intervention consiste, semble-t-il, à
pointer qu'il y a en l'indècidable, et à decider son appartenance à la situation (. . .)•, hau
da, ea egoeran gertakizuna dagoen ala ez. Interbentzioaren bidez gertakizuna izendatzen
da . « 'intervention a pour opération initiale de faire nom d'un élément imprésenté du
site pour qualifier Yévénemente dont ce site est le site». Beharrezkoa da gertakizuna
gerta dadin .
178 R USSEAU, . . Aipaturiko liburuan. (62. or .) •Gizarte paktuaren bidez, ízatea
eta bizia eman diogu gorputz politikoari; orain, legeen bidez, mugikortasuna eta
nahimena eman behar dizkiogu. Ezen gorputz hort osatzen eta batzen den hatsarreko
aktak ez ditu oraino deusetan haren iraunbideak mugatzen' .
179 BADI U, A. 'être et. . . (203. or .) •(. . .) seule une intervention interpretante peut
prononcer que l'événement est présenté dans la situation, en tant qu'advenue à l'etre
du non-etre, advenue au visible de l'invisible ( . . .) 'intervention interpretante par la
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egegilearengan, Gizarte-Itunaren aho-batekotasun orokorra singular

bihurtzen da . egegileak, herri-bileretan parte hartuz, herriaren sentimenduak

interpretatuz, herria deitzen den lekuan egonez, Gizarte-Ituna izendatzen du,

lege sortzaile edo fundatzaileen bitartez . 180

« egegilea, alderdi guztietatik, arras besteak ez bezalako gízona da

Estatuan. Halakoa izan behar du jeinuz, halakoa era da bere

egitekoagatík . Egiteko hau ez dagokio magístraturari, ez eta

subiranotasunarí ere . Errepublika eratzen du baina ez da haren

erakuntzaren parte . Eginkizun berezi eta besteak baino goragokoa da,

deus ikustekorik ez duena giza inperioarekín . Ezen, baldin gizonak

manatzen dituenak ez baditu legeak manatu behar, halaber legeak

manatzen dituenak ere ez ditu gizonak manatu behar; . . .», 181

Era berean, legegileak, ahalmen hau izan arren, ez du ezer .

'Horrela bateragaitz diruditen bi gauza aldi berean kausitzen dira

legegintzan: giza indarrez goragoko egiteko bat, eta, haren obratzeko,

deus ez den agintaritza bat» .1 s2

egegile honen zilegitasuna ezin da aurreko egoeran aurkitu, natura-

egoeran ez baitzegoen ezer, ez zen gertakizuna oraindik sortu eta . Horregatik,

jainkoen ahotan jartzen du.

Beraz, legegileak,
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prononciation de 'appartenance de l'événement à la situation, elle barre l'irrupcion du
vide . ais ce n'est que pour forcer la situation elle-même à confesser son vide, et faite
ainsi surgir» .
180 R USSEAU, . . Aipaturiko liburuan . (72. or .) ' . . .hala instituziogile zuhurra ez
da berehala hasten berez onak liratekeen legeen idazten, aitzitik lehenago behatzen
du legeak prestatzen dizkion populuak jasan ditzakenentz» .
181 Ibid. (69. or.)
182 Ibid. (70. or.) Idela bera azpimarratu du Alain Badiouk 'être et l'événement
liburuan. (229 . or.) 'Il n'y a pas de héros de l'événement. Ainsi l'intervenant peut-il
être à la fois entièrement comptable des consequences réglées de 'événement, et
entièrement incapable de se targuer d'avoir joué un role décisif dans l'événement lui
même (. . .)» .



RGizon arrunten helmenetik gorago doan goi-goitiko arrazoin horren

erabakiak hilkor ez direnen ezpainetan ematen ditu legegileak, amorgatik-

eta giza zuhurtziak bere arrazoinetara biltzen ahal ez dituenak,

jainkoaren beldurrez eta haren burupeagatik, abia daitezen bide

horretatik» .183

egeak idazten dituena ez dago legeen menpean, berak ezartzen baititu .

egeak idazten dituenak ez du eskurik, beraz, eta ez du izan behar

ere, legegintzan, eta populuak berak ere, nahi izanik ere, ezin utz dezake

besteri emanezina den eskubide hori» . 184

egegileak, guztion nahiak jasoz, jatorrizko legeak ezartzen ditu . ege

hauen bidez herria, borondate orokorra, sortzen da; herria Herri modura osatzen

da, eta politika «badator» .

«Subiranoak beste indarrik ez baitu potentzia legegilea baizik,

legeen bitartez baizik ez dihardu, eta legeak nahimen orokorraren akta

autentikoak baizik ez baitira, populua bildurik dagoenean baizik ezin

ihardun dezake» .185

Herria bildu egin behar da, baina asanblada legitimoa izan dadin, denak

deitu eta abots guztiak zenbatu behar dira ; bestela ez du baliorik. Baina

borondate orokor bakarra dago, ordezkaezina, eta herriak ordezkariak

izendatzen dituenean desagertzeko bidean dago . 186

ege sortzaileetatik jalotako legeen arabera artikulaturik dago borondate

orokorra . ege hauek lehenengo legeen oinarriekin ados daude -bat egiten

dute-. ege hauek orokorrak dira, ez dute gai partikularrez arautzen, eta

183 Ibid . (71 . or .)
184 Ibid . (69. or .)
185 Ibid . (119 . or .)
186 Ibid . (126. or .) •Edozein modutan ere, ordezkariak hautatzen dituen populua,
handik aitzina ez da gehiago libro; ez da batere» .
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subirano osoari dagozkio ; borondate orokorraren baldintzak, elkarte zibilaren
baldintzak ezartzen ditu, eta herritar guztiak behartzen ditu .187

Subiranoak bere buruari ematen dizkio lege hauek, 188 eta Herriak berak,
subiranoak, aida ditzake, baina beti lege fundatzailearekiko adostasuna gordez,
legeak Gizarte-Itunari fidelak izan behar baitzaizkio . Baina, hitzarmen bera ere
bertan behera utz daiteke, guztiok hori egin nahi badute .

«Harreman horiek arautzen dituzten legeak lege politikoak deitzen

dira, eta oinarrizko legeak ere deritze, (. . .) Gisa guztiez populu batek bere

tegeak aida anal ditzake, hoberenak ere bai. . .» . 189

Baina, Rousseauk zioenez, gorputz politikoak, jaio bezain laister,
desagertzera eramaten duen bidea hasten du .

»Gorputz politikoa, hala nola giza gorputza, sortu orduko hiltzen

hasten da, eta bere baitan bere heriotzearen kausak dakartza» .190

Beste aldetik, herriak Gizarte-Ituna apur dezake, eta honek gorputz
politikoaren desagerpena ekarriko luke .

«Hemen erakutsi dudala uste dudana ontzat emanez, ez da

Estatuan inolako oin legerik, gizarte paktua bera ere ez, ezin kenduzkoa

denik; zeren, haren urratzeko denak ados jarririk hiritar guztiak biltzen

balira, ez baita dudarik paktua legitimoki urratua litzatekeela» .191
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187 Ibid . (65-66. or .) »Baina populu osoak populu osoari buruz zerbait erabakitzen
duelarik, bere burua baizik ez du kontsideratzen, eta orduan erlaziorik sortzen bada,
ikuspundu bateko objektu osoaren eta beste ikuspundu bateko objektu osoaren artean
egiten da, osotasuna batere zatitan eman gabe. rduan erabakia hartzen den gala
hain orokorra da nota baita erabakia hartzen duen nahia. Akta horri deritzat legea.
egeen objektua beti orokorra izaten dela diodatarik, aditzera ematen dut menekoak

gorputz gisa kontsideratzen dituztela legeek, eta egintzak abstraktuki; sekula ez dute
egintza partikularrik kontuan hartzen, ez eta gizonik ere gizabanako gisa. (. . .) hitz
batez, objektu indibidualei dagozkien betekizunek oro legearen eskutik kanpo daude».
bjektu indibidualei buruzko arauak dekretuak lirateke Rousseauren esanetan .

188 Ibid . (67. or .) »Propioki, elkartzen zibilaren baldintzak batzik ez dira legeak.
egeen peko den populuak legeen egilea izan behar du; elkartzen direnei baizik ez

dagokie gizartearen baldintzen arautzea » .189 Ibid . (82. or .)
190 Ibid (117-8. or.)
191 Ibid . (131-2 .or.)



Estatuan, iritziak borondate orokorrari hurbiltzen zaizkion heinean, hau

gero eta lotuagoa da. Baina, borondate partikularrak nagusiak direnean,

borondate orokorra «zintzilik» dago . Estatua hiltzear dagoenean ere, botere

guztiak pertsona batengan batu daltezke, eta subiranotasuna esekita utzi,

gorputz politikoa hil ez dadin . 192 Une larrietan, diktadura ezartzea zilegitzat jo

zuen Rousseauk, estatua desager ez zedin . Hala ere, geneviarraren arabera,

borondate orokorra ezin da ordezkatu, eta buruzagiek ezin dezakete legerik egin .

RBaldin arriskuari buru egiteko aski bada gobernamenduaren

íhardueran handitzea, gizon baten edo binen baitan kontzentratzen da .

(. . .) Horrelako kasu batean nahimen orokorra nondik doan ez da dudarik,

eta ageriko gauza da populuaren lehenbiziko nahikundea, Estatua ez

hiltzea dela . Horretaz, aginpide legegilearen geldiarazteak ez du

suntsitzen; isilarazten duen magistratura ezin mintza daiteke haren

tokian; haren gainetik da, baina ezín ordezka dezake ; buruzagi honek oro

egin ditzake, legeak izan ezik•. 193

Fidelak gutxi izan arren, Estatua bizirik dago militanteak dauden

bitartean, edo, Badiouk dioenez, Biaren intzidentzia dagoen bitartean, hots,

subjektu politikoa guztiz egituratu ez den bitartean .

192 Ibid . (134-5 . or ., eta 154-5. or.)
193 Ibid . (155 . or.)
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11.2.3. Herri politikoaren kontzeptua

Esan dugunez, Herria Gizarte-Itunean sortzen den gorputz politikoa dugu .

Ez da Soziologiak definitzen duen herria -lurralde batean bizi den jende

multzoa alegia-, Politikaren subjektua baizik ; subjektu politiko

emantzipatzailea hain zuzen ere .

Herria, ez gizarte-ordezkapenik, ez lurralde edo esparru geografiko zehatz

bateko biztanleen elkarte orokor edo partikularrik izendatzen ez duen

inkonsistentzia da . Ez da arraza, kultura, etnia, giza malla, ezaugarri nazional

edo erlijiosorik bereizten duen gizakien bilaketa hutsa . Herria konsistentzia

politikoa dugu, ahalmen politiko emantzipatzailearen aurreko hipotesia .

ontzeptu soziala gainditzen du; eta, herria, kokatzen den nazioaren

estrukturaz gain dagoen ahalmena da.194

Subjektu hau ere bereiztezina da, ezagutezina, hainbat adierazpenetan

agertzen dena -herri-mugimenduetan, auzolanetan, ekintza puntualetan . . .-.

Subjektu honek egia den prozesu politiko emantzipatzailea sostengatzen du.

Subjektu hau militantea dugu, bilan banatuta: aide batetik egituran dago

estrukturatuta -koordinakundeetan, alderdietan, sindikatuetan . . .-; baina,

honez gain, egitura hau gaindituz, gertakizunaren subjektua dugu, demasian

dagoena, ezagun eta bereiztu ezin dena. Eragiten dituen ondorioen bidez soilik

jakin daiteke herria presente dagoela, baina kolektibitate zehatz batekin

identifikatu gabe; sailkatezina baita . Honek bere aztarnak uzten ditu egituran

eta askatasun-prozesuan.
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194 AGIRRE, j . "El concepto de pueblo en la tradición religiosa y política" Herria 2000
Eliza aldizkarían. a. una inconsistencia que no señala ninguna representación social,
ninguna agrupación ni general ni particular, de habitantes de un territorio, de un
espacio geográfico determinado, ninguna representación social, ninguna recolección de
individuos separados, clasificados y ordenados según una propiedad, una
característica racial, cultural, étnica, nacional o religiosa. Pueblo como consistencia
política, como hipótesis previa de una capacidad política emancipadora, de una
capacidad que excede lo social, lo estructural de la nación en que se apoyan».



Subjektu hauek egia generiko baten -askatasun-prozesuaren- egia

ezberdinak iragartzen dituzte, bakoitzak arlo batean, baina guztiak osotasun

baten partaideak izanda -ez arlo ezberdinetan banatuta- . 195

Beraz, Herriaren partaide eta bizilagunaren artean bereiztu behar dugu :
lehenengoa gertakizunaren subjektua den bitartean, bigarrena egiturakoa dugu .
Partaidea, berria den egia politikoaren sortzailea da; bizilaguna, berriz, joko
politikoan botoaren bidez parte hartzen duen peoi hutsa . 196 Subjektu politikoa
ezagutezina, sailkaezina da; presente dago, baina ez talde batean identifikatuta .
Subjektu soziologikoa, aldiz, lurralde zehatz batean -estatu batean- kokatu
ohi da, eta zentsuaren bidez antolatuta dago ; batzuetan, etnia edo kultura
baten barruan ere identifikatu da. Subjektu politikoak batzuetan subjektu

soziologikoarekin bat egiten badu ere -askatasun-prozesu nazionaletan ere

subjektu politikoa etnia edo nazio baten barruan kokatzen da-, hori ez da

beharrezkoa, ez da funtsezkoa, subjektu politikoa egon dadin : gertakizunean

sorturiko egia politikoaren prozedura orokorraren subjektua izan behar du.

195 BADI U, A . 'être et. . . (429-430. or .) •Toute configuration locale d'une procédure
générique dont une vérité se soutient. (. . .) Un sujet n'est pas un résultatpas plus qu'il
n'est une origine . Il est le status local de la procédure, une configuration excédentaire
de la situation».
196 Ibid. (124. or.) Badiouk esentzia politikoa ukatu dio boto-emaileari; beraren ustez,
hori ez baita Politikaren subjektua .
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11.3. Autodeterminazio-
eskubidearen tratamendu

juridikoa
Autodeterminazio-eskubidea mende honetan formulaturiko giza eskubidea

dugu. Hainbat itunetan onartuta dago : Atlantikoko Gutuna (41 .8 .14), azio

Batuen Adierazpena (42.1 .10), Yaltako onferentzia (45.2 .10), azio Batuen

Gutuna (55.2.1), Eskubide Politiko eta Zibilen azioarteko Ituna (66.12.16),

Eskubide Ekonomiko, Sozial eta ulturalen azioarteko Ituna (66 .12.16)

Helsinkiko Adierazpena (1973) eta Arjelgo Gutunean (76.7.4.) hain zuzen ere.

Aurretik, 1 .918an, Estatu Batuetako Wilson presidenteak alpatu zuen

autodeterminazio-eskubidea ehenengo undu-Gerraren osteko bake-

konferentzian, nazionalitateen oinarriaren izenpean .

« as aspiraciones nacionales deben ser respetadas ; ahora los

pueblos sólo pueden ser dominados y gobernados con su consentimiento.

a "autodeterminación" no es una mera frase. Es un principio imperativo

de acción, que los gobernantes lo ignorarán en adelante a su cuenta y

riesgo». 197

Hau baino lehenago, 1 .790ean, inplizituki alpatua izan zen

autodeterminazio-eskubidea Frantziar Iraultzan, onstituzio Asanbladan,

Alsaziaren auziaren inguruan .

Eskubide Politiko eta Zibilen Ituna zein Eskubide Ekonomiko, Sozial eta

ulturalen Itunetako lehenengo artikuluan honako hau adierazten da:

197 WI S lehendakaria ; "14 Puntuko Bakea ", 1 .918ko Urtarrilean . BIETA
CHA BAUD, . A.k aipatuta . El Derecho Humano. . . liburuan . (28. or.)
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-Henri guztiek determinazio askerako eskubidea dute. Eskubide

honen arabera, bere kondizio poUtikoa ezartzen dute eta bere buruaren

garapen ekonomiko, sozial eta kulturalaz hornitzen dira• .198

Bere aldetik, hauxe dio Arjelgo Gutunak:

«Herri orok autodeterminazio-eskubide agintezina eta alienaezina

du. Berak bere status politikoa libreki erabakitzen du, kanpotiko

eskusartzerik gabe' . 199

Beraz, nazioarteko itun hauen arabera, autodeterminazio-eskubidea
herriaren eskubidea da, beste giza eskubideen oinarrian dagoena . bieta
Chalbaudek dioenez, honetan oinarrituta beste eskubideak berma daitezke . Era
berean, idazle honen arabera, herritar bakoitzari dagokion giza eskubide
kolektiboa da.

«El derecho de autodeterminación de los pueblos es pues una forma

particular de expresar colectivamente el poder de autodeterminarse del

que gozan todos y cada uno de los miembros de un pueblo ,.200

Ideia bera azaltdu du Hector Gros Espiellek. Eskubide hau azioarteko
Zuzenbidearen arau inperatibotzat -jus cogens- hartu behar dela gaineratu
du . Beraren ustez, talde-eskubidea den neurrian, herri guztiak horren jabeak
dira.

,El derecho de autodeterminación de los pueblos es así, además de

un derecho colectivo cuyos titulares son los pueblos, un derecho y una

condición necesaria pero no suficiente, para asegurar la plena vigencia,

sin discriminación de especie alguna, de los derechos del hombre' .2o 1

198 "Eskubide Politiko eta Zibilen Ituna" eta 'Eskubide Ekonomiko, Sozial eta
ulturalen Ituna' ; 1. artikulua .

i 99 "Arjelgo Gutuna" ; 5 . artikulua .
200 BIETA CHA BAUD, . A . El Derecho Humano . . . (85. or.)
201 GR S ESPIE , Héctor. "Autodeterminación de los pueblos, un reto para Euskadi y
Europa" . Autodeterminación de los Pueblos (I).
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bieta Chalbauden iritziz, herria eskubidearen jabea dela adierazteak

hauxe esan nahi du, alegia, autodeterminazio-eskubidearen praktikatik

sortutako ondorioek herritar guztiengan eragiten dutela, nahiz eta horren aurka
azaldu izan . 202 Talde-eskubidea da eta ez du gizabanakoak erabiltzen, giza

taldeak herriak- baizik .

Halaber, eskubide positiboa dela diote aipaturiko bi pentsalariek, hau da,

legalki aplika eta exigi daitekeena . azioarteko hitzarmen batek positibaturik

izateaz gain, Giza Eskubideen Itunetan sartutakoa eta nazioarteko elkarteek

onartutakoa den neurrian, juridikoki aplika daitekeen eskubidea da.

. R. Rekalde, berriz, ez dago ados azalpen honekin ; idazle honen aburuz,

autodeterminazio-eskubideak ez du balio juridikorik, eskubide naturala baita .203

Hala ere, Guy Heraudek ohartarazten duenez, Giza Eskubideen Itunetako

lehenengo artikulua -autodeterminazio-eskubideari dagokiona- aplikatzeko

nazioarteko arauarik ez dagoela eta, ez dago nazioarteko kontrol

jurisdikzionalik, aplikatzen denentz zaintzeko. Baina horrek ez du esan nahi,

estatuek gaurkotzeko beharra ez dutenik, eta ez du ukatzen azioen Batasunak

gaurkotze honen kontrol politikoa eraman beharko lukeenik ere .204

Frier Esterbauerek dioenaren arabera, herri askok oraindik ez dute onartu,

autodeterminazio-eskubideak beharrezko eskubidearen -ius cogens- izaera

duenik, eta ontzat ematen dute hazten ari den -in statu nascendi- arau baten

oinarri politiko edo morala dela esatea .205 Beraren ustez, azio Batuen

erakundearen barruan nahasturik daude •autodeterminazioa eta lurralde-

osotasunaren arazoak ; eta azken honek eta Estatuen subiranotasunaren

onarpenak ukatzen dute autodeterminazioa, banantzeko eskubide gisa .

202 BIETA CHA BAUD, . A. Aipaturiko liburuan. (101 . or .)
203 RE A DE, . R. "El Derecho a la Autodeterminación" . Autodeterminación de los
Pueblos (I). (184. or.)
204 HERAUD, Guy . "Principios para el enfoque de la cuestión étnica europea" .
Autodeterminación de los pueblos (1) . (30 . or .)
205 ESTERBAUER, Frier . "El derecho de autodeterminación de los pueblos" .
Autodeterminación de los pueblos (I) . (92-93 . or.)
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11.3.1 . Autodeterminazio-eskubidea azio
Batuen erakundean

azio Batuetako Asanbladak onartutako Giza Eskubideen Ituneko

lehenengo artikuluan, herri guztiek determinazio askerako eskubidea dutela

adierazten da :

«Herri guztiek erabaki librea hartzeko eskubidea dute . Eskubide

honen arabera, herriek beren baldintza politikoak erabakitzen dituzte eta

beren garapen ekonomika, gizartekoa eta kulturala bideratzen dute".206

Beraz, azio Batuetako itunetan autodeterminazio-eskubidear mugarik

jartzen ez zaiola esateaz gain, herri guzuen eskubidea dela dio (oso herri txikiena

izan ezik, horretarako gaitasunik ez dutelako) .

Arazo bakarra ez da autodeterminazio-eskubidea formalki onartzen den

ala ez, ezta sinatutako estatuek errespetatu behar dutela esatea ere, azio

Batuek egindako herri kontzeptuaren definizioa baizik . Erakunde honek estatua

duen herria baino ez du onartzen, eskubidearen subjektu modura . Beraren

irizpideen arabera estatu-nazioak daude - azio Batuen Asanblada estatuek

osatuta dago eta ez nazioek- eta, ondorioz, autodeterminazio-eskubidea

kolonien kasuetan soilik izan da onartua .

azioen Elkarteak onesten duen legez, herri bat osatzen duten pertsonak

zapalduta eta giza eskubiderik gabe daudenean, azioarteko zuzenbideak

sezesio-eskubidea onartzen du. Hau justifikatzeko erabiltzen den argudio

juridikoa, honako hauxe da: estatua giza eskubideak babesteko eratzen bada

ere, askotan kontrakoa gertatzen da, eta eskubide hauen aurka jotzen du.

Honek nazioanitzetako estatuaren eta herriaren artean lehen zegoen

derrigorrezko harreman juridikoa apurtzen du, estatuak herria zapaltzen baitu .

Beraz, estatuak konpromezua apurtzen badu, herria aske dago bere etorkizuna

planifikatzeko .

206 azlo Batuen Asanbladaren adierazpenaren 1 . artikulua .
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Baina, esan dugunez, hau honela bada ere, kolonien kasuetan soilik
onartu da autodeterminazio-eskubidea (nahiz eta azkenengo urteotan aldaketa
bat izan, sobietar errepubliken autodeterminazioen ugaritasuna dela eta) .
Estatu gabeko nazioentzat, azio Batuek ez dute autodeterminazio-

eskubidearen planteamendua onartzen eta eskubidea oinarrizkoa izan arren,

bere aplikazioa momentuko egoera edota aldeko baldintzen araberakoa egiten
da, oinarri politikotzat, eta ez juridikotzat, jotzen baita .

«Hitzarmen hau izenpetzen duten Estatuek, baita lurralde
ezautonomoak eta zinondorekoak kudeatzeko eratzunkizuna dutenek ere,

herri-erabaki librearen eskubidea indarrean jartzen ahaleainduko * dira
eta eskubide hau errespetatu egingo dute, azio Batuen andatu agirian

agintzen den bezala».207

Roland Bretonek etnien eskubideen dekalogo bat idatzi du ; beraren ustez

etniek honako eskubide hauek izan beharko lituzkete: (1) bizitzekoa, hots, talde-
existentzia eta nortasuna izatekoa ; (2) lurralde batean kokatzekoa ; (3)
autodeterminazioarena ; (4) hizkuntza propioa erabiltzekoa ; (5) kultura etnikoa
izatekoa ; (6) baliabide naturalak hustiratzekoa ; (7) hustirakuntza-etekinak
izatekoa; (8) herrian lan egin eta bizitzekoa ; (9) merkatuaren babestekoa eta (10)
autoerdiraturiko antolaketa izatekoa .208

Teorialari honen iritziz, autodeterminazio-eskubidea bere etorkizuna

aukeratzeko herri batek duen eskubidea da, kanpotiko eskusartzerik gabe . . .,

« o esencial de las naciones, desde una perspectiva política, no es

la constitución de un estado nacional en sí, sino la obtención de un poder

político propio suficiente para decidir su propio destino y en definitiva para

estructurar su convivencia interna y regular sus relaciones externas con

otras naciones o colectividades-.209

* Azpimarrak gureak dira.
207 azio Batuen Asanbladaren adierazpenaren 3. artikulua .
208 AUREGUI BEREZIARTU, Gurutz, Contra el Estado. . . (211-212 . or.)
209 Ibid . (212 . or.)
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11.3 .2 . Autodeterminazio-eskubidea eta
esparru juridiko estatala

. R. Rekaldek azaldu duenez, ez da probablea Estatuak bere barruan

dauden nazloei independente izateko eskuduntza onartzea; oso alderantziz,

nazio horiek lortu behar dute onarpen hori -iraultzaren bidez normalean -.

onstituzio gehienetan ez da ezagutzen sezesio-eskubidea. Rekalderen ustez,

oso kasu gutxitan onartu izan da :

. ..cuando se plantea sin poner en cuestión la integridad del estado

(derecho político a la autonomía dentro del estado) ; o cuando es sostenido

desde el estado beneficiado por ta anexión de un pueblo ; cuando es

decisión u ofrecimiento de un estado, una ruptura metajurídica con las

estructuras y cuando los sistemas jurídicos de poder anteriores, o

finalmente cuando el derecho nace del acto de fuerza metajurídico de una

secesión triunfante•.210

Autore honen iritziz, autodeterminazioa izan dadin, lehenago estatu bat

egon eta autodeterminazioak bidezkoa izan behar du. Beraren arabera, hauexek

dira autodeterminazioa aldarrikatzeko orduan kontuan hartu behar diren bi

baldintzak: estatuaren aurkako farrera izatea eta bideragarritasuna. Honen

kontrako oztopo nagusiak estatuaren oposizioa eta lorpenaren funtzionaltasun

eztabaidagarria lirateke.

Beste aldetik, estatuak bere eremuan dagoen herri baten

autodeterminazio-eskubidea ez onartzea, akats etikoa dela uste du, baina ez

zilegitasunik gabeko farrera. Honen iritziz, Estatuaren legitimitaterik eza

salatzeak, horren aurkako indarkeria irizpide demokratikoen arabera neurtzera

behartzen du.

«Es contradictorio acusar de ilegitimidad al Estado por mantener

algo que es rasgo común de estas instituciones históricas imperfectas y

210 RE A DE, . R Aipaturiko obran . (186-187. or.)
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pretender, en cambio, que la violencia contra ese Estado tiene que

someterse a criterios democráticos de legitimidad» .211

Rekalde estatutu baten bidezko autodeterminazioaren aldekoa da; sistema

demokratikoan, berriz, sezesioak ondokoa exigituko lukeela dio : alderdi askok

proposatu eta gehiengoak onartua izatea, estatuarekin negoziatua izatea eta,

azkenik, formula juridiko zehatzak sortzea, hauen artean, egoera bernia

baieztatzen duen erreferendua, adibidez .

bieta Chalbaudek ez du uste estatuak ezer ematen duenik eta beraren

ustez autodeterminazioaren garapena ez dator eskubidearen onarpenaren

atzetik. Berak dioenez, nazioanitzetako estatu gehienetan, autodeterminazioak

azpiegitura politikoaren aldaketa eskatu ohi du .212

Aldeko zein aurkako iritzietatik ondorio berbera atera daiteke : estatuaren

sistema juridiko zaharraren apurketa beharrezkoa da nazioen autodeterminazio-

eskubidea aplika dadin; beraz, ezin daiteke autodeterminazioaren oinarria

praktikara eraman dagoen azpiegituraren gainean, hau da, estatuko legeek

emandako estatutu batean oinarrituta; hori beste gauza bat litzateke,

autonomia edota deserdirapen hutsa, alegia .

Hector Gros Espiell ez dator bat adierazpen honekin . Beraren aburuz,

«En el marco jurídico actual el derecho a la autodeterminación no

significa "derecho a la secesión ni la ruptura del principio de la integridad

del estado"• .213

bieta Chalbauden ustez, Estatuak bere baitan bizi den herriaren giza

eskubideak bermatzen ez dituenean, sezesio-eskubidea zilegia da eta onartuta

dago nazioarteko zuzenbidean, herriaren eta estatuaren arteko lotura apurtzen

baita. (Besteak beste, sezesioa justifikatzeko arrazoien artean zapalkuntza

kulturala aipatu du, honek herriaren existentzia arriskuan jartzen duenean) .

211 Ibid . (213. or.)
212 BIETA CHA BAUD, . A. Aipaturiko liburuan . 120-123 .or.)
213 GR S ESPIE , H . Alpaturiko lanean .
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'Por consiguiente, el incumplimiento consciente por parte del estado

de este compromiso esencial (. . .) priva de toda base jurídica a esa relación

que hasta entonces los vinculaba mutuamente y deja en adelante a dichos

pueblos totalmente desligados de ella y plenamente libres para elegir el

camino que crean más conveniente para sufuturoo .214

214 BIETA CHA BAUD, . A. Aipaturiko liburuan . (161. or .)
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11 .3 .3 . Autodeterminazio-eskubidea
Espainiako esparru juridikoan

Espainiako onstituzioan ez da Estatuko nazioen autodeterminazio-

eskubidea onartzen . ehenengo artikuluak subiranotasuna Espainiako

herriarengan dagoela dio, herri espainiarra ezagutuz, ez besterik .

« a soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan

todos los Poderes» .215

Halaber, bigarren artikuluan Estatu espainiarraren batasun banaezina

aldarrikatzen du.

« a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la

ación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y

reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y

regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas» .216

Zortzigarren artikuluan, Indar Armatuek Estatuaren batasuna babestu

behar dutela dio .

« as Fuerzas Armadas (. ..) tienen como misión garantizar la

soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y

el ordenamiento constitucional •.217

Hala ere, Estatuaren barruan beste herri batzuk daudela onartzen du.

ontraesana dago onstituzioaren testuan : aide batetik, subiranotasuna

«Espainiako herriarengan• jartzen badu ere, ondoren Espainako beste herriet

buruz mintzatzen da. ontraesan hau gainditzeko, nazionalitate kontzeptua

erabiü zuten testuaren idazleek .

215 Espainiako onstituzioa; 1978. 1-2 . artikulua .
216 Ibid . ; 2 . artikulua .
217 Ibid . ; 8 . artikulua.
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Espainiako onstituzioan, beraz, nazionalitate kontzeptua erabiltzen da
Estatuko nazioez mintzatzeko, baina, hauek beti Espainiako nazioaren barruan
kokatuz. Hau dela eta, Estatu espainiarra definitzeko, honako esaldi paradoxiko
hau erabiltzen da : «Espainia nazioen nazioa da» . Adierazpen honen arrazoi
nagusia, onstituzioaren inguruan ahalik eta onarpen zabalagoa lortzea zen,
zenbait autoreren iritziz.218

Iñigo Iruinek honela azaldu du onstituzioan egindako definizioa:

« a palabra "nacionalidades" hace referencia a unas realidades
colectivas que existiendo en el seno de la única nación reconocida no
pueden desarrollarse en el marco de un estado propio, pues éste sólo
corresponde a la ación española, mientras que a las nacionalidades y
regiones se les reconoce y garantiza "el derecho a la autonomía (. . .) y la
solidaridad entre todas ellas"».219

Autonomia-eskubide hau Estatuak berak emandako zerbait da. Hala ere,

hau ez da nazioei bakarrik dagokien eskubidea, zenbait eskualderen kasuan ere
onartuta baitago . Bi autonomia-mota daude onstituzio espainiarrean :
"azkarra ", edo nazionalitate historikoei -Euskadi, atalunia eta Galizia-

dagokiena, eta "geldoa", edo elkarte autonomiko ez-historikoena . Hasierako
ezberdintasun hau egiten bada ere, urte batzuk igaro ondoren, autonomia-mota
guztiak maila berekoak bilakatu dira. Beraz, ez dago funtsezko ezberdintasunik
aipaturiko bi ereduen artean .

Beste aldetik, autogobernuaren kontzeptuak subiranotasunarena
ordezkatu du nazionalitateen kasuan, subiranotasunaren jabe bakarra baitago :

herri espainiarra. Autogobernua, bestalde, elkarte autonomoek beren estatutuen
bidez izan ditzaketen funtzio batzuetara mugatzen da.22°

218 SI VER, Philip W. acionalismos y Transición, Euskadi, Catalunya, España . (165 .
or .)
219 IRUI , Iñigo. "Euskadi : Autodeterminación política - Sobredeterminación jurídica' .
Autodeterminación de los Pueblos (1) . (250 . or .)
220 Ibid .
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Autonomi estatutuak ere Estatuaren legeen menpean daude . ahiz eta

elkarte autonomoentzat estatutuak eduki ditzaketen araurik gorenenak izan,
Estatuaren aldetik onstituzioaren menpeko lege organikoak dira . Honek
ondokoa esan nahi du: aide batetik, Espainiako gobernuak egebiltzarraren

baimenik gabe aldatu ezin dituela, eta, bestetik, estatutuak la aldaezinak direla
( APAri buruzko sententziak onartu zuen legez) .

Euskal Herriari dagokionez, ez du ematen sistema konstituzionalaren

barruan autodeterminazio-eskubidea juridikoki onartua izan daitekeenik . Alde

batetik, Espainiako nazioaren subiranotasuna soilik onartzen eta onesten da,
eta, bestetik, estatuko egitura nazio espainiarraren batasunaren gainean

oinarrituta dago .

Espainiako nazioaren ezagutza bakarraren ondorio batzuk, honako hauek
dira : gaztelera estatuko hizkuntza ofiziala den bitartean -guztiok ezagutu eta
erabili behar duguna-, euskara bigarren mailakoa dugu; estatuko batasuna

babesteko ahalmena Espainiako Armadaren eskuetan dago ; edota Estatuak ez
du onartzen justiziaren edo politika fiskalen administrazio osoa elkarte

autonomoek arautu eta kontrola detzaketenik .

Beste aldetik, 78ko onstituzioak euskal foruak formalki onartzen baditu
ere, hauen gaurkotzea lege konstituzionalak eta estatutuek ezarritako

eremuaren barruan kokatzen du, foruek zuten eduki politikoa -euskal

independentziaren bermea izatearena, alegia- kenduz .

' a Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los
territorios forales (. . .) Su actualización tendrá lugar dentro del marco

constitucional y de los estatutos de autonomía • .221

Georges Burdeau zientzia politikoari buruzko idazle frantziarraren iritziz,

Espainiako onstituzioak nazionalitateen autonomia onartu arren,

autonomiak, subiranotasun osoa lortzeko sezesio baten ondorioa ez denez, egin

221 Espainiako onstituzioa . 2 . Xedapen Iragankorra eta Xedapen Gehigarria.
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nahi diren irakurketa guztiak izan ditzake, eta, horregatik, esanahi gabeko

kontzeptua da .222

Idela honekin lotuta, autonomia, gaur eguneko Estatu espainiarreko

esparru juridikoan, deserdirapen politikoa lortzeko bide bat dela esan daiteke ;

hau da, Estatuko administrazioa planifikatzeko modu bat da, autogobernuaren

edo autodeterminazioaren garapena bermatzeko edukirik gabea .

11.3.3 .1 . Gernikako Estatutua

Gernikako Estatutua Espainiako onstituzioan oinarrituta dagoenez gero,

horren menpeko araua dugu, eta, beraz, horretan egindako subiranotasunaren

definizioak mugatuta dago. Beste aldetik, Estatutuan, euskal nazioari ez zaio

estatu bihurtzeko aukerarik ematen, lehenengo artikuluan Espainiako

estatuaren barruan egoteko beharra azaltzen baita .

«1 . Artikulua: Euskal Herria, bere naziotasunaren adierazgarri, eta

bere burujabetasuna iristeko, espainol estatuaren (sic) barruan

omunitate Autonomo gisa eratzen da. Beronen izena Euskadi zein Euskal

Herria izango da; eta onstituzio eta Estatutu honetan adierazten direnak

izango ditu oinarrizko instituzio-arautzat» 223

Paulo Iztuetak dioenez, onstituzioak autodeterminazioa ukatu izanak

eragin zuzena du Gernikako Estatutuan, honetan Euskadi hiru herrialdek soilik

osatzen dutela ezartzen baita .224 Bigarren artikuluan adierazten den legez,

afarroa ez da euskal lurraldearen barruan kokatzen, ezarritako prozeduraren

bitartez etorkizunean Euskadiri gehi dakiokeela adierazi arren .

«2 . Artikulua

222 ETA E DIA, F. "Sobre la identidad colectiva en el País Vasco" .
Autodeterminación de los Pueblos (I) .
223 Gernikako Estatutua. Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratua . (1 . art.)
224 IZTUETA, Paulo ; "Autonomía, independencia, derecho de autodeterminación y
democracia" . Autodeterminación de los Pueblos (1). (318 . or.)
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1. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak eta era berean afarroak ere,

Euskal Herriko omunitate Autonomoaren partaide izateko eskubidea

dute.

2 . (. . .) bai afarroa-koarenaz ere, hauek egungo probintzien

mugetan hartzen direlarik, eta baldin eta azkeneko horrek ( afarroa)

onstituzioaren 4 . Agindu Iragankorrean erabakitzen den prozeduraren

arabera partaide izatea erabakitzen badu• .225

Gernikako Estatutuan, bestalde, Euskal Autonomi Elkartea osatzen duten

herrialdeen antolaketa propioa ere jasotzen da.

«3. Artikulua.

Euskal Herria osatzen duen Herrialde Historietako bakoitzak beti

ere berorren autogobernuko bere antolaketako Instituzio propioak gorde

ditzake edota, bestela, berrezar eta eguneraa .226

Euskarak, hizkuntza ofizialtzat ezagutua izan arren, gaztelerak duen

maila bera du, Euskal Herniaren berezko beste ezaugarri bat -lurraldearekin

batera-, enoratuz, estatuko hizkuntza-interesen menpean, kasu honetan .

«6 . Artikulua:

1 . Euskara, Euskal Herriko hizkuntza, gaztelera bezala, Euskadiko

hizkuntza ofiziala izango da eta herritar guztiek hizkuntza biak ezagutu

eta erablltzeko eskubidea dute m.227 ,

Halaber, arte Autonomoari dagozkion konpetentzla esklusiboak soilik

azaltzen dira Estatutuan, beste batzuk emateko aukera Estatuaren eskuetan

dagoelarik.

«10 . Artikulua:

225 Gernikako Estatutua. (2 . art .)
226 Ibid. (3. art .)
227 Ibid. (6. art .)
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Euskal Herriko omunitate Autonomoak ondoko gaiei dagokienean

konpetentzia esklusiboa du: (. . .) 2 . Autogobernatzeko erakundeen

antolamentu, erregimen eta funtzionamendua, beti ere Estatutu honen

arauen arabera» 228

ugapen hauek kontuan harturik, eta Gernikako Estatutua

autodeterminazioaren garapena juridikoki bermatzeko tresnarik egokiena ez dela

aitortu arren, sektore politiko batzuetatik gutxieneko estatututzat jo zuten .

Honela, epa Bordegaraik, EA -ko bozeramalea izan zenak, ideia hau azaldu

zuen Gernikako Estatutuaren baliagarritasunaz, 1 .985ean Bilbon, Herria 2000

Elizak antolatutako autodeterminazioari buruzko jardunaldietan :

«El Estatuto de Gernika no es más que un paso en el largo y

complejo camino de la liberación . (. . .) A menudo se identifica

autodeterminación con independencia. Y autodeterminación no es más que

la decisión de los pobladores de una unidad territorial acerca de su futuro

estatuto político. (. . .) inguna autodeterminación lleva hoy a situaciones

de completo autogobierno e independencia que podría adquirirse por

ejemplo a finales del siglo XIX. Consecuentemente, el gran reto de los

pueblos que no han conseguido configurarse en estado independiente, es

desarrollar su personalidad, con voz propia y con Influencia, en ese marco

superior. (. . .) Yo creo que el Estatuto de Gernika es un instrumento válido,

un instrumento de mínimos, pero nunca un instrumento desechable» .229

Eduardo anzisidorren ustean, Gernikako Estatutua euskal alderdi

politiko batzuen eta Estatuko agintarien arteko lotura-tresna izan zen,

lehenengoek oinarri politiko espainiarrak onartu ahal zitzaten .230 Beraz, batzuk

tresna hau garatzen, hots, Estatutuaren mugapenen barruan gero eta

konpetentzia gehiago lortzen, ahalegindu diren bitartean, beste batzuek, berriz,

ez dute nahikotzat jo, eta bide instituzional hau arbuiatu dute .

228 Ibid. (10 . art .)
229 B RDEGARAI, epa. "El gran reto de los pueblos" . Autodeterminación de los
Pueblos (I). (289-292 . or.)
230 A CISID R, Eduardo . "Paz para un pueblo soberano" . Autodeterminación y paz.
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Bi bide ezberdindu dira hartatik aurrera euskal nazionalismoan :

a) Ezker abertzalekoa : ez du onstituzioak eta Estatutuak ezarritako

esparru legala onartu, eta horren aldaketa aldarrikatu du. Era berean, Euskal

Herria autodeterminatu -Herria osatu- dela adierazi du, juridikoki onarturik

egon ez arren .

b) Abertzaletsun instituzionalarena -EA k eta beste euskal alderdi

erreformistek ordezkatua-: Gernikako Estatutua Euskadi eraikitzeko

gutxieneko tresnatzat hartuta, Estatutik ahal diren transferentzia gehien

lortzen saiatu dira, autogobernu osoa lortzeko helburua epe luzerako asmotzat

mantenduz .



11.3 .4 . Autodeterminazio-eskubidearen
onarpena Frantziako esparru juridikoan

Aureli Argemik dioenez, Frantziako onstituzioak ez du Euskal Herriak

autodeterminazio-eskubidea izan dezakeenik onartzen, euskal herria dagoenik

ere ezagutzen ez duelako . Hala eta guztiz ere, gero eta gehiagotan,

komunikabideetatik Euskal Herria dagoela onartzen da, eta botereak ere

onespeneranzko urratsak eman ditu . Argemiren ustez, herria izatearen

kontzientzia finkatu da Ipar Euskal Herriko euskaldunen artean .231

. R . Rudolph eta R. . Thompson idazleek azaldu dutenez, Frantzian,

elkarte politikoa, estatua, eta elkarte etnokulturala ezberdintzearen aurkako

joera ideologikoa egon da historian zehar .232 1 .539an erret gobernuak

agindutako Villiers-Cotterts-eko ordenantzaren arabera, hizkuntza frantsesa

soilik erabil zitekeen agiri ofizial eta legaletan.

Frantziako Iraultzaren lehenengo garalan, zentralismoaren aurkako

proiektu bat egon bazen ere, eta hizkuntza guztiak errespetatzea erabaki arren,

azkenean Iraultzak herri, kultura eta hizkuntza bakarra onartu zuen: frantsesa

-Frantziako azioa, bat eta banaezina-. urralde nazionala zein zen

zehazteko, monarkia absolutuaren parametroak kontuan hartu ziren, ez

berriak. Une horretan , halaber, lan batutzaile eta nazionalizatzailea hasi zen .

Alde batetik, errealitate politiko berriarekin identifîkazio-zeinuak suertatu

ziren -honek sentimendu eta leialtasun berriak sortu zituen, baita herniaren

batasun estuagoa ere-. Sistema batu eta indartu zen bitartean, hizkuntza eta

kultura ere elkartu ziren, eta, beste aldetik, Iraultza eta konkista-gerra indartu

-herriak aberriaren aide burrukatu behar zuen, eta nazioaren partaide

bihurtzen zen burruka horretan-.

231 ARGE I, Aureli. "¿ a autodeterminación de Euskadi es posible por vía legal y/o
democrática?" . Autodeterminación de los Pueblos (1). (222 . or.)
232 RUD PH, . R. eta TH PS , R . . Política etnoterritorial . Desafíos en las
democracias occidentales . (132 . or.)
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Beraz, Frantziako Iraultzak honako ondorioak izan zituen: herritar
guztien berdintasuna eta alienazio nazionala.

Beste aldetik, Iraultza, nazio-autodeterminazioaren oinarria inplizituki
onartu eta bultzatu zuen lehenengo erregimen politikoa izan zen, honako
ekitaldi hauen bidez:233

1 . Zapalketaren aurkako burrukaren eskubidearen baieztapena -Gizaki

eta Hiritarren Eskubideen 2 . artikulua- 1 .791n desagertu eta 1 .793ko
onstituzioan berreskuratu zen. inarri honek iraultza egiteko eskubidea

aldarrikatu zuen, ordena injustua zenean .

2 . azioaren borondatezko osaketa : osatzen duten pertsonek nahita eta
libreki onartua . Aldarrikapen hau Alsazia, Avignon, Venaissin eta Saboya

herriak lurralde iraultzaileari gehitzerakoan sortutako gatazkarekin

erlazionaturik zegoen. urralde-arazo honen irtenbidea, Alsazia herri

frantzlarrarl borondatezko ekitaldi baten bitartez gehitu zelako adierazpena izan
zen . 234 Borondatezko elkartzearen irizpidea erabili zen Avignon, Venaissin eta
Saboya gehitzeko ere . olanahi dela, ez zen erreferendurik egin aipatutako lau

kasu hauetan, herritarrek beren nahia adierazi ahal zezaten .

3 . anpora begira egindako autodeterminazioaren aldarrikapena, beste

herriak zapaldu edo beraien arazoetan parte hartzeko ukapenaren bidez .
1 .790eko maiatzaren 20an, Asanblada azionalak ideia hau aldarrikatu zuen

konkista-gerrari uko eginez, eta Alsaziaren kasua eztabaidatu ondoren . 1.792
eta 1 .793ko konstituzioetan oinarri hau sartuwzen .

4. 1.792ko azaroaren 19ko onbentzio azionalean autodeterminazioaren

ikuspegi nuklearra, herri baten erabaki askea, baieztatu zen:

a) Eskubide orokorra: askea den neurrian, herriak bere buruari gobernu

bat emateko duen eskubidea .

233 VI A UEVA, avier de. Diccionario critico . . . (248 . or .)
234 Ibid. (250-251 . or .)
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b) Betebehar orokorra: herri zapalduak askatzeko beharra .

1 .795ean endeen Eskubideei buruzko adierazpena ez zen aurrera joan,

onbentzio azionalak ez zuen onartu eta . Bertan, herriek beren gobernua

libreki antolatzeko eta aldatzeko zuten eskubidea jaso zen . ndoren, beste

herrietan parte hartzeko eskubide iraultzaileak aurrekoa ukatu zuen .

1 .792tik 1 .804ra bitartean, Iraultzak ezarritako eta apoleonek ere

jarraitutako erreformek herritarren eta Estatuaren arteko «tartekari» geografiko,

sozio-ekonomiko eta etniko guztiak ezabatzea Izan zuten helburu . Erreforma

hauek frantsesa «askatasunaren hizkuntza» eta Frantzia «errepublika, bakarra eta

zatiezina» aldarrikatu zuten, oso erdiraturik zegoen sistema administratiboaren

bidez .

oera erregional eta etnokultural guztiak atzerakoi eta erreakzionariotzat

jo ziren. Eskolaren bidez, errepublikotasunaren, laikotasunaren eta

arrazionalismoaren ideiak nagusituz joan ziren .

1.791n idatzitako onstituzioan oinarritu dira ondorengoak, eta guztietan

Frantziako herriaren subiranotasuna onartu da soilik . ahiz eta historian

zehar Frantziako herriaren barnean zatiketak egon Arjelia edo itsasoz

bestaldeko lurraldeak adibidez-, ez dira konstituzioetan islatu edo legalki

onartu, de facto gertatutako kasuak izan ezik. Bestean - orsika edo anakoen

kasuetan-, autonomia onartu da (deserdirapen administratiboa batik bat,

zeren ez baitira beren hizkuntzak edo kulturak ofizialtzat onartu, juridikoki

dagoen herri bakarra frantziarra baita) . Euskal Herriari dagokionean, autonomia

ere ez da onartu (Bretainiari dagokionean ere ez; bi hauek Frantziako

eskualdeak baino ez dira, legeen arabera) .

1 .951ko Deixonne legeak bretoiera, euskara, katalanera eta okzitaniera

lizeoetan irakasteko aukera aurreikusi bazuen ere, gero ez zen praktikan

baliabiderik eman, eta 1 .970era arte onartutako gomendioak ez ziren aurrera

Braman .

1.958ko onstituzioak frantziar herriak eta itsasoz bestolreko iurraldeetako

herriek» determinazio askearen ekintza batean konstituzioa onartzen dutela dio,
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eta itsasoz bestaldeko herri hauei errepublikaren aldeko atxekimendua

adierazteko askatasuna onartzen die ; ez, ordea, Euskal Herriari, hau herri

frantziarraren barruan sartzen baitu .

70eko hamarkadan eta 80koaren hasieran, Alderdi Sozialistak

diskurtsoetan etnia eta hizkuntzen errespetua aldarrikatu eta autonomiaren

beharra aurrikusi arren, praktikan oso urrats gutxi garatu zuen helburu

horrekin .

1 .976ko " anifeste municipal socialiste" delako agirian autogestioaren eta

«biztanlego loknlnri bere zehaztapen kulturnlnk eta nortasunaren adierazpenari ahal

den hoberen egokituriko egitura eskainiko liokeen» 235 programaren beharra

aldarrikatu zuen PS-k . PS-ren 1.979ko kongresuan ere, " otions d'orientation"

delako testuan. alderdia estatu zentralizatu eta uniformatuegiaren aurka

burrukatzera deltu zuten, eta herrialde guztiei, orsikari batez ere, «ezberdinak

izateko eskubidea' 36 onartzea proposatu zuten .

1 .98leko hauteskundeak baino lehen, "110 Propositions pour la France"

izeneko programan, lurraldeetako hizkuntzak errespetatuko zirela ziurtatu zuen

PS-k. 1.98leko martxoan, itterrandek egindako "Discours de orient" delako

mintzaldian zentzu horretan hitz egin zuen . Eta hauteskunde-liburuxka batean

ere, eskola etnikoen onespenaren aldeko proposamena egin zuen . Baina

aldarrikapen hauek erreformak baino azkarrago joan dira, zentzu honetan

politikaren aldaketa astiroegi garatu baita.

De,ffere egeak (1982) oso autonomia-tarte txikia eman zien erregioei, baina

nazioaren batasuna gordetzeko beharra aldarrikatu eta hezkuntza-sistema

estatuaren eskuetan utzi zen. Halaber, orsikarako autonomia-estatutuan

bertako hizkuntza eta kultura gordetzeko neurriak hartu ziren, baina ez zen

benetako autonomia politikorik eman .

1 .982ko Giordan delako txostenak nazio soziologikoen mugak kontuan

hartzeko beharra aztertu zuen . Beste aldetik, "Erregioak eta Deszentralizazio

235 RUD PH . R . eta TH PS , R . . Aipaturiko liburuan . (140. or.)
236 Ibid . (141 . or .)
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ulturala" izeneko Queyranne txostenak nazioen eta eskualdeen arteko

elkarlaguntza eskatu zuen . Txosten honen ondoren, ekintza ofizial batzuk

burutu dira lau atal hauetan:

1 . Irakaskuntza arloan, Hezkuntza eta ultura inistraritzak bultzatuta,

batez ere hizkuntzari dagozkion ekintzak .

2. Etorkinen arloan, asilo-eskubideari, atzerritarren eskubideei eta

naturalizazioei dagozkionak.

3 . Diputatuek aurkeztutako lege gubernamentalak .

4 . Ekintza exekutibo-administratiboak .

1 .983ko uztailaren 22ko Deszentralizazio-legeak -horren xedapen

gehigarrietan- konpetentzia kultural batzuk transferitu zizkien departamentu,

komuna eta erregioei, Gobernuaren tutoretzapean. 1 .984an Collège régional du

patrimonie des sites eta Directions régionalles des affaires culturelles izeneko sei

erakunde sortu ziren . Honez gain, diru-laguntza batzuk eman zitzaizkien

bertako hizkuntzak Irakasten diren eskolei, hauen artean ikastolei .

Baina, ikusi dugunez, deserdirapen hauek kulturaren arlokoak izan dira

batik bat, ez politiko edo juridikoak.

orsikaren kasuan, 1 .982ko martxoan eta uztailean autonomia-legeak

ezarri ziren, eta, 1 .983ko lege eranskinen bidez, transferentzia batzuk eman

zitzaizkion lurralde honi hainbat arlotan : nekazaritza, itsas-ertzeko arrantza,

komunikazioak, lurralde-planifikazioa, garraioak, ikerketa teknologikoa,

lanbide-hezkuntza, hizkuntza eta kultura. . . Baina beti, Frantziako batasunaren

menpean.

Ipar Euskal Herriari dagokionean, Biarnorekin batera, Hautes Pyrenées edo

Atlantiar Pirineo departamentuaren barruan kokatzen da euskal lurraldea;

bertako hiriburua Pabe da, Baionak azpi-hiriburuaren funtzioa betetzen

duelarik. Beraz, ez du departamentu propiorik, itterrandek 1 .98leko

hauteskundean hori agindu arren. Presidentea izan zenak, garalle atera bezain

laister ahaztu zuen agindutakoa . Ipar Euskal Herriak ez du errekonozimendu
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legalik, ezta departamenturik, ez hauteskunde-barrutirik, ez barruti judizial edo

unibertsitariorik ere . 1 .994an, Ipar Euskal Herriko Hautetsien ontseilua eta
Garapen ontseilua sortu dira, aholku-emailea dena eta Iparraldeko udalek

osatuta dagoena.
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II.4. Euskal Abertzaletasuna*
11 .4.1 . Aurrenazionalismoa: lehenengo
adierazpen abertzaleak

11.4.1 .1 . Foruen defentsa eta Gerra arlistak

XIX. mendean Euskal Herriko gizartea eta politika esparru autonomiko

baten barruan kokatuta zeuden Estatu espainiarraren barnean. Autonomía hori

batez ere maila administratiboari zegokion ; Euskal Herriko agintariek

funtzionarioak, epaileak eta polizia izendatzeko eskubidea zuten . Arlo

ekonomikoan, foru-aldundiek zergak bil zitzaketen eta autonomía fiskala

zegoen .

egeak egiteko ahalmena Batzar agusien eskuetan zegoen, baina

Espainiako erregeak sinatu behar zituen . Erabakiak gehiengoz hartzen ziren,

baina gutxiengoak erregear ez onartzeko eska zlezaiokeen . Batzar agusiek ere

pase foralaren bidez erregeak esandakoari, edo foruen aurkako arauei eta

aginteei, uko egiteko ahalmena zuten . 237 Era berean, Batzar agusiek egitura

legegilea aldatu edo aldundiak hautatzeko ahalmena zuten, erregeak zin egin

behar zuelarik. Azkenik, botere judiziala ere euskal erakundeen eskuetan

zegoen, erregeak horrela agindu baltzuen.

onarkia absolutuak halabeharrez errespetatu zituen foruak, baina

historian zehar asko izan ziren hauen aurka jarritako oztopoak .238 Gehienetan

* "Abertzaletasun" hitza erabili izan du ikertzaileak, euskal nazionalismoa izendatzeko
egokiena zelakoan . Aberria Sabino Aranak asmatutako neologismoa dugu, arbasoen
herria esan nahi duena . Beraz, abertzalea aberria maite duena da eta, abertzaletasun
hitzak, horren koalitatea adierazten du. inarrian, definizloan aurreko histoririak
garrantzia handia izan badu ere, erabilpenak zentzu orokorragoa eman dio kontzeptuari :
zentzu erromantiko-historizistaren arabera leku geografikoa izendatzeko balioa eman
zaion bitartean -arbasoen lurraldea-, zentzu politikoan definido hau gaindituta dago
eta adierazpen generiko bihurtu da, herria subjektu politlkoarekin lotuta .
237 EXTRA A IA A, . Historia de las Guerras Carlistas. (107. or.)
238 GAR E DIA, V. a ideología de las guerras carlistas, 1868-1876. En los orígenes
del nacionalismo vasco . (370. or .)
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presio fiskala gogortzea izan zen gatazkaren zioa, eta euskaldunak horren aurka

burrukatu ziren, autonomia ekonomikoa ezezlk politikoa ere mantentzea lortuz .

XIX. mendearen hasieran, Cadizko onstituzioak Estatu espainiarraren

batasuna defendatu zuen, foruen aurka azalduz; Fernando VI ak ere, foruak zin

egin arren, horien kontra jo zuen. Esparterok pase forala ezabatu zuen 1 .841an,

sistemaren oinarria apurtuz . ndoren, Estatu espainiarraren erakundeak eta

sistema politikoa ezarri ziren lau herrialdeetan : diputazio probintzialak,

antolaketa judizial estatala, eta itsas-ertzeko eta Frantziarekiko mugetako

aduanak ezarri ziren, besteak beste .

ehenengo gerra karlistaren amaiera markatu zuen Bergarako Itunean,

orte espainiarrek euskal foruak formalki onartu zituzten 1 .839ko urriaren

25eko legearen bitartez, baina «batasun konstituzionalaren aurkako kalterik gabe» .

Beraz, praktikan bertan behera geratu ziren foruak .

Bigarren gerra karlista hasi baino lehen, foruen hiru elementuk irauten

zuten soilik: antolaketa autonomoa -aldundiak eta batzarrak-, zerbitzu

militarraren salbuespena eta onura fiskalak . Eta hauek mantentzeko burruka

egin zuten euskaldunek . Azkenik, foruak ere galdu zituzten, hauen ordez

autonomia gutxiago zuten kontzertu ekonomikoak ezarri zirelarik .

Autore batzuek gerra karlista honetan herriaren eta hiriaren arteko edo

jauntxoen aurkako gatazkaren isla Ikusi nahi izan badute ere,239 historialari

askok foruen garrantzia azpimarratu dute, gerra horietan euskaldunak parte

hartu izana argitzeko .240 Hauek mugimendu karlista abertzaletasunaren

lehenengo urrats-tzat jo izan dute. Beraien iritziz, Euskal Herrian ezberdintzeko

gogoak eta foru eta ohitura zaharren defentsa izan ziren karlisten ilaretan

burrukatzeko arrazoi bakarrak .

239 CARR, R . España: 1808-1975 . (189 . or.) eta A BADA E FER A DEZ, P . a
crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833 : cambio económico e historia .
(368 . or .)
240 GAR E DIA, V. Aipaturiko liburuan .
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ean Claude arronderen ustez, bigarren gerra karlistan dinastien arazoa
nagusia izan zen, eta hau amaitu ondoren, karlistek protesta platonikoa baizik
ez zuten defendatu.241

Autore honek dioenez, karlisten programa politikoa hiru oinarri nagusiren
gainean eraiki zen :

« a Unidad Católica,* que es la tradición en el orden religioso y

social; la onarquía,* tradición fundamental en el rden Político, y la

libertad fuerista y regional, * que es la tradición democrática de nuestro

pueblo» .242

Hau da, foruak ez ziren garai horretan independentzia politikoaren
tresnak, erregio-banaketaren formula baizik. ean Claude arronderen esanetan,
Sabino Aranak foru hauek berrinterpretatu zituen eta antzinako euskal
independentzia politikoaren seinaletzat jo zituen. Horretan datza nazionalismo
aranatarraren eta karlistaren arteko diferentzia nagusia .

«Al criticar severamente la posición carlista respecto a los Fueros del

País Vasco, (. . .), Arana-Goiri elabora una nueva doctrina; ésta, basándose

en una interpretación original de los Fueros, los considerará como la

señal más pura de la independencia vasca de antaño . El nacionalismo

vasco, al hacer suya esta nueva concepción, aspirará a restaurar lo que él

creía ser la auténtica tradición vasca» .243

11.4.1 .2. Arturo Campion

Arturo Campion abertzaletasunaren aitzindaria dugu, berak ezarri
baitzuen foruen defentsa euskaldunen aberriaren defentsa zela, eta horregatik

241 ARR DE, . C. El nacionalismo vasco. Su origen y su ideología en la obra de
Sahino Arana Goirí . (100. or .)
* urtsibaz jatorrizko testuan .
* urtsibaz jatorrizko testuan.
* urtsibaz jatorrizko testuan .
242 ARR DE, . C . Aipaturiko liburuan . (100. or.) oredango Hitzaldietako akta
politikoa . Arana Goririk aipatuta "El partido carlista y los fueros vasco-nabarros"
artikuluan ; Bilbo, 1897.
243 Ibid . (101 . or.)
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arlisten kausa eta Euskal autonomiaren defentsa ezberdindu zituen bere

artikuluetan . "Acerca del origen y desarrollo del regionalismo nabarro" izeneko

hitzaldian foruen aldeko burruka eta arlos Erregearena bereiztu zituen, azken

honek nafarrak saldu zituela adieraziz .

abarra, señores, erró ideológicamente al identificar la causa que

defendía, en cierto modo eterna, a la causa de una dinastía desprovista

de títulos forales, a la causa de un señor "que se puede morir". Y cuando

a pesar de tantos sacrificios, y a pesar de no haber escaseado las

coyunturas favorables y las ocasiones convenientes, abarra ha sido

vencida, los que peleasteis en torno al estandarte de D. Carlos estáis

autorizados para repetirles aquellas memorables palabras que uno de sus

validos de hoy, el Sr. lauder, le dirigía el 24 de marzo de 1876 : " as al

propio tiempo no querrá V. . alcanzar su misión sin emplear los medios

que la experiencia de lo pasado y el buen sentido exigen, como no se

puede levantar un edificio sin los materiales que para ello se requieran, ó,

con otros que no sean los indispensables para terminarlo . os hechos han

demostrado, además, que sería inútil intentarlo ; (. . .) V. . no llegaría

jamas a reinar porque Dios se volvería contra nosotros, * como lo hizo ya,

y porque España no llamaría a V. . por no ver en ello su salvación". Pero

atentamente consideradas las cosas, es inútil repetir estas palabras: que

los lazos que os unían a D. Carlos, ya se rompieron para siempre•.244

Halaber, foruen etsala liberalismoa zela zioen, liberalen kausa espainarra

zela salatu zuelarik . iberalek, euskal instituzio tradizionalak errespetatu gabe,

Estatu batu eta indartsua behar zuten-eta.

« os liberales euskaldunas se proponían alterar o modificar las

constituciones nacionales de Euskaria, por medio del cambio o alteración

* Horrela jatorrizko testuan .
244 CA PI , Arturo . bras Completas. (66. or .)
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de las instituciones españolas, aplicándolas a nuestro país . (. . .), desde su

aparición los liberales euskaldunas fueron españolistas*245

hitura zaharrak, senide-arauak eta autonomia administratiboa

gordetzeko beharra azaltzeaz gain, hori nahikoa ez zela zioen . Antzinako

subiranotasuna -legeak egiteko ahalmena- berreskuratzeko premia ere

azpimarratu zuen, hau da, ez zuen foruen onarpen soila nahi, benetako

ahalmen politikoa baizik.

'Es preciso luchar sin desfallecimiento por conservar cuanto

constituye nuestra fisonomía nabarra, original y castiza: las costumbres

heredadas, las leyes reguladoras de nuestra patriarcal familia, los restos

de nuestra autonomía administrativa que nos sustrae al influjo directo del

Estado moderno. (. . .) Pero esto es poco, señores, con ser mucho; es preciso

emprender con toda la terquedad, la constancia y el valor de nuestra

invicta raza, la reivindicación de las antiguas libertades y lograr que,

después de este funesto paréntesis, se abran de nuevo las puertas de la

Preciosa* para dar paso franco a los legisladores nabarros • .246

Fidel de Sagarminagaren hitzak bereak eginez, autonomia aldarrikatu

zuen, baina hau benetako ahalmen legegile modura ulertuta . Hori lortzeko,

foruen berrezarpena beharrezkotzat jo zuen Campionek.

El país basko-nabarro no puede renunciar a su autonomía . Es de

suma importancia que esta afirmación quede grabada en el ánimo de todo

el mundo. El país basko-nabarro no es partidario de ningún sistema

político que al restablecimiento de su autonomía no conduzca". Pero la

autonomía si ha de ser real y completa, requiere que el país basko-nabarro

recupere su poder legislativo propio•.247

•

	

Horrela jatorrizko testuan.
245 CA PI , A. "1 .908ko apirilaren 19an Gemikan nazionalismoari buruz emandako
hitzaldia" . Aipaturiko liburuan . (358-360. or .)
•

	

Horrela jatorrizko testuan .
246 CA PI , A. "1.892ko maiatzaren 29ko diskurtsoa" . Alpaturiko liburuan . (74. or .)
247 CA PI , A. "1.889ko maiatzaren 29ko diskurtsoa" . Aipaturiko liburuan . (75. or .)
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Arturo Campionek, Espainiako orteek foru nafarrak onartzeko
legitimaziorik ez zutela -ezta ezabatzeko ere- behin eta berriz azaldu zuen,
horren ahalmena erakunde nafarren eskuetan soilik egon behar zuela onetsiz.
Horregatik, ez zuen ontzat eman 1 .841ean foru nafarrak indarrik gabe uzten
zituen legea, bertan orte nafarrek parte hartu ez zutelako eta indarrez egindako
dekretua izan zelako, nahiz eta akordio gisa aurkeztu. Halaber, Estatuak berak
agindutako lege horri uko egin ziola zioen, hau da, estatuko agintariek
sinaturiko itunak ere errespetatu ez zituztela salatu zuen .

«Contra las pretensiones del Estado no nos resta otro remedio sino

el de negarle jurisdicción y competencia para entender por sí sólo en los

asuntos económico-administrativos de abarra. (. . .) uestra principal

defensa estriba en demostrar, como lo hacemos, que el estado legal de

abarra se escude en un pacto cuya materia y forma pertenecen al derecho

internacional privado, y que una de las partes contratantes no puede

alterarlo, modificarlo ni derogarlo. (. . .) Consecuencia de la ley del 25 de

octubre y del decreto orgánico de 16 de noviembre de 1835 fue la ley

paccionada de 1841, (. . .) a ley de 1841, foralmente hablando, fue nula

porque no intervinieron en ella las Cortes de abarra con el Rey, únicos

poderes a quienes competía variar, añadir ó aclarar el precioso tesoro de

sus instituciones fundamentales . (. . .) abarra cedió entonces el poder

legislativo, el ejecutivo y el judicial ; modificó su organización provincial y

municipal; traspasó al Estado sus productos y rentas más saneadas ; se

gravó con una contribución anual fija, (. . .), y aceptó el servicio militar bajo

la forma odiosa de las quintas . (. . .) abarra, empero, no lo cedió todo. Se

reservó, bajo la forma de pacto, una parte; y claro es que sobre esta parte

retiene, mantiene y sostiene la plenitud de las facultades que ejerciera

sobre el todo. (. . .) o se puede decir otro tanto del Estado, que ha ido

conculcando y violando sucesivamente todos los artículos de la ley de

184D.248

248 CA PI , A . "1 .893ko uztailaren 22ko diskurtsoa, Diputatuen ongresuaren
aurrean " . Aipaturiko liburuan . ( 106-108. or .) Ideia bera azaldu zuen "Acerca del
programa nacionalista, el separatismo y el antinacionalismo" izenburuko diskurtsoan
ere ; Gernikan, 1920ko maiatzaren 23an . (332-334 . or .)
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Berak 1 .839ko legea onartu ez arren, honek uzten zuen subiranotasun-

maila edo kuotaz baliatzearen aide agertu zen, aurreko egoerara itzultzeko

asmoz.

«De la ley de 1839 y del R.D. de 4 de julio de 1844, que en parte

derogó el decreto iracundo de Espartero, nació para las Provincias

baskongadas un estado de derecho anómalo, sin base firme, al que el Sr.

Cánovas del Castillo denominó estado de cosas cuando aprovechó la

catástrofe de la segunda guerra civil para aplicar con todo el rigor la ley, a

su juicio incumplida, de 1839 (. . .) Ese estado de cosas me merece el

mismo juicio que el de abarra: el de mal menor, que los baskongados

hicieron perfectamente en defender, procurando derivarlo del estado

anterior, verdaderamente legal (. . .)».249

Beraren ustez, nazionalismoak subiranotasunaren berrezarpena exijitu

behar zuen. Campionek aurreko egoerara itzultzeko beharra azpimarratu zuen,

erakunde tradizionalak ezezik, subiranotasuna berreskuratzeko bidea baitzen .

« a quintaesencia del nacionalismo consiste, a mi entender, en

restituir a nuestro país su poder legislativo, a quien incumbiría el cuidado

de amoldar nuestra constitución histórica a las necesidades actuales, e

introducir en los pactos de incorporación y de soberanía las claúsuias que

ambas partes conviniesen . (. . .) El estado actual, derivación lógica del

estado anterior, abierto por la ley de 1839, no es un estado de derecho, es

un estado de fuerza. urídicamente hablando, estamos separados» .2so

Donostian 1 .907ko urtarrilaren 7an Irakurritako " acionalismo, fuerismo y

separatismo" izeneko artikuluan, 1 .837an orte espainiarrek foruen onarpen

formala sinatzeak eta horren ondorioz ezarritako legeek, Euskal Herriak ordura

arte zuen autonomia -subiranotasuna, ahalmen legegilea- bertan behera utzi

zuela salatu zuen .

249 CA PI , A. Aipaturiko liburuan . (279-282. or .)
250 Ibid .
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Campionek erregimen foralaren berrezarpena aldarrikatu zuen behin eta

berriz, baina, hala ere ez zen estatutik banantzearen aldekoa, itunen bidez

Estatu espainiarraren barruan elkarbizitzearen aldekoa baizik .

« o sé si existe nacionalismo secesionista ; pero declaro con la mayor

solemnidad posible que el mío es unionista (. . .) la onarquía española,

dentro de ella, a ella agregadas, pero con vida propia garantizada por

solemnes pactos, las naciones baskas, los estados baskos» .251

Aldi berean, nazionalismoaren azken helburua independentzia zela azaldu

zuen, nahiz eta Espainiako lurralde-batasuna ez ukatu . Federalismoaren

aldekoa zen, baina beti ere barruko nazioen -euskal nazioen-

subiranotasunaren errespetuan oinarrituta .

,_Quiere esto decir que el nacionalismo no niega, de suyo, la unidad

territorial española, ni la unidad nacional rectamente entendida a la

manera de los Estados compuestos, sino la unidad política, la unidad

constitucional que los liberales aprendieron en la Constitución napoleónica

de Bayona (. . .) Por tanto, el nacionalismo, usando los medios que las leyes

conceden, se propone y propondrá siempre la derogación de la ley del 21

de julio de 1876, y la de 16 de agosto de 1841, y la de 25 de octubre de

1839. 16 de setiembre de 1837, y de cuantas anteriormente vulneraron la

independencia que disfrutaron y voluntariamente nunca se desasieron los

Estados baskos . . . • .252

Antzinako legeak eta erakundeak berrezartzeko premia azpimarratu zuen

(baita legeak egiteko ahalmena ere) .

Arturo Campionen testuetan euskal arrazaren ideia ere aurki dezakegu,

baina ez zentzu antropologiko edo biologikoan, ohitura eta ezaugarri komunen

bilketa gisa baizik .

251 Ibid . ( 282. or .)
252 CA PI , A. "Gernikan, 1 .909ko apirilean" . Aipaturiko liburuan . (363-364 . or.)
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,Prescindo de los caracteres anatómicos, sin negar por ello su

interés . Aun suponiendo que la ciencia se hubiese puesto de acuerdo

tocante a la determinación antropológica del grupo étnico euskaro: aun

admitiendo que no lo presentase como constituyendo una raza, o

simplemente un pueblo cuyos elementos formativos hubiese logrado

dosificar, aun entonces esos caracteres no nos darían razón de las

diferencias y de las analogías entre el grupo euskaro y otros grupos. (. . .)

El hombre es conocido por su alma, y el pueblo por la suma de caracteres

psicológicos que integran su personalídada .253

Ezaugarri bera azpimarratu zuen beste artikulu askotan ere . Besteak beste,

" acionalismo, fuerismo y separatismo" izenburuarekin, 1 .907ko urtarrilaren

7an Donostian irakurritako diskurtsoan, euskararen garrantzia azpimarratu

zuen, euskal nortasun-elementua den neurrian .

«De todo lo cual resulta que existe la raza baska, cuyo idioma es el

baskuenze, y además una exteriorización con mayor radio que ella, el

pueblo euskaldún, en quien se personifican los elementos étnicos

combinados mediante una conciencia común que los reduce a la unidad,

por obra y gracia especialmente del idioma» .254

Alde batetik, euskal gizakiaren ezaugarri nagusia bere indibidualismoa da .

Beste aldetik, hizkuntza elementu garrantzitsua da beste herrietatik bereizteko

orduan; beraren ustez, hizkuntzarlk gabe ez dago etniarik .

« os pueblos suelen tomar su nombre de alguna cualidad que

poseen o se les atribuye: (. . .) . os baskos, cuando de sí mismos hablan y

en su lengua se expresan, sólo un nombre admiten, ( . . .). Este nombre es el

de euskaldun, equivalente, como es sabido, a poseedor del baskuenze. Y a

los pueblos extraños de un modo genérico los designan atendiendo a su

idioma: erdaldun, es decir, poseedor del erdara , . 255

253 Aipaturiko liburuan . (132. or .)
254 Ibid . (244. or.)
255 Ibid . (135. or.)
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Gernikan 1 .909ko apirilean irakurritako hitzaldi batean, nazionalismoa

definitu zuen, ezaugarri etnikoei inportantzia handia emanez .

« . . ." ACI A IS ", en substancia, es la reivindicación de los

derechos inmemoriables del país a vivir su vida propia : vida que es la

expresión de su personalidad, constituida por la raza, la lengua, las

costumbres públicas y privadas, y la historia» .256

Hauek baitziren, beraren ustez, euskal nortasuna osatzen zuten faktoreak.

Campionen iritziz, indarraren estatuaren ordez «zuzenbidearena» ezartzea zen

euskal nazionalisten asmoa .

Hizkuntza «anima etnikoaren isla» dela zioen Campionek, eta mantendu

nahi den bitartean bizirik irauten duela azaldu zuen. Zentzu honetan,

euskararen baliagarritasuna kolokan jartzen zutenen argudioak salatu zituen .

Esaterako, beraren ustean, garai horretan ez zegoen euskara-hiztegi kulturik,

oraindik inor egiten salatu ez baitzen .257 Beste artikulu askotan, euskararen

aurkako erasoak salatu zituen, beti euskal nortasunaren ezaugarri modura

hizkuntzaren garrantzia argi utziz .

256 Ibid . (362 . or.)
257 Ibid . (161-167. or .) . Testu horretan Campionek euskararen balio zientifiko eta
kulturalaz hitz egin zuen . Campionen ustez, hori ez zen hizkuntzaren zeregina,
erabiltzen zutenena baizik ; eta berritasunak sartu eta kontzeptu berriak asmatzeko
bidea metafora zela azpimarratu zuen . Arturo Campionek berak euskara ikasi eta
Euskaltzaindiaren kidea izatera heltzea, berak euskararen aide egindako apostuaren
adibide argiak dira .
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11.4.2 . Abertzaletasunaren lehenengo
urratsak:Sabino Arana

Sabino Arana euskal nazionalismoari buruzko lehenengo teoria ezartzen

saiatu zen politikaria dugu. Honen aurretik, euskal foruak izan ziren aune-

nazionalismoaren zeinuak, karlistek defendatuta (autore askoren iritziz, XIX.

mendean izandako gerra karlista bietan euskaldunak beren foruak gordetzeko

soilik burrukatu ziren) . Baina Arana urrunago joan zen, foruak gordetzea ezezik,

Euskal Herriaren independentzia ere aldarrikatu zuen a Patria, Fe de Erratas

eta a Gaceta del orte egunkarietan argitaraturiko zenbait artikulutan .

ege zarra no significa nuestras antiguas leyes, nuestro viejo

código, variables según los tiempos, sino algo mucho más grande que una

colección de leyes: la facultad de hacerlas en todos los tiempos, facultad

que es natural en toda la sociedad debidamente constituida ..258

1 .897an Sabino Aranak Alderdi arlistaren politika kritikatu zuen "El

partido carlista y los Fueros vasco-navarros" 259 izenburuko artikuluan, eta

alderdi horren estrategiak foruen defentsa ez zuela bermatzen salatu zuen ;

beraren ustez, erregionalismo hutsa aldarrikatzen zen foruen erreibindikazioan .

Foruei benetako esanahi politikoa eman zien Aranak . Beraren iritziz, alderdi

karlistak bi akats izan zituen: arlos erregearen aldeko burrukan sartzea,

Euskal Herriarekin ezer ikusirik ez zuen gerra batean, eta Foruen interpretazioa,

alegia. Aranaren iritziz, Alderdi arlistak herriari agindu zizkion foruak, ez ziren

tradizionalak, Espainiako agintari liberaleei esker zituenak baizik, hauek lege

zibil eta administratiboak -deserdirapen administratiboa- baino ez zirela

agerian utziz.

arlisten « aingoikoa eta Foruak» lema f aingoikoa eta agíZarra» bihurtu

zuen. agi-Zarra kontzeptuaren barruan, euskal tradizio politikoaren lau

258 APA ATEGI, okin . " rigen y desarrollo de los discursos alusivos a los elementos
constitucionales de la especificidad vasca en tomo al concepto de la nación vasca s .
XVIII, XXX y=. Autodeterminación de los Pueblos (II) . (121 . or .)
259 ARA A, S. bras Completas . (1067-1104. or .)
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elementu zeuden sartuta: « egeak, hitura onak, Arrazaren garbitasuna eta
Hizkuntza naturata, Euskara» .26° Foruak ez ziren euskal boterearen eta errege

espainiarraren arteko itunaren ondorioak, euskal konstituzio subiranoa baizik .

agi-Zarra euskal konstituzio politikoa zen, eta euskal probintzien askatasuna
eta independentzia osoa zen Foruen interpretazio zuzena . Foruak ez ziren

pribilegioak, benetako konstituzio politikoa baizik ; horregatik, Estatu

espaniarreko agintariek ezin zituzten kendu . Hala ere, beste erregioen kasuetan
foruak pribilegioak izan zitezkeela onartu zuen .

«Cuando decimos Fueros Catalanes, Fueros Aragoneses, etc., no
entendemos con esta palabra Fueros lo mismo que cuando decimos Fueros

Vasco- abarros. (. . .) Aquéllos constituyen legislaciones especiales, éstos

legislaciones generales . Aquéllos son códigos regionales; éstos son códigos

nacionales. Aquéllos, libre es el legítimo Poder Español de abolición,

reducirlos, modificarlos o ampliarlos ; éstos no puedenjustamente tocarlos,

a no ser por motivos de carácter internacional .

Es pues inexacto decir que el Gobierno Español ha abolido,

suprimido, derogado, etc., los Fueros Vasco- abarros : lo que es exacto y

preciso, en términos histórico jurídicos, es que España ha conquistado y
sometido en este siglo al Pueblo Vasco. Si lo ha hecho con justicia y con

derecho, o no, es cuestión aparteo .261

Aranaren pentsamenduan 1 .839ko urriaren 25eko data oso garrantzitsua

zen, egun horretan foruak galdu zirelako, eta, horiekin batera, euskal estatuaren

independentzia bertan behera geratu zelako . Horregatik, Aranaren ustez, foruen

defentsa independentziaren defentsa zen, ez aurreko egoerara itzultzeko asmoa,

ezta beraien onarpen formalaren aldarrikapena ere .

« a fecha del 25 de octubre de 1839 sirvió en un principio al

nacionalismo vasco -a su fundador Arana-Goiri'tar Sabín- simplemente

para formular un juicio histórico, nuevo en verdad y de relevante

260 ARA A, S. "El partido carlista. . ." bras Completas.
261 Ibid . (1071 . or .)
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importancia; (. . .) Tenía, pues, relevante novedad e importancia histórica la

rectificación nacionalista vasca, mediante la cual quedaba bien asentada

la afirmación de que hasta casi mediado del siglo XIX los vascos

peninsulares habían conservado su independencia política . (. . .) Estos

fueros eran, por lo tanto, manifestación inmemorial de suprema facultad

legislativa, eran soberanía nacional y no podían ser «confirmados . por

ningún poder humano extravasco y mucho menos con la supeditación a

ninguna «unidad constitucional. superior y extraña, porque esto equivalía

a destruirlos en su raíz» .262

Eli Gallastegik zioenez, data zehatza ez zen garrantzitsuena, hori

akzidente historikoa baitzen, berak zuen esanahi politikoa baizik . Zentzu

berean, aurrekari historikorik egon ez izateak euskal nazioaren asmoa

deslegitimatzen ez zuela zioen .

«Esa voluntad importa sobre todo, haya existido o no el precedente

histórico . Si en la raza ha despertado la conciencia de sí misma de la

propia existencia como tal persona racial, cuando viese que nunca había

sido libre, tal vez con redoblada ansia anhelaría serlo. . .», 263

Gallastegiren iritzian, aldiz, aurrekari historikoa ez da garrantzitsua .

Beraren ustez, ez da funtsezkoa Euskadi lehen independentea izan den ala ez

zehaztea, askea izateko borondatea baizik .

»Gallastegi observa que la fecha de la pérdida de la independencia

puede ser accidental, como puede llegar a serlo la prueba de la existencia

o no de una independencia histórica anterior . a voluntad de ser libre

sería lo realmente importante, haya existido o no el precedente

histórico».264

262 GA ASTEGI, Eli . "Afirmación del pensamiento sabiniano" artikuluan, Por la
libertad vasca . (160-163 . or.)
263 Ibid. (163 . or .)
264 RE Z ESPI SA, . . Gudari, una pasión últil. Eli Gallastegi (1892-1974) .
(93 ., 36. eta 251 . or.)
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Erlijioa oso garrantzitsua izan zen Aranarentzat; berak euskaldun guztien

kristautzea nazionalismoaren helburu nagusietarikoa zela esan zuen . Era

berean, kristautasuna euskaldunen ezaugarritzat defendatu zuen, kanpotik

etorritako ohitura paganoen aurrean (kanpotik etorritako langileak

-sozialistak, komunistak-, berriz, ateoak ziren, ez kristau onak) . Zentzu

horretan, Aranaren pentsamenduan erlijioa ere elementu nazionala izan zela

esan daiteke .

Bost dira, Aranaren aburuz, euskal aberria osatzen duten oinarriak :

arraza, hizkuntza, gobernua eta legeak, ohitura eta izaera eta nortasun

historikoa. Guztien gainetik, arraza azpimarratu zuen, hizkuntza eta

lurraldetasuna bigarren planoan jarri zituen bitartean .

Arrazari baliorik handiena emanez, abizenetan frogatuta, euskalduna

bitxia eta bakarra zen, espainolarekin nahasi gabea, eta, horrexegatik, arraza

zen euskaldunen ezaugarririk nagusiena . Hau dela eta, ez zuen uste

Euskadirentzat autonomia egokia zenik, bai ordea ataluniarentzat,

kataluniarrak eta espainolak arraza berekoak baitziren . Era berean, ez zuen

onartu etorkinekin batzea gizarte-hobekuntzak lortzeko asmoz . Hainbeste

kritikatu den Aranaren arrazakeria, bere testu-inguruan ulertu behar da; Arana

bizi izan zen garalan, industria-iraultza basatiaren ondorioz, kanpotik langile

asko etorri ziren, euskal kultura eta hizkuntza arriskuan jarriz. Beraz, . .

orenzo Espinosa historialariak dioenez, garai horretan kokatu behar da

Aranaren aldarrikapena.

265 Ibid . (181-182 .or .)

«En primer lugar, en el origen del nacionalismo vasco y al margen

de mixt(fcaciones posteriores, no hay una caracterización racial básica.

as hostilidades se abren por motivos políticos y socioeconómicos, contra

una "invasión» de trabajadores pertenecientes a las clases más

postergadas del Estado, y provocada por una industrialización

irresponsable provocada por el egoísmo del capitalismo vasco

autóctono».265
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Industria-politika basatiaren ondorioz, etorkin asko etorri ziren Euskal

Herrira, euskal kultura, hizkuntza eta ohituretan eraginak izanda, eta, beste

aldetik, nazionalismo erromantikoaren ideiak hedaturik ziren ; aipaturiko bi

baldintza hauek kontuan hartu behar dira pentsamendu aranatarra

aztertzerakoan . avier Corcuera irakaslearen iritziz, Aranaren baieztapen

nagusia ez zen euskal arrazaren apologia hutsa, Euskadik bere ondare kultural-

historikoa bereganatu eta garatzea baizik, zeinek bere esparruan aginte

politikoaz jardun behar zuela azalduz .266

Sabino Aranarengan, arraza ez zen bereiztasun antropologikoa edo

biologikoa, etnia eta euskal ohiturekin loturiko ezaugarria baizik .

0 . . .el racismo de Arana se identifica con argumentos de moral y

costumbres, (. . .) . Y nada que tenga que ver con lo biológico o lo

antropológico . Es un rechazo autodefensivo que se produce por la

combinación de los elementos degenerativos de la etnia y la cultura, sobre

todo idiomática, cuyo agente más palpable es en efecto esa masa de pobres

gentes desarraigadas, campesinos sin trabajo y sin cualificación. Se trata

entonces de un socioracismo que tiene carácter preventivo, nunca agresivo,

y del que se deducen otros elementos de superioridad que los culturales,

morales, religiosos, etc.r . 267

Zentzu honetan, arrazaren elementu nagusietariko bat euskara

-hizkuntza- zen lehenengo nazionalisten adierazpenetan . Azpimarratu

beharra dago, aldarrikatu ez ezik, Campionek, Aranak eta Gallastegik euskara

ikasi zutela, hizkuntza ikastea premiazko betebehartzat jo baitzuten euskal

kultura eta nortasuna gal ez zedin. Beraz, lehenengo abertzaleen ikuspuntutik,

euskara ez zen euskal kulturaren adierazpen soila, abertzaletsunarekin lotutako

nazio-nortasunaren oinarrizko osagaia baizik .

» . . .lo mismo la lengua que la etnia teorizadas por Arana carecerán

de virtualidad política y sólo serán un objeto pasivo a extinguir más o

266 C RCUERA, avier. rígenes, ideología y organización del nacionalismo.
267 RE Z ESPI SA, . . Gudari . . . (38. eta 182 . or .)
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menos rápidamente, si no van acompañadas del elemento fundamental

que él mismo introdujo en la historia vasca : el patriotismo» .268

Hala ere, Aranaren teorian, hizkuntza ez zen funtsezko elementua, oso

garrantzi handikoa izan arren. Euskal politikari honen ustez, nahiz eta arrisku

egoeran izan, ez zen bat ere zalla euskara berreskuratzea eta gordetzea .

Sabino Aranaren lehenengo pentsamendua independentziaren aldekoa

zen. Bere aldarrikapena Euskadiren historian oinarritu zuen, Euskadik inoiz

autonomiarik eskatu ez zuela azalduz. Berak esan zuenez :

»Bizkaya* nunca ha sido autónoma en el sentido que hoy tiene esa

palabra, y no es pequeña aberración la de los que afirman como hecho

histórico la unión, ya voluntaria, ya forzada, del Señorío de Bizkaya al

Reino de Castilla».269

Aranak euskal nazioaz zuen ikuspegia konfederala zen, hau da, foru-

garaian gertatzen zen bezala, zazpi lurralde historikoetatik bakoitzak bere

nortasun propioa gorde behar zuen, baina zazpiak goragoko batasun batean

sartuta. 1.893an, Bizkaiarentzat soilik eskatu zuen Independentzia. Ikusmolde

hau Euskal Herri osora hedatu zen 1 .897tik aurrera, eta hori adierazteko,

Aranak berak «Euzkadi»270 hitza asmatu zuen .

Gizarte-arazoaz, Gallastegiren pentsamenduan oinarri aranistak

mantendu ziren, eta, horregatik, giza macla guztien parte hartzea aldarrikatu

zuen euskal nazioa sortzeko ; hala ere, ez zuen onartu abertzaletasunaren

Izenean langileen zapalkuntza egotea, eta, era berean, langile-aldarrikapenak

defendatzearen aldekoa zen, euskal ugazaben aurkakoak baziren ere .271

268 Ibid . (45. or .)
* Esan dugunez, Bizkaiaz hitz egin arren, Ideia berak Euskal Herri osoari zabaldu
zizkion.
269 ARA A S. bras Escogidas .
270 GA ASTEGI, E. Por la libertad vasca . Euzkadi = Euzko+di, euskal gizakien
multzoa, ez lekua .
271 Ibid . (112., 115. or .)
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Sabino Aranari, bere bizitzaren azkenaldian alderdi espainiarrekin

akordioetara heltzeko borondatea leporatu bazitzaion ere, El¡ Gallastegiren

esanetan, baieztapen hau zehaztu egin behar da eta Aranak jasandako presio-

eta depresio-egoeran kokatu. Zentzu horretan, uis Aranak, bere anaiaren

heredentzia politikoa berea eginez, independentziaren aldeko jarrera mantendu

zuen, Eusko Alderdi eltzaleak erreformaren aldeko bidea hartu arren (horregatik

bota zuten alderditik 1 .915ean) .

Aranaren pentsamenduan azkenengo hileetan gertatu ornen zen aldaketa

horren interpretazioak, jeltzaleen lehenengo zatiketa ekarri zuen : alderdi

espainiarrekiko akordioetara heltzearen aldekoen eta independentisten artean

hain zuzen ere .
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11.4.3. Abertzaletasun independentista edo
«erradikala»: ETA eta E A

Euskal abertzaletasun independentista edo batzuek «nazionalismo

erradikala» izenaz ezagun dutena azaltzeko, II . atalean azaldutako Rousseauren

teoria politikoan oinarrituko dugu azterketa ; hala ere, kontzeptu soziologikoak

ere erabiliko ditugu azalpen honetan, abertzaltasum independentistaren

diskurtsoan ere agertzen baitira .

Frankismoaren garaian, Euskal Herrian ez zegoen politikarik, kontzeptu

hau Alain Badiouren arabera definitzen badugu behintzat, hots, ez zegoen

politika emantzipatzailerik, edo, ETAk agiri batean azaldu zuenez, ixiltasun

politikoa zegoen soilik. Baina, era berean, zerbait gertatuko zelako susmoa

zegoen; egoera aurre-politikoa zegoela esan dezakegu, beraz .

'Durante decenios no había nada, excepto silencio. Pertenecemos a

una generación que ha nacido entre paréntesis y sólo ahora empezamos a

despertar y comprender . o es que estemos al borde de la revolución, pero

sin duda, algo está pasando: el pueblo ha comenzado a caminar 272

Egoera horretan, gertakizuna -ETA- sortu zen. Gertakizun honek

estatuko egituran hutsunea sortu zuen, eta, halaber, Euskal Herria

gertakizunaren leku273 bihurtu zen. Euskal Herriko nazio- eta gizarte-

272 RE Z ESPI SA, . . Historia del Euskal Herria (III) acimiento de una
nación. (249 . or .)
273 eku kontzeptuak hemen ez du zerikusirik lekukotasuna edo tokikotasunaren
kontzeptuekin, ez da leku geografikoa, gertakizunaren lekua baizik, Alain Badiouk Site
évenementiel deritzona. Berak dioenez 'Tout événement a un site singularisable dans
une situation historique'. eku hau egoteak ez du gertakizuna dagoela ziurtatzen, baina
gertakizuna izan dadin lekua egon behar da . ' ais pour qu'il y ait événement, il faut la
determination locale du site, donc une situation où est présenté au moins un multiple
au bord du vide (. . .) ais l'existence d'un multiple au bord du vide ne fait advenir que
la possibilité de l'événement (. . .) Un site n'est 'événementiel' au sens strict que dans sa
qualification retroactive par l'événement (. . .)» . BADI U, A., aurretik aipaturiko obran.
(195-200. or.) Euskal Herria gertakizunaren leku bihurtu zen, ETA sortu zen, eta
honekin batera euskal nazio politikoa eta beste hainbat azalpen -euskararen
mugimendua, ikastolak, euskal prentsa, etab .- . asu honetan gertakizunaren lekua
eta Euskal Herria lurraldea bat datoz ; hala ere, lurraldetasun honen muga zehatzak ez
du garrantzirik nazio politikoa egon dadin . Eli Gallastegiren pentsamendu nazionalistan
ere ideia bera aurkitzen dugu: Euskadi ez da leku geografikoa, nazio-borondatearen
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askapenerako prozesu politikoa sortu zen . Prozesu politiko hau, egia eraikitzen

duen prozesu subjektibo gisa ulertuz, gertakizunean oinarrituta dago ; hau da,

egitura gainditzen duen politika emantzipatzailea da, egituratik at dagoena .

Hemen, jatorrizko une fundatzalleari fidela mantentzen zaion prozesu modura

ulertzen dugu politika kontzeptua.

ETA/ gertakizun aren bidez, nazio- eta gizarte-askatasuna eran

izendaturiko egia generikoa aurretik aldarrikatu da, Euskal Herriko egoeran egia

historikoa dena, eta balta egia unibertsal garaikidea .

Euskal nazio- eta gizarte-askapenarako prozesua ezin da aurreko egituren

gainean eraiki, egoera berri baten gainean baizik . ETAk berak, 1 .962an

"Intelektualei Idatzitako Gutunean ", bere sorreraren aurreko egoerarekin

apurtzeko beharra azaldu zuen, egituren aldaketa hori iraultzaren bidez egin

beharko litzatekeela adieraziz .

« a necesidad de un derrocamiento por vía revolucionaria de las

estructuras económico sociales actuales y su sustitución por otras

genuinamente vascas y democráticas . (. . .) Revolución de estructuras por la

autodeterminación y la socialización de Euzkadi (. ..) para hacer la

revolución integral, es imprescindible hacer previamente la Revolución de

estructuras» .274

ETAk, fuerismoa gaindituz, lehenengo unetik aldarrikatu zuen

independentzia, zalantzarik gabe. Gurutz auregi Beriziartuk azaldu duenez,

ETA sortu zen garaian, Independentziaren aldarrikapena nahiago zen

autodeterminazioarena baino, azkenengo honek autonomia gutxiago esan nahi

zuelakoan .275 ehenengo Biltzar agusian, independentzia azaldu zuen E I ek

bere helburuen artean

tokia baizik, baina honek gizakiaren aldea azpimarratu zuen . GA ASTEGI, E. Por la
libertad vasca. (167 . or .) Euskal Herria (juridikoki) hirutan banatuta egon arren, nazioa
dugu.
274 "Carta a los Intelectuales", Euskadi eta Askatasuna (1) . (293 . or.)
275 AUREGI, G . Contra el estado-nación: en tomo al hecho y la cuestión nacional.
(261 . or.)
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«Euskal Herri osoaren independentzia, berbatasuna eta

berreuskalduntzea• .276

IR . Asanbladan onartutako " a insurrección de Euskadi" izeneko agirian

ere, independentzia aldarrikatu zuen; hau conditio sine qua non modura jo

zuen . Era berean, Estatuak hori ez zuela negoziazioaren bidez emango azaldu

zuen.277

Intelektualei idatzitako Gutunean, berriz, nazio-autodeterminazioaren

aldarrikapena azaldu zuen lehenengo aldiz . Aldarrikapen hau gizarte-

askatasunarekin batera ulertu zuen ETAk .

« uchamos por la autodeterminación nacional por tres razones cuyo

orden de prioridad dejamos a elección de cada uno:

- Porque formamos un pueblo, vivimos separados como extranjeros

y tenemos el mismo derecho que cualquier otro pueblo al autogobierno y a

la unión . (. . .)

- Porque vemos en ello la única posibilidad de que el socialismo por

el que luchamos se implante en Euzkadi y lo sea además adaptado a las

condiciones especias (. . . ) del mismo» .278

okin Apalategiren ustez, autodeterminazioaren aldarrikapena

independentziaren eskakizuna baino goragoko mailakoa da. Beraren iritzian,

E A ek autodeterminazioaren bidez independentzia aldarrikatzen duenean,

foruen eta autonomiaren eskakizuna gainditzên du, urrats bat aurreratuz:

«todo movimiento que aspira a la independencia de un pueblo suele

invocar el derecho a la autodeterminación como acto previo a su

constitución en estado independiente. (. . .) Para el ovimiento

Revolucionario Vasco de iberación acional, la reivindicación del derecho

de autodeterminación al hacerse ligada a la legitimidad de la lucha por la

276 E I ; I . Biltzar agusia (1962); Euskadi eta Askatasuna (I). (298 .or .)
277 " a insurrección de Euskadi" ; Euskadi eta Askatasuna (I). (272-3 . eta 298 . or.)
278 "Carta a los Intelectuales"; Euskadi eta Askatasuna (1). (293-4 . or .)
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independencia, se considera como un paso superior a las propuestas de

fuerismo y autonomismo».Z79

ETAk Euskal Herriak beste herriek dituzten eskubide berberak dituela

aldarrikatu zuen ;

'Proclama que el País Vasco tiene los mismos derechos que cualquier

otro pueblo a su autogobierno y afirma que para la consecución-de éste se

deberán emplear los medios más adecuados que cada circunstancia

histórica dicte» .280

Rousseauk Gizarte-Ituna gisa izendatu zuen egintzan, Herria osatzen eta

Politika sortzen da . E A en ikuspuntutik, une fundatzaile hori ETAren sorrera

da. ehen sakabanaturik zeuden borondateak borondate orokor bilakatu dira,

eta Herria -Euskal Herria, nazio- eta gizarte-askapenarako prozesuaren

subjektu abstraktu eta kolektiboa- sortu da; hau adierazpen historikoetan

soilik ezagut daiteke. Borondate orokor honen arlo ezberdinak aipa ditzakegu :

ikastolen sorrera, emoizen aurkako burruka, euskararen aldeko mugimendua,

antimilitarismoa, euskal prentsa, etab . ontzeptu politiko honek ez du

zerikusirik herri edo etniaren kontzeptu soziologikoekin, baina, hala ere, bien

artean kointzidentziak egon daitezke .281

Ikuspuntu honetatik, Gizarte-Itunak ez du zerikusirik kontsentsuaren

ideiarekin; ez du loturarik aurreko egoerarekin, eta ezin da hortik sortu. Zentzu

horretan ez da demokratikoa, aurre-demokratikoa baizik, ez da gehiengo eta

gutxiengoen jokoaren ondorioa. Gizarte-Ituna nazioaren sorreran dagoen

bitartean -herriak Herri izatearen kontzientzia hartzen du-, demokrazia

279 APA ATEGI, okin. os vascos, de la autonomía a la independencia (formación y
desarrollo del concepto de la nación vasca). (244. or .)
280 ZUTI ; 1962ko Apirila . Euskadi eta Askatasuna. (72 . or.)
281 Soziologiaren aldetik, Euskal Herria zazpi euskal probintzietan bizi diren
biztanleek osatutako taldea badugu ere, kontzeptu politikoa zabalagoa da . Pixka bat
aurrerago ikusiko dugunez, nazlo-askapenarako prozesuaren subjektua den neurrian,
herria subjektu politikoa dugu, hiritar multzoaren kontzeptua gainditzen duena,
subjektua bitan banatuta baitago: herri soziologikoa, gizarteko partaldea den neurrian,
eta herri politikoa, militantea den neurrian . Ikusiko dugunez, herriaren bi kontzepzio
hauek ere eragin handia dute nazionalismo politikoa eta soziologikoa bereizteko
orduan.
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gobernu-era dugu. Horregatik, autodeterminazio askearen eskubidea -nazioa

izatearen eskubidea- ezin da zenbakien arabera neurtu, ez da gehiengo eta

gutxiengoen arteko kontsentsuaren ondorioa . egoziaezina da. Hori finkatu

ondoren, zer gobernu-mota nahi den erabaki daiteke, erreferendu baten bidez .

Abertzaletasun independentistaren ikusmiratik, lehenengo une

fundatzailea gertatu da: euskal herriak bere buruaren kontzientzia hartu zuen

ETAren sorreran .

Abertzaletasun <erradíkalak» kontsentsu demokratikoa onartu ez duela

eta, autore batzuk, hauen artean . anuel ata, oraindik euskal herria osatu

ez dela, eta lehenengo ¡tuna izan ez dela frogatzen saiatzen dira erradikalen

diskurtsoan.

«Si se parte del supuesto de que no ha sido constituido como el

pueblo,' porque la norma no ha sido consensuada, y así no se acepta la

institucionalización política, la lógica de representación interna y su

proyección (convicción de la capacidad de representar) al exterior,

inevitablemente, debe venir por la conversión de la legitimación

cuantitativa (que daría como resultado un sistema de mayorías y

minorías) en una legitimación que podemos denominar cualitativa," (. . .)

Se debe negociar el primer contrato' .282

Abertzaletasun independentistak Frankismotik onarkia Parlamentariora

Igaro zen egoera politikoan emandako kontsentsua onartu ez izatea, sorrera-

egintzaren ukapena balitz bezala interpretatu du atak .

. . .desde el nacionalismo vasco radical se parte del supuesto de que

la confguración de las mismas sólo es posible cuando existe un consenso

sobre la norma básica, a partir de la cual y una vez aceptada, se definen

` Azpimarra ikertzailearena da.
Azpimarra ikertzailearena da.

282 ATA, . . El nacionalismo radical. Discurso, organización y expresiones. (59-
63 . or.)
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dichas mayorías y minorías . Así, ellos al no situarse dentro de la norma,

al no aceptarla, rechazan su condición de minoría • .283

atak kontsentsua eta Gizarte-Ituna parekatuz, horretan oinarrituriko

gutxiengo eta gehiengoen neurketa legitimatzen du. azionalismo politikoak,

aldiz, ez; honek legitimazioa Gizarte-Itunean oinarritzen baitu, eta hori aurretik

gertatu zen, euskal herriak Herri Izateko kontzientzia hartu zuenean, ETAren

sorreran, alegia. Horregatik, «erradikalek» ez dute Erreforman oinarrituriko

paktua zilegitzat hartzen, Trantsizio Politikoan izandako prozesu politikoa

gobernu-aldaketa izan baitzen, eta ez sistema edo egituraren aldaketa.

ulen adariagak 1.988ko ekainaren 2ko Punto y Hora delako aldizkarian

ziurtatu zuenez, Euskal Herrian Gizarte-Ituna izan da, herriak Herria osatu du,

hitzarmen honen ondorioek behin eta berriz agerian uzten dutenez . (Ez da

benetako hitzarmenik, baina bere ondorioetan gertatu dela ezagun izan daiteke) .

' ik uste dut gure herriak:

1 .- Aspaldidanik autodeterminatua duela bere burua (makina bat

manifestapen, sofrikario, odol eta heriotzez) bere patua arras argi agertuz.

2.- Honetaz gainera, egunero ez bada astero, etengabeko

gaurkotsunez erakusten dio munduari ezinitzulizko nahimen azkar eta

sakon hau»284

Badiouk dioenez, hau ez da aurretik diseinaturiko edo jakindako prozesua,

militanteek egiten duten neurrian aurrera doana baizik, baina beti hasiera-

uneari, lehenengo itunari -Gizarte-Itunari, ETA/gertakizunari- fideltasuna

mantenduz .285

Prozesu horren subjektua Gizarte-Itunean sorturiko Herria litzateke,

gertakizunaren subjektu abstraktua. ontzeptu hau guztiz politikoa da.

283 Ibid. (59. or.)
284 ADARIAGA, ulen . "Punto y Hora" ; 518 . zkia .
285 BADI U, A. "être et 'événement. (257. or .)
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. . atak edo . R Rekaldek, legitimitate demokratikoaren aldeko autore

hauek, herriaz hitz egin dutenean, herritarren multzoaz edo zentsu politikoaz

(hauteskundeetan parte har dezaketenaz) mintzatu dira ; hau da, hauen

ikuspuntuaren arabera, herritarra legeak betetzen dituen subjektua da, lurralde
edo estatu bateko herritarra . Hauen ustez, suplantazioa gertatzen da, eta
Herriak -subjektu politikoak, militanteak- ez du herri osoa ordezkatzen,
botoen gehiengoak baizik .

«Efectivamente, como se ha puesto de relieve [Recalde],ese modelo

de nacionalismo corresponde a un tipo de legitimidad nacional que

reivindica los derechos de la nación en su acepción esencialista . (. . .)

incluso contra la voluntad de quienes son teóricamente sus miembros, si

es que así lo deciden los sacerdotes del dogma, los depositarios (. . .) de la

verdad nacional (. . .) y es que el corolario inevitable de esta suplantación

de la voluntad de quienes están en el error, es, como proponía Rousseau,

obligar a ser libres a los que yerran, aunque sea contra su voluntad
(. . .)„.286

egitimazio demokratikoaren ikuspuntutik, herria gehiengo eta

gutxiengoen borondateen arabera eratzen da; beraz, kontsentsua legitimatzen

dute eta gizarte-itunarekin parekatzen dute (gaur ere gizarte-itunaz hitz egiten
da, giza edo ekonomia arloan ematen diren akordioak izendatzeko orduan :

langile, gobernu eta patronalaren arteko gizarte-hitzarmena, etab .) .

Abertzaletasun Independentistaren ikuspuntutik, Rousseauren teorian

oinarrituta, Herria borondate orokorraren subjektu politikoa da, eta honek ez du
zer ikusirik gehiengo eta gutxiengoen arteko tira-birekin, hots, militanteen
kopuruak ez du prozesuaren zilegitasuna baldintzatzen .

Frantziako erresistentziaz hitz egindako proklama batez Idela hau argitzen

digun adibidea erakusten digu Elsa Trioeletek; beraren ustez, nazioen

286 UCAS, avier de. Europa. ¿Convivir con la diferencia? Racismo, nacionalismo y
derechos de las minorías . (34 . or.)
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zapalkuntzaren menpean, Erresistentziak, herri politikoak, nazio frantziar osoa

ordezkatzen zuen, gutxiengoa izan arren.

«Por consiguiente, no minéis la Resistencia, hablando mal de ella; si

en vuestra ciudad, vuestro pueblo o vuestra granja, han llegado a

producirse hechos lamentables debidos a la juventud, la inexperiencia, a

la organización precipitada, procurad enmendarlos y no os sirváis de ellos

para entorpecer la acción de los Patriotas . o os convirtáis en el eco de la

propaganda de Goebbels, vosotros que sabéis que la Resistencia está

formada por vuestros hYos, por vuestros maridos, por vuestros hermanos ;

que no es una horda de bandidos, sino el ejército francés. Condenarle

equivaldría a condenar a la totalidad de los franceses, puesto que la

totalidad de Francia está hoy en pie para llevar a cabo lo que se le impidió

hacer en 1940 : defenderse y liberarse . ¡Y desconfiad de aquellos que

siempre se arriman al sol que más calienta y que hoy tratan de chusma a

la Resistencia, para aclamar a los héroes cuando llegue la victoria» .287

Euskal abertzaletasun independentistaren ikuspuntutik, subjektu

politikoa «Euskal Herri angiiea»288 da. ETAk Euskal Hem angileaz hitz egiten

duenean, ez da euskal langileez mintzatzen soilik; kontzeptu hau zabalagoa da,

funtsa sozialik ez duen kontzeptu politikoa, gizarte-taldea gainditzen duen

subjektu generiko unibertsala. Beste aldetik, ezker abertzaleak, estrukturaren

eraginez, behin eta gehiagotan birdefinitu du kontzeptu hori denboran zehar,

garai bakoitzean gaurkotzeko asmoz .

Zentzu honetan, Herriak, -eta nazio- eta gizarte-askapenerako

prozesuaren egia politikoak-, ez du erreferenterik egoeran, hots, ez dago, eta ez

dira egongo, egoeran ordezkatuta . Izan ere, biak enuntziatu mugagabe, betiko,

287 TRI ET, Elsa. "El Primer desgarrón cuesta doscientos francos" (Goncourt Saria,
1.944) ; os Premios Goncourt de ovela, III. alea. (578. or.)
288 ETAk «Euskal Herri angilea» aldarrikatu zuen euskal nazio-askapenaren subjektu
modura. V. Biltzar agusian, etnia eta herriaren deflnizio soziologikoak aztertu ondoren,
honela definitu zuen euskal herri langilea : «Erria menderatua da. Gaurkoan Euskal-
aberriko taldea da, menderatzaileak: Frantzia eta Espainia. Erriak erreboluzioa egin
behar du (langileak, aberriko jauntxoak, jauntxo soillak) .. Beraz, herria nazio eta giza
arloan menderatuta dago, eta «langilea» zentzu zabalean ulertzen da (ez marxismoaren
langilegoa soilik) . Bestalde, langile hitza erabiltzea garai hartako ezkerraren
diskurtsoan kokatu behar da (diskurtso marxistaren eragina dugu hau) .
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amaigabe eta denboraz kanpokoak baitira . Subjektu politikoa ez dago talde

zehatz batean ordezkatu edo identifikatuta, eta nazio- eta gizarte-askatasuna ez

da guztiz burutuko ; baina bai bata zein bestea talde edo adierazpen lokaletan

agertzen dira historikoki, amaigabea den egiaren gauzatze historikoetan .

1 .978ko onstituzioak herri espainiarra baino ez du ezagutzen eta
onartzen ; hala ere, juridikoki onarturik ez egoteak, ez du euskal herriaren izatea

ukatzen . ontzientzia oso garrantzitsua da, abizenak edo arrazaren gainetik .

Euskara ere kohesio-elementu inportantea dugu . Eta abertzaletasun

independentistaren ikuspuntuan ere, arraza eta euskara ez dira elementu etniko

soilak, benetako osagai politikoak baizik. Aurreko atalean esan dugunez, Sabino

Aranaren pentsamenduan arraza ez da ideia etnikoa, kontzeptu zabalagoa

baizik . Euskadi ez da leku geografikoa, giza tokia baizik .

,Esta idea y no otra refleja el mismo nombre que Sabia, con acierto

insuperable dio a la raza: EUZ ADI, que no tiene un significado geográfico,

sino un significado humano: Euzko-di, conjunto de vascos, de hombres .

o es la patria-tierra sino la patria-hombre la que nos seduce, como

a Arana-Goiri cuando audaz afirmaba que aunque en el mundo no

hubiera más que un sólo vasco, aun fuera de estas montañas pero fiel a

aquel magno pensamiento nacional, allí estaba íntegra la patria y en él

Euzkadi representado en su plenitud» .289

Era berean, borondatea eta nazioa izatearen kontzientzia oinarrizko

elementuak dira. Hala ere, ezin da ukatu garaiko egoerak autore hauen teorlan

izandako eragina .

«Efectivamente el fundamento principal e inconmovible del ideal

sabiniano es la existencia de la "nacionalidad", cuyo elemento

"sustancial" es la raza . ientras exista esta "sustancia nacional", la

aspiración nacionalista a la vida de la raza en plena soberanía, para

regirse a sí misma y desarrollar libremente su genio peculiar y sus

289 GA ASTEGI, Eli . Por la libertad vasca. (167 . or.) "Patria Vasca" (6. zkian .) .
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características propias, es una aspiración basada en el derecho natural,

que todos los poderes de la tierra no pueden lícitamente coartar (. . .) Si fue

este siglo o el pasado, si es el 25 de octubre o el 26, eso poco importa ; lo

que importa es la voluntad clara y terminante ; la patria que fue libre

"quiere volver a serlo".

Esa voluntad importa sobre todo, haya existido o no el precedente

histórico. Si en la raza ha despertado la conciencia de sí misma de la

propia existencia como tal persona racial, cuando viese que nunca había

sido libre, tal vez con redoblada ansia anhelaría serlo . . .» . 290

Subjektu kolektibo hau, Herria, borondate orokorraren bidez dago

artikulaturik. ehen esan dudanez, borondate orokorra sorrera-ekitaldiarekiko

fideltasun-prozesua da. Euskal azio-Askapenarako ugimendua, E A ,

izenaz ezaguturikoa osatzen duen borondate komuna da, prozedimendu

generikoa -politika nazional iraultzailea- gidatzen duen fideltasun-eragilea,

sorrera-gertakizunari -ETAri- auto-pertenentziaren egia iraunkorra, kapazitate

anitz indibidual eta kolektiboen batuketaren ondoriozkoa eta helburu komuna

lortzeko asmoz sortua : Euskal Herriaren nazio- eta gizarte-askatasunaren

politikaren garapena, alegia. Subjektu honek, egoerako izaeraren bidez -herri-

erakunde militanteen bitartez-, egia baten aldeko apostua egin du, Euskal

Herriko nazio- eta gizarte-askatasuna, politika nazionalaren prozedimendu

iraunkorra, hasierako gertakizunarekiko prozesu subjekt1bo fidel modura ezarriz .

ETA/gertakizunaren egia, bere izaeraren egia, atzera begira soilik ondorioztatu

ahal da, politika horren egintza praktikoan, eta horretan zehar lortutakoan .

Herri-erakunde hauek egoerakoak dira, estruktura edo egiturakoak; baina,

era berean, gertakizunari fdelak zaizkio, berarekin lotuta daude, eta egia politiko

infinituaren zatiak dira . Egoerako partaideak badira ere, ez daude egoeran

sartuta, hauen legitimitatea beste egoera (berri) batean egongo da-eta. E A

deituraren izen arruntaren barruan talde ezberdinak daude sartuta, batzuk

egituratuak ( AS, HB), eta beste batzuk estrukturatu gabeak . Honelako

290 Ibid . (162-163. or .) BAZ ARGI izengoitiaz sinatuta, "Patria Vasca' aldizkarian ; 4
zkia .
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erakunde batzuk ez dute definizio generikoaren partaidetasuna edo

ETA/gertakizunarekiko fideltasuna esplizituki onartzen, baina euskal nazio- eta

gizarte-askapenerako prozesuarekin bat datoz (mugimendu ekologistak,

antimilitaristak, auzo-mugimenduak, euskararen aldekoak, ikastolak . . .) .

olektibo honen barruan gizabanakoak ere sartzen dira .

E A prozesu subjektiboaren izendapena da, lekutik -egoeratik- kanpo

dagoen funtsik gabekoaren adierazpena, eta honen partaideak euskal nazio- eta

gizarte-askapenerako prozesuaren militanteak dira . E A , aurretik esandakoa

eta amaigabea den egia eraikitzen duen ibilbidea da, martxan dagoena. Honen

existentzia, enuntziatu politikoak (independentzia, sozialismoa,

subiranotasuna, autodeterminazioa . . .), proiektu taktikoak ( AS alternatiba,

azio-Autonomi Estatutua), inkesta rnilitanteak (arlo askotako egintza

militanteak), hausnarketa eta pentsamendu-betebeharren bidez adierazten da.

Hauen guztien ondorioak ibilbidean zehar agertzen dira, gizarte-egituran

utzitako aztarnetan, hain zuzen .

Halaber, Euskal Herria ez dago juridikoki onartuta, ez Espainiako

onstituzioan ezta Frantziakoan ere . Egoeran -Estatuan- presente eta

izendatuta egon arren, ez dago bertan ordezkatuta, ez sartuta ; ez dator bat

estatuko legeekin. Estatuak ezin du bere sorrera eta ibilbidea bere

koordenatuetan sartu, eta ez dago estatuko legeen arabera artikulatuta .

ugimendua dela, lekuz kanpo dagoela, gehiegikoa dela-eta, kokatu ezin den

prozesu subjektiboa da, bere lege propioak dituena, ez kanpotik ezarritakoak.

Horregatik, Estatuak ezin du subjektua bere Qsotasunean ulertu, eta, ondorioz,

baztertu egiten du. Zentzu horretan, Gernikako Autonomi Estatutua eta

afarroako Foru-Hobekuntza indar hori estrukturatzeko lege gisa uler daitezke,

Euskal Herriaren izaera onartu gabe (alderantziz, zatitu egiten dute, juridikoki

gutxienez) .

Subjektu politikoa bitan banatuta dago, bikoitza da, egoeran dago baina

gainditu egiten du egoera. Roussseauk "herritarra" eta "menekoa" bereizten

zituen legez, Politikaren kasuan, subjektu politikoa subiranoa da, politika

presentzia modura ulertuta ; eta herritarra, subjektu estrukturala da, politika

ordezkaritza modura ulertuta (boto-emalea) . Badiouk subjektu politikoa eta
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boto-emalea ezberdindu egiten ditu. Azken honi buruz subjektua ez dela dio, 291

Estatuko estrukturaren ordezkari, zati bat, baizik. Ez da bikoitza, bakarra (bera)

baizik; ez da gizartearen partaidea (aktiboa), sartutakoko zatia (pasiboa) baizik .

Euskal Askatasunerako ugimenduaren kasuan, aide batetik, herritarra

dugu, legeak betetzen dituena -boto-emailea, elkarte autonomoko edo lurralde

historiko bateko biztanlea-, eta militantea, sorrera-gertakizunari fidela zaion

subjektua (honek ez ditu estatuko legeak bete behar), bestetik .

Borondate orokorraren, hots, gertakizunarekiko fideltasunaren, bi

ezaugarriak honako hauek dira :

a) Borondate orokorra banaezina da (berdintasunean oinarrituta dago) ;

abertzaletasun independentistaren ikuspuntutik, ez dago lehentasunik

prozesuaren partaide diren arloak lantzeko orduan, bata ez da besteak baino

garrantzitsuagoa (ez dago besteak baino garrantzitsuagoa den urratsik) .

E A en adierazpenak diren herri-mugimenduak ez dira Herriaren zatiak,

horren adierazpen lokal finituak baizik . Ez zaio arlo bati lehentasunik ematen,

baizik eta osotasunean, orokortasunean bizi da. Ekintza militantea egintza-arlo

batean indar guztiak biltzea da, mugimendu osoaren, egia generikoaren,

adierazpen puntual eta finitua den neurrian . ugagabetasunaren zehaztapen

finitua da, tortsio militanteak -ekintzak- behar duen finitutasunean

proiektaturik. Herri-mugimenduak partaide direneko egia osoaren adierazpenak

dira, eta, halaber, egia honen adierazpen bakarra . Egla generikoa, nazio- eta

gizarte-askatasuna, eragin lokaletan soilik uler eta jakin daiteke, zati finituetan

bakarrik ezagut daiteke . ehentasunak daudela esatea kontraesana da, egia

zatiezina baita, egia bakarra dago-eta. Gauza bati lehentasuna ematen zaiola

esateak, gertakizun orokorrarekiko infideltasuna erakusten du, gauza finitu bat

ukatzea, egia osoa ukatzea da.

291 BADI U, A. 'être et. . . « e «votant», par exemple, n'est pas le sujet un tel, c'est la
partie que représente, selon son un propre, le structure séparée de 'État, c'est à dire
l'ensemble dont un tel est le seul élément, et non le multiple dont «untel» es l'un-
inmédiat. (. . .) de n'être pas tenu por celui qui appartienne à la societé, mais pour celui
qui y est inclus» .

* 146 *



ETAk zatiketak kritikatu zituen . Intelektualei zuzendutako Gutunean, argi

utzi zuen gizarte- eta nazio-arazoen arteko banaketak, artifiziala izateaz gain,
jarrera pribilegiatuen aide jotzen zuela.292

b) Borondate orokorra ere okertezina da. Politikak ez du jakintza

konkretuarekin zer ikusirik, Herriaren izaera orokorrarekin, egia generikoaren

prozesu subjetiboarekin loturik baitago . Horregatik, kanpotik ezin da okertu dela

esan, jakintza, egiturarekin loturik ez baitago, bere logika propioa izanik, eta
militanteek baino ezin dute ulertu . Horregatik, aurretik planteaturiko helburuak

ez lortzeak ez du porrot egin duenik esan nahi . 293

Bi baldintza behar dira borondate orokorra errespeta dadin :

1 . Ez da ahobatekoa izan behar, baina ordea ahots guztiak kontuan hartu
behar ditu. Herriak, nazio-egoera historikoaren egia den neurrian, subjektu

guztiak deitzen ditu. Subjektu lokalak anitzak dira, eta politikaren esparru

guztietan daude banatuta . Honako hauek dira atal politiko batzuk: ekologia,

independentziaren aldeko burruka, hezkuntza, unibertsitatea, kultura, gazteria,

presoak, nazioartea, drogomenpekotasunaren aurkako burruka, intsumisioa,

euskara, auzoak, lantokiak . . . Horiek guztiak egia osoaren zatiak dira, egia

osoaren egia partzialak ordezkatzen dituzte, baina guztiak dira maila berekoak,

ez dago haien arteko lehentasunik .

Batzuek ez dute beren burua E A en barruan kokatzen, baina nazio- eta

gizarte-askatasunerako prozesuarekin bat datoz, nahiz eta organikoki loturik ez
egon. Estatuarekiko antagonismoa azaltzen duten heinean, nazio- edota

292 "Carta a los Intelectuales" . Euskal Herria eta Askatasuna (ï) .
293 AGIRRE, . "El concepto de pueblo en la tradición religiosa y política" . ueva
Política para nuevos tiempos. Herria 2000 Eliza aldizkaria, 132 Ala . «En su esencia, la
política nacional, el proceso subjetivo de verdad conducido por el V es infalible, e
indivisible por estar sustraído a todo saber y no tener más relación que con la
existencia genérica del Pueblo . Desde el exterior del proceso no se puede afirmar que
una posición política está equivocada, puesto que la política está sutraida al saber (no
deriva del conocimiento estructural de la situación), tiene su propia lógica (norma
Interna) y sólo es comprensible (pensable) desde el punto de vista de los militantes . El
hecho de que una política no consiga sus objetivos planteados inicialmente no implica
que sea incorrecta (. . .) • .
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gizarte-askapenaren aldeko politikaren partaide diren neurrian, E A ekin

loturik daude eta Estatuak etsaitzat otzen ditu .

2 . Ituna/gertakizunarekiko fideltasuna . egeak ez dira onartzen edo

ukatzen, baizik eta legeen kasuan sorrera-ekitaldiarekin fidelak diren ala ez

eztabaidatzen da, hau da, egia politikoak diren ala ez, lehenengo itunarekin

ados dauden ala ez. Fideltasunak gertakizunarekin loturik dauden anizkun

presenteak bereizten ditu .294

Beraz, fideltasun-prozesuaren bidez, egoeran suertatzen diren manifestazio

finituak eta nazio- eta gizarte-askatasunaren egia infmitua lotu daitezke. Azken

hauek egituran presente egon badira ere, beste egoera ezberdin (berri) batean

legitimatuko bailirateke .

«Ce qu'il faut conceptuelement retenir et fixer, c'est qu'une fidélité

est definie conjointement par une situation, par un multiple particulier ( . . .)

et par une règle de connexion qui permet d'évaluer la dépendance d'un

multiple existant quelconque au régard de l'événement, tel que

l'intervention a décidé son appartenance à la situation».295

Borondate orokorra ezin da zenbakien menpe jarri, ez da gutxiengo edo

gehiengoen arabera hartzen den erabakia. Fidelak gutxi izan arren, bizirik dago,

militanteak dauden bitartean. Beti dago infideltasunerako joera, estrukturatzeko

joera. Politikak bigarrenaren jarduna dagoen bitartean irauten du. Horregatik,

behin-behinekoa eta laburra da. Badiouk dioenez, badago politika,

barneraturiko eragile kolektiboak borondate partikularrak eta borondate

interbenitzaile komuna bereizten baditu .

Gertakizun orok, Gizarte-Ituna barre, interbentzio296 bat behar du bere

izendapenerako. Rousseauren doktrinan, egegileak bete zuen funtzio hori .

294 BADI U. A. Aipaturiko liburuan . (257. or .) 'Etre fidèle, c'est ressembler et
distinguer le devenir légal d'un hasard» .
295 Ibid. (259. or.)
296 Badiouk interbentzio politikoa definitu du . BADI U, A. 'être et l'événement.
«...toute procédure par laquelle un multiple est reconnu comme événement (. . .)
'intervention consiste, semble-t-il, à pointer qu'il y a eu de l"indécidable, et à decider

son appartenance à la situation» (224 . or.) •(. . .) 'intervention a pour opération initiale
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egegilearen legitimazioa ezin da aurreko egoeran aurkitu; adibidez, Francoren

diktadura-garaiaren hasieran ez zen gertakizuna oraindik sortu -esaterako,

erbestean zegoen Eusko aurlaritza ez zen benetako gobernua, aurreko

egoeraren aztarna baizik ; eta kontzientzia nazionala ere ez zen adierazten-.

Rousseauk legitimazioa hilezinen eskuetan jartzen zuen legez, euskal nazio- eta

gizarte-askapenerako prozesuaren legitimitatea karlistengan, aurre-

nazionalistengan, Sabino Aranarengan eta antzinako abertzalengan oinarrituta

dago, baina ez continuum historiko modura, une horiek aurretik izandako

gertakizun politikoak diren neurrian hartuta baizik . Horregatik, Sabino Aranak

eta EH Gallastegik zioten bezala, garrantzitsuena ez da noiz gertatu ziren edo

zein datatan, gertakizun horien esanahi politikoa baizik . Zentzu horretan, oso

garrantzitsutzat jotzen zuten 1 .839ko urriaren 25eko data euskal

independentziaren aldarrikapen gisa, goraipatzeko une historikoa baino

gehiago.297

Era berean, ez da aurrekari historikorik autodeterminazioaren

aldarrikapenaren zilegitasunaren oinarrian, hernia izateko borondatea baizik,

aurrekaririk egon zein egon ez .

de faire nom d'un élément du site pour qualifier l'événement dont ce site est le site
(. . .) e nom de l'événement est tiré du vide au bord duquel se tient la présentation
intransitionenelle de son site» (226. or.)
* Interbentzio hau ere esanezina da eta ondorioen bidez ezagutzen da egoeran,

interbentzioak egoeraren partaidetasuna erabakitzen battu ( egeen bidez, lege
unibertsalen bidez, ez egoerako legeekin) .
»(. . .) Ainsi l'intervenant peut-il etre à la fois entièrement comptable des conséquences
réglées de l'événement, et entièrement incapable de se targuer d'avoir joué un role
décisif dans l'événement lui-meme. 'intervention génére une discipline, elle ne délivre
aucune originalité . Il n'y a pas de héros de l'événement» . (229 . or .)
** Intebernitzaileak bi gertakizun lotzen ditu, denbora markatzen du. Honen
erreferentea hutsunea -le vide»- da, gure kasuan antzinako nazionallsmoa . ETA eta
karlisten zein Sabino Aranaren gertakizunak lotzen ditu . Badiouk dioenez «Intervenir,
c'est effectuer, au bord du vide, l'etre fuiéle à son bord antèrieur».
297 GA ASTEGI, Eli . Por la libertad vasca . (160-163 . or.) Gallastegiren ustez ere,
garrantzitsuena ez zen independentziaren aurrekari historikorik egon zen ala ez jakitea,
herriaren nahia hori izatea baizlk . » a fecha del 25 de octubre de 1839 sirvió en un
principio al nacionalismo vasco -a su fundador Arana-Goiri'tar Sabin- simplemente
para formular un juicio histórico, nuevo en verdad y de relevante importancia. (. . .) Si
fue este siglo o el pasado, si es el 25 de octubre o el 26, eso poco importa; lo que
importa es la voluntad clara y terminante. . .
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»El nacionalismo que nosotros propugnamos es distinto del

nacionalismo histórico . i el Ducado de Vasconia, ni las uniones de

Castilla ni la ley de 1.839 o la destrucción de Gernika de 1 .937, son las

bases de nuestra ideología. Consideramos sencillamente que hay un

pueblo, el vasco, del que formamos parte y conscientes de ellos, pedimos

para él el derecho de autodeterminación» .298

Ideia bera azaldu zuen Eli Gallastegik :

«lo que importa es la voluntad clara y terminante ; la patria que fue

libre "quiere volver a serlo" . Esa voluntad importa sobre todo, haya

existido o no el precedente histórico» .299

ETAk hasieratik lege unibertsalak ezarri zituen . Bere lehenengo

asanbladan honela definitu zuen bere burua :

« ovimiento revolucionario vasco de iberación acional, creado en

la resistencia patriótica, e independiente de todo partido, organización u

organismo».300

Halaber, hasierako bilera honetan oinarrizko lege batzuk ezarri zituen,

lehenengo baieztapenarekin bat zetozenak: Euskal Herria se¡ herrialdeetan

antolatua; Euskal gizarte demokratikoa; faxismo eta komunismoaren aurkakoa ;

ez-konfesionala ; militarismo eta arrazakeriaren aurkakoa eta Euskara,

hizkuntza nazionala. Azalpen hauek oso orokorrak dira . Hau ez da programa

politikoa, oinarrien adierazpena baizik . ege hauek aldatu egin daitezke, eta

praktikan aldatu egin dira historian zehar gertaturiko aldaketei egokituz ; baina

beti lehenengoarekin, hasierako lege fundatzailearekin bat etorri behar izan

298 APA ATEGI, . " rigen y desarrollo de los discursos alusivos a los elementos
constitucionales de la especificidad vasca o en tomo al concepto de la nación vasca, s .
XVIII, XIX y XX" . Autodeterminación de los Pueblos (11). (136. or.)
299 GA ASTEGI, E. Por la libertad vasca. (163 . or.)
300 Euskadi eta Askatasuna. (I) (De Ekin a ETA) liburuan. (72 . or .) ndoren, ETAk II
Asanbladan bere burua honela definitu zuen : «ETA: ovimiento Socialista Vasco de
iberación acional»; eta beraren ustez, abertzaletasun iraultzaileak ondokoa dakar :

». ..liberación integral del pueblo y hombre vasco (. . .). Proclama que el Pueblo Vasco
tiene los mismos derechos que cualquier otro pueblo a su autogobierno y afirma que
para la consecución de éste se deberán emplear los medios más adecuados que cada
circunstancia histórica dicte» . Euskadi eta Askatasuna (II) Agiriak. (257 . or .) .
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dute, eta ezin dute horren aurka jo, Gizarte-Ituna, hots, gertakizun
fundatzailea, apurtu nahi ez bada.

Gizarte-Itunaren bidez, ETAk ahobatez ezarri zituen nazioaren

ezaugarriak, berak baitzuen subiranotasun osoa hori egiteko, ez baitzen inoren

ordezkar eta inork ezin baitzuen bere borondatea ordezkatu, eta fidela izan
baitzen gero enuntziatu orokor hauekiko ( AS, Txabi Etxebarrieta, V.
Asanblada. . .) . Era beran, hitzarmena apur dezake nahi duenean .

ETAk hasieratik aldarrikatu zituen bere helburuak :

«Aberriaren Askatzea eta Erriaren beraren askatzea (. . .) Euzkadik
badauka ere bere buruaren jabe izateko eskubide osoa, Askatasun ori

lortzearren, aldiari eta uneari dagozkien biderik egokienak erabilliko ditu
(. .)

Baldin Euzkadik, bere burua, eta bere elburuari eta izateari arretaz
begiraturik, erresumaz-gaineko erakunde edo elkargoaren bati utzi nahi
ba dio bere eskubideren bat, alaxe egingo du» . 301

Eta, lege unibertsal modura, hauxe aldarrikatu zuen :

«Gizonaren * Eskubideak itzal osoan gordeko dira, (. . .) Edo-ta ere,

eskubide auek ezin ditezke iñolaz ere balia Euzkadï ren askatasunaren

kaltetan; ezta diktadura edo nagusikeri-gisakorik ezer Euzkadin ipintzen
saiatzeko (faxista dala, komunista dala) ; ezta taldexkítla edo klasetako

interesik zaintzeko, ez euskaldunik êz atzerritarrik (. . .)».302

Estatuen errealitate enpirikoak ez du politikaren izaera frogatzen. Estatu
askotan sorrera-ituna apurtuta dago eta subiranotasun formalaren azpian ez

301 ETA, Zutik. 1962ko Apirila . Euskadi eta Askatasuna (1) . Agiriak . (257. or .)
* Gizakia jarri beharko luke, ez gizona. Gizonaz hitz egin arren, kontzeptua zabalagoa da
eta gaur eguneko Gizaki kontzeptuarekin bat dator, honetan gizona zein emakume
sartzen baita, sexu-bereizketarik egin gabe.
302 Ibid .
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dago ezer. Itxurazko soberania ez da nahikoa politikaz mintzatu ahal izateko .303

ETAk berak zioenez, Estatua lortzea ez zen helburua :

»Euskadiren askatasuna bide bakarra da Euskal azioaren

garapena lortzeko arlo guztietan. Horregatik ETAk autodeterminazio eta

batasun nazionatak eskaten ditu eta horretarako era egokiena Euskal

estatuaren sorrera da, bain ez bakarra» .304

Estatuak ez du borondate orokorra ordezkatzen . Gertakizun-itunetik

sorturiko estatu politikoa induziturik badago ere, borondate orokorretik sortua

den arren, ez da beraren manifestaziorik egokiena. Borondate orokorra ez da

guztiz burutzen. Zentzu honetan estatu politiko oro infidela da eta politika

-sorrerako anizkunekiko fideltasun modura ulertua- ekiditeko joera du,

egitura bihurtzeko joera. Eta gertakizunaren lekua izan zen gunean, tokia,

lurraldea, baino ez dago .

. anuel ataren ustez, berriz, «nazionalismo erradikala»ren helburua

estatua osatzea eta honen bidez gizartea eta estatua bera nazionalizatzea da,

hau da, nazioa sortzea .

«Proyectan como fin la construcción de un estado a partir del cual

sea posible nacionalizar la sociedad y el propio estado, es decir, construir

la nación».305

Beraren ustez, lurraldea eta ezberdintasun etnikoak izanda, nazioa

eraikitzea baino ez da geratzen . ataren iritziz, elementu objektiboak egonik,

nazioa eraikitzeko borondatearen bidez osatzen da estatua . Abertzaletasun

independentistaren ikuspuntutik, berriz, euskal nazioa euskal herriak bere

burua herri gisa osatu duen momentutik dago, ETA/sorrera-gertakizunak hernia

dagoela esan zuen momentutik, datu objektiboen gainetik (hauek daudela

303 AGIRRE, . "El pensamiento de Rousseau y la política nacional. El Pacto Social".
Herria 2000 Eliza aldizkaria.
304 Euskadi eta Askatasuna (1). (294 . or .)
305 ATA, j. . El nacionalismo radical . (49 . or .) ; F. Barth aipatzen du . BARTH, F .
os grupos étnicos y sus fronteras . Sarreran (9-49 . or .) . urraldea emanda, honetan

erakunde politikoak ezarritako "Demokrazia azionala" posiblea izan dadin .
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aitortu arren) . Estatu juridikoak ez du nazioaren existentzia bermatzen .

Rousseauk zioenez, estatu askoren atzean egitura administratibo eta

zigortzailea, egitura hutsa, baino ez dago, ez politikarik (frankismotik jaiotako

Estatu espainiarrean adibidez ; edo, Irlandaren kasuan, hizkuntza eta

kontzientzia nazionalek Iparraldean bizirik jarraitu duten bitartean,

Hegoaldean, nazioartean onarturiko estatuan, galdu egin dira) .

Estatua osatzearen helburua izan ez arren, ETA eta E A

independentziaren aide azaldu dira :

« osotros, vascos, tenemos la obligación de construir una sociedad

que solucione nuestros problemas y al mismo tiempo pueda adoptar algo al

concurso de los pueblos ; para eso necesitamos primero hacemos con un

autogobierno nacional. (. . .) Resumiendo : independencia y reunificación

política nacional• .306

Euskal Askatasunerako azio-Frontearen programan ere independentzia

aldarrikatu zen :

« a independencia de Euskadi es otro objetivo : independencia

significa nuestra libertad total como pueblo diferente para ser dueños de

nuestros destinos . . . . 307

Independentziaren aldeko ideia azaldu du auregui Bereziartuk ere,

«El ideal lo constituye para ETA la independencia absoluta: '1a

solución de la independencia completa es la más conveniente para el país .

Es posible que en un principio económicamente no sea la mejor (. . .), que

nos parece la mejor meta a conseguir", 308

Autore honek dioenez, 1 .964 eta 1 .965 urteetan, independentzia eta

autonomiaren aldeko mugimenduen arteko ezberdintasuna sakondu zen.

306 BRUI I, uigi . ETA . Historia Política de una lucha armada . (56 . or.)
307 Ibid. (133 . or.)
308 AUREGUI BEREZIARTU, G. Ideología y Estrategia de ETA . Análisis de su
evolución entre 1959 y 1968. (115. or.)
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Independentziaren aldekoek, Sabino Aranaren ideiak berreskuratuz, ez zuten
inork emandako estatuturik onartu nahi eta independentzia zein nazio-
batasuna aldarrikatu zuten .309

Estatutuaren beharraz ere eztabaidatu da ETA eta E A en barman.
Horrela, V. Asanbladan estatutuaren balorazioa garai bako tzean egin behar zela
azaldu zuen erakunde armatuak .

«El estatutismo puede ser una etapa táctica de otras partes

integrantes del Frente acional Vasco. Queda a nuestro cargo la denuncia

de su verdadero significado» .310

ndorioz, ez zuen Estatutuaren aukera baztertu, baina Euskadi birbatua,

independentea eta euskalduna lortzeko helbururako bidearen etapa modura

ulertuta . Horregatik, gutxieneko baldintzak ezarri ditu behin eta berriro : 1)

Euskadiren azio-subiranotasunaren onarpena ; 2) Hego eta Ipar Euskal
Herriaren arteko lotura nazionalaren onespena ; 3) euskararen ofizialtasuna ; 4)

F P-en ordez ezarritako euskal polizia Eusko aurlaritzaren agindupean egon
beharra (eta ez beste aginteren menpe) ; 5) Eusko aurlaritzak Euskadin
kokaturiko indar armatuak kontrolatzea ; eta 6) Euskal Herriak bere egitura
ekonomiko, sozial eta politikoak bere Interesen arabera antolatzeko ahalmena
izan beharra.311

Cualquier otra fórmula (. . .) sería un narcótico capaz de frenar la

lucha de nuestro pueblo e incapaz en cambio de resolver ninguno de sus
graves problemas, y nosotros no la apoyaremos» .312

Altsasuko ahaiak ere afarroa eta Euskal Herriaren subiranotasuna eta
lurralde-osotasuna onartzen ez dituen estatuturik ez onartzeko asmoa agertu
zuen bere sorrera-agirian .313

309 Ibid . (240-1 . or. eta 261 . or.)
310 Euskadi eta Askatasuna (II). (260 . or.)
311 ETAk 77ko abenduaren 22an Enbatan argitaraturiko elkarrizketan. Euskadi eta
Askatasuna (V) . (45 . or .)
312 Ibid .
313 " anifiesto fundacional de la mesa de Altsasu" ; 1 .977ko urriaren 24a; Euskadi eta
Askatasuna (V). (49 . or .) •3 .- o aceptar el establecimiento en Euskadi Sur de un
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AS alternatiban ere, Estatutua ez zen baztertu, baina beti ere aurreko

baldintzetan oinarrituta.314

régimen transitorio que suponga a priori C la segregación de avarra, (. . .) 4 .-b) El
reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial de Euskadi y la consecución
de un Estatuto acional de Autonomía que abarque a Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y
afarroa . . . • .

314 AS alternatiba . Euskadi eta Askatasuna (V) . (50-51 . or.)
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II.4.4. Abertzaletasun instituzionala edo
moderatua: EA eta EE

Sabino Aranak sortua, Eusko Alderdi eltzalea bi ezaugarri nagusitan

oinarrituta zegoen hasieratik :

a) Alde batetik, klasearteko alderdia zen, bere barruan gizarte-maila

ezberdinak onartu zituena, maila hauen arteko paternalismo-harremanetan

oinarrituta . Zuzendaritza eta erakunde erabakiorrak burgesen eskuetan zeuden .

Honen ondorioz, status quo mantentzearen aldekoa izanik, industria-

garapenaren aurkako lehenengo ideiak laster baztertu zituen . egearen eta

ordenaren aldeko ideiak nagusituz joan ziren : hizkuntza-garbitasuna, balore

erlijiosoak, antisozialismoa, bakezaletasuna, enpresen garapenaren beharra . . .

Hori lortzeko, beharrezkoa zen gizarte-harmonia, baita politikan ere . Horregatik,

boterearekiko elkar-ulermena beharrezkotzat jo zuen, esparru egonkorra lortzeko

asmotan. Ideia honek alderdira erakarri zuen bertako burgesia .

b) Beste aldetik, politikari dagokionean, zenbait mito mantendu zituen:

iraganaren -batez ere foruak eta aintzinako ohituren eta erakundeen-

goraipamena, independentzia, etab . Hala ere, historian zehar,

zalantzagarritasunarekin jokatu du alderdi jeltzaleak, eskubide historikoen

onarpen formal soila eskatuz, benetako aplikazio praktikoa airean utziz .

EA ren historian zehar banaketa asko izan dira . Hasieratik nabaritu ziren,

alderdiaren barnean ziren bi joera: independentziaren aldekoa, eta autonomia

defendatzen zuena, Aberri eta Euskaldunak aldizkariak eztabaida honen lekuko

izan zirelarik.

ehenengo zatiketa edo banaketa, Sabino Aranaren azkenengo ideien

interpretazio ezberdinetan oinarritu zen . 1 .917an Engrazio de Aranzadik,

izkitzak, Aranaren eboluzio espainolista argitara eman zuen, une egokiena zela

argudiatuz. Baina, . C . arrondek dioenez, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako

Aldundiek Estatuko agintariei autonomia eskatu berri zietenean, eta

nazionalismo kataluniarraren eta euskal abertzaletasunaren arteko harremanak
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estutzen ari ziren momentuan egin zuen adierazpen hori izkitzak . arronderen

ustez, azalpen horren helburua alderdiaren politika berria justifikatzea zen, eta,

horregatik, une horretan -eta ez beste egokiago batean- azaldu zuen Aranaren

eboluzio españolista .

,Sin lugar a dudas. la revelación buscaba precisamente justificar la

nueva política y por ello se eligió ese momento para dar a conocer la

"evolución españolista" de Sabino Arana. Si el mismo fundador del

nacionalismo se había mostrado españolista, era posible concertar

alianzas y compromisos con fuerzas españolístas» .315

izkitza bide kataluniarraren aide agertu zen. Independentziaren

aldarrikapena mantendu zen, baina epe luzera lortuko zen helburu gisa,

praktika politikoan baztertu zen bitartean. Euskal abertzaletasunak ez luke

derrigorrez independentzia inplikatu behar . Independentziaren ideia ez zen

guztiz ukatzen, baina ez zen helburu nagusiena, are gutxiago horren lorpenak

herriaren desagerpena ekarriko balu .

. . orenzo Espinosak dioenez, Aranaren abertzaletasun koalitatiboaren

ordez, izkitzak abertzaletasun koantitatiboa defendatu zuen indar

espainiarrekiko itunak justifikatzeko .316

Beste aldetik, uis Arana Goirik -Sabinoren anaiak inspiraturiko jagi-

jagi edo aberriar korrontea dugu, « aungoikoa eta egi-zarra» oinarriari

fideltasuna aldarrikatu zuena, Independentzia poütikoaren aldarrikapenari uko

egin gabe . Eh Gallastegi ere honen aldekoa zen .

Bi korronte hauen arteko burruka, diskurtso bikoitzaren bitartez

mantendu edo baretu Izan da askotan.

II. Errepublikako Estatutuaren aurrean, EA ren ordezkaria zen ose

Antonio Agirre autonomiaren bide instituzionalaren aide agertu zen;

315 ARR DE, . C. El nacionalismo vasco. . . (358-359 . or .)
316 RE Z ESPI SA, . . Historia de Euskal Herria (III). acimiento de una
nación . (158-161 . or .)
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independentzia epe luzera lortuko zen, eta behin eta berriz atzeratu egiten zen,

aldarrikapen utopiko gisa mantenduz . Horren bitartean, independentzia guztiz

ukatu gabe, praktikan ahalmen ekonomiko, soziologiko eta politikoa

eskuratzeko ahaleginak egin ziren .

«A pesar de todo, la filosofia autonomista debe pagar un tributo

más que retórico al independentismo . o puede prescindir de él como

horizonte, aunque continuamente lo aplaza y lo domina . ientras tanto,

sin atreverse a negarlo frontalmente, realiza en la práctica la conquista

del poder económico, social y político. El marco legal perfecto para el

disfrute de esta conquista no es la independencia, sino la autonomías .317

1.936ko Autonomi Estatutuaren aurrean ez zuen uste autonomia nahikoa

zenik, baina askatasuneranzko tresna zela defendatu zuen EA k . orenzo

Espinosaren iritziz, moral bikoitzaren estrategia has¡ zen alderdiaren barruan.

«Se iniciaba así una estrategia de doble moral política, que ya

nunca abandonaría el partido : comportarse en campaña como nacionalista

o independentista, para una vez en el poder llevar una práctica

autonomista y unionista- .318

1.977an, EA legalizatu zenean, alderdiak bere burua akonfesionaltzat jo

zuen; hala ere, ondare kulturalaren funtsezko oinarriak onartu zituen, edozein

sinesmen edo flosofiatara zabaldurik, bere zeregin garrantzitsuena kultur arloko

euskal ondarea zaintzea zela azpimarratuz,

«Alderdiak gizabanakoak kultur ondasunetara heltzeko daukan

eskubidea berresten zuen, eta, bide batez, Euskaldun herriak bere kultur

nortasun berezia landu, indartu eta aurreratzeko eskubidea ere bai, bere

hizkuntza zaharrari dagokionean guztiz gain».319

317 Ibid . (191 . or .)
318 Ibid. (192. or .)
319 I TA A, Xabier. UZEIko Politika hiztegian . (401 . or.)
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Ikastola azionalaren aldekotzat, eta alderdi herritartzat herri osoaren

kausa eta interesen aldekoa- aurkezten zuen bere burua.

1 .977ko abuztuan, Arzalluzek adrilgo orteetan egin zuen lehenengo

diskurtsoan, autonomiaren aldeko jarrera aldarrikatu zuen .

«Todos los partidos, prácticamente, por supuesto los que se han

presentado en Euzkadi, han proclamado su voluntad autonómica y fuimos

a las elecciones en coalición por luchar conjuntamente por esa autonomía .

(. . .) lo que nos interesa es que efectivamente vuelve a producirse este

autogobierno, esta reestructuración del pueblo vasco porque sólo entonces

junto con la recuperación de los derechos históricos y actuales de otros

pueblos del Estado, podremos llegar a la formación de un estado

armónicamente integrado» .320

EA k autonomia eta federalismoa parekatu zituen :

« os nacionalistas vascos ven la autonomía como sinónimo de

federalismo, o por lo menos, de transferencia de poderes, es decir, como

una cesión irreversible de poder y, eventualmente, de soberanía».321

ahiz eta EA , UCD eta PS E alderdien arteko ¡tuna izan, 1 .978ko

onstituzioak ez zuen Euskal Herriko autodeterminazio-eskubidea onartu, eta,

afarroaren kasuan, Disposición Transitoria Cuarta delakoan herrialde nafarra

etorkizunean beste hiru probintzietara gehitzeko prozedura jaso zuen . Foru-

eskubide historikoak ere jaso zituen, baina beti onstituzioaren eta

Estatutuaren legalitatearen barruan, eta Espainiako nazioa soilik onartuz .

Hori dela eta, EA k abstentzioa eskatu zuen, euskal foru-eskubideak

onartu ez zituelako, hain zuzen ere .

«1 . (. . .) replanteamiento del modelo de estado (. . .) a falta de un

modelo de estado federal que recogiera en su propio concepto los derechos

320 ARZA UZ, X. Euzkadi, 35. alea; 1 .977ko Dagonilla . Xabier Arzalluz .
Intervenciones parlamentarias . Artículos. Entrevistas (Antología) . (32 . or .)
321 os vascos y adrid: conflictos y contradicciones . (44. or .)
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originarios del pueblo vasco, cuando menos, deberia recogerse en la

Constitución, (. . .), el tratamiento específico de los derechos históricos

forales del País Vasco. (. . .) 3.- El P V jamás podrá prestar su adhesión

voluntaria a un concepto unitario del Estado que no se fundamente en la

libre unión y solidaridad de los pueblos que lo integran» .322

onstituzioari uko egiteko beste arrazoi bat, euskarari emandako tratu

baztertzailea izan zen .323

Hala eta guztiz ere, EA ren ustez, testu konstituzionalak diktaduratik

demokraziarako aurrerapena eskaini zuelako, eta onstituzioak ezarritako

eremu politikoan Estatutu bat lortzeko aukera zegoelako, ez zion guztiz uko

egin, eta abstentzioa eskatu zien bere militanteei eta boto-emaleei .

»FYnalmente, el P V desea reiterar una vez más su determinación

de proseguir su labor política firme y esperanzada por la consecución de

un Estatuto de Autonomía que proporcione a Euzkadi los instrumentos

mínimos para su autogobierno en el momento histórico actual, sin perjuicio

de mantener sus reivindicaciones históricas y nacionales a través de las

vías políticas» . 324

EA k erakunde demokratikoak eta joko politikoa onartzen zituen

bitartean, ez zuen onstituzioa onetsi, euskal interesen aurkakoa zelako .

Horregatik, beste legitimitate bat bilatu zuen: Foru-ituna, eskubide historikoak,

onstituzioak baztertu zituenak. Horrela, onstituzioaren erreferenduan

abstentzioa eskatu ondoren, agiriarekiko desadostasuna erakusteko asmoz,

Carlos Garaikoetxeak, lehendakari Izendatua izan baino lehen eta uan Carlos I

erregeak hautatua aurkeztu aurretik zin egin zuen bere kargua, onstituzioak

esandakoari uko eginez . ose Antonio Ardanza izendatua izan zenean, berriz,

honek onstituzioa zin egin zuen, horregatik EA ren sektore batzuetatik
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322 Deja; 1 .978ko azaroaren 19an .
323 Ibid .
324 Ibid .
325 os vascos y adrid : conflictos y contradicciones. (43 . or .)



avier Corcueraren ustean, EA euskal politikaren (instituzioen) erdigunea
bihurtu da .

«Si la legitimidad es nacionalista, el P V es el definidor de la
legitimidad . Por ello aparece como el único capaz de solucionar el

"problema vasco", lo que refuerza su posición política y le permite actuar

efectivamente como auténtico representante de los vascos en las relaciones

con el Gobierno central» .326

Corcueraren iritziz, abertzaletasun moderatuaren diskurtsoa erradikalen

aldarrikapenaz baliatu da abantailak lortzeko, azkenengo helburuei uko egin

behar gabe. Biak «elkarte nazionalista» osatzen dutela azaldu du .

«Históricamente radicalidad y moderación actuaron como dos

aspectos de una misma política : los radicales son el argumento de los

moderados para conseguir ventajas y la moderación un argumento táctico

que, dirigido a los radicales, afirma no implicar el abandono de los

objetivos últimos» .327

Euskal erakundeen bidez, EA euskal naziotasuna garatzeko aldekoa
izanik, Gernikako Estatutuaren aide agertu zen, euskal asmo guztiak bete ez

zituela onartu arren .

»Estatutu honetan ftnkatu den erregimen autonomikoaren

onarpenak ez du esan nahi, Euskal Herriari herri gisa historian barrena

dagozkiokeen eskubideei uko egiten zaienik, ordenamendu juridikoak

erabakitzen duenaren arauera gaurkotu daitezkeelarik».328

EA ren ustez, estatutuan inplizituki Euskal Herri osoaren batasuna

onartzen da; aide batetik, afarroaren atxekimendua aurrikusten delako eta,

bestetik, Iparraldearekiko harreman kulturalak instituzionalizatzen direlako .

326 C RCUERA ATIE ZA, avier. Política y derecho . . . (85 . or .)
327 Ibid. (88 . or .)
328 Euskal Autonomi Estatutua; "Agindu Gehigarria" .
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Euskadiko Ezkerra eta EA alderdiek bi argudio nagusi azaldu zituzten
Gernikako estatutua onartzearen alde :329

1 . Estatutuaren inguruko ¡tuna lortzen ez bazen, militarrak Euskadin

sartzeko eta Estatuan inboluzio golpista gertatzeko arrriskua zegoen .

2 . Estatutua Euskadiko independentziaranzko lehenengo urratsa zen .

Alderdi jeltzalearentzat minimoen estatutua izan arren, hortik aurrera
jarraitutako estrategia, ahal izan diren konpetentzia gehien lortzea izan da .330

Ahalgarritasunaren egoeran mugitu ziren jeltzaleak, Xabier Arzalluzek
1 .979ko abenduan estatutuari buruz argitaraturiko artikulu batean irakur
daitekeen bezala :

«Para el Partido este Estatuto no es el ideal y lo hemos dicho

siempre, pero lo aceptamos . Pedimos la autonomía y las posibilidades

reales de conseguirlas, siempre dentro del marco de la Constitución,

aunque según este marco también puede haber distintas posibilidades de

organizarse. Hoy por hoy hay facultades que tampoco nos interesan, y

aunque honestamente creemos que esta autonomía es bastante precaria,

aunque para nosotros suponga también, según dicen, la desmembración,

lo cual es una tontería, lo que pedimos no es más que la capacidad de

desarrollo de un pueblo que quiere vivir» .331

Beste artikulu batean, konpetentziak ematerakoan izandako dezisio faltaz

kexatu zen, eta azkarrago egiteko eskatu zuen, nahiz eta hau konstituzioak

ezarritako mugen barruan egin behar zela azaldu . Beraren ustez, autonomiaren
arrakasta gobernuarena izango zen, eta porrota ere bal .

329 CUEVA de la, usto . a escisión del P V. (115 . or .)
330 EA -P V. "2.000.erako abertzaletasuna . Donostiako Asanblada" . Txostenak .
Donostia, 1987 . «Sin embargo, a pesar de estas diicultades, sigue viva en nosotros la
decidida voluntad de ahondar al máximo en las posibilidades de desarrollo de
nuestro autogobierno, sobre los pilares del Estatuto de Gernika, y nuestra profunda
vocación nacionalista. Y por ello, descenderemos al contraste de cada aspecto puntual
del Estatuto con la realidad práctica, negociaremos, buscaremos alternativas . . . • (91 .
pasartea)
331 ARZA UZ, Xabier . Intervenciones parlamentarias. Artículos. Entrevistas
(Antología). (32 . or.) . Euzkadi, 35. 1977.eko Dagonhla.
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epa Bordegarayk, EA ko prentsa-arduraduna izandakoak, Gernikako

Estatutua askatasun-biderako pausu bat baino ez zela zioen . Beraren iritziz,

autodeterminazioa ez zen independentzia. Era berean, independentzia izateko

baldintza egokienak ez zeudela uste zuen, eta beraz, gutxieneko tresna izan

arren, estatutua baliagarria zela . Hau ideia komuna zen EA -ko

pentsalariengan. Estatutua ez zuten guztiz onartu, baina ez zuten uste bera

gabe ezer lortuko zenik; etorkizuneko euskal nazioak errekonozimendu juridikoa

beharko du-eta.

Euskal abertzaletasun moderatuaren ikuspuntutik, Gernikako Estatutuan

ezarritako transferentzien emankizuna automatikoa izan behar zen, eta,

horregatik, ez ziren ados jarri zenbait puntutan : ordena publikoan, Ertzantzaren

paperaz, kontzertu ekonomiko eta kupoetan, euskara, komunikabide eta

hezkuntzan, esaterako .332

Azterturiko garaian, Euskadiko Ezkerra abertzaletasun moderatuaren

beste ordezkaria dugu, bide autonomiko-instituzionalaren aldekoa .

Ezker abertzalean jaioa, ETAren barneko zatiketa batetik, 1 .974an

ETA(pm)k EIA alderdi politikoa sortu zuen .

EIAk 1 .977ko ekainaren 15eko Hauteskunde rokorretan parte hartu zuen

Euskadiko Ezkerra koalizioaren barruan, ezker abertzalean sorturiko Altsasuko

ahaiko ordezkariek ( AS osatzen zuten alderdi eta taldeek) parte hartzearen

aurkako erabakia hartu arren . Une honetatik, alderdiak gero jarraituko zuen

bide instituzionalaren defentsa aurreikusi zen, baita Autonomi Estatutu baten

aldeko apostua ere, independentziaren aldarrikapenari uko egin gabe .

«Tenemos confianza en que EIA . . . sabrá aprovechar su participación

en las elecciones para la consecución del Estatuto de Autonomía como

apoyo a unos métodos de lucha realmente populares y revolucionarios

hacia la construcción de un estado socialista vasco independiente' .333

332 os vascos y adrid . . . (44-48 . or .)
333 EGID , osé Antonio . Euskadiko Ezkerra . Viaje a la nada liburuan aipaturiko ETA
(pm)ren komunikatu batetan : Hautsi, 14 . zkia .
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Euskal Herriko autodeterminazioa ukatzen zuela-eta onstituzioaren

aurka azaldu bazen ere (gero, 1 .988an, Euskadiko Ezkerrako buruek erabaki

horri uko egin zioten eta publikoki onstituzioari bere atxekimendua azaldu

zioten), hortik sorturiko Autonomi Estatutuaren aide agertu zen Euskadiko

Ezkerra. ETA(pm)k bultzaturiko kanpaina bi adar nagusitan oinarritu zen :

- amnistian : «Estatutuarekinpresoak Icalera» .

- afarroaren integrazioan : «Estatutuarekin afarroa Euskadin» . 334

1 .979an Herri Batasunaren eta Euskadiko Ezkerraren arteko harremanak

gero eta okerrago bilakatu ziren .

334 Ibid . (75-76 . or.)
335 Ibid . (134. or.)
336 Ibid . (136. or.)

«Cada vez con más nitidez se van decantando dos proyectos

distintos e incluso contrapuestos. EE apostando por la institucionalización,

la moderación y la aceptación de la reforma y HB por el enfrentamiento con

el Estado, el rechazo al cuadro de la reforma y la exigencia de

reivindicaciones nacionales= .335

Egidok dioenaren arabera, EE normalizaziorako oztopo izan litezkeen

elementu ideologikoetatik urruntzen ari zen, eta sistema politiko espainiarraren

aldeko indarretara hurbildu zen .336 Azkenean, zatiketa baten ondoren, atal

batek alderdi berria, EUE, osatu zuen bitartean, buruzagi asko PSEra pasatu

ziren, lotura hau 1 .993ko urtarrilean publikoa egin zelarik .
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111 .1 . Ikerketaren objektua
Doktorego-tesi honen objektua honako hau da : autonomia,

autodeterminazioa eta independentziari buruzko diskurtsoen azterketa Egin eta

Deia egunkarietako iritzi-artikuluetan . Azterketa hau Trantsitzio-garaian

kokatuta dago, 1 .978ko onstituzioaren eta Gernikako Estatutuaren

erreferendu-kanpainetan, hain zuzen ere .

Bi egunkarien diskurtsoak aztertzea erabaki du ikertzaileak, egunkaria

aktore politiko garrantzitsua balta . Hector Borratek dioenez, egunkariaren

diskurtso publikoa, egunkariak lor ditzakeen eta eskuratu nahi dituen

helburuen arabera bideratzen da . Eragin batzuk interes- edo presio-talde batek

nahi dituenak dira, bere estrategia zehatzen araberakoak : partaide deneko

gatazkei irtenbideak ematea, sostengu batzuk lortzea eta beste batzuk

sendotzea, botere ekonomiko eta politikoko lekuetan hartzen diren erabakiak

beren interese¡ erantzutea, etab . Hauetako helburu batzuk oso beharrezkotzat

jotzen dituzte kazeta-arduradunek, eta beren estrategia osoa baldintzatzen dute :

etekin ekonomikoak eta gizartearengan eragin ahal izatea, alegia .337

omunikabideek -eta hauen artean egunkariek- funtzio politikoa dute,

eta hori honako ekitaldi hauetan zehaztuta dago :

a) Informazio politikoa zabaltzean (politikari askok berei buruz gaizki hitz

egitea nahiago dute, ùdltasuna baino) .

b) Agenda publikoa ezartzean (gero eta gehiago, "setting zerrenda"

izendatutakoak baldintzatzen du komunikabideen edukia) . Prentsa-

agentzietatik datozen informazioek homogeneotasunera jotzen dute .

337 B RRAT, H. El periódico, actor político. (150 . or .) . • . ..el periódico orienta su
discurso público y sus actuaciones en función del logro de ciertos efectos cuya
realización considera posible y deseable . Hay efectos deseados por este grupo de
interés con vocación de grupo de presión que se presentan como objetivos temporarios
de ciertas estrategias específicas : resolver satisfactoriamente los conflictos que le
tienen por participante, asegurarse ciertos apoyos y conquistar otros, lograr que las
decisiones de los centros de poder político y económico den satisfacción a sus propias
demandas. Hay efectos tan intensamente deseados que constituyen sus objetivos
permanentes y como tales configuran su estrategia global : lucrar e influir» .
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e) Interpretatu eta konektatzean .338 Politikariek gauza bera egin ohi dute ;
dituzten datuak beren interesen arabera ematen dituzte, gertaera batzuk
azpimarratuz eta beste batzuk baztertuz, eta baita testuinguru zuzen batean
kokatuz ere .

e) Etorkizunerantz zein iraganerantz proiektatzean (aurreko datuekin
loturik, eta etorkizunerako ekitaldiak edo ondorioak aurreratuz) .

f) Ekintzetara bultzatzean (batez ere, editorialen eta iritzi-artikuluen bidez) .

g) Desinformatzean (informazio batzuk izkutatuz) . Gertakizuna ixilarazten
saiatzen da; ixiltze honek aztarnak uzten ditu egituran eta komunikabideetan .

Hector Borratek, diskurtso politikoa aztertzeko orduan, egunkariak
abantailak eskaintzen dituela dio . 339 Autore honek dioenez, gaurkotasuneko
gaiak aztertzeko zerrenda propio bat ezartzen du egunkariak, berak hautaturiko
ahotsen bidez. Egunkariak diskurtso bat esaten du, eta esate honen bitartez
bere buruaz ere . hitz egiten du, batzuetan nahita, bestetan nahi gabe,
narratzailea, azaltzailea eta gatazka politikoaren partaidea den neurrian. Hau
da, egunkariaren bidez, gaurkotasunean izan diren ekintzak ezagutzeaz gain,
hauen interpretazioa eginda, gertaera hauen aurrean egunkariaren beraren
jarrera ere ezagutu ahal da. Bere aldetik, Peytarden usiez, prentsan ideologiak
irakurterrazak dira, batez ere osagai ideologikoa izkutatzen saiatzen denean .34o

Borratek dioenez, egunkariak adiezin batzuk onartuz eta beste batzuk
errefusatuz, bere iritzi propioa azaltzen du . Baina, egunkaria aktore politiko gisa

338 Ibid. (99 . or.) «También el político interpreta mediante una cadena de exclusiones,
inclusiones y jerarquizaciones de los datos que posee, concentrándose en un hecho o
contextualizándolo sincrónica y/o diacrónicamente»
339 Ibid. (114 . or.) « a principal actuación pública del periódico se realiza en cambio
en los escenarios que él mismo construye como estructuras de su propio temario, con
las voces que él selecciona para relatar y comentar la vida pública y periódicamente,
ante. una audiencia de masas, los temas de actualidad . El periódico actúa diciendo
este discurso. Y diciendo este discurso se dice a sí mismo de muchas maneras,
algunas intencionales, otras -las más reveladoras- sin intención de su parte, como
resultado inexorable de su triple actuación como narrador, comentarista y participante
del conflicto política .
340 PEYTARD, . " ectures d'une aire scripturale : la page de journal", in angue
Française , 28 zkia. arouse, Paris (39 . or.)
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aztertzeko orduan, garrantzitsuenak egunkariak berak antolatutako adiezinak

dira ; hauen bidez, honen ekintza estrategikoak agerian geratzen baitira .341

Informazio politikoa edonon aurki badaiteke ere -informazio politikoaren

sailean ezezik, iritzi-orrialdeetan ere-, Borraten ustez, eskenatoki

garrantzitsuenak lehenengo orrialdea eta editorialak dira . Era berean, iritzi

politikoa egunkarian zehar agertzen bada ere (publizitatean barne), iritzi-

orrialdeetan ageri-agerian dago .

Doktorego-tesi honen idazlearen asmoa 1 .978ko onstituzioa eta

Gernikako Autonomi Estatutuaren erreferendu/hauteskunde-kanpainetan Egin

eta Deia egunkarietan islatu zen euskal nazioaren autodeterminazio,

autonomia eta independentziari buruzko eztabaida aztertzea da. Debate hori

informazio-arloan islatu bazen ere, ikertzailearen helburua, iritzi-artikuluen

bidez, aipaturiko bi egunkarietan agertu ziren diskurtso abertzaleak aztertzea

da, hots, nola garatu zen Euskal Herriko autodeterminazioaren inguruko

diskurtsoa, beren burua abertzaletzat jotzen zuten bi egunkari hauetan .

111 .1 .1 . Egin eta Deia egunkarien
ezaugarriak
111 .1 .1 .1 . Egin

Ezker abertzalearen ikuspuntuak adieraziko lituzkeen euskal egunkari

gazte eta irekiaren beharra azaltzeko eta proiektu horrentzako dirua lortzeko

herriz herri egindako kanpaina baten ondoren, Egin egunkaria 1 .977ko iraiaren

29an eman zen argitara lehenengo aldiz, 1 .976ko azaroaren 27an sorturiko

RAI S.A. entrepresaren eskutik . Hasierako kapitala 11 milioi pezetakoa izan

zen, 11 bazkide fundatzaileek jarritakoa .

Atera baino lehen, eta finantziabideak lortzeko asmoz, Avui kazeta

kataluniarrak aurretik erabilitako formula bera erabili zuen, gizarte-sektore

341 B RRAT, H. Aipaturiko liburuan . (135. or .)
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askoren arteko kontu-partehartzaileen bidezko finantziabidea bain zuzen .

aister barru egunkari gurea eta egizalea egingo dugu» lemapean, Eginen

bultzatzaileek partehartzaileak bilatu zituzten Euskal Herrian zehar. Bakoitzari

2.000t k 100.000ra pezetako ordainketa eskatu zitzaion, bi urteko epe batean .

Epea amaitu ondoren, akzionistek emandako dirua berreskuratu ahal zuten,

edo dirua akzio bihurtu . Akzionista gutxik egunkaria maneiatu ahal ez zezaten,

inbertsiorako goi-muga ezarri zen .

Finantziabide ezberdinen bitartez, Eginek bazkideek emandako 120 milioi

pezeta (kapitala eta kreditu pertsonalak), kreditutan hartutako 120 milioi, eta

herri-finantziabidearen bidezko 100 milioi zituen kapital soziala lortu zuen .

Esan beharra dago, lehenengo momentuan 20.000 pertsonek partizipazioak

zituzten bitartean, ondorengo kanpainen ondorioz, kopurua 30 .000ra heldu

zela.342

Esan bezala, 1 .977ko irailaren 29an bere lehenengo zenbakia argitara

eman zuen, 12 pezetako salneurriaz. ehenengo orrialdean, proiektua posible

egin zuten guztiak agurtu zituen Eginek :

RA todos los que habéis esperado este periódico. A todos los que

habéis hecho posible que la espera termine hoy. Al grupo de fundadores

que arriesgó primero . Al millar de colaboradores del primero al último día .

A los ventitantos mil cuenta-partícipes que han dado sin exigir a cambio. A

los casi 150 trabajadores que, de cuanto poseemos, venimos volcando en

Egin todo lo transformable en ilusión y fuerza de trabajo. A los que

piensan que Euskal Herria, nuestro País Vasco Alava, Baja avarra,

Guipúzcoa, aburdi, avarra, Vizcaya y Zuberoa- no solamente tienen un

presente que aclarar y un futuro que hacer conjuntamente, para bien de

todos . uestro saludo también a cuantos piensan que Egin debe y puede

ser un instrumento para trabajar en Euskadi abriendo caminos a la nueva

sociedad; a cuantos trabajadores han levantado casa y familia para vivir

y trabajar entre nosotros, han enviado aportaciones económicas -de

342 ARA BURU eta SAGARZAZU, avier. edios de Comunicación Social (1936-1984)
liburuan eskainitako datuak . (470 . or.)
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Castilla, Cataluña, Galicia, Aragón, Andalucía, Extremadura- apoyo

moral y otras colaboraciones . Egin debe ser tan suyo como de todo el

pueblo vasco .

os trabajadores de Producción, Administración y Redacción

estamos comprometidos en la tarea de hacer Egin todos los días. a

empresa periodística es compleja y apenas si hemos conseguido nuestro

primer objetivo: salir en septiembre . Ahora nos queda justificar que

merecía la pena el esfuerzo que os hemos pedido para poder salir» .343

Finantziabide-era bitxi honek Eginen nortasunean ere eragin izan du.

Egin egunkari herritarra dugu, Euskal Herriko giza elkarte askorekin lotua, eta

beste edozein komunikabidek irakurlegoarekin duena baino harreman estuagoa

eta bereziagoa duena. Beste aldetik, inork egunkaria diruz kontrolatu ezin

izateak, askatasun handia eman dio zenbait gaiez hitz egiteko .

ariano Ferrerrek -lehenengo zuzendariak- azaldu zuenez, egunkari

berri horren helburua Euskal Herri osoarena, euskararen aldekoa,

independentea eta herriko gizarte-errealitatearekin konprometitua izatea zen .344

Eginen herri-sustraitasunaren adibide asko daude ; hauen artean, herri-

harpidetzaren bidez historian zehar lorturiko finantziazioa, edo urteroko Egin

egunaren ospakizuna. Azken hau, irakurlegoaren eta egunkariaren arteko

lotura eta identifikazioaren adierazgarria da .

Irakurleriaren eta komunikabidearen arteko loturaren beste ezaugarri bat,

uis uñez soziologoak aipatu du a Razón Vasca liburuan. Berak dioenez,

Eginen beste ezaugarri propioa, irakurleak berak ere informazio-iturriak Izatea

da:

tra característica propia de este periódico ha sido siempre la gran

cantidad de llamadas que recibe directamente de la calle, dando a conocer

343 Egin; 77-IX-29 .
344 FERRER, ariano . Punto y Hora aldizkarian, 1 .977ko martxoaren 31 . ». ..que sea
de todo el Pueblo Vasco, que reivindique el euskara, que sea independiente : y que
adquiera el compromiso con la realidad social del país» . .
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de manera segura hechos o versiones que de otro modo habrían quedado

silenciados o tergiversados, .345

Halaber, irakurleen partaidetasunaren beharra egunkariak berak azaldu

zuen bigarren zenbakiko iritzi-orrialdeetan, "EGI . Aquí nos falta tu firma"

epigrafean :

«En EGI sabemos que para que un periódico sea lo que tiene que

ser, no basta que cuente con profesionales de la información, ni con la

firma de expertos o famosos. Todo esto hace posible el derecho a ser

informado bien, pero no basta . o basta porque queremos que nuestros

lectores sepan que, además del derecho a ser informados, les corresponde

el derecho a informar. A dar a conocer sus puntos de vista, sus opiniones,

o simplemente, a poner de relieve temas que juzgan interesantes. Sin esto,

EGI quedará incompleto, por eso decimos al principio que aquí nos falta

tu firma . Porque eso es todo lo que pedimos, que los escritos vengan con la

debida identificación, (. . .),,346

Eginek hasieratik ezker abertzalekotzat jo du bere burua, baina alderdi

politikoekin loturarik gabekoa. ehenengo garafan, Euskadiko Ezkerra eta Herri

Batasunaren oinarrian zegoen Altsasuko ahaiaren inguruan bildutako sektore

hauslekoak elkarrekin bizi ziren komunikabide horretan . Horrela, oinarri

fundatzaileen bidez honako hauek ditugu : a) Euskadiko egunkaria izatea eta,

beraz, ikuspegi nazional batuarekin ; b) Euskadiko errealitate nazionala eta

honen errekonozimendu publikoaren bultzapena ; c) euskararen, hizkuntza

nazionalaren, defentsa eta irakurleei zerbitzu elebiduna (euskaraz eta gazteleraz)

emateko konpromezua eta, azkenik, d) zapalketa edo esplotakuntzaren aurreko

oposizioa, eta indar ekonomiko-finantziarioekiko zein politikoekiko

independentzia.347

ehenengo garai honek 1 .978ko frailera artean Iraun zuen, ariano Ferrer

zuzendaria izanik . Urte horretako abenduan, irentxu Purroy zuzendari izateko

345 UÑEZ, uis . a Razón Vasca. (192 .or .)
346 EGI , 1 .977ko irailaren 30a.
347 EGI , 1 .977ko urriaren 24a.
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hautatua izan ondoren, Egín Herri Batasunatik hurbilago ziren joeretara lerratu

zen, eta Euskadiko Ezkerrarekin loturiko sektoreak egunkaria utzi zuen . Baina,

aldaketa hori ez zen barca edo baketsua izan, gatazkatsua baizik ; greba baten

ondoren gertatu zen-eta .

Francisco etamendiak, rtzik, dioenaren arabera, bi sektore hauen arteko

lehia Estatutuaren inguruko eztabaidarekin loturik egon zen, ETAtik

trantsizioan jaiotako bi alderdiek jarrera ezberdinak mantendu baitzituzten

erreferenduaren aurrean : Euskadiko Ezkerrak, Estatutuaren aldekoa, eta, Herri

Batasunak, berriz, abstentzioaren aldekoa .

' a disyuntiva entre la aprobación del Estatuto de Autonomía

enfrenta no sólo las actitudes tácticas, sino la estrategia global de las dos

esferas socio-políticas nacidas de ETA en los años de la transición; esta

oposición tiene un reflejo directo en la lucha por el control del principal

medio informativo de la izquierda abertzale, Egin» .348

irentxu Purroy zuzendari izendatzearen aurrean langileek egin zuten

huelga onstituzioaren erreferenduaren ondorengo egunetan suertatu zelarik,

Administrazio- eta Fundatzaileen ontseiluak argitaraturiko ohar batean esan

zuenez, horrek eragin handiak izan zituen azterturiko garaian .

«Ha conseguido que nuestro periódico no haya podido hablar en este

periodo post-referéndum en el que tan importante hubiera sido su

aportación de cara a nuestra futura articulación política vasca, después

del rechazo de Euskadi a la Constitución . o ha informado de la gran

represión que en este momento está desatándose en nuestro pueblo».349

1.978ko udaberriaren azkenalditik aurrera, Herri Batasunaren inguruko

sektorea nagusi izan zen ontseiluan, kapital gehiena kontrolatu ondoren .

Bestalde, prentsaren krisialdiak eragin handia izan zuen Egine n

finantziabidean . Horregatik, 1 .978ko martxoaren 3ln, 150 milioi pezeta bailo

348 ETA E DIA, Feo ., Euskadi Pueblo y ación. ; 1V. tomoa (93-101 . or .)
349 EGI , 1 .978ko Abenduak 20 . ehenengo orrialdean argitaraturiko komunikatua .
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zituzten letrak saldu behar izan zituen egunkariak ; 40 akzionista berrik milioi

bat pezetako partizipazio bana erosi zuten, eta Fundatzaileen Asanbladan

gehiengoa osatzera pasatu ziren. Akzionista berri hauek HBtik hurbilago zeuden

eta sektore hauslearen aldekoak ziren, Estatutuaren aldekoen posibilismoaren

aurka. Besteak beste, administrazio-kontseiluan ose uis Elkoro eta Patxi

Zabaleta, HBko politikari ezagunak sartu ziren ; baita ere Perez ievas, Xabier

nôrr, Garmendia, Uranga, .A. Retolaza, Etxaburu, anzano, Salinas eta Perez

Herrera . Bere aldetik, fundatzaileen ontseilua honako pertsona hauek osatzen

zuten: lehendakaria, osu Barandika ; ikel asa, idazkaria ; eta Bokalak, Pedro

arunbe, Goya, . uis izundia, Barinaga, urga, Peñagarikano . Euskadiko

Ezkerrako izundia eta Peñagarikanoren ondoan, ontseiluan ETA (m)ko

presoen abokatu ospetsua zen Iñaki Esnaola ere bazegoen.350

osep aria Casasus idazle kataluniarrak egunkarie buruz egindako

safikapenaren arabera, Egin kazeta informatibo-sentsatzionalista dugu.351 Era

berean, informazioa eta iritzia nahasturik daudela dio, egunkari honetan

funtzio kritikoa eta komunikazio ideologikoarenak garrantzi handia baitute,

honi lehentasuna ematen zaiolarik . Gainera, formula hori ez dator eredu

interpretatibo-sensatzionalistaren gradazioaren ondorioz, aurretik iritzizko giza

sektore zehatz baten plataforma den egunkariak arrazonaturiko prozesu baten

ondorioz baizik.

Ezaugarrien artean, azterturiko garaian Iritzi-Saila 12-13 orrialdeetan

kokatzen zela esan behar. Sailez sail, edukia honelaxe banatzen zen: tokiko

informazioa, Euskadi, Estatua, undua, Iritzia, honen ondoren Galak, ultura-

Gizartea, eta, azkenengo orrialdeetan, telebista eta jolas-denborapasakoak .

Azterturiko garaian ez zen astelehenetan argitaratzen .

1 .992an egindako azken egituraketara arte, oso gutxitan argitaratzen zuen

bere iritzi propioa editorialen bidez ; horren ordez, . Iratzarrek sinaturiko asteko

kronikak editorialaren funtzioa betetzen zuen . Horregatik, oso adierazgarria da

350 U ZUETA, Patxo . Deia, 78ko Abenduaren 23an . « rtzi»k aipatua, Euskadi Pueblo y
ación obran; IV. tomoa. (93-102 .or .)

351 CASASUS, osep aria eta R IG, Xabier . a premsa actual. Introducció als models
de diari. (61-76 .or .)
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onstituzioaren inguruan zenbait editorial argitaratu zuela, Eginek berak

horren aurrean jarrera zehatza hartu zuelarik .

ose aria Caminosek dioenez, Egin erreferentzia-egunkarla izan zen

Trantsizio Politikoan zehar; aide batetik, euskal abertzaletasun

independentistaren ideien isla izateagatik, eta bestetik, ETA erakunde

armatuaren komunikatuak argitara emateagatik, estatuko eta Euskal Herriko

politikari gehienek mahai-gainean zuten lehenengo orduan, eta erabaki politiko

batzuk kazeta hau irakurri ondoren hartuak izan zirela dio .352

Bere aldetik, uis uñezek ere egunkari abertzalearen erreferente-funtzioa

azpimarratu du.

Informazio politikoari dagokionean, bai Eginek zein Deiak sektore politiko

ezberdinei zuzentzea izan dute ezaugarri nagusietariko bat. Deia Eusko Alderdi

eltzalearen inguruko erreferentzia izan zen bitartean, Eginen lehenengo

garaian ez zegoen oso joera politiko zehaztua, baina nazionalismo ezkertarriaren

aide argi agertu zen beti, EA ren zalantzagarritasunaren aurka . ehen aipatu

denez, 1.978ko abenduaren ondoren, HBren jarreretara hurbildu zen.

111.1 .1 .2. Deia

« a existencia de Egin no sólo ha supuesto el conocimiento público

de ciertas realidades ocultas, sino que además ha marcado y

condicionado indirecta pero profundamente el trabajo de los restantes

medios de comunicación . De no ser por Egin, los demás periódicos, las

radios y las cadenas televisivas habrían podido silenciar o atenuar las

informaciones que disgustan a los poderes dominantes en la sociedad» .353

Trantsizio Politikoan sortu zen lehenengo egunkaria izan zen. 1 .977ko

ekainaren 8an jaco zen, Editorial Iparraguirre S.A. enpresaren eskutik, ekainaren

352 CA I S ARCET, . . Transformación de la prensa guipuzcoana durante la
Transición Política . a Voz de Euskadi : acimiento y fracaso de un proyecto
informativo . (193 . or .)
353 UÑEZ, . Aipaturiko liburuan. (192 . or .)
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15ean egiteko ziren lehenengo hauteskundeen bezperetan .354 Hauteskunde-

deialdira heltzeko asmoz, presaka ibili ziren argitaratzaileak, bigarren zenbakian

zuzendaritzak aitortu zuenez, "Irakurteak mintzo" irakurlegoaren iritzia

jasotzeko sailaren aurkezpenean .355

Argitaratzaileen asmoa egun batzuk lehenago kaleratzea izan bazen ere,

arazo burokratikoak medio, Deia berandu heldu zen bere lehenengo zitara .

Horrela justifikatu zuen atzerapen hori bere irakurleen aurrean :

»Gure irakurleei : Irakurleei azalpen bat zor diegu. Adierazi genien,

oan den larunbatean Deia kalean egongo zela . Egunkaria hitxita* eta

makinan zegoela, adrid-etik Información y Turismo deritzaion

inistraritzako sinapena falta zela esan ziguten, egunkaria kaleratzeko

behar zen azken betebeharra . Ahalegin guztiak eginagatik, ez genduen

oztopo hau gainditzeko ahalmenik izan . Ziur aski, ez dute irakurleak

ulertuko, guk utertzen ez dugun bezala, nota ezkon diteken

Administralgoaren jatorri demokratikoa erakusteko nahi hori eta honelako

jarrera. Gure egunkariak jomuga nagusirik badu, gure herriko itxaropenen

bozgailu eta ibilgailu izatea da . Batez ere baztertuak egon diren edo

komunikabide hitxi* eta bereizketak jota bide gabe utzi dituen ametsak.

Gure irakurleekin igaro nahi genituen egun garrantzitsu batzuk galdu

ditugu (. . .)» . 356

Bere lehenengo asmoa euskal abertzaletasunaren sektore moderatuei

zuzendua izatea zen, baina Eusko Alderdi eltzalearekin identifikazio zuzenik

izan nahi gabe. 25 bazkide fundatzaileek eta 600 akzionistek orokorrean

354 DEIA, 1 .977ko ekainaren 8a . Hauteskunde-kanpainan agertzeko asmoa
egunkariak berak azaldu zien Irakurleel bere lehenengo zenbakian . "Cuarenta años
después" izenburuko artikuluan : •(. . .) Hemos luchado contra reloj para poder estar
presentes en los grandes acontecimientos políticos que se nos avecinan».
355 DEIA, 1 .977ko ekainaren 9a. (3 . or.) »Edozenbatek uste zuen, eta guk ere tarteko,
euskal egunkariren baten agerpenak hainbat urtetako landutasunaren frutu izan
behar zuela. Gero gertatu da, ostera, harrapataka batean egin behar izan dela guztia.
rain dela hilabete ez genekien egunkari honetan aritu behar genuenik ere . au edo

bost aste hauetan la hutsetik hasí behar izan dugu, eta prexako hutsak, erruak,
ezinak eta kezkak begi bistan dira (. . .)» .
* Horrela jatorrizko testuan .
* Horrela jatorrizko testuan .
356 DEIA, 1 .977ko ekainaren 8a .
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emandako 90 milioi pezetei, herri-ekimenaz lorturiko beste 1 .000 pezetako
harpidetzak ere gehitu zitzaizkien .

Herritartasuna sendotzeko asmoz, elkartearen lehenengo agirietan

debekaturik zegoen pertsona batek 150 akzio baino gehiago izatea. Beranduago,

neurri hori bertan behera geratu zen proiektuaren bideragarritasuna

bermatzeko, eta gaur «inork kapital osoaren %5 bain ezin du izan» .357

inarrietan, egunkari honek informazio zuzen eta egiazkoaren

defendatzailetzat jo zuen bere burua . Halaber, giza eskubide indibidual eta

kolektiboen aldekoa agertu zen, euskal gizartearen garapen solidarioa bultzatuz .

Garapen hau euskal tradizioa, kultura, hizkuntza, politika eta elkarbizitzaren

defentsa modura ulertu behar da, «erakunde politiko sozial demokratiko, justu eta

aurrerakoien barruan» .358 Era berean, Euskadiko askatasunaren aldeko burruka

aldarrikatu zuen bere lehenengo zenbakian :

«Este es un periódico de Euzkadi para Euzkadi . En la primera fila

de prioridades figura el derecho de nuestro pueblo a recuperar, conservar

y desarrollar su propia identidad en lengua, cultura e instituciones. (. . .)

En esta línea, DE A insistirá en el derecho que Euskal Herria tiene a

poseer instituciones propias de Gobierno, libremente elegidas, viviendo

solidario y fraternalmente con todos los pueblos, especialmente con los de

la Península, según formas adecuadas a las posibilidades y necesidades

de los nuevos tiempos-.359

Hasieratik, EA tik bereizten saiatu bazen ere, 360 lehenengo akzionisten

artean, gero alderdi jelkidean ardura handia izan zuten pertsonen izenak agertu

ziren; besteak beste, esus Duñabeitia, ichel Unzueta, Eli Galdos, ucio

357 AUT RE BATZU . a Comunicación en las aciones sin Estado. (242 . or .)
358 ARA BURU eta SAGARZAZU, . Aipaturiko liburuan . (470 . or.)
359 DE A, 1 .977ko ekainaren 8a.
360 DEIA, 1 .977ko ekainaren 8a . ehenengo zenbakian alderdiekiko independentzia
aldarrikatu zuen : •DEIA sale como un periódico independiente . Queremos huir de
cualquier partidismo que condicione la libertad informativa. o somos altavoces de
nadie.
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Aginagalde, Sabin Zubiri, uis aria Retolaza, Carmelo Renovales edota esus

aria Alkain .

ehenengo etapan, Deiak erregimen frankistaren aurka adierazten zuten

iritzi publikoaren korronte guztien biltokia eskaini zuen . Baina, garai horretan,

euskal politikari buruzko gai garrantzitsuetan egunkariak erakutsitako

defnizio-faltak porrotera eraman zuen formula hori .

Geroago, EA k politikan ordezkatu duen euskal abertzaletasun

instituzionalarekin identifikazio estuagoa duen proiektuaren aide bideratu zen,

baita finkatze ekonomikoa lortzearen aide, zeren hasieran indartsu eta sendo

jaio arren, laster defizitario bihurtu baitzen .

Casasus eta Roigek ezarritako tipologiaren arabera, Deia egunkari

informatibo-sensatzionalista dugu, baina informazio-iritzia batzen dituen

kazetaren ezaugarri batzuekin. Funtzio kritikoa izan ez arren, badu iritzi-sektore

baten plataforma izatearena. Iritzi-orrialdeak hasieran kokatzen ziren, eta ez zen

beti editorialik idazten . Aipatzekoa da, Gernikako Estatutuaren inguruan bere

jarrera zehatza azaldu zuela, egunkariak berak sinaturiko iritzi-artikuluen bidez ;

jarrera zuzen hori, Deiak hasieratik aldarrikatutako euskal erakundeen aldeko

egoeraren defentsarekin lotu behar da.

ose a Caminosek bere doktorego-tesian azaldu duenez,

«hasta la actualidad, Deia ha jugado fundamentalmente el papel de

periódico vinculado a las aspiraciones políticas del Partido acionalista

Vasco y de las nuevas instituciones autonómicas vascas en las que ese

partido ha jugado un protagonismo importante-.361

361 CA I S ARCET, . . Aipaturiko liburuan . (194. or .)
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111.1 .2 . Zenbait apunte, aztertutako
garaiari buruz (Trantsizio Politikoa)

Trantsizio Politikoa izenaz ezaguturikoa denboran kokatzeko orduan,

desadostasun batzuk daude historialarien artean . iguel A. Apariciok

Trantsizioan bi garai bereizi behar direla azaldu du: lehenengoa, Arias

avarroren Gobernuan kokatu duen bitartean, bigarrena, Suarezen gobernuan

datatu du autore honek. Beraren ustez, Trantsizio Demokratikoa 1 .977ko

ekaineko hauteskundeetan itxi zen .362

Beste teorialari batzuek, aldiz, garai honen hasiera Carrero Blancoren

hilketan ezarri dute, hau da, 1 .973ko abenduaren 20an. Francok izendatutako

gobernu-presidentearen heriotzak erregimenaren oinarrian jo zuen,

diktadorearen jarraikortasuna kolokan jarriz .

Francoren heriotzaren data bera, 1 .975eko azaroaren 20a, Trantsizioaren

lehenengo eguntzat jo dute beste historialari batzuek ; uan Carlos I erregeak bi

egun geroago bere kargua zin egin zuenean, frankismoa hil zela argi utzi zuela

uste dute-eta .

ario Caciaglik, berriz, Trantsizioaren hasiera-puntua 1 .976ko uztailaren

3an kokatu du; egun horretan, errege espainiarrak Arias avarro bere kargutik

kendu eta Adolfo Suarez Gobernuko presidente izendatu zuen-eta .363

Amaiera ezartzeko orduan ere ez dago adostasunik teorialarien artean .

Apariciok 1 .977ko hauteskundeetan kokatu du Trantsizioaren bukaera . Hala

ere, tartean izandako estatu-kolpea emateko salaera batzuek frogatu zutenez,

hauteskundeek ez zuten demokrazia-sistemaren jarraikortasuna bermatu .

362 APARICI , . A. Introducción al Sistema Político y Constitucional español . (14 . or.)
363 CACIAG I, . Elecciones y partidos en la transición española. (8 . or.)
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Beraz, autore batzuen ustean, demokrazia finkaturik zegoelako froga

1.982an PS Ek hauteskunde orokorretan gehiengoa lortzea izan zen; are

gehiago, dena lotu eta ondo loturik zegoela argi geratu zen, gobernuak TA en

erreferenduan bere politikaren sostengua lortu zuenean, 1 .985eko martxoaren

11n bain zuzen ere .

orenzo Espinosak idatzitako Euskal Herriko historian, abertzaletasun

politikoarentzat garai honek duen garrantzia azpimarratu du. Beraren aburuz,

1 .978tik 1 .987ra erreforma espainiarra ezartzen saiatzen zen bitartean, ASen

finkatze politikoa eta HBren partaidetza politikoaren prozesua izan zen . Era

berean, ETAk bere estrategiaren lehen atalari erantzun gubernamentala lortzeko

saioak egin zituela dio Espinosak. Alde batetik, 78ko onstituzioa sinatu eta

ezarri zela, eta, bestetik, alderdi autonomikoak zein Espainiako ezkerrekoak

erreformaren aide agertu zirela azpimarratu du .364

Trantsizio garai honen barruan badaude abertzaletasunaren ikuspuntutik

oso une garrantzitsu bi : onstituzioaren eta Gernikako Estatutuaren

onarpenak .

Euskal abertzaletasuna baztertua izan zen 78ko onstituzioaren idazketa-

prozesuan . Era berean, testua aldatzeko EA -k egindako saioek porrot egin

zuten. Testu konstituzionalak Espainiaren batasuna oinarri eztabaidaezin

modura ezartzeak, eta euskal foruen ukapenak, abertzaletasunaren arbuioa

bultzatu zuen.

1 .978ko urriaren 31n, Espainiako ongresuak eta Senatuak

onstituzioaren testua onartu zuten, bertan 345 diputatu zirelarik (guztira,

350k osatzen zuten ganbara legegilea) . 325 parlamentariek aldeko botoa eman

zuten, eta 6k ezezkoa: Euskadiko Ezkerrako Francisco etamendiak, rtzik, eta

Alianza Popular alderdiko beste bostek . 14 abstentzio izan ziren, hauen artean

EA -ko 6 ordezkariena. Senatuan, 239 ordezkatietatik, 226k aldeko botoa eman

zuten, eta bostek ezezkoa, . . Bandresek ordezkatu zuen taldearenak tartean .

Zortzi abstentzio zenbatu ziren, hautako bost EA -ko senadoreei zegozkienak .

364 RE Z ESPI SA, . . Historia de Euskal Herria (111). El nacimiento de una
nación. (284 . or.)
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Eusko Alderdi eltzaleko diputatu eta senadoreek abstentzioaren aldeko
kanpainari ekiteko Euskal Herriari «gutun» bat zuzendu zioten komunikabideen
bidez, alderdiaren jarrera azalduz .365 eltzaleen errefusapena honako puntu
hauetan oinarritu zen:

1_a Euskal Herriaren eskubideen ukapen eta ezezagutzan . ahiz eta giza
eskubideen alorrean aurrerapenak izan zirela onartu, euskal herraren talde-
eskubideak ukatuta zeudelakoan, gizabanako- eta talde-eskubideen arteko
banaketa artifiziala arbuiatu zuen .

2_a Estatuaren kontzeptu demokratikoan . onstituzioak ezarri zuen
erdirapenaren aurka agertu zen.

3_a Euskal eskubideak testu konstituzionalean sartzeko, EA -k egindako
proposamenen ukapenean eta beste alderdien «itxutasunean».

4_a Euskal Herria kontsentsutik kanpo geratzean .

Hala ere, alderdi jeltzaleak ez zion onstituzioak zabaldutako esparru
politikoari guztiz ezetz esan nahi, eta hark ezarritako aurrerapenak onartu
zituen; horregatik, ez zuen ezezkorik eskatu, abstentzioa baizik .

Ezker abertzaleko indarrek, berriz, sistema osoari errefusapena adierazteko,
ezetza eskatu zuten .

onstituzioaren erreferendumaren emaitzak honako hauek izan ziren :

a) Araban: abstentzioa, %40,31 ; baiezkoa, %42,22; eta ezezko botoa, %11,3

b) Bizkaian: abstentzioa, %56,06; balezkoa, %31,14; eta ezezkoa, %9,5 .

d) Gipuzkoan: abstentzioa, %56,55 ; baiezkoa, %27,74 ; eta ezezkoa,
%29,82.

365 Iñigo Aguirre, Xabier Arzalluz, Gerardo Bujanda, osé Angel Cuerda, Yosu
Elorriaga, anuel de Irujo, Andoni onforte, Iñaki regui, epa Sodupe, itxelUnzueta, arcos Vizcaya eta Federico Zabala jelkideek sinatu zuten gutun hori .
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e) afarroan: abstentzioa, %33,43 ; baiezkoa, %50,39 ; eta ezezkoa, %11,29 .

rokorrean, Hego Euskal Herrian, biztanlegoaren %63 onstituzioaren

aurka azaldu zen, eta baiezkoaren aldeko botoa %37ek soilik eman zuen.

Halaber, Trantsizio-garai honetan garrantzi handiko beste gertaera bat

Gernikako Estatutuaren onarpena izan zen . Horren inguruan, indar abertzaleek

nahi zuten nazio-era argitu behar izan zuten, autonomia, autodeterminazio

edota independentziaren aldeko jarrerak agerian utziz .

Punto y Hora astekarian egindako adierazpenetan, ETAk Estatutuaren

aurrean hartutako jarrera azaldu zuen .366 Erakunde armatuaren ustez, (a)

Estatutuak Euskal Herriko nazio-subiranotasuna eta autodeterminazio-

eskubidea ukatzen zituen ; (b) ez zuen Hego Euskal Herriko esparru nazionala

onartzen ; (e) euskara gaztelaniarekiko menpekotasunean kokatu eta egoera

diglosikoa legeztatzen zuen; (d) indar errepresiboak beren tokietan birbaieztatzen

zituen, mugagabeko ahalmen eta konpetentziak emanez ; (fl klase zapaltzaileen

aldeko kontzertu ekomikoak arautzen zituen, eta langileen interesen aurkako

angileen Estatutua inposatzen saiatzen zen; eta, (g) Euskal Herriak

errefusatutako onstituzioak ezarritako demokraziari, eta langileria eta

euskaldungoaren aurkako mugapenei kateaturiko Estatutua zen . Horregatik

arbuiatu zuen .

Herri Batasunak, bere aldetik, antzeko argudioak ezagutzera eman zituen

abstentzioaren aide, prentsan argitaraturiko komunikatu baten bitartez :367 1)

Estatutua, Euskal Herriak errefusatutako onstituzioaren barruan kokaturik

zegoen; 2) autodeterminazio-eskubidea ukatzen zuen ; 3) afarroa, Hego Euskal

Herriko beste herrialdeetatik sakabanatzen, eta Hego Euskal Herriaren batasuna

oztopatzen zuen; 4) Ipar Euskal Herriko herrialdeekiko harremanak baztertzen

(ahanzten) zituen; 5) euskarari dagokionean, elebitasun abstraktoa onartzen

zuen, eta ikasi zein erabiltzeko tresnarik ez zuen jartzen ; 6) F Pek euskal

lurraldean jarraitzen zuten ; 7) preso eta erbesteratuen egoera ez zuen hobetzen;

366 Punto y Hora ; 1 .979ko urriak 14-21 . E Estatuto niega la soberanía nacional de
Euskadi" izenburupean argitaraturiko elkarrizketan .
367 Egin; 1979ko urriaren 20a .

* 182



8) langileen arazoel ez zien irtenbiderik ematen ; 9) emakumeen eskubideak ez

zituen kontutan hartzen; eta, azkenik, 10) gazteen nahiak eta interesak

baztertzen zituen eta, ingurugiroaren kontrola ez zuen euskal eskuetan uzten.

EA k eta Euskadiko Ezkerrak, aldiz, Estatutuaren aldeko kanpaina egin

zuten . anpaina horren ardatz nagusiak honako hauek izan ziren: aide batetik,

Estatutuak autonomiaren bidez euskal autogobernua eta gestioa onartzen

zuela ; eta, bestetik, ekonomia, segurtasuna, osasuna eta beste zenbait

konpetentzia euskal eskuetan uzteaz gain, Estatuturik gabe ezer lortuko ez

zela. Estatutua lehenbailehen onartu behar zelakoan ziren -beste herrialdeek

lortu aurretik-, nahiz eta jakin bazekiten, euskal autodeterminazio nazionala

ez zuela guztiz burutzen, baina ezer ez izatea baino hobea zelako idela

bultzatuz. Gernikakoa gutxieneko estatutu modura definitu zuten .

Estatutuaren erreferenduaren emaitzak honako hauek izan ziren:

a) Zentsu osoa (1 .541 .775): boto-emaleak: 921 .225, %59,7; abstentzioa,

620.225, %40,23; baiezkoak, 832.095, %53,96; eta ezezkoak, 47 .368, %3,07 .

b) Bizkaian : (859.943) : boto-emaleak : 507.487, %59,02; abstentzioa,

352.356, %40,98; baiezkoak, 406.544, %47,27; eta ezezkoak, 25 .072, %2,91 .

c) Gipuzkoan: (507.002) : boto-emaleak: 303.459, %59,85; abstentzioa,

198.821, %40; baiezkoak, 279.015, %55,3 ; eta ezezkoak, 12 .289, %2,4 .

d) Araban: (174.930): boto-emaleak: 110.664, %63,23 ; abstentzioa, 64.326,

%36,77; baiezkoak, 92.536, %52,9; eta ezezkoak, 10 .017, %5,7 .
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111.1 .3 . Iritzi-artikuluak, egunkarien
ideologiaren isla eta bitartekariak

Esteban oranek dioenez, egunkarietako iritzi-artikuluen bidez, ideiak

defendatzen edo burrukatzen dira ; hau da, iruzkin, kritika, editorial eta

zutabeen bitartez, eta ez gertaeren azalpenaren edo informazioaren bitartez .

Berak dioenez,

» o cabe la neutralidad, el tratamiento aséptico de la noticia, en el

periodismo de opinión. Para bien o para mal, el comentarista, el

editorialista, el crítico y el columnista, están dirigiendo al público en una

dirección determinada. Y aunque quizá esto no suene bien a muchos, la

realidad es que son propagandistas de un modo de vida, de una doctrina,

de unas ideas preconcebidas» .368

Azterketan, beraz, iritzi-orrialdeetan agertzen diren artikuluak ikertu ditut .

Batzuk iruzkinak dira, eta beste batzuk egunkarien iritzi propioak azaltzen

dituzten editorialak. Hauez gain, maiztasunez agertu diren sinaduradun

artikuluak ere, hau da, zutabeak, aztertu dira, noizbehinkako iruzkinak

baztertu gabe. Artikulu-mota hauek guztiak aurki daitezke egunkarietan, eta

guztien artean Ideologia ezartzen dute. Azterketa honetan, irakurleen gutunak

baztertuak izan dira, irakurlegoaren iritzia azaltzen baitute, eta ez

egunkariarenak, askotan biek bat egin arren .

111.1 .3.1 . Iruzkina

Esteban oranek dioenez, iruzkina, eguneko informazioa osatzen duten

gertaeren artean azpimarratzekoak diren albisteen argitzapen edo azalpena

da. 369 Albistearen testu-ingurua publikoaren aurrean azaltzen da, eta

gertaeraren aurreko datuak eta ondorioak eskaintzen dira . Informazioaren

aspektu alpagarrienak aurkezten dira, ikuspuntu pertsonaletik .

368 RA T RRES, Esteban . Géneros del periodismo de pinión. (10-11 . or .)
369 RA T RRES, E. Aipaturiko liburuan . (125-126 . or .)
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Iruzkinak gertaerari buruz egunkariak duen iritzi ofiziala islatzen duenean,

artikulu editorial bihurtzen da. Aurretik ezarritako arau batzuen arabera

aurkezten denean -hots, maiztasuna, aurkezpen berezia eta orrialde finko

batean kokatzea-, zutabea bilakatzen da.

Hector Borraten esanetan, zutabea iritzi-orrialdeetan agertzen den notizia

politiko garrantzitsuaren komentarioa da, honek editorialik merezi ez duenean .
Ez dira ohi-ohikoak, baina gaurkotasunarekin, batez ere azaleko gaiekin, loturik
daude .

Iruzkinaren kasuan, autorearen iritzia agertzen da, irizpena agerian uzten

duen interpretazio esplizitua da. Testuaren autoreak ebaluaketa egiten du,
berau da bere portaera publikoki azaltzen duena, bere balore, arau eta interesen
arabera. Borratek dioenez, iruzkinak autoreen arabera sailkatzen dira,

bereizturiko bi arlo hauek daudelarik : egunkariaren beraren iruzkinak edo

artikulu editorialak, eta berripaperean argitaratzen diren artikuluak, iruzkinak,

zutabeak, irakurleen gutunak, hemeroteka edo prentsa-laburpena eta humore

grafikoa, izen-deiturez sinatua . Bien arteko ezberdintasun nagusia, autorea da:
editorialetan agertzen den iritzia egunkariarena den bitartean, iruzkin, zutabe
eta beste iritzi-artikuluetan, sinatutako idazleen usteak islatzen dira .37o

artin Vivaldiren definizioaren arabera, iruzkina honako hau da:

Escrito de muy vario y amplio contenido, de varia y muy diversa

forma, en el que se interpreta, valora o explica un hecho o una idea

actuales, de especial trascendencia, según la convicción del articulista» .371

370 B RRAT, H . Aipaturiko liburuan . (132-133 . or .) •(. . .) a opinión se articula con la
interpretación explícita : es interpretación explícita con evaluación . Es el autor del texto
el que hace la evaluación, el que comunica públicamente su toma de posición decidida
en función de valores, normas e intereses. (. . .) En tanto que en el campo de los relatos
pone fronteras por temarios (. . .), ; en el de los comentarios las implantan los autores,
delimitando rígidamente así dos áreas claramente diferenciadas : la de los
comentarios del periódico o artículos de columnistas y colaboradores, cartas de los
lectores, revista de prensa, humor gráfico.
a diferencia entre ambas áreas se basa precisamente en la autorice: la del periódico
que comenta y opina en los editoriales, y la de ciertos individuos -columnistas,
colaboradores, lectores, humoristas gráficos- que comentan y opinan por cuenta
propia, en su propio nombre y no en nombre del periódico» .
371 ARTI VIVA DI, G . Géneros periodísticos . Reportaje. Crónica. Artículos . (176 . or .)
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Beraren ustez, artikuluan, garrantzitsuena egileraren iritzia da; eta

aztertu, iruzkindu, interpretatu edo baloratu diren ideiek, artikuluaren mamia

osatzen dute .

Vivaldiren aburuz, artikuluaren idazlea oso inportantea da eta, horregatik,

kasu gehienetan testuak sinatzen dituzte . Gaiari dagokionean, ez dago mugarik,

interesa eta gaurkotasuna salbu. Argitaratzen den mundua autorearena da.
Artikulu-egilearen helburua, ideiak bideratzea eta lekoratzea da ; berak bereizten

duenez, informazioa erreportaietan eskaintzen da eta iritzia editorialeei edo

zutabeei dagokie .

Beste aldetik, orenzo Gomisen iritziz, kazeta-iruzkinaren funtzioak

-demokrazia batean gizartea iritziaren isla den neurrian- lau dira :

- Gobernuan daudenei informazzea .

- Erantzuteko aukera eskaintzea .

- Aukera handien egitura eta harrera zabaltzea .

- Partaidetasuna eta kontsentsua bultzatzea .372

111.1 .3.2 . Zutabea

Zutabea leku finko batean eta erregulartasunez pertsonak berak sinatzen

duen iritzi-artikulua da. Zutabe politikoak gai berezien barruan sailkatzen diren

bitartean, tema orokorrei buruzko zutabeen barrean, politikoez gain, beste tema
asko ere sartzen dira .

Esteban oran Torresek zutabeari buruzko definizio asko jaso ditu

Géneros periodísticos izeneko liburuan .373

artin Vivaldiren ustez, zutabea hauxe da:

372 SA TA ARIA, . El comentario periodístico . os géneros persuasivos. (58-59 . or .)
373 RA T RRES, E. Aipaturiko liburuan. (163 . or .)
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du.

374 Ibid .
375 Ibid .
376 Ibid .
377 Ibid .
378 Ibid .

«el espacio fijo que un medio de comunicación asigna a una

determinada firma».374

A. Ussiaren iritzian, zutabeen bidez kazetaritza ausarta egiten du sinatzen

duen autoreak :

» a columna es una opinión firmada a través de la cual su autor

realiza un acto de periodismo valiente (. . .) porque uno se juega su

prestigio en cada afirmación que hace, y se atiene a las consecuencias» .375

Enrique loreten aburuz, irakurleak zutabean informazioari buruzko

orientabidea bilatzen du;

»la columna es un espacio fijo del periódico al que el lector recurre

buscando un resumen de información y una orientación respecto a ella».376

orenzo Contrerasek, bere aldetik, autorearen askatasuna azpimarratzen

»Es libre porque uno escribe lo que le da la gana y como te da la

gana, siempre y cuando, claro, tenga fundamento. A la vez es de los que

más responabilidad exige, porque en cada artículo se juega uno su

prestigio» .377

anuel Blanco Tobioren ikuspuntutik, zutabearen bidez informazioa

filtratzen da :

«la columna cumple la función de servir como un embudo que filtra,

ordena y hace accesible mucha información en pocas palabras

razonadas».378
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aime Campmanyren esanetan, zutabearen helburua irakurleari ekintza

baten aurrean hausnarketarako elementuak eskaintzea da:

dio :

«llama la atención del lector hacía acontecimientos especiales y

ofrece elementos de juicio para que el público medite, reflexione o abra los

ojos ante una realidad que en principio no se ve muy claramente«.37

orenzo opez Sanchok zutabea irakurlearekin komunikatzeko lekua dela

«un reducto en el que un periodista se comunica con los lectores,

contribuyendo a formar opinión, a orientar o a entretener, al tratar con

conocimiento de causa algún tema de un ámbito específico« . 3so

Tradizionalki, zutabe bakar batean eta orrialdeko albisteetatik bereiztuta

agertu bada ere, gaur egun taxuera ezberdinez aurkezten da . Artikulu-mota

honen ezaugarri nagusia, kolaboratzaile finkoaren sinadura izatea da.

oran Torresen iritziz, zutabe-egilearen lanak bi ezaugarri izan behar ditu :

a) Sinesgarritasuna . so garrantzitsua da. Argudioak, frogaturiko

datuetan baino gehiago, esandakoaren sinesgarritasunean oinarritzen dira.

b) Askatasuna. Idazlea askea da nahi duena esateko. Gehienetan, idazlea

egunkariaren ideologiarekin bat dator.

379 Ibid .
380 Ibid . (163-164 . or .)
381 Ibid . (167. or.)

« ógicamente ha de existir una coherencia previa entre la línea

ideológica o cultural del periódico y la del articulista que se sirve de sus

páginas como vehículo de sus ideas . a falta de una coincidencia general

entre las posiciones del medio y las del columnista daría lugar a un

desconcierto público- .381
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Gérard Imberten aburuz, batzuetan, sinaduren artikulua zeharkako

diskurtsoa izan daiteke, egunkariarentzako koartada-funtzioa duena, bere lerro

ideologikoaren aurkako iritziei ere tokia uzteko .382

111.1 .3.3 . Editoriala

Editorialari buruzko definizio asko aurki daitezke kazetaritzari buruzko

esku-liburuetan . Esteban oranek dionaren arabera, gaurkotasuneko gertaera

aipagarrienei buruzko iruzkinak komunikabidearen -edo honen jabeen-

irizpidea adierazten duenean, artikulu editoriala dugu .383 artínez Albertosek

iritzi bera du:

Pullitzerren iritziz, egunkariaren kontzientzia, balore eta sinesmenen

adierazpena da editoriala.386

Whitek, bere aldetik, eguneko gertaerei buruzko iritzi askea dela dio,

norena den -autore batena edo egunkariarena-, azpimarratu gabe .387

Spenceren ustez, editorialaren funtzioa gertaeren garrantzia azpimarratzea

da;

'El artículo editorial es la opinión del periódico respecto a las

noticias que publica» .384

Waldropek editorialak egunkaria kontrolpean dutenen iritzia eskaintzen

duela dio :

Artículo que se publica en un diario o revista ofreciendo las

opiniones del director o de las personas que controlan el periódico».385

382 I BERT, G. eta BE EYT , . V . El País . la referencia dominante . (155 . or.)
383 RA T RRES, E. Alpaturiko liburuan. (139-141 . or .)
384 ARTI EZ A BERT S. Estructura de la Información periodística. (384 . or .)
385 RA T RRES, E. Aipaturiko líburuan. (139 . or .)
386 Ibid .
387 Ibid .
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« a presentación de un hecho y su interpretación en forma

ordenada, lógica y sencilla, con elfin de entretener, influir en la opinión, o

aclarar noticias de interés, de manera tal que la importancia de los

hechos quede clara para el lector medio» .388

Godkinek igorlearengan jartzen du editorialaren garrantzia ;

«El mensaje formal que un hombre excepcionalmente inteligente y

excepcionalmente bien informado dirige a unos 50.000 compatriotas» .389

artin Vivaldiren definizioaren arabera, editoriala garrantzi handiko eta

ondorio bereziko gertaera bat azaltzen, baloratzen eta interpretatzen duen

artikulua da, kazetaren farrera ideologikoa ordezkatzen duen goi-mailako

irizpidearen arabera idatzia . rokorki, sinadurarik gabe agertzen da .

Autore honen iritziz, editorialaren garrantzia, aurretik ezarritako irizpideen

arabera gertaerak epaitzean baino gehiago, iritzi publikoan eragitean datza . Hala

ere, beraren ustez, editorialak ez du eragin handirik, oso gutxitan irakurtzen

baita. HIase politikoak irakurri ohi duela dio .390

artínez Albertosen ustez, editoriala egunkariaren ideologiarekin bat

datorren idazlearen betebeharra da. Batzuetan, egilea ez da egunkariko

lantaldekoa, kolaboratzailea baizik, baina beti kazetaren edo argitaletxearen

ideologiarekin bat etorri behar du .

«El artículo editorial se confia tan sólo a personas perfectamente

identificadas con la línea política de la dirección o los propietarios de la

empresa. o obstante, en los periódicos bien organizados y con suficiencia

de medios económicos, la labor de escritor de editoriales está reservada a

un cuadro de redactores selectos a quienes (. . .) se les encomienda la

función de escribir editoriales en aquellas ocasiones en que se considera

oportuno aparecer en público con una toma de posición clara y definida» .391

388 Ibid .
389 Ibid .
390 Ibid . (140. or.)
391 ARTI EZ A BERT S. Estructura de la información . . . (384. or.)
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Hector Borratek, bere aldetik, editorialaren eta gaurkotasunaren arteko

lotura ez dela oso estua dio . Teorialari honen ustean, editoriala egunkariak

edozein gain buruz duen iritzia da.

«Incluso respecto a temas que no están expresa o directamente

ligados a las noticias que publica; hay en efecto ciertos editoriales que

prescinden de esa referencia a la noticia inmediata para situarse histórica

y/o prospectivamente en una coyuntura, o en tiempos de larga duración, o

en un mundo de ideas o abstracciones».392

Editorialak egunkariaren iritzi instituzionala azaltzen duen bitartean,

beste artikuluetan kolaboratzaileek dituzten iritziak agertzen direla dio autore

honek, irakurlegoaren aurrean biak bereizten direla azpimarratuz . Horregatik, ez

du inork editoriala sinatzen, eta ez da lehenengo pertsonaz idazten .

«El editorial involucra institucionalmente al propio periódico. Y el

periódico es el primer interesado en subrayar esta involucración. (. . .) El

periódico identifica tanto a los editoriales consigo mismo como para no

admitir, al pie del texto, ninguna firma personal. Pero, sobre todo, quiere

que la audiencia acepte esta identificación y la toma muy en cuenta para

saber cuándo lo que está leyendo es la opinión del periódico y cuando, por

el contrario, no se trata más que de opiniones publicadas en el periódico.

Una es la voz institucional, múltiples las voces individuales de redactores

y colaboradores que se expresan en los otros escenarios de opinión" .393

Hau dela eta, egunkariak bi estrategia jarral ditzakeela dio : bere iritzi

esplizitoa agerian utzi, editorialearen bidez ; edo, iritzia iradoki, gai-zerrendaren

beste arloen antolaketa estrategikoaren bidez,

#sea en los comentarios con firma de colaboradores o columnistas,

sea en los relatos informativos, sea con una combinación de comentarios y

392 B RRAT, H. Aipaturiko liburuan . (138. or .)
393 Ibid . (138. or.)
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relatos (. . .) en este último caso, lo sugerido refuerza sutilmente lo

ostentado-.394

asu honetan, iradokitzen duenak zuzenean azaltzen duen mezua

indartzen duela dio Borratek.

uisa Santamariak artikulu editorialak hiru ataletan sailkatzen ditu : 395

a) Polemikoak .

Imbert eta Beneytoren ustean, testu polemikoetan, editorial-egilearen

iritziarekin bat ez datorren pertsona parte hartzera behartzen da, jasotzaile gisa .

Gauza bera gertatzen da polemikarik sortu nahi gabeko taxueran, beste testuak

aipatzen dituzten izkribuetan, besteak esaten duena berea eginez, edo literalki

aipatuz .396

b) Interpretatiboak : hizkuntza teknikoa erabiltzen dute, dogmatikoa baino

areago .

c) bjektibo eta analitikoak: hizkuntza zientifikoa, eta ez lehiatsua,

erabiltzen dute .

Hauez gain, G. Imbertek iritzi-artikuluen mota gehiago azaldu ditu :397

* Glosa eruditoa. Egitura itxia du, jatorrizko testu baten aipamena egiten

du . Informatiboa izaten da, eta askotan, arazo sakonaz balantze

epistemologikoa edo metodologikoa egiten du, testu historiko eta zientifikoetan,

batez ere .

* Fikziozko testuak. Askotan fabula- edo ipuin-egituraz .

394 Ibid . (139. or.)
395 SA TA ARIA, . Aipaturiko liburuan . (66-67 . or .)
396 I BERT, G. eta BE EYT , . V. Aipaturiko liburuan . (158. or .)
397 Ibid . (165-168 . or .)
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• Ideologikoak . Ideología zuzenki azaltzen duten testuak dira .

Argumentatiboak izaten dira, eta irakurleak limurtzeko helburua dute. Hauen

azpigeneroak ere ezarri ditu :

a) Testu dogmatikoak: egiaren izenean erakartzen saiatzen direnak . Ez

dute erantzunik itxaroten, eta adierazburuak baietsigarriak dira . Perelmanek
epidiptiko deritze .

b) Testu polemikoak : etsaia interpelatzen dute ; horren tesia zalantzan

jartzen dute, etsaiarena apurtuz eta erantzuna eraginez . Polemika beti beste

norbaiten ideien aurka eratzen da. Diskurtso polemikoak onartu ahal izango

lukeen informazioa errefusatzera behartzen dute jasotzailea .

c) Testu terroristak deritzenak : etsaiaren diskurtsoa ukatu edo desitxuratu

arte, <aidrebestu egiten dutenak» .398

•

	

menaldi-testuak.

* etatestuak: kazetaritzaren funtzioaz ari direnak

•

	

sagai politikoa duten testuak: ideologikoetan ezezik, beste motatako

testuetan ere, idela politikoak agertzen direla dio Imbertek .

Editorialak konbentzitu edo limurtzeko helburua duten artikuluak dira .

uisa Santamariaren aburuz, editorialen helburua, konbentzitzea baino

gehiago, limurtzea litzateke . Etsitzeko, frogagarriak diren ekintzak edo datuak

aurkezten dira, eztabaidatu ezin diren argudioak; limurtzeko, berriz, datu

sinesgarriak baino ez dira behar, emozioak eragin nahiez . Berak dioenez,

batzuetan itxura sinesgarria emateko sinesterrezak diren argudioak ematen dira,

baina, askotan, eglaren zati bat izkutatzen da, edo datu batzuk faltseatu edo

desitxuratu egiten dira .399 Santamariaren ustez, zalla da diskurtso politikoetan

etsipena, pertsuatsioa edo manipulazioa zein den bereiztea .

398 Ibid .
399 SA TA ARIA, . Alpaturiko liburuan . (40-42 . or.)
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Autore berberak editorialen funtzioak zeintzuk diren ere azaldu du :

gertaerak azaldu, argitu, aurreko datuak eman, etorkizuna aurrikusi eta epaiak

formulatzea .

Editorialaren egituran garrantzi handia duten elementuak, ondokoak dira :

a) Izenburua .

Batzuetan, izenburuan gai nagusia aipatzen da .

b) Hasiera.

Arazo nagusia da orrialde hutsaren aurrean jartzerakoan, edozein lan

hasteko orduan, batez ere arauturiko erak erabiltzen ez direnean . Aukera egin

behar da (aukeratu, ez hautatu) .

Hasiera-puntua batzuetan anekdotikoa edo pertsonala izan daiteke

(anekdotatik edo norberaren esperientziatik abia daiteke argumentazio osoa) .

e) Gorputza edo argumentazioaren garapena.

uisa Santamariaren ustez, argumentazioaren bidez, pertsona edo talde

bat irakurlegoak jarrera bat aukera dezan zuzentzen saiatzen da .40° Autore

honen iritziz, topikoen arrazonamenduan oinarrituta, premisetatik hasi, eta

beharrezkoak diren ondorioetara heltzen da.

Hasiera-puntuan bi iritzi daude ez bi egia frogagarri . Beraz, argumentazioa

honako printzipio hauetan oinarritzen da: sinesgarritasunean, iritzian eta

atxekimenduan, »irakurlegoaren arabera artikulatzen da argudíoa».401

Teorialari honen ustean, diskurtsoaren ordena ahal den arrakasta

handiena lortzeko helburuaren arabera eratzen da: «sarrera - azalpena -

argumentazioa - peroratioa».402

400 Ibid . (91 . or .)
401 Ibid . (92. or .)
402 Ibid . (95. or .)
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Perelmanek dioenez, iritzi-artikuluetan erabilitako argumentazio-motak

epaiketan erabiltzen direnen antzekoak dira . azetariak, idazleak, abokatuak

egiten duen bezala ordenatzen ditu kontzeptuak eta datuak, epai batera

heltzeko asmoz, horretarako argudio-mota ezberdinak erabiltzen dituelarik .403

artinez Albertosek editorialen eta epaien arteko antzekotasunak asko

direla dio (silogismo-xehea erabiltzen da bi kasuetan) . oran Torres eta uisa
Santamaria iritzi berekoak dira . 404 asu bietan agertzen diren elementuak
honako hauek dira :

1) Artikulua, eta iritzi publikoaren zerbitzurako epai orientatzaile bat

beharrezkoa egin duten ekintzak azaltzeko aukera ematen duten resultandoak .

2) asuan aplika daitezkeen oinarri orokorrak : arau doktrinalak .

3) inarri orokor eta teknikoak kontuan hartuta ateratzen den ondorio
zuzena: epailearen azken epaia .

Beste autore batzuek, aldin, beste mota bateko eskema erabiltzen dute,

silogismo logikoarena alegia: (1) premisa nagusi orokorra, (2) kasu zehatza, eta

(3) deduzi daitezkeen ondorioak .

Baina, Perelmanek dioenez, askotan, epaiak edo iritziak zuzenean eta

esplizituki azaldu beharrean, gertaera hutsak azaltzen dira, irakurleek, epaileek,

bere ondorioak atera ditzaten . so teknika egokitzat jotzen du, «egiaztatu ezin
denaren aurrean mesfidatzen diren jasotzaileen kasuan» .405 Adibidez, pertsona edo
ideia baten merituak aipatu beharrean, gertaerak aipatu -baloratu gabe-,

irakurleak balora ditzan .

Argudioaren teoría orokorra hauxe litzakete: eztabaidatzen den ideia
garatu behar da, aldeko eta aurkako elementuen bidez. Aurkako elementuekin

403 PERE A , Ch. eta BRECHTS-TYTECA, . Tratado de la Argumentación. ueva
Retórica.
404 ARTI EZ A BERT S, Estructura de la información. . . (386-387 . or .), RA
T RRES,E. Géneros del periodismo . . . (142-143 . or .), eta SA TA ARIA, . El
Comentario Periodístico . . .
405 pERE A , Ch. eta BRECHTS-TYTECA, . Aipaturiko liburuan .
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hasi behar da, aldekoak bukaeran azalduz, eraginkorragoa izan dadin ; eta

hauek (aldeko argudioak) justifikatu egin behar dira ekintza, frogen, adibideen,

datuen bidez. . .

Antton Azkargortak bere doktorego-tesian406 azaldu duenaren arabera, El

País egunkariko editorialetan loturak ez dira ikusten (obra irekia izateko antza

dute) . Editorial-egilearen balorazioak hasieran dena lotu ondoren, egitura irekia

utz dezake; estrategia ona da, irakurleak bere burua eskutik eramana senti ez

dezan. Argudio-logika zabal hau, demokrazia-sistemaren eta

parlamentarismoaren logikan bertan oinarritzen da.

e) Amaiera

Amaierak oso garrantzi handia du tesi nagusia azpimarratzeko .

Azken pasartean, planteamenduak aztertu ondoren, ondorio batera

heltzen da, eta proposaturiko arazoari irtenbidea ematen zaio :«epaia ».4o7

uisa Santamarlaren ustez, amaierak oso garrantzi handia du.

Editorialaren bi elementu nagusienak testa eta argumentazioa dira . Tesia eduki

intelektuala duen iritzia den bitartean, argumentazioa aurkezturiko tesia

sostengatzeko balio duten arrazonamenduen bilduma da.

406 AZ ARG RTA ARETXABA A, Antton . El País eta Euskadi . (Doktorego-tesia) .
407 RA T RRES E. Aipaturiko liburuan. (142-143 . or .)
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111.2. etodología
Aztertu nahi dugun objektuak, erabilitako metodologia baldintzatzen du.

Tesi-ikerketa honetan bi motatako diskurtsoak ikertzen ditugu : aide batetik,

egiturari dagokiona, instituzionala, abertzaletasun soziologiko edo

instituzionalarekin lotutakoa, eta, beste aldetik, gertakizunean sortutakoa,

egituratik kanpo, baina bertan ere eragiten duena, hots, abertzaletasun politiko

edo independentista .

Azterketa honen helburua Trantsizio-Garaian Hego Euskal Herrian

garrantzi handiko bi gertaera politikoren inguruan, hots, onstituzioaren eta

Gernikako Estatutuaren onarpenen inguruan, gertatu ziren autonomia,

autodeterminazio eta independentziari buruzko diskurtsoak aztertzea da,

ikuspuntu abertzale edo nazionalistatik ; eta, horregatik, ikerketa Deia eta Egin

egunkarietako iritzi-artikuluetan oinarritzen da, bi hedabide hauek

abertzaletasun moderatua eta abertzaletasun independentista edo erradikalaren

dlskurtsoen ordezkariak baitira .

Edukien analisian, iritzi-artikuluen diskurtsoen bidez, ikertzaileak inferitu

egin du, idazleak esan nahi izan duenaz jabetzeko. Hemen, esanahi esplizituaz

gain, inplizituak ere garrantzi handia du .408

ehenengo diskurtsoa (instituzionalizatua, egiturakoa) aztertzeko orduan,

ikertzaileak analisi koalitatiboa erabiliko duen bitartean, bigarrenaren kasuan,

bere Izaera bereziak (ezohikoak) urrunago joatera behartuko du ikertzailea .

Beraz, ez da nahikoa izango Bardinek azterketa koalitatiboa deritzona, eta

edukien ausentzia/presentzien neurketan oinarrituta dagoena .409 Izan ere,

honek emango lizkigukeen ondorioak kantitatearen arlokoak bailirateke, aztertu

408 BARDI , . Análisis del Contenido . (31 . or.) ' a lectura del analista de contenido
de las comunicaciones no es, o no es sólo, una lectura al "pie de la letra", sino la
puesta a punto de un sentido de segundo grado. o se trata de atravesar por los
significantes para captar los signficados, (. . .) sino de alcanzar otros "signficados" de
naturaleza psicológica, política, histórica, etc., a través de signiicantes o significados
(manipulados)• .
409 Ibid. (15 . or .)
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nahi dugun fenomenoaren zergatiak eta esanahiak ezagutzeko nahikoa izango

ez litzatekeena .

Euskal Herriko nazio-arazoa deritzona Politikaren arlokoa da, politika

egiaren prozedura generiko gisa ulertuz. Beraz, zaila da gertakizun honetara

ikerketa-prozedura koantitatiboen bidez hurbiltzea . Ikerketa hau ez da

informazioen edo iritzien presentzia/ausentziaren analisian oinarritzen .

Horregatik, ez dira ikertzen iritzi-artikuluen kokapena, luzera, iraupena edo

tratamendu ikus-testuala, nozio hauek guztiak metodo koantitatiboen -edo

parafrasien- edo iruzkinen propioak baitira, ez eredu koalitatiboarenak . Hala

ere, ez dira ikerketa koantitatibo hauen elementuak guztiz baztertzen, batzuetan

inplizituaren indizeak edo sintomak izan baitaitezke .

Beraz, aipaturiko irizpide koantitatiboak guztiz baztertu gabe, Euskal

Herriko nazio- eta gizarte-askatasunaren prozesuaren ezaugarri koalitatiboa

interpretatzeko ebaluaketa-metodoak erabiliko ditugu . (Ikusi dugunez, «euskal

arazoa» modura izendatua izan dena ezin da irizpide koantitatiboen bidez

neurtu, faktore objektiboez gain, zerbait gehiegizkotasunean baitago ; bestela ez

litzateke ulertuko oraindik ere amaitu gabea izatea, indarren bilketa Estatuaren

aide egon arren. Beti dago boterearentzat «ulertezina» suertatzen den zerbait,

ikertu eta neurtu ezin dena, zenbaki soilek argitzen ez dutena) .

Diskurtso instituzionalez gain, Politikaren diskurtsoak ere aztergai izan

dira. Azken hauek ez dira jakintzaren ariokoak, eta egituran -Instituzioetan,

Estatuan, iritzietan . . .- eragiten dituen ondorioen bitartez bakarrik ezagutu

ahal dira .

Alde batetik, Politikak ez du erreferenterik,41o ez da asmatu edo agerian utzi

behar den egia, prozesuan ezagutzen dena baizik, prozesua baita ; ibilbide

amaigabea eta generikoa, askotan praktikan guztiz burutzen ez dena .

410 BADI U, A . 'être et l'événement. (196-200 . or .) Politikak erreferenterik ez duela
azaltzen dugunean, hauxe esan nahi dugu, esanezina dela, oraindik kontzeptu batek,
jakintza batek, jaso ez duelako (hori etorkizunean gertatzen da, atzera begiratu ondoren ;
horrela, Frantziar Iraultzaz hitz egiten da adibidez). Politika prozesu generikoa den
neurrian, ezin da ezagutzen dugun ezerekin parekatu, asimilatu edo definitu ; zentzu
horretan ez du errealitatean erreferenterik .
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Horregatik, atzera begira soilik jakin daiteke, eta ikertzaileak, hasierako

gertakizuna izan zelakoan, horren eraginak baino ezin ditu ezagutu, eta, hauen

interpretazioaren bidez dagoela baieztatu. Horretarako metodorik egokiena,

irakurketa sintomatikoa da (psikoanalisian erabilitakoa), gertakizun politikoak

iritzi-diskurtsoan eragiten dituen sintomen bidez beraren presentzia baieztatu

ahal izateko . Sintoma batzuk egituraren, jakintzaren, aldekoak dira, sailka

daitezkeenak; beste batzuk, berriz, egiaren arlokoak, egitura gainditzen edo

hutsunea sortzen dutenak, sailkaezinak eta ezagutezinak (ezin dira enuntziatu),

acanen pentsamenduan hauek dira «un trou dans les savoirs,, . 411 Hauek ez dira

predikatu baten bidez azaltzen, eta analisian horien tarte finitu bat jakin

daiteke, egiarekiko -gertakizunarekiko-erlazioa ezarriz .412 Ez da egia osoa

ezagutzen -generikoa baita-, honek egituran eragiten duen jakintza baizik.413

. C . d'Unrug-ek antzeko analisia proposatu du, enuntziazioaren analisia

bain zuzen .414 Psikoanalistek bezala, subjektuaren inkontzientea diskurtsoan

agertzen dela uste du; honako hauek dira, beraren ustez, horren presentziaren
aztarna batzuk: omisioak, ixiltasunak . . . Baina, beraren iritziz, erreferentea beti

dago inplizitua, eta horren arabera subjektuari buruzko inferentziak eta

interpretazioak egin daitezke .

111.2.1 . Ikerketa sintomatikoa
Sintoma hitz grekoa dugu. Sintoma, gertatu edo jazoko den gauza baten

indizioa da, baita ere ustegabeko gertakizun edo zoritxarreko batena .

411 BADI U, A. Conditions . (201 . or.) « acan (. . .) on seulement il a distingué l'une
des autres, mais il a indiqué qu'une vérité est essentiellement insue, qu'elle est,
litteralement, un trou dans les savoirs- .
412 Ibid. (207. or.) ' e tiens que l'expérience analytique est tissé d'un tel constant. Ce
qui peu à peu s'énonce dans une cure est non seulement ce qui trame, dans un temps
fini et scandé, l'inachevable infinité du vrai, mais aussi -(. ..)- le marquage
anticipant de ce qui aura pu se dire de véridique, pour autant que tel signe, tel acte, tel
signant aura été supposé comme composante de la vérité».
413 Ibid. (208. or .) «Ce serait donc, c'est l'espoir qui nous reste, le forçage d'un savoir
en vérité, dans le jeu risque de l'anticipation, par quoi une vérité génerique en train
d'avenir délivre fragmentairement un savoir constructible» .
414 BARDI , . Aipaturiko liburuan. (133. or.)
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Sendagile edo terapeutarentzat harmonia, osasuna, apurtzen duen

elementu perturbatzailea da . Sintoma oso garrantzitsua da medikuak gaitza

dagoela jakin dezan. Gaixotasunaren zeinua da .

Hizkera arruntean zenbait baliokide ditu sintoma hitzak: signoa, zeinua,

seinalea, sinboloa, indizea eta susmoa.

Zeinua (signoa) izateko, beste zerbait ordezkatu behar du, beste gauza bati

erreferentzia eginez . 415 Saussurek dioenez, bi elementuren arteko lotura da,

batek -zeinuak- bigarrena ordezkatzen du, elkarte psikikoen bidez. Zeinu

linguistikoak, autore honen esanetan, batasun bereko bi alde ditu : adierazlea

eta adierazia (esanahia) .416

Perelmanen esanetan, zeinuak beste fenomenoak gogora erakartzen

dituzten fenomenoak dira (zeinuek beti erreferentea daukate, errealitate baten

adierazleak dira) .417 Zerbait komunikatzeko intentzioa dago ; sintoman, berriz, ez .

ahiz linguistikoak izan edo ez, garrantzitsuena zerbait komunikatzeko

intentzioa da.

oel Dorek adierazlearen eta esanahiaren arteko erlazio metaforikoaz hitz

egin du; beraren ustez, sintoma erreprimiturik dagoen signifikantea ordezkatzen

duen adierazlea da .418 Baina, argudioari jarraituz, bi adierazleren arteko erlazioa

berehala agertzen ez denez, sintoma ulertezina izaten da . Ikertzaileak aspektu

ezberdinak elkartu behar ditu ulertzeko, edo, acanek dioenez, sintoma

415 DUB IS, ean eta BESTE BATZU . Dictionaire inguistique (483 . or .) - e signe, au
sens plus général, désigne, toute comme le symbole, l'indice ou le signal, un élément A
de nature diverse substitut d'un élément B».
416 SAUSSURE, p. Curso de lingüística general.
417 PERE A , Ch. Alpaturiko liburuan. (201-202. or.) •Fenómenos susceptibles de
evocar otro fenómeno, en la medida en que se utilizan en un acto de comunicación, con
miras a esta evocación .
418 D R, . Introducción a la lectura de acan. El inconsciente estructurado como
lenguaje. (75 . or .) ; «Este síntoma, (. . .), se construyó como una auténtica metáfora, es
decir, como la sustitución signfcante de un significante reprimido por otro . El nuevo
significante (el síntoma) mantiene un lazo de semejanza con el significante reprimido
al que reemplaza».
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ulertzeko, hizkuntza modura aztertu behar da, askatu behar den hizkuntza

baita sintoma bera.419 Hau inplizitu edo esplizituki gerta daiteke .

Indizioaren kasuan, Perelmanek beste fenomenoa gogorarazteko balio

duela dio, baina ez dago adierazteko intentzionalitaterik .

Indizea izateko, batik bat, fenomeno naturala izan behar du (sukarra,

gaixotasuna dagoelako indizea da) .

Seinalea, aldiz, intentzionalki -ez ustekabeki- sortua eta aurretiaz

pentsatua da, hartzaileak uler dezan, (trafiko-seinaleak, alfabetoa, keinuak . . .) .

Sinboloak, bere aldetik, ikus-itxura du, figuratiboa izaten da (balantza,

justiziaren sinboloa da) .

Psikoanalisian, sintoma gatazkaren edo errepresioaren ondorioa da 42o

(Freud) eta egitura metaforikoa du; hau da, interpretatu behar den adierazle

berna da sintoma. Baina sikoanalistaren helburua ez da osatzea, (sintoma ez da

sufrimenduaren sinonimoa) .

Freudek intentziorik gabeko ekintzaz 421 hitz egin du. Ekintza hauek egiten

dituenak, ez du ezer esateko edo adierazteko asmorik, baina begiraleak erabili

egiten ditu, horren nahierak eta asmoak ezagutzeko, eta, horrela, horrek adierazi

nahi edo uste duen baino gehiago jakiteko . 422 Hala ere, medikuaren,

419 Ibid. (77 . or .) »El síntoma se resuelve complétamente en un análisis del lenguaje,
porque el mismo está estructurado como un lenguaje, porque es un lenguaje cuya
palabra debe ser liberada» .
420 CHAW I, Azouri . El Psicoanálisis . (59-60 . or.) » . . .el síntoma es una formación de
compromiso entre el deseo inconsciente que busca expresarse, y una prohibición que se
opone a la toma de conciencia de ese deseo. (. . .) a medicina no puede hacer nada y
toda intervención terapeútica intempestiva no hace otra cosa que desplazar el síntoma .
Y dado que el sujeto no tiene otra posibilidad de expresar de otra forma el conflicto que
le divide, se aferra al síntoma. El sujeto sostiene su propio síntoma hasta el momento
en que tro puede escucharle y le permite decir, (. . .), con palabras, lo que hasta ese
momento no podía decir más que a través de su cuerpo. .. Sin voluntad terapeútica
previa, "la curación vendría deforma suplementaria' como decía Freud» .
421 FREUD, S. Psicopatología de la vida cotidiana . (206 . or .) ' os actos que hasta
ahora hemos descrito y reconocido como ejecuciones de intenciones inconscientes se
manifestaban como perturbaciones de otros actos intencionados y se ocultan bajo la
excusa de la torpeza» .
422 Ibid. (229-230 . or.) «El que las ejecuta ignora en absoluto la intención a ellas
ligada, y no teniéndola, por tanto, en cuenta, no se considera responsable de las
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psikoanalistaren, helburua ez da sendatzea, sintomak adierazten duenaren

errepresioan erabiltzen den energia askatzea baizik .423 Ikertzailearen xedea egia

hitzen bidez adierazi ahal izatea da .424

Bide beretik, acanek '.egintzako akatsaz»425 hitz egin du. acanek dioenez,

sintomaren esanahia ezagutzeko, agerian dagoenarekin moztu behar dugu, eta

horrela izkutuan dagoen errealitatea berreraikiz joan . acanek sintoma egia dela

dio, eta metafora, berriz, egiaren azalpena eta agerpena, eta baita berarengana

(egiara) hurbiltzeko era.426 Sintoma egiaren itzulia da, eta jakintzaren akats-

zuloetan ordezkaturik dago . Sintoma metafora dela esatea subjektuaren

ahalmen sortzaileaz hitz egitea da; honek -subjektuak- itxuraren bidez

izkutatzen duena, salbuespeneko adierazpenaren bidez ezagutarazten saiatzen

da.427

mismas. En cambio, el que las observa las utiliza igual que las demás de su
interlocutor, para deducir sus intenciones y propósitos, y de este modo llegar a
averiguar los procesos psíquicos más de lo que aquél está dispuesto a comunicarle o
cree haberle comunicado. El adivinado se indigna cuando se le muestran tales
conclusiones, deducidas de sus actos sintomáticos, y las declara infundadas, puesto
que al ejecutar dichos actos le ha faltado la conciencia de la intención, quejándose de
mala comprensión, por parte de los demás . bservando con detenimiento tal
incomprensión, se ve que reposa en el hecho de comprender demasiado bien y
demasiado sutilmente'.
423 CHAW I, Azouri. El Psicoanálisis. (104 . or .) «El analista no debe dejarse llevar por
un deseo de sanar, sino más bien por un deseo de saber. (. . .) Para Freud, el fin del
análisis era liberar la energía que el sujeto empleaba en la represión
424 Ibid. (105 . or .) «El análisis es el medio que se utiliza para aceptar de otra
manera esta verdad, es decir, con palabras» .
425 ACA , j. Escritos,,. (67 . or .)
426 D R, . Aipaturiko liburuan. (79 . or.) «El síntoma es un retorno de la verdad, sólo
se puede interpretar en el orden del significante que tiene sentido únicamente en
relación con otro significante (. . .) El síntoma es una metáfora y decirlo no es una
metáfora (. . .) ya que el síntoma es una metáfora lo diga o no».
427 FREUD, S. Aipaturiko liburuan. (206 . or .) «Retorno de la verdad como tal en la
falla de un saber. o se trata de un error sino de una manifestación concreta que ha
de apreciarse 'clínicamente", donde se revela no un defecto de representación, sino una
verdad y, por tanto, no necesitan excusa ni pretexto alguno para manifestarse . Surgen
con una absoluta independencia y son aceptados naturalmente porque no se sospecha
de ellos ni finalidad ni intención alguna (. . .) Deben pues pasar inadvertidos ; esto es,
no despertar estrañeza alguna y producir efectos insignificantes. (. . .) Para el médico
constituyen inapreciables indicaciones que le marcan su orientación en circunstancias
nuevas o desconocidas, y el hombre observador verá reveladas por ellos todas las
cosas, y a veces muchas más de las que deseaba saber. Aquel que se ha familiarizado
con su interpretación se sentirá, en muchas ocasiones, semejante al rey Salomón, que,
según la leyenda oriental, comprendía el lenguaje de los animales» .
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Bi motatako sintomak daude :

- kasu arinak: egituraren sintomak, jakintza bat osatuz sailka
daitezkeenak,

- kasu larriak: gertakizunaren sintomak ; egiaren alorrekoak, egituran,

diskurtso linealean, hutsuneak irekitzen dituztenak .

Psikoanalistak sintomak interpretatzen ditu. Diskurtso indibidualak

aztertzen ditu .

Sintomak lerrotartean -inplizituki- zerbait esatea errazten du ; zerbait

esanez, beste gauza batez hitz eginez, zentsurari ihes egiteko errekurtso modura

erabiltzen da . Batzuetan, hitz egiten duen subjektuaren eta esandakoaren

artean, kontraesanak egon daitezke .428

Sintomak berak ez dio inori hitz egiten, eta ez du interpretaziorik eskatzen.

Zeinuaren kasuan gertatzen denaren aurka, -surik gabe kerik ez dagoela,

kasu-, sintoma -mentalki itzaltzera deitzen duen sua- adierazlearen arloan

soilik interpretatzen da . Artikulazio honetan datza sintomaren egia. «Sintoma,

subjektuaren kontzientzian erreprimiturik dagoen adierazíaren adierazlea da», eta
era berean, «sintoma erreprimituaren itzulia da konpromezuan; eta errepresioa,

hemen beste edonon bezala,egiaren zentsura da» .429

Psikoanalisiaren helburua, sintomak hitz egin dezan lortzea da. «Ez

sintomaz hitz egin, honek hitz egin dezan baizik» -dio acanek-«Sintoma da,
lehenengo aldiz, hizlaria zelakoan zegoen subjektuaren mututasuna» .43o

Psikoanalistak diskurtsoa entzuten du (akatsak ere bai) baina neutroa izaten

da.431

428 CHAW I, A. Alpaturiko liburuan . (87 . or .) « o es fácil aceptar que el sujeto que
habla no es el sujeto del enunciado de la frase gramatical ; que el sujeto que enuncia,
que habla, puede estar en total contradicción con aquello que está enunciando,
diciendo».
429 ACA . Escritos . (125 . or.)
430 Ibid .
431 CHAW I . A. Alpaturiko liburuan . (98 . or .) «Escucha el discurso de un sujeto que
trata de explixar su sufrimiento y, en los fallos de ese discurso, escucha la presencia
del incosnciente, del tro que habla a través del sujeto» .
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Baina, hemen ere, jakintza eta egia ezberdindu beharra dago . Freudek

ezberdintasun hau inplizituki onartu zuen, ezarritako denbora batean sorturiko

egia bati ireki zitzaion analisi-dimentsio mugagabea aipatu zuen neurrian .

. acanek, Freuden teoria sakonduz, psikoanalisia ezaguera baino

gehiago pentsamendua dela dio . Autore honen ustez, pentsaturik ez dagoen

egia, gertakizun batetik sortua da (kastrazioa, psikoanalisisaren arloan) ; ezin da

jakin, eta zuloa zabaltzen du ezaguturiko jakintzetan . Ezaugarri eta síntoma

batzuk jakintzaren arlokoak dira (enziklopedikoak), baina beti zerbaitek ihes

egiten du. Horregatik, egia amaitezina da, eta etorkizun baldintzatuarekin

loturik dago . Analisi batean jokoan dagoen egia, ez da subjektuaren egia, baizik

eta egoera analitikoaren egia, ikertzaileak aztertuko duena .

Sintoma batzuk jakintzaren arlokoak diren bitartean (liburuen bidez

ezagut eta sailka daitezkeenak), beste batzuk egiarekin loturik daude . Hauek

ezagutzeko, ikertzaileak interpretatu egin behar ditu, esan egin behar ditu,

subjektuak berak ere uler ditzan .432

111.2.1 .1 . Sintoma eta gatazka

Sintoma egoera gatazkatsuekin lotuta dago . Freuden arabera, honako

hauek dira gatazkaren adierazleak: barne-kontraesana, barne-gatazka,

autokritika, nahigabea, antagonismoa, errepresioa, zintzotasun-falta, eragin

nahaslea, egia esateko bultzada, barne-erresistentziak, harmonia eza, etab .

Adierazleak a posteriori, atzera begira, signifikatzen du . 4-33

. C . d'Unrug-en ustez, diskurtsoan zehar gatazka atzeratu, aide batez

gainditu, edo bitarte zeharkatuen bidez irtenbidea lortu ahal izateko, erretorika-

figurak erabiltzen dira, bai konjuntzio-figurez -erreaütatean aukera dagoenean

harmonía edo kontsonantzia, bilatzen da, hiperbole eta paradoxaren bidez-,

432 Ibid. (101 . or .) «El saber de la teoría analítica sólo es operativo cuando toca una
verdad que luchaba por aparecer a través de un sueño, una asociación de ideas o un
síntoma (. . .) a interpretación restituye (devuelve) al sujeto que habla lo que se
entendía a través de lo que él mismo decía . El analista habla, por tanto, desde el
lugar del tro, entendiendo en el decir del sujeto la palabra misma del tro•.
433 D R, . Aipaturiko liburuan . (123 . or.)
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zein murrizte-irudiez baliaturik -metonimia edo sinekdoke, zein autoreak

metafora edo catacresis modura izendatzen duenaren bitartez- .434

111.2.1 .2 . Sintoma-motak

Erreprimiturik dauden adierazleak subjektuaren bizitzara itzultzen dira

interbentzioaren itxuraz, mintzaldia apurtzen dutelako . Hauek kondentsazio

metaforiko edo fobia modura ager daitezke .435

. acanek sintoma-mota batzuk azaldu ditu: ahanzteak, erratzea,

lapsusa, omisioak, ekintza okerrak, akatsak, etenaldiak, zalantzak, azalpeneko

zehaztasun-falta, kalkulaturiko ausentziak, erantzukiak, sesioetako

atzerapenak, kolera-erreakzio emozionalak, beldurtzeko helburua duten

erakustaldiak, etab .

111.2 .1 .3 . Sintoma eta politika

edikuntzan, sintoma gaixotasun baten aztarna edo zeinua den bezala,

gatazka politikoan ere sintomak aurkitzen ditugu, Politikaren existentzia

baieztatzeko baliagarriak direnak .

Beraz, diskurtsoaren ikerketa sintomatikoa psikoanalisiaren arloan asko

garatu bada ere, politikan ere erabil dalteke, eta honek komunikabideetan duen

eragina aztertzeko tresna baliagarria da. Sintomak diskurtsoan zehar agertzen

dira (nahita ala ez) . Garrantzitsuena ez da mintzaldian maiz agertzen diren ala

ez jakitea, diskurtsoan apurketa sortzen dutela, eta tortsioa egitera bultzatzen

dutela jakitea baizik .436 Hau dela eta, askotan, esanahia edo enuntziatua ez dira

egia dagoelako froga, adierazlea edo esateko era baizik .

434 BARDI , . Análisis de contenido liburuan .
435 Ibid. (126 . or .)
436 ACA . Escritos II (174. or .) -Independientemente de su frecuencia, un desliz
verbal, microexpresión o perorata enardecida revela información, quiebra el
ocultamiento' .
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111.2.1.4 . Inplizitua

Ikerketa sintomatikoan ixiltasunak, ezer ez esateak, garrantzi handia du,

eta testuan agerian ez dagoenak, inplizituak, ere bai. Perelmanek dioenez,

ixiltasunak bi interpretazio ezberdin ditu : objekzio edo errefusapenik aurkitu ez

dela edo gaia eztabaidaezina dela, aide batetik, eta, boterearen ixiltasuna,

intimidazio gisa uler daitekeela, beste aldetik .437

Perelmanen ustean, testu bat interpretatzerakoan, agerian ez dagoen

diskurtsoa ere aurkitzen du ikertzaileak; honek, testuan izkuturik dagoenak,

askotan, azaldutakoak baino garrantzi handiagoa du .438 Interpretazioak balio

handia du.

Teun Van Dijk-en aburuz, esan ez denaren analisia, azaltzen denaren

ikerketa baino adierazgarriagoa da askotan. Baina, autore honen ustez, aurreko

ezagutza beharrezkoa da, inplizitua deduzitu ahal izateko .439 Baztergarria dela

iruditu arren, xehetasun batzuen aipamenak garrantzi handia edo, beraren

hitzetan, «eragin límurtzaile handia»440 izan dezakeela dio .

Beraz, diskurtsoaren analisia ez da testu-egituretara mugatzen, azpian

dauden signifikantzak, iritziak, eta ideologia ezberdinak ere azaldu edo seinalatu

egiten ditu. Beraren ustez, hauek ezagutzeko testuinguru kognitibo, sozial,

politiko eta kulturala aztertu behar dira . Testuek ez dute esanahirik ; lengoalaren

437 pERE A , Ch. eta BRECHTS-TYTECA, . Tratado de Argumentación . a ueva
Retórica . (181 . or.) «El silencio puede interpretarse, sea como el indicio de que no se ha
encontrado ninguna objeción ni refutación, sea como el indicio de que el asunto es
indiscutible» .
438 Ibid. (204 . or.) «Si la interpretación de un texto debe traducir el conjunto de
intenciones del autor, se ha de tener en cuenta que este texto comprende a menudo
una argumentación implícita, que constituye lo esencial del texto».
439 VA DI , T. etodologías analíticas de investigación en comunicación de masas.
Contenido de los medios de masas. El estudio interdisciplinario de las noticias y el
discurso. (141 . or.) ». . . buena parte de la información de un texto no está expresada de
forma explícita, sino implícita . as palabras, las claúsulas, y otras expresiones
textuales pueden implicar conceptos o proposiciones que se pueden deducir a partir del
conocimiento precedente. Este aspecto del discurso y de la comunicación tiene
dimensiones ideológicas importantes . El análisis de lo no dicho es a veces más
revelador que el estudio de lo que realmente se expresa en el texto» .
440 Ibid. (142 . or.) »la mención de un detalle irrelevante (. . .) tenga un fuerte impacto
persuasivo . . . »
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erabiltzaileek ematen diete esanahi hori (subjektuaren intentzioa garrantzitsua
ornen da) .441

rakaue aipatuz, hauxe dio Van Dijkek :

« a labor del analista consiste en sacar a la luz toda la gama de

significados posibles, no menos que el mensaje oculto del texto».442

Beraren iritziz, badago esanahi nabaria -agerian dagoena-, eta beste bat

estalia -sakonean-.

Gauza bera da Barthesek »hitzaren izpiritua» 443 zeritzona. Baina, Barthesen

iritzian, elkarte metonimiko infinituen bidez mundua ezagut dezakegu . Autore

honen ustez, testuaren azpian beti beste esanahi bat izkutatzen da, esan eta

ezagut daitekeena (Gertakizuna, berriz, izendaezina da, ez dago testuan izkutua,

edo sinbolizatua, baina beraren existentzia diskurtsoan soma daiteke, bertan

utzitako sintomen bidez, atzera begira ezagut daitekeelarik . Ez da bigarren

esanahi bat) .

Psikoanalisian, inplizitua, subjektuaren inkontzientea, hizketan agertzen

da, diskurtsoan, eta ez esaten denean -esplizituan- .444

111.2.1 .5. Sintomak egitura menperatzailean

Gertakizuna sortzen denean, dagoenean, eta egituran zuloak zabaltzen

dituenean, egitura menperatzaileko komunikabideek ukatzeko jarrerak izan ohi

dituzte, gertakizunarekin loturik dauden taldé edo ekintzak eskluituz, baztertuz

441 Ibid . (144-145 . or .) «El análisis del discurso en las noticias no se limita a las
estructuras textuales ( . . .) expresan o señalan diversos significados, opiniones e
ideologías "subyacentes"»
442 Ibid . (151 . or .)
443 BARTHES, R . o obvio y lo obtuso ; (120 . or .) . «el espíritu (en oposición a la letra)
se erige, por tanto, en el valor fundamental de las ideologías liberales : el derecho a la
interpretación se pone, efectivamente, al servicio de una verdad espiritual, pero esta
verdad se conquista contra» su apariencia (contra el «estar ahí» de la cosa), «más allá»
de esta apariencia, ropaje del que hay que despojarle para no pensar más en él».
444 D R, . Aipaturiko liburuan . (135-136 . or .) : »El inconsciente aparece entonces en
el decir la verdad del sujeto que se pierde y sólo aparece con la máscara del sujeto del
enunciado; para hacerse oír no le queda otra salida más que decirse a medias» .
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edo aipamen baztertzaileko mekanismoak erabiliz, eta arazoa neutralizatu edo

desagertaraziz .

Baina, ukapen-mekanismo horietan, gertakizuna (gatazka) dagoelako

sintomak aurki daitezke :

a) Periodizatzea .

Gertakizuna esatea posible denean, errepresentagarria eta kantitatearen

arlokoa denean, ez da gertakizuna . Horren ondorengo garaian aurkitzen gara. E .

orin-ek dioenez, sistemak gertakizuna jakintza bihurtu behar du, katea logiko

baten barruko zati gisa egituran sartuz, edo, bestela, estatistikaren barnean

kokatuz.445

Periodizatze hau oso garrantzitsua da komunikazioan, batez ere iritzian .

Testuinguruko informazioa eskainiz, gertakizunaren ondorioak continuum logiko

baten barruan kokatzen dira, gertakizunarekin ezer ikusirik ez duten

ekitaldiekin homogeneizatuta, eta beraren salbuespenezkotasuna

neutralizatuta. Serie baten barruan kokatzen dira gertakizunarekin loturiko

gertaerak, egituraren barruan integraturik, homogeneizaturik (hetereogeneoak

diren ekintzak batasunaren barruan sartuz) . Askotan, irizpide historizistak

erabiltzen dira argudioetan .

Integrazio honen bidez gatazka leuntzen saiatzen da. Serie baten

-egituraren- barruan argitu ahal dena arrazionala da ; kanpoan, aldiz,

irrazionala da, kaosa dago . André ean Tudesq-ek zuzendutako a presse et
l'événement izenburuko liburuan ere, ideia bera azpimarratu da: gertakizunak,

estrukturatuta, serie batean edo garapen historikoan sartuta, bere berezitasuna

galtzen du, ohiko gertaera bihurtuta .446 iburu berean, R. Escarpit kazetariak

445 Ibid . « a ciencia no puede aprender del acontecimiento de otra forma que
reduciéndolo a elemento del sistema, de una cadena lógica o ahogándolo en los
grandes números de las estadísticas • .
446 TUDESQ, A . . a presse et l'événement. (19 . or .) « 'événement politique luí-meme
s'est transformé en récit anecdotique ou en fait divers, en même temps que le fait
divers patageait avec lui la première page des quotidiens de plus forts tirages à Paris
ou en province»
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gertakizunari emandako koherentziaz hitz egin du, eta hori

kontestualizatzearen bidez lortzen dela dio .447

Periodizatze honetarako beharrezkoa da Concha Fagoagak bakc-ground
deritzona edo aurreko datuak . 448 Hau kronologia edo aurreko datuen azalpen

gisa ager daiteke. Autore honen ustez, aurreko datu hauek manipulatu ahal

badira ere, beren helburua irakurleak jasotako informazioa bere testuinguruan

kokatzea da .

Beraz, aurreko datu horiek informazio-iritziaren zabaltasunaren seinaleak

dira . Datuak eskaintzen dira, gero irakurleak bere loturak eta interpretazioak

egin ditzan . Sheehan-ek dioenez, ez dira ondorioak aurreratzen ; gertaerak

deskribatzen dira soilik . 449 Fagoagaren ustez, honela da informazio-mezuetan;

baina mezu interpretatiboetan, aldiz, back-ground delakoa azpiegitura da,

ondorioak ebaluatzeko eta aztertzeko funtzioa duen oinarria alegia .

Erreferente honek garrantzi handia du, gertakizuna homogeneizatuz,

egituraren barruan ebaluatzeko, hau da, egitura meneratzallearen ikuspuntutik
baloratzeko .45o

447 Ibid . (49-50 . or .) (. . .) Ce qui fait que s'il y a une apparente incohérence dans la
présentation que le lecteur a de l'événement, au niveau du journalisme par contre il y
a une continuité avec des émergences au niveau de 'actualité à certains moments. (. . .)
Il y a donc une perception de l'événement par les journalistes qui s'impose . (. . .) Il y a
une grande cohérence dans la suite des événements et il y a une certaine cohérence de
l'événement lui-meure' .
448 FAG AGA, Concha . Periodismo interpretativo: el análisis de la noticia. (46 . or .)
«Es cierto que el relato de antecedentes es manipulable y, depende de quien lo elabore,
basta con que omita o extrapole ciertos datos, puede conducir a interpretaciones
opuestas por parte de los receptores . Pero el objetivo del tratamiento de este tipo de
mensajes no es ofrecer una interpretación -al menos, eso es lo correcto- sino
simplemente facilitar datos al receptor que permitan contextualizar la información
recibida en el relato principal'.
449 Ibid . (46 . or .) Sheehan, 1972: (306 . or .) «el relato de back-ground tiene afinidad
con el interpretativo, pero distan de ser gemelos y ni siquiera son primos (. . .) En común
tienen lo que su nombre indica: proporciona back-ground para aquello que se relata,
describe hechos y también explica. Aquí termina su similitud, porque el relato back-
ground no estima resultados ni consecuencias' .
450 Ibid . (54 . or .) •(. . .) el back-ground, (. . .), es el referente en el tratamiento de la
información, es la infraestructura sobre la que se levanta el análisis y la valoración .
De este referente depende el sentido que se quiera dar al mensaje interpretativo. os
datos coyunturales que se almacenan para cubrir un relato determinado se plantearán
en un contexto que les dé una significación precisa. Este contexto es el referente que
actúa en el tratamiento de la información interpretativa'
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Batzuetan, ebaluaketa inplizituki dago, eta datu asko ematen dira
balorapenik gabe ; besteetan, aldiz, datu batzuk aukeratzen dira, besteak
baztertuz, balioespena agerian utziz.451 Dena dela, zabaltasunaren itxuraz edo
irakurlea eskutik erarnanez, back-ground delakoak edo aurreko datuek helburu

zehatza dute : gertakizuna integratzea, gatazka leuntzeko asmoz .

Fagoagak, hori bera editorial eta iritzi-artikuluen eta kazetaritza
interpretatiboaren arteko ezberdintasuna dela dio . Azken honetan, datuak

ematearen bidez, irakurleak bere iritzia edo interpretazioa izan dezan bilatzen
den bitartean, editorialen edo iritzi-artikuluen xede esplizitua epai moralak eta
iritzi publikoak bideratzea da .452 Baina, ideia horiek duela urte batzuk
kazetaritza-eskoletan zabaltzen baziren ere, gaur egun, ezaugarri nagusia
editorialen opera aperta izatearen itxura da (datuen bidez iritzi bat izatera
bultzatzea) . Ecok obra irekiaren oinarrian seriea dagoela dio ; serie batean
idazleak nahi dituen elementuak azaltzen ditu, garapen infmitu baten barruan,
guztiz itxi barik .453

b) lzendapen baztertzailea .

riminalizazioa eta bazterketa erabiltzen dira . Sakonki onartezina dena

izendatzen saiatzeko argudioa dugu hau.

Editorial-egileak ezin du onartezinak zaizkion ezaugarri batzuk dituen

subjektuaren existentzia aldarrikatu, hori arauaren aurkakoa baita ; era berean,
ezin du aipatu gabe utzi, bestela, ziurtasun-falta agerian utziko luke-eta . asu

honetan, gizarte normalizatuaren arlokoak ez diren izenak erabiltzen ditu,

patologikoaren arlokoak bain zuzen ere .

451 Ibid. (71-72 . or.) «Se puede decir que frente al análisis basado en un back-ground
materialmente cuantitativo (abundantes citas, todos los datos antecedentes, etc.), y que
respondería al análisis del relato en profundidad, el análisis de un relato valorativo
filtra ese back-ground, establece una criba sobre él, lo convierte en un análisis
depurado, selectivo. ientras (. . .) el análisis del relato en profundidad se limita a
entrelazar los hechos, el análisis de un relato valorativo los disecciona' .
452 Ibid. (77-79 . or.)
453 EC , Umberto . a estructura ausente. Introducción a la semiótica. (416-427 . or.)

*210*



odu berean, estrukturaren eta arauaren aurkakoa denez, baztertzeko

beharra dago. Horregatik, izendapen baztertzaileaz baliatzen da idazlea.

c) Salbuespenaren aztarnak : ausentziak, izendapenak, paradoxak,

zentzugabekeriak, lapsusak . . .

Hauek dira gertakizunak egituran sortzen dituen sintomak (hauek

gertakizuna dagoela erakusten diote analistari) . Gertakizuna esan, izendatu edo

ordezkatzeko ezintasunak, iritzi-artikuluaren egileak zenbait prozedura

erabiltzera behartzen ditu (hauek askotan kazetaritzaren arauaren aurka jotzen

dute) : litote edo ezetzaren ezetza eta dialogismoa.

risialdietan, sintomak nabariagoak izaten dira . Azterturiko garaian,

euskal abertzaletasuna bere burua definitu beharrean zegoen, batez ere bi

gertaera politikoen aurrean : 78ko onstituzioak ezarri zuen estatuaren

definizioaren aurrean eta Gernikako Estatutuak ezarritako euskal esparru

juridikoaren aurrean .

Abertzaletasun politikoan, prozesua -ETA/gertakizun politikoaren

inguruan hain zuzen- aurretik hasia izan bazen ere, abertzaletasun

instituzionalak bere toki politikoa bilatu zuen sortzen ari ziren erakundeetan .

Abertzaletasun politikoa zenbait herri-ekimenetan agerian zegoen : ikastolen

mugimenduan, euskararen aldeko kanpainetan, ekologiaren aldeko burrukan . . . ;

eta abertzaletasun moderatuaren diskurtsoan ere eragina izan zuen .

onstituzioak behar zuen onespena -zenbakitan eta koalitatiboki ere-

lortu ez zuen bitartean, Gernikako Estatutuak ez zuen normaltasun politikoa

-bakea- lortu. Porrot hau ezin da zenbakien arabera neurtu edo azaldu,

kalitatearen arloko "zerbaitek ", neurtezina den "plusak", Politikaren arloko

"gehiegizkotasunean" dagoen koalitate batek eraginda baitzegoen, egitura

gaindituz, eta bertan kontraesanak, akatsak eta zuloak zabalduz .

Beraz, doktorego-tesirako ikerketa honetan interesatzen zaizkigun

sintomak, gertakizun politikoaren -nazio- eta gizarte-askatasunaren

prozesuaren- eraginez abertzaletasun moderatuaren eta politikoaren arteko

antagonismo-prozesuan sorturiko sintomak dira . Hauek estatu-egituraren zein
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autonomiaren aldeko diskurtsoetan eragiten dute, baita abertzaletasun

politikoan ere, honek bere aide instituzionala edo estrukturala ere baitu. E A

edo abertzaletasun politikoaren eta nazionalismo soziologiko edo

instituzionalaren arteko gatazka edo antagonismoa, agerian zegoen azterturiko

garalan.

Abertzaletasun politikoa euskal nazioaren sormen-tokia den bitartean,

Estatuaren eta honek delegaturiko instituzioen aurka jotzen du. azionalismo

moderatuak, berriz, zenbait puntutan Estatuarekiko desadostasunak agerian

utzi arren, ez du zalantzan jartzen Estatua bera, eta horrek ezarritako

instituzioetan bere leku politikoa lortzen saiatzen da .

Hala ere, ikerketa sintomatikoaren bidez ezin dugu nazio- eta gizarte-

askatasun prozesu osoa ezagutu, zati bat baizik, apostu militanteen bidez

jakintza bihurtuta. Honen bidez soilik intui ditzakegu tortsio militanteek

Estatuaren edota nazionalismo moderatuaren estrategian eta E A en barruan

ere sortzen zituzten eraginak . Sistemak horrelako batzuk izkutatzen baititu (edo

izkutatzen saiatzen da) ; hala ere, askatasun-prozesuaren egiak zuloak zabaltzen

ditu egituran, diskurtso instituzionalean . Beraz, honek guztiak

autodeterminazio, autonomia eta indepedentziari buruzko diskurtso

nazionalistetan eragin men, ondorio nabariak sortuz .

Edozein zeinu sintoma izan daiteke. Ikerketa honetan honelako sintomak

aurki ditzakegu :

a) Sintomak egitura menperatzailean (Estatuan, diskurtso

instituzionalean) .

Egitura estatalak bere erara esango ditu askatasun nazional eta sozialaren

egiak sortzen dituen fisurak ( acanen sintomaren «el hablanteser») .

ontrazentzuak. Paradoxa ere beste sintoma bat da .

Besteetan ixiltasuna, edo gehiegi esatea oso adierazgarria izan daiteke ;

esaterako, ixiltasun batzuk sintomatikoak dira. Ixiltasuna edo gehiegizkotasuna
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da, orduan, jakintza berriaren adierazlea, metafora, eta izkutuan dagoenaren

azalpena .

b) Sintomak E A en egituran ; dimentsio estrukturaleko sintomak .

Estatuak, nazionalismo moderatuak, instituzioak, ere eragiten dute

E A en eta nazionalismo politikoan .

e) E A en inguruko sintomak.

Tortsio militanteak Estatuarekiko burruka-arloetan . Gertakizunarekin

lotzen dituzten baina ikusten ez diren loturen bidez konektatuta daude :

ausentziak, gehiegizkotasunak, akats informatiboak, estatuarekiko

antagonismoa, fideltasunaren iraupen jarraitua, demokrazia zuzenaren

metodoak (jakintza berriak) . . .
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IV, 1, onstituzioaren
kanpainaren inguruko ikerketa
IV. 1 .1 . Egin

IV.1 .1 .1 . Eginek ezetz esan zion onstituzioari

Eginek onstituzioaren aurkako jarrera zuzena hartu zuen, lehen

fundatzaileek azaroaren l7an idatzitako ohar batean eta gero, kanpainan zehar,

'Una Constitución para ser rechazada" izenburu orokorraren pean idatzitako

hiru editorialen bidez. Erreferendu konstituzionalaren ondoren, egunkariak bere

ustez Euskadik jarraitu behar zukeen bide berna azaldu zuen beste artikulu

batean.

Esan dugunez, Egineko Fundatzaileen ontseiluak argi utzi zuen

argitaratzaileek onstituzioaren aurrean zuten jarrera, 1 .978ko azaroaren l7an

baiezkoaren aldeko publizitatea ez onartzeko arrazoiak azaldu zituen artikulu

batean. Alde batetik, egunkaria sostengatzen zuen herri-sektoreak ez zuela

konstituzio hori onartu nahi, eta, beste aldetik, Eginen ordezkaturiko herri-

sektorea beste komunikabideetan bazterturik zegoela argudiatu zuen . Beraz,

ontseiluak ez zuen uste, herriak berak bere buruari emandako komunikabidea

beste hedabide asko zituztenen zerbitzuan utzi behar zuenik .454 Hala ere,

454 Egin; 78-XI-17 . «1 . A diferencia de los espacios publicitarios que diariamente se
venden a las agencias y empresas que lo solicitan, la venta de los mismos, dada la
excepcionalidad de la coyuntura actual, a los partidos que propugnan el Sí a una
Constitución que Ignora a nuestro pueblo, creemos que es una traición a nosotros
mismos, cuando, por otra parte, apenas si se nos permite tener nuestros propios
medios de comunicación de masas . Estos están en manos de quienes después de haber
orquestado una campaña difamatoria y de marginación de un pueblo que no acepta esta
Constitución humillante, ahora pretenden que incluso se ponga a su disposición un
medio que el mismo pueblo se ha dado a sí mismo : EGI . ( . . .) 4. Sería ridículo que,
además, abriéramos las páginas publicitarias de un periódico, hecho golpe a golpe con
el esfuerzo de todos, a un Sí que unánimamente está siendo rechazado por todos los
sectores que de una u otra forma apoyan a EGI . 5. EGI , fiel a su trayectoria,
sembraría el desconcierto entre sus lectores en el caso de que aceptara la compra del
Sí .( . .)» .
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zenbait langile erabaki honen aurka agertu zen, propaganda errefusatzeak galera

ekonomikoak ekarriko zituela argudiatuz .

ehenengo komunikatu honetan ezezik, Eginek berak sinatutako hiru

artikulu editorialen bidez ere, onstituzioaren aurkako jarrera azaldu zuen .

Datu hau aipatzekoa da, zeren eta egunkari honek bere historian zehar iritzi

zuzena oso gertaera gutxiren aurrean azaldu baitu . ndoren, 1 .992ko

birmoldaketa egin arte ez zuen editorialik argitaratu, funtzio hori Iratzarrek

sinaturiko Asteko ronikak betetzen zuelarik.

Hala ere, artikulu hauetan onstituzioa errefusatzeko argudioak eman

bazituen ere, ez zuen ezezko botorik eskatu. Eginek ezezko botoa ez eskatzea,

garai horretan egunkariaren barruan ziren korronte ideologiko ezberdinen

elkarbizitzaren isla zen . Irtzi-artikulu hauen helburua ez zen irakurlea

pertsuaditzea, bere jarrera kontsekuenteki har zezan argudioak ematea baizik,

konbentzitzea alegia . onstituzioaren onarpenak Euskal Herriko egoera

politikoan izango zituzkeen ondorioak sakonki aztertu zituen egunkari

abertzaleak, analisi-itxura zuten artikulu hauetan . Azterketaren bidez,

onstituzioak euskal politikan, kulturan, lurraldetasunean eta ekonomian

izango zituzkeen eragin negatiboak azaldu zituen, baina, beti informazio-

tonuaz, eta ez iritzi soila eskainiz. Informazioaren bidez, iritzia eratzen zen,

ezezkoaren argudioak datu objektiboen bitartez eskainiz . Egunkariak berak

zioenez :

«se hace necesario exponer análisis que ayuden al pueblo vasco a

elegir su propio camino'.455

"Una Constitución para ser rechazada" izenburupean, egoera politiko

osoaren azterketa egin zuen . onstituzioa, duela 150 urte Euskal Herriaren

eskubide subiranoak kendu zizkion estatua legitimatzeko tresna zela zioen .

	Y es éste el Estado que hoy trata de encontrar una vía para su

adecuación al mundo moderno sin alterar un ápice los principios

455 Egin ; 78-XI-17
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456 Egin; 78-XI-24
457 Ibid .
458 Ibid .

-inválidos por lo dicho para el pueblo vasco- sobre los que descansa

desde hace ya un siglo y medio».456

Estatuaren oinarriak ezartzeko asmo honen aurrez aurre, euskal

nazioaren eskubideak zeuden . Estatu espainiarrari kontrajarrita beste nazio bat,

Euskal Herria, dagoela zioen. Honek, bi estatutan banaturik egon arren, izate

propioa du, independentea izan zen -iraganean-, eta subiranotasunaren
onarpena nahi zuen . Eta hori zen, hain zuzen, onstituzioak berak ukatzen
zuena: euskal naziotasuna eta autodeterminatzeko eskubidea.

«Vistas las cosas desde el propio pueblo vasco, Euskadi es una

nación, dividida hoy entre dos Estados -el francés y el español- que fue

independiente y que reivindica, con toda justicia, su estatus de soberanía .

Pero el texto constitucional propuesto ni habla para nada del derecho que

toda nación tiene a autodeterminarse en los futuros que crea

convenientes, ni reconoce consecuentemente los derechos históricos del

pueblo vasco, negados, pisoteados y perseguidos de manera

permanente» .457

Hemen, argudio historizista azaldu zuen, Euskadik bere aurreko egoera

subiranoa berreskura zezan eskatzeko : independentea izan zenez,

autodeterminazio-eskubidea zegokion. Argudio hau abertzaletasun

soziologikoarekin lotuta dago, aurreko iragan bereziaren ideian oinarrituta .

onstituzioaren arabera eraturiko estatua erregionalista zela zioen, egitura

federalari kontrajarrita: subiranotasuna estatuaren eskuetan dagoen bitartean,

autonomien boterea delegatua da, eduki politiko eta juridikorik gabekoa .

Esto significa que el poder soberano y originario sólo puede seguir

partiendo de ese estado, y que las autonomías políticas no van a ser más
que simples permisiones o poderes derivados del mismo, y no originarios

de las propias comunidades autónomas».458
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Horren aurrean rgutxieneko forrnula» estatu federala zela zioen, zeren horrek

euskal subiranotasunaren onarpena ere ekarriko bailuke .

ndoren, onstituzioaren aurkako argudioak indartzeko

autodeterminazio askerako eskubidea ukatzen zuten zenbait atal azaldu zituen :

148., 149 . eta 150 . artikuluak, hain zuzen ere . Hauetan, Estatuak autonomien

eskuetan uzten zituen transferentziez hitz egin zuen, hauek ematea Estatuaren

borondatearen arabera garatzen zela azpimarratuz .

Halaber, euskal lurraldetasuna ukatzen zela zioen artikulu honetan . Ipar

Euskal Herriarekiko egoeran sakondu gabe, afarroari Euskal Autonomi Elkarte

Autonomoan sartzeko jarri zitzaizkion oztopoak azpimarratu zituen . Aspektu

hau bigarren artikulu batean sakondu zuen editorial-egileak .

Haziendaren arloan ere, onstituzioak Estatuaren nagusitasuna ezarri

zuela eta historikoki indarrean egondako ontzertu Ekonomikoak -Arabakoak

eta afarroako omenio Ekonomikoa- kolokan jarri zituela azaldu zuen .

Azkenik, foru-eskubideak ukatzen zituela zioen, onstituzioa eta

Autonomi Estatutuak ezarritakoaren arabera, mugatuta zeuden-eta . Alde

batetik, onarpen juridikoak edukirik gabe utzi zituela salatu zuen, eta, bestetik,

Arturo Campionek edo Sabino Aranak berak emandako eduki politikoa

aldarrikatu zuen, nazio-subiranotasunaren benetako tresna baitziren, eta ez

historian zehar gordetako tradizio hutsak. Horregatik ez zuen beren onarpen

formala, eduki gabekoa, nahikotzat jo .

459 Ibid .
460 Ibid .

«una Constitución que implantara un Estado federal; eso significaría

que se estaba reconociendo el derecho originario de los vascos y su

verdadero poder no derivado' .459

« os derechos forales que realmente tienen un contenido exacto de

la soberanía nacional del pueblo vasco olímpicamente negados tras la

apariencia de que son reconocidos' .46o

* 220



Euskal naziotasuna onartu ez zuela ondorioztatu zuen azterketa
sakonaren ondoren . onstituzioaren bidetik, Euskadi probintziagaindiko

antolaketa bihurtzeko arriskua zegoela zioen, bere subiranotasuna ukaturik, eta
armen bidez kendutako eskubideak berreskuratu ezinik . Berriro ere, argudio
historizista erabili zuen: euskal eskubideak itzuli behar ziren, espainiarrek

iraganean kenduak baitziren .

461 Ibid .
462 Ibid .

«En resumen, y simplemente a partir de un análisis de la
Constitución, las autonomías que se configuran a través de la misma son
mínimas y sólo pueden acabar en una civilización meramente

supraprovincial dentro del Estado unitario . os derechos de

autodeterminación, el reconocimiento de la soberanía nacional vasca el

poder originario soberano de las regiones históricas de Euskadi, no
constan.

o consta ni directa ni indirectamente, el derecho del pueblo vasco a

que se le devuelva lo que le fue arrebatado por la fuerza de las armas,.461

Horren guztiaren aurrean, Euskal Herriak onstituzioa errefusatu behar

zuela ondorioztatu zuen. Zentzu honetan, oso adierazgarria dugu artikuluaren

azken esaldia :

« uestro futuro, las alternativas que vamos a tener que ir

construyendo, sometidos o no a esta Constitución, no pueden quedar

embargadas por una aceptación explícita de la misma aunque fuera como
mal menorr.462

Baieztapen honetan, abertzaletasun politikoaren idela bat dago agerian :

onstituzioaren onarpenak ala errefusapenak ez zuen eraginik euskal nazioaren

eraikuntzaren prozesuan, alternatibak « onstituzioaren menpean egon ala ez»

aukeratzean baitzeuden . Beste aldetik, diskurtso honetan foruen aldarrikapena

ere bazegoen presente, bai erreibindikazio historiko gisa, bai nazio-

subiranotasunaren benetako eduki politikoa aldarrikatuz .
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"Una constitución para ser rechazada (II). a cultura vasca y el
euskara, marginados" izenburuko editorialean Eginek aurreko artikuluan
hasitako analisiarekin jarraitu zuen . Honako honetan, onstituzioak euskara

eta euskal kulturari emandako tratu baztertua aztertu zuen . Honez gain, " os

quieren separar de avarra" azpitituluan, herrialde horren bazterketa eta

euskal lurraldetasunaren ukapena salatu zituen egunkariak . ehenengo

pasartetik, argi agertu zen kazetaren iritzia euskal nortasuna onartu ez zuen

onstituzioarekiko:

'Cualquier análisis de la Constitución que se pretenda hacer desde

Euskadi pasa necesariamente por el entendimiento de que el texto que

será sometido a referéndum el próximo 6 contiene un vicio político

inaceptable para el pueblo vasco . En él se dice que el fundamento de la

Constitución es la "indisoluble unidad de la ación española, patria

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran"
(. . .) ..463

Idazleak zioenez, onstituz1o osoa kutsaturik dagoen printzipio batean

oinarrituta zegoen: nazio bakarra dagoela, espainiarra . Beraz, hortik abiatuta,

lege osoa kutsaturik dago . azioaren (espainiarra) eta nazionalitateen (estatuko

beste nazioak) arteko bereizketa faltsuaren gainean eraikirik dago . Baina,

artikuluan bertan esan zuenez, onstituzioak nazionalitateak eta erregioak

bereiztu beharra zuen, inplizituki -espainiarraz aparte- beste nazio ezberdinak

zeudela onartuz . onstituzioak nazioaren eta nazlonalitateen artean egin zuen

bereizketa paradoxikoa agerian utzi zuen egunkariak .

463 Egin; 78-XII-2

' ación y nacionalidad, que técnicamente son un sólo término, se

convierten en este texto en interpretaciones subjetivas de un sentimiento

nacional autóctono manifestado históricamente tanto por el pueblo vasco

como el catalán y el gallego, que ahora se intenta capitalizar

políticamente . Sólo así se entiende la distinción entre nacionalidades y
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regiones, que en ninguna parte del mismo texto constitucional se

explicita• .464

Artikulugilearen iritziz, naziotasuna ukatzeko, onstituzioa euskal

hen-iaren autodeterminazio-eskubidea Estatuaren emari bihurtzen saiatu zen.

Estatuaren jarrera salatzeko, deslegitimatzeko, bi motatako argudioak azaldu

zituen (nazionalisrno soziologikoan ere agertzen zirenak): borondatea eta herria

izatearen kontzientzia .

«lo que es conciencia de un pueblo que ha luchado y lucha por

recobrar sus derechos, se ve transformado en concesión generosa del

Estado centralista que mide muy bien lo que otorga, en aras de su propia

seguridad' .465

inarri hau ezarri ondoren, onstituzioaren «izpirituak» euskararengan eta

euskal kulturan zuen eragina aztertu zuen . Alde batetik, Euskaltzaindiak salatu
zuenez, 3. artikuluak euskara baztertu zuela -Genevako giza eskubideen
aurka- eta, beste aldetik, onstituzioak, beharrezko ezagutzaren bidez,

gaztelaniaren nagusitasuna legitimatu zuela azpimarratu zuen . Baina hori

garrantzitsua izanda, honen irakurketa politikoa egin zuen artikulugileak,

gaztelaniaren nagusitasunak nazio espainiarraren nagusitasuna finkatu nahi

zuela ere agerian utziz .

«perpetúa la exaltación a Castilla, ación hegemónica y dominadora

de la península ( . .)• .466

Hau da, ez zuen euskararen balio historiko-linguistiko soila aldarrikatu,

hizkuntzak nazioaren elementu gisa duen garrantzia balzik . Euskararen

ofizialtasuna ukatzea, euskararen kalterako izateaz gain, euskal

nazionatasunaren ukapen inplizitua zela ulertu behar da, eta horrela zioen

Eginen editorialak:

464 Ibid .
465 Ibid .
466 Ibid .
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Sería bueno para nosotros ahora recordar el articulado del Estatuto

de Estella cuando decía: El euskara es la lengua nacional de los vascos",

y tener en cuenta que una nacionalidad sólo tiene una lengua nacional

(. . . ».467

Gaztelaniaren nagusitasunaren aide, euskararen bazterketak sortutako

egoera diglosikoa garrantzitsua izan arren, irakurketa politikoak horren

larritasuna agerian uzten zuen : euskara hizkuntza nazionala dela ukatuz,

euskal nortasuna bera ukatu nahi zen .

Honez gain, onstituzioak euskal kulturari eskainitako tratamendua ere

salatu zuen. Horretarako, komunikabideen oinarrizko arautegiak, ikerketa

zientifiko eta teknikoaren bultzapena eta koordinazioa, titulu akademiko eta

profesionalen lorpen, espedizio eta homologazioa eta Administrazio publikoaren

erregimen juridikoa eta funtzionarioen erregimen estatutarioa estatuaren esku

zeudela argudiatu zuen; beraz, onstituzioaren arabera, botere zentralak azken

hitza zuen gai horiez. Hau da, kulturaren arloan Estatuaren nagusitasuna

nabaria zela salatu zuen .

Euskal hizkuntzaren bazterketa honen adibidea, funtzionarioek euskara

ikasi behar ez izatea zela azaldu zuen . (Salaketa profetikoa izan zen hau, zeren

eta praktikak arrazoia eman baitio : funtzionarioen euskalduntze-programak

porrot egin zuen eta erakunde autonomoek ez dute bermatu; oraindik, la 20 urte

pasatu ondoren, ez da lortu funtzionario guztien euskalduntzea . Era berean,

administrazio espainiarreko funtzionarioek ere ez dute euskara jakiteko

beharrik) .

467 Ibid .

«Como anécdota, baste subrayar que la competencia exclusiva del

Estado en materia de régimen jurídico de los funcionarios de la

Administración puede convertir en anticonstitucional la exigencia de que

aquellos de éstos que ejerzan su labor en Euskal Herria necesiten
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obligatoriamente saber euskara . Y todo esto aceptando que esta lengua

nuestra será también "oficial", si bien no obligatoria» .468

Hala eta guztiz ere, euskara eta euskal kulturaren bazterketa honen aurka

sorturiko herri-ekimenak aurrera jarraituko zuela adierazi zuen .

- as campañas "Bai euskarari" y "Bai euskal kulturari" parece que

no terminarán el 6 de diciembre:469

Hau da, ukapen juridikoak ez zuen itxi euskal kulturaren garapena .

Baieztapen honetan, nazionalismo politikoaren aztarna dugu ; herri-

mugimenduak, instituzionala ez zen prozesu generiko batean kokatuta, aurrera

jarraitzen zuen, subjektibotasunak bultzatuta .

Artikulu berean, " os quieren separar de avarra" izenburupean,

onstituzio espainiarrak euskal lurraldetasuna ukatzen zuela salatu zuen .

egearen objektibitatea zalantzan jarri zuen, legearen izpirituaz hitz

eginez . onstituzioak euskal autodeterminazio-eskubidea ukatzeaz gain,

oligarkiaren Interesek afarroa Euskal Herriaren partaide modura ukatzeko

orduan pisu handia izan zutelako susmoa azaldu zuen .

,no sólo no se recogen derechos inalienables como el de la

autodeterminación, sino que además, bajo el espíritu de quienes la han

elaborado, late incansablemente la presión de una oligarquía caciquil en

cuyas manos están las riendas actuales de avarra, provincia hermana

que nos quieren sustraer».470

ehenengo gerra karlistaren ondoko prozesuaren emaitza zela zioen,

aurreautonomian legitimatua, (euskal barruti unibertsitarioa ezarri zenean,

herrialde nafarra kanpoan uzteaz gain, euskal aurreautonomiatík at,

afarroaren integrazioa -erreferendu bat exijitzen zela eta- Euskal ontseilu

468 Ibid
469 Ibid .
470 Ibid .
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rokorrean oztopatua izan zen) . Honela, euskal lurraldetasuna ukatzen saiatu

zen, idazlearen iritziz.

Hasieran, idazleak legearen izpirituaz hitz egin bazuen, artikuluan zehar,

onstituzioak legearen salbuespenaren bidez afarroa Euskal Herritik kanpo

utzi eta euskal nazioaren lurraldetasuna ukatu zuela zioen. Berriz ere, euskal

naziotasuna ukatzeko helburuaz, legeak tortsioa egin behar zuela argi utzi

zuen.

«contempla la posibilidad de que existan estatutos de autonomía

para una sola provincia. Este aspecto señala claramente a avarra por

cuanto es una excepción al sistema general en el que se habla de varias

provincias que se asocian en comunidades autónomas por sus

características históricas, culturales y económicas comunes. Todo esto sin

que sirva el pretexto de que avarra no precisa Estatuto sino únicamente

actualizaciones parcialess.471

Amaitzeko, beste arrazoi bat eman zuen onstituzioari ezetz esateko :

beren onarpenaren bidez, foru-eskubideek subiranotasunaren edukia galdu

zuten . Hau da, instituzionalizatzearen bidez, itxurako onarpenaren

-legitimazio juridikoaren- bitartez, beren eduki politikoa kendu zitzaien foruei,

sistema menperatzallearen barruan integratuz . Baina, bide batez, hemen

abertzaletasun politikoaren beste eragina adierazi zuen : foruen erreibindikazio

politikoa, foruak subiranotasunaren adierazpenak ziren neurrian, eta ez arau

hutsak edo antzinako folklore edo tradizioaren aztarnak. Paradoxikoa iruditu

arren, onstituzioak ukatu egiten zituela zioen .

471 Ibid .
472 Ibid .

« a Constitución los ampara -esto es, los somete- para evitar que

recobren su contenido exacto: la soberanía nacional de nuestro pueblo".472

Erreferenduaren aurreko editorial hauen seriea amaitzeko, "Una

Constitución para ser rechazada (y III). El cheque en blanco de los

trabajadores" delako artikuluan, onstituzioak ekonomiaren arloan izango
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zuen eragina aztertu zuen egunkariak, Espainiako lege nagusiaren aurkako

argudioen azalpenarekin jarraituz .

Berriro ere, azterketa edo txosten-itxura hartu zuen artikulugileak, eta

aurkako iritzia azaldu beharrean, analisia egin zuen, azkenengo pasartean

errefusapena justifikatzeko argudioak eman zituelarik, baina ezezko botorik

eskatu gabe, irakurleak berak bere ondorioak atera zitzan . Editorial honen

egitura irekia zen; ez zuen pertsuaditu nahi, konbentzitu baizik, eta horretarako

argudioak eman zituen, baina irakurlea eskutik eraman gabe .

Artikulu honetan, onstituzioak eredu kapitalista zilegitzat ematen zuela

zioen, beste aukerarik, demokrazia zuzena alegia, kontuan hartu gabe .

«Para nada se hace referencia en esta Constitución a aquello que

pueda suponer democracia directa, autogestíón' .473

Era berean, dominatzailearen burupeak ziurtatuz, promesa

zalantzagarriak eta praktikan exijitzeko zailak zirenak egin zituela salatu zuen .

onstituzioa giza itun (kontsentsu) berna pribilegiatuen aide finkatzen saiatuko

zela zioen .

«En definitiva, lo que la Constitución pretende es consolidar un

nuevo pacto social . El argumento de la necesidad de "un orden

constitucional democrático" es sólo un pretexto esgrimido por la clase

dominante en orden a asegurarse el control de las relaciones de

producción. Asegurar el estatus de privilegio que hoy todavía poseen es la

meta'.474

Amaitzeko, onstituzioaren erreferenduaren emaitzak ezagutu ondoren,

Eginek bere balantzea aurkeztu zuen editorial batean, eta etorkizunari begira

ere zenbait aurrerapen egin zuen, " onstituzioari emandako arbuioaren

ondoren'475 delako artikuluan .

473 Egin ; 78-XII-3
474 Ibid .
475 Eginek balantzea egiteko editorial bana argitaratu zuen Abenduak 9 eta 10ean,
euskaraz lehenengoa eta horren gaztelaniazko itzulpena bigarrena ('Reflexión tras el
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ehenengo pasarteetan, Hego Euskal Herrian erreferenduan

onstituzioaren aurka izandako emaitzak aztertu zituen, ehuneko 35ek soilik

baietza eman ziola aipatuz. Artikulugileak, abstentzio teknikoaren garrantzia

argudiatzen zutenen aurrean, hau murritza izan zela erantzun zuen, Euskadin

egin behar zen emaitzen irakurketa politikoa zela azpimarratuz, zegoen

kontzientzia politikoa oso garrantzitsua baitzen (edo -Badiouk dioenez-,

Euskal Herria gertakizun politikoaren gunea dugulako, non kontzientziak,

subjektibitateak, garrantzi handia baituen) .

«Abstentzio teknikoa txikía inon izatekotan Hego Euskadin izan da,

Euskadi oso politizaturik dagoelako, arazo sozialaz arras jabeturík

dagoelako eta nazio kontzientzia bizia delako (. . .) eta onstituzio honetan

Euskadiko nazioaren eta langileriaren interesak egon dira zalantzan (. . .)

Garbí dago, bada, ehuneko 55 baino gehiago direla onstituzioa

kontzientzia osoz arbuiatu dutenak eta ehuneko 35 eskas baietza eman

diotenak» .476

Halaber, editorialak onstituzioak jasotako errefusapenak sistema osoa

(Trantsizio politiko osoa) deslegitimatu zuela zioen, eta baita horretatik

sorturiko erakundeak ere, gero Gernikako Estatutua sortuko zutenak barne .

Ukapen honen arrazoi nagusia autodeterminazio-eskubidearen onarpen eza

zelakoan zegoen .

»Hau horrela izanik, zertan geratzen da Estatu espainoleko

legegileen lana eta beraz beroien geroko eginkizuna? Zer dira

Euskadírentzat Estatu espainoleko Parlamentu eta Senatua? Eta hauen

babesean sortutako Eusko ontseilu agusia deitu dutena eta afarroako

demokratizazio forala delako hori? Zer dira gaurtik aurrera gure

herriarentzat, kontutan harturik, zeharo aldatu dela indar politikoen

koerlazioa? Ez digute naht onartu Euskadiren autodeterminazio premia.

rechazo" izenburuaz) . ik lehenengoaren azterketa egin dut bien edukia bera dela
ikusi ondoren; beraz, ikerketa hau euskaraz izanda, hizkuntza honetan idatzitakoa
aukeratu dut .
476 Egin; 78-XII-9
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Baina oinan-ian, nahiz eta mila nahaste-borrasteren bidez lanbrotu nahi

gaituzten, gakoa hementxe datza'.477

Honen aurrean, Euskadik bere bide propioa bilatu behar zuela uste zuen

idazleak ; onstituzioarena baliorik gabe geratu baitzen. Beraz, horretatik

sorturiko Estatutuak ere ez zuen baliorik izango, eta Euskadik bere burujabetza

bermatuko zuen bidea aurkitu behar zuela uste zuen .

«Arbuioa garbia izan denez, Hego Euskadik bere bideak aurkitu

behar ditu, bere buruaren jabe izateraino eramango duen biderik egokiena

bilatzen saiatu behar du . (. . .),, 478

Eta horrek Estatutua ere baldintzatzen zuen . 479 Horregatik, horren egitura

birplanteatzea beharrezkoa zela, eta esparru horretatik kanpo bideak bilatuz

ekin behar zela zioen egunkari abertzaleak, euskaldunek etorkizun politikoa

beren eskuetan hartuz, eta herriaren agindua bereganatuz . Erreferenduaren

irakurketa politikoa egin zuen, onstituzioaren bidea eta horretan oinarritutako

guztiak, erakunde aurre-autonomikoek barne, porrot egin zutela argudiatuz.

Bestalde, irakurketa politikoa bazen ere, egituraren eragina ere agerian zegoen,

herriak bozketaren bidez hitz egiten zuela onartu baitzuen .

«Bide bilatze honetan gauza batzu argi geratu dira: onstituzioaren

arbuio honek birplanteatzen dituela Estatuko parlamentarien lanak eta

hemengo parlamentarien ordezkariek egin nahi duten Estatutua (. . .)

Demokrata sentitzen den edonork onartu behar luke herriaren

agindua, gure kasuan Hego Euskadiren mandatua, iniziatiba, Estatutu

alorrean, birplanteatu egin beharko litzakeela . Euskadiko Parlamentarien

Asanbladak eraman beharko lukeen, eta Eusko ontseilu agusiak

gaurregun lehengo oinarririk ba ote duen .

477 Ibid .
478 Ibid .
479 Garai horretan hasi ziren Estatutuaren idazlanak .
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Alderdi politikoen perspektiban, garbi dago herriak zeintzu onartu

dituen eta zeintzu ez•. 480

480 Indar poütiko guztiek parte hartu behar zutela esan men Eginek ekainaren 15ean,
hautatu ez ziren indar politikoak barne . Alderdi eta talde hauek gonbidatuak izango
ziren estatutuaren idazketa-lanetan .

*230*



IV. 1 .1 .2 . Zabaltasun ideologikoa

Eginek onstituzioaren aurkako farrera publikoa agerian utzi arren,

erreferenduaren inguruan, iritzi-orrialdeetan agertu zen ezaugarri bat,

zabaltasun ideologikoa izan zen, onstituzioaren aldeko artikulurk la

argitaratu ez bazuen ere (Fernando Savaterrena dugu salbuespen bakarra) .

Aurreko atalean aipatu dugunez, koherentziaz ez zuen baietzaren aldeko

publizitaterik jaso, horrek ekarri zizkion galera ekonomikoak onartuz. Baina,

beste aldetik, sektore ezberdinetako iritziak agertu ziren, ezezko eta

abstentzioaren aldekoak hain zuzen ere, egunkariaren barruan elkarrekin bizi

ziren ideologia ezberdinak islatuz .

onstituzioaren inguruko eztabaidaren zabalera ideologikoaren adibidea,

artikuluak sinatu zituzten idazleen aniztasuna dugu . asotako iritziak ez ziren

kolaboratzaile finkoek idatzitakoak, eztabaida zabal bateko partaideek

azaldutakoak baizik :

- Alderdi ezberdinetako ordezkariek sinatu zituzten artikuluak : E E- I ,

EIA, I, HASI, AZA, AS , P V, ESEI, PSA , eta Galiziako A -PG eta UPG

taldeetakoek bain zuzen ere.

- Era berean, agerturiko sinatzaileen artean Eginekin identifikazio

zuzena ez zutenak zeuden : Emakumeen Asanblada, Fernando Savater edota

Elias Ruiz Ceberio, azken hau Deiako kolaboratzailea zena .

"El texto constitucional refuerza la protección a la familia

patriarcal . a Constitucción consagra la opresión de la mujer" izenburuko

artikuluan, Bizkaiko Emakumeen Asanbladak bere iritzia azaldu zuen .

onstituzloak talde honek gaitzesten zuen familia patriarkala legitimatu nahi

zuela salatu, eta, horregatik, lege espainiarra errefusatzeko eskatu zuen. Idazki

honetan, argudio nagusia gizarte-alorrekoa zen, ez politikoa, baina erakunde

horren ustez, hori nahikoa zen onstituzioa osotasunean ukatzeko (gízarte

patriarkala ezarriz, bailo tradizionalak ere onartzen baitziren) .
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« a Constitución se posiciona a favor de reconocer, mantener y

proteger la institución familiar . (. . .)

Pero esto mismo nos hace denunciar esta Constitución, que además

de proteger a la familia patriarcal actual, no reconoce ni da por válidas

otras formas de convivencia y de relación entre las personas .

o podemos sentirnos identificadas, ni dar nuestro apoyo a una

Constitución que, no sólo no recoge nuestras reivindicaciones, sino que

mantiene y protege la institución familiar con todas las implicaciones que

ésta tiene, para todas las mujeres en general y para cada una en

particular.

Rechacemos la Constitución» . 481

Estatuko beste nazioetatik heldutako iritziak ere argitaratu zituen Eginek.

Asamblea acional-Popular Galega (A -PG), eta Union do Pobo Galego (UPG)

taldeek idatziriko "Galicia tampoco puede aceptar la Constitución" delako

artikuluan, bi erakunde galiziar hauek beren ezetza justifikatzeko,

onstituzioak estatua osatzen zuten nazioen subiranotasunaren ebasketa

legitimatu nahi zuela argudiatu zuten.

Alde batetik, frankismoarekiko aurrerapena izateagatik, onstituzioari

baietza eman behar zitzaiolako argudioa xantaia zela adierazi zuten . Eta, beste

aldetik, ez zuten uste abstentzioa bide egokiena zenik, zeren, indargabekoa

izateaz gain, Galiziak jasotako erasoaren aurrean erreakzio-falta adieraziko

bailuke, zapalkuntza-egoeraren iraupena erraztuz . Horregatik, ezetza eskatu

zuten bi alderdi galiziarrek .

481 Egin; 78-XI-15

«Votar " ", es, en primera instancia, el rechazo a un

procedimiento que conlleva el menosprecio al derecho de las naciones para

dotarse libremente de las modalidades que deseen. Sign fca condenar a

un parlamento que sanciona la estructura imperialista del Estado
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tradicional, considerando al pueblo español" único titular de la soberanía

política» . 482

Hau da, autodeterminazio nazionalaren ukapenak onstituzioak

nazionalitate hitza erabiltzera behartu zuen . Egoera honen bikoiztasuna

azpimarratu zuten. Beren esanetan, nazio bakarra onartu zuen onstituzioak

-espainiarra- eta, horregatik, erregioak eta nazioak bereiztu beharrean zegoen .

Paradoxa erabili zuen -nazioen nazioa- onartu ezin zuen errealitatea

gainditzeko .

Espainiako ezkerra kritikatzeaz gain, onstituziotik abiaturiko prozesu

autonomikoak oso mugatuta zeudela argudiatu zuten, eta, halaber, herrien

askatasun-prozesuarekin bat egitera deitu zuten . Horregatik, ezezko botoa

eskatu zuten azken pasartean .

482 Ibid .
483 Ibid .

«Es por eso que desde esta óptica progresista, decimos " " a la

constitución española, y pedimos a los gallegos plenamente identificados

con la lucha de nuestros pueblos, Euskadi y Galicia, a participar de esta

forma, en este proceso clarificador, para conseguir unas PATRIAS

CEIBES». 8̀3

IC taldeak onstituzioaren aurrean abstentzioa eskatu zuen, Iosu

Perales idazleak sinatutako " os obligan a abstenernos" delako iritzi-

artikuluan. Izenburuan bertan, abstentzioaren aldeko argudioak emango zirela

aurreratu zuen .

Artikulu hau ezkerraren ikuspuntutik idatzita zegoen, ez

abertzaletasunaren ikusmiratik . onstituzioak sistema demokratiko kapitalista

onesten zuela argudiatu zuen horren aurka agertzeko. Abiapuntua baino

gehiago, helmuga zela, eta herriaren subiranotasuna ukatzen zuela salatu zuen

artikulugileak. Herriak bere subiranotasunaz erabaki ezin zuela salatu zuen.

Testu honetan herriaz mintzo zenean, ikuspuntu marxistaz ari zen, hau da,
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langileriari zegokion kontzeptuaz (abertzaletasun politikoan, aldiz,

marxismoaren eragina nabaria bazen ere, kontzeptu hau zabalagoa zen) .

« os demócratas consecuentes no es que rechazamos esta

Constitución, porque no es explícitamente socialista, republicana y federal,

sino porque, siendo el cierre de la reforma política, consagra abiertamente

el capitalismo, la monarquía y el centralismo, impidiendo que sea el

pueblo quien mediante el ejercicio de su soberanía determine con plena

libertad su opción en tomo a los temas citados . o cual es muy distintos 484

Dena dela, autodeterminazio-eskubidearen ukapenak, onstituzioaren

aurkako jarrera defendatzera eraman zuen . onstituzioak autodeterminazio-

eskubidea ez onartzeaz gain, eskainitako autonomía zentralismoaren mozorroa

baino ez zela salatu zuen Peralesek .

Gure ustez, egilea autodeterminazio-eskubidea aipatzera behartuta zegoen,

Euskal Herrian onstituzioaren errefusapena argudiatzeko orduan, arazo

nazionala eta soziala beti elkarrekin joan baitira Euskal Herriko ezkerraren

diskurtsoan. Ikuspuntu marxistatik, nazio-autodeterminazioaren aldarrikapena

defendatu beharra zegoen, horren ezak herriaren zapalkuntza zekarrenean ; hau

da, ez zen burgesiaren nazionalismoa defendatzen, nazionalismo iraultzailea

baizik .

Artikulugilearen aburuz, abstentzloa bide zuzenena zen, ezetzak

sistemaren arauak onartzea adieraz baitzezakeen (horregatik, gobernua

abstentzloaren aurka burrukatuko zelakoan zegoen) . Ezker-mutur izenaz

ezagututakoak eta ultraeskuinak, biek, ezetza eskatu Izanak, jarrera biak

484 Egin; 78-XI-21
485 Ibid .

« a Constitución determina una unidad impuesta del Estado

Español, y niega el reconocimiento del derecho de autodeterminación . Ante

ello, ¿qué hacemos los que rechazamos el centralismo aunque sea

disfrazado de autonomías recortadas, y exigimos la libre expresión de los

pueblos?, 485
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nahastu ahal zituelako beldur agertu zen, eta ez zuen uste hori biderik egokiena
zenik. Ez zuen ezker abertzaleren jarrera onartu, eta, ultraeskuinarekiko

konparaketaren bidez, aukera hori deslegitimatzen saiatu zen, biak parekatuz .

«Por otro lado, los extremistas de izquierda que en este caso

paradójicamente utilizan las urnas para expresar una posición rupturista

y estrategista que está totalmente fuera de lugar .486

Azken pasarte honetan ere, politikaren eragina adierazten duen beste

sintoma bat aurkitzen dugu. Idazleak ezker abertzalea lekuz kanpo zegoela

zioen, legez kanpo ere esan genezake. Ezkerretik, ezetzaren botoa integratzeko

zailtasuna adierazi zuen horrek, eta, horregatik, aukera desegokia zela esatera
eraman zuen .

I taldeak egunkariak laguntzaileei utzitako lekuan azaldu zuen bere

iritzia, " as libertades plenas y el camino al socialismo no caben en esta

constitución" artikuluan. Izenburuan artikuluaren edukia laburtuta dago . Giza

arloa azpimarratuta dago testuan, nazionalismoaren aldarrikapena askatasun

osoen erreibindikazioen barnean sartuz . Horregatik, lehenengo pasartean,

(estatuko) langileei eta Euskadiko herriari zuzendu zitzaien talde politikoa .

486 Ibid .
487 Egin; 78-XI-23

« I propone a todos los trabajadores y al pueblo de Euskadi votar

"no' el día del referéndum, 6 de diciembre».487

Alde batetik, gizarte-askatasun beteak (erabatekoak) eskatu zituen

(sindikazioa, adierazpen askea . . .), eta, bestetik, Euskadiren askatasuna, bere

«patua» berak hauta zezan . onstituzioak, zehazki zein inplizituki, eskubidea

ukatu zuela salatu zuen, euskara baztertuz eta autonomia mugatua eskainiz.

« osotros queremos la libertad de Euskadi, su derecho a decidir

libremente su destino . Pero la Constitución prohibe expresamente este
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derecho, deja en un segundo rango el euskara y concede una autonomía

recortada• .488

Testu honetan, nazionalismo politikoaren presentzia inplizitua dago, eta

horrek talde politikoa Euskadiko egoera salatzera bultzatu zuen, ezkerrak nazio-

arazoa ere azaldu behar zuen-eta .

Beste aldetik, artikulua Euskal Herrian garai horretan bizi zen salpuespen-

egoeraren sintoma da: ezkerretik egindako diskurtsoak euskal nazio-arazoa

aipatzeko beharra zuen, lehentasuna beste arlo batean -ezkerraren kasuan,

gizarte- edo ekonomi-arloan- egon arren. Beraz, gertakizun politikoaren

diskurtsoaren eragin inplizitua susmatzen da artikulu honetan, eta aurrekoan

ere bai.

Artikulu berean, EA , E eta IC taldeen abstentzioaren aldeko aukera

deskalifikatu zuen I taldeak . ehenengo alderdiari zegokionean, bere jarrera

bikoitza salatu zuen .

488 Ibid .
489 Ibid .

«Cuando el P V se abstiene, dice hacerlo en nombre de Euskadi.

Pero el P V ha votado contra la libertad de Euskadi. El resto no le

preocupa. Por eso la abstención del P V no es el rechazo de los

trabajadores ni el rechazo de los vascos. Es el intento de jugar a dos

aguas: a bien con el pueblo y a bien con sus opresores».489

E eta IC taldeen errefusapenaz, onstituzioa abstentzioaren bidez

ukatu zutela ulertu bazuen ere, beraren ustez, aldaketa eman zedin erreferentzia

izan behar zuen testu konstituzionala, ondorengo urratsak horren inguruan

emango zirelakoan zegoen-eta .

« os trabajadores deben votar e iniciar con su voto la batalla para

cambiar esta constitución. o se puede pasar ahora a otra Constitución. Es
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en referencia a ella como hay que definirse . En su torno se darán las

siguientes batallas decisivas».490

Ideia bera azaldu zuen argumentazioa amaitzeko : ezetza beharrezkoa zen,

onstituzio antidemokratiko, zentralista, matxista eta kapitalista errefusatzeko,

eta ezkerreko alderdiek onartu zuten kontsentsu politikoa ere bai, baina, era

berean, hori zen aldatu behar zen legea -erreferentzia-, sistemaren barruan

burrukatu beharra adieraziz .

C T-ko anarkistek Eginen bidez azaldu zuten beren iritzia abenduaren

lean, "Boicotear la Constitución y avanzar hacia la abolición del Estado"

artikuluan. Idazlan horretan ez zuten nazio-arazoa aipatu . Argumentazio osoa

gizarte-arloan batez ere, langileen eskubide eta lorpen sindikaletan- oinarritu

zuten, ezkerraren eta alderdi tradizionalisten arteko atxikimendua salatuz .

Abenduaren 3an, onstituzioaren inguruan irekitako eztabaida zabal hau

ixteko, Eginek bi artikulu argitaratu zituen, bata EA k sinatua, eta bestea

ESEI-ko gazteriaren iritzia azalduz. Bietan, abstentzioaren aldeko argudioak

eskaini ziren, onstituzioaren lorpenak -frankismoarekiko- ukatu gabe, baina

lorpen horiek nahikoak ez zirela azalduz .

"P V: no queremos expresar un rechazo global" izenburuko

artikuluan, alderdi abertzaleak onstituzioaren lorpenak eta akatsak azaldu

zituen eta abstentzioaren aldeko jarrera argudiatu zuen, guztiz instituzionala

zen diskurtsoa garatuz .

onstituzioak frankismoarekiko apurketa zekarrela zioen EA k

artikuluaren lehenengo pasarteetan, lege berriaren esanahia legaltasun

frankistaren ordez arau demokratikoa jartzea zela adieraziz . Beraren ustez,

horrela gertatuko zen aldaketa, koalitatiboa izango zen.

ndoren, prozesua kontsentsuaren bidez eratu zela zioen . Atxakia

horrekin justifikatu zuen testua guztien gustukoa ez izatea : kontsentsua lortu

ahal izateko, denek zerbait lortu eta beste zerbaiti ezetz esan behar izan zioten-

490 Ibid .
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eta . Horregatik, ez zuen ukatu lorpenak ere izan zirenik; baina, beste aldetik,

euskal nazioari eman zion tratamenduagatik, ezin zuen onespenik eman .

ehen ikusi dugunez ezkerreko indarrek onstituzioak sortuko zuen

egoera sozio-ekonomikoa azpimarratu zuten bitartean, alderdi jeltzaleak nazio-

arloa hartu zuen kontuan bere jarrera argitzeko orduan .

«Pero donde los vascos tenemos que fijarnos a la hora de valorar el

texto constitucional es en aquellos puntos que afectan a Euskadi no como

mera agregación de personas y demarcaciones territoriales, sino como un

Pueblo, una ación' . 491

Pasarte honetan, artikulugileak herriaren definizio politiko inplizitua egin

zuen, herria pertsonen eta lurraldeen gehiketa baino zerbait gehiago zela

onartuz eta, honela, kontzeptu soziologikoa gaindituz .

Zentzu horretan, onstituzioak batasunaren estatua ontzat ematen zuela,

eta eskaintzen zuen autonomia-maila urria zela salatu zuen . Dena dela, nahiz

eta bere haserrea agertu, ez zuen ukatu bere ustez onstituzioak lorpen

positiboak zituenik; eta, horregatik, eskainiko zituen aukerak aprobetxatuko

zituela aurreratu zuen . Ez zion onstituzioari ezetza eman nahi, autonomiaren

aukera ez galtzeko . Ahalgarritasunaren argudioa erabili zuen, eta berriz ere,

autogobernuaren bitartez nortasuna berreskuratzeko bidean aurrera egiteko

eskatu zuen .

491 Egin; 78-XII-3

Un Estado Unitario, con autonomía uniforme para las

nacionalidades y regiones basadas en el temor y desconfianza ; una

unidad que rezuma incomprensiones casi agresiva; un positivo e

importante capítulo de los derechos, libertades y deberes; una autonomía

insuficiente para nuestros planteamientos, pero posibilitista en cuanto al

objetivo prioritario de reconstrucción de nuestro pueblo y recuperación de

su identidad a través de una moderada capacidad de autogobierno: una

Disposición Adicional que ampara y respeta los derechos históricos de los
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territorios forales con actualización en el marco de la Constitución, cuya

sola presencia irrita por el tremendo contrasentido que supone con nuestra

concepción de los derechos originarios del Pueblo Vasco, es el bagaje con el

que debemos andar el camino que nos falta hasta conseguir nuestros

objetivos . (. . .)..492

Pasarte hori oso adierazgarria da . Alde batetik, abertzaletasun

moderatuaren kontzepzioa laburtu zuen: EA ren ustez, Euskadik erakundeak

behar zituen eraikuntza gerta zedin. Beste aldetik, autogobernu-ahalmen

moderatuaz hitz egin zuen, erradikalengandik , bereizteko asmoz. ETAren

diskurtsoan, ezker abertzaletik edo E A en ingurutik bereizteko behar

inplizitua dago. Horregatik guztiagatik, ez zuen ezetz esan, ez zuen bide

konstituzionala itxi, eta, ezarritako esparru politikoa onartuz, horren barruan

burrukatzeko asmoa azaldu zuen . Etorkizuneko ateak zabalik uzteko beharra

adierazi zuen, praktikan askatasun-kuota handiagoa lortzeko asmoz .

=Pobre bagaje, sí, pero vale como instrumento de lucha, de trabajo,

de ir consiguiendo con la fuerza de la razón y de la práctica política cotas

cada vez más altas de libertad. . . . 493

Hau da, burruka arlo politikoan eramateko prest zeuden, «arrazoiaren

indarraren» bidez, eta ez armen bitartez .494 Horregatik, onstituzioak berak

eskaini zituen aukerez baliatu behar ziren . Ezetzak, berriz, bide politikoak itxiko

zizkiela uste zuten .

Podemos y debemos aprovechamos de lo conseguido hasta ahora

como plataforma para conquistas superiores . egar todo, rechazar todo, es

volver las espaldas a una realidad que, antes bien, debemos mejorar .

Esta es nuestra gran tarea y gran responsabilidad • .495

492 Ibid .
493 Ibid .
494 Aipatu beharra dago, onstituzioaren erreferenduaren aurretik EA k ETAren
burruka armatua publikoki errefusatu zuela urriaren 28an antolaturiko "Usoen
manifestazioa" deitutakoan, jeltzaileak beren burruka arlo politikoan, instituzioetan
soilik eramateko prest agertu zirelarik.
495 Egin; 78-XII-3
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Bestalde, onstituzioaren edukiak ezezik, agintari zentralen jarrerak ere

zapuzketa eta eskeptizismoa piztu zituela zioen .

Horregatik, EA k, abstentzioaren bidez, onstituzioaren aide negatiboak

errefusatu eta, bere ustez positiboak zirenak onartu nahi zituen .

«a) Su disconformidad con los aspectos negativos de la misma, (. . .) .

Sin embargo, esta disconformidad no se traduce en un no, para no

expresar un rechazo global e indiscriminado ante un aspecto importante y

positivo que se ha reseñado igualmente, la ruptura con el régimen

dictatorial y el establecimiento de un estado de derecho que consagre las

libertades individuales..496

Era berean, abstentzioak esanahi zehatza zuela zioen : euskal eskubide

historikoen ukapenaren aurrean jeltzaleen protesta adieraztea, alegia .

4b) (. . .) Es la clara y rotunda manifestación de su voluntad de no

participar ni prestar su asentimiento en la configuración de un modelo de

Estado que desconoce los derechos históricos y nacionales del pueblo

vasco y su reafirmación de que sólo concurrirá, con su participación

voluntaria, al proceso constituyente de un Estado que se asiente en dicho

reconocimiento . Y ello, aunque desde una perspectiva global, la

Constitución puede ser un modelo de democracia, hecho abstracción de la

problemática de las naciones • .497

Hau da, onstituzioak euskal eskubide historikoak onartu ez zituenez, ez

zuen aldeko botoa eskaini. Hala ere, ez zion sistema osoari ezetza adierazi nahi,

eta legalitate konstituzionalaren barman lehiatzeko prest agertu zen, bere

desadostasuna adierazi arren . EA ren diskurtsoaren bikoiztasuna agerian dago

artikulu honetan : aide batetik, ez zuen onstituzioa onartu baina, bestetik, ez

zuen guztiz ukatu .

496 Ibid .
497 Ibid .
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ESEIk ere abstentzioaren aldeko jarrera azaldu zuen " uventud de ESEI:

la Constitución hubiera podido ser mejor" izenburuko iritzi-artikuluan .

Abstentzioa eskatzera bultzatu zuten arrazoiak argitu aurretik, azalpen

batzuk eman zituen . ehenengo, ESEIk Euskadi aske eta sozialista lortzeko bide

demokratikoa zilegitzat jotzen zuela, hots, legez kanpoko bidea onartzen ez

zuela zioen. Beraren ustez, demokrazia formala zen aldarrikapenak lortu ahal

izateko sistemarik egokiena. Beste aldetik, sozialismoaren eskakizunei

lehentasuna eman zien eskakizun nazionalisten aurretik, azken hauek euskal

gizartearen zati bati soilik zegozkiola argudiatuz, eta inplizituki nazionalisten
eta ez-nazionalisten arteko bereizketa eginez .

RY lo hemos hecho porque una situación de democracia formal es

cualitativa y sustancialmente mejor para el desarrollo y organización del

movimiento obrero y para el avance de la alternativa socialista vasca. Y el

desarrollo de esta alternativa pasa indudablemente por la asunción de

las reivindicaciones pendientes por el conjunto de la Sociedad vasca, y no

sólo por parte de ella» .498

Beraz, irizpide koantitatiboak erabili zituen ESEIk bere jarrera azaltzeko

orduan. Zentzu honetan, burruka armatuaren aldekoengandik bereiztu zuen

bere burua, horren oinarrian euskal herriaren zatirik kontzientziatuena eta

erradikalizatuena soilik zegoela argudiatuz -gehiengoak onartzen ez zuen

bitartean-. Zenbakien argudioa erabili zuen : erradikalak gutxi ziren bitartean,

demokraziaren aldekoek gehiengoa osatzen zuten.

498 Ibid .

« a lucha armada, además de obstaculizar los avances y logros

democráticos del pueblo vasco, incide únicamente sobre la parte más

concienciada y radicalizada nacionalmente de Euskadi, mientras que

sobre la otra parte -que es mayoritaria, no hay más que ver los

resultados electorales- produce un efecto contrario : alejarse cada vez

más -por reacción a la violencia- de las legítimas aspiraciones del

pueblo trabajador vasco, produciendo una honda división en la Sociedad
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vasca y una mayor polarización . Y todo ello sólo consigue dificultar aún

más el largo camino hacia el socialismo y la liberación nacional de

Euskadi» .499

Beste aldetik, burruka armatuak euskal gizartea bitan banatzen zuela

esan zuen. ESEIren iritziz, indarkeriaren aurreko erreakzioak sozialismoaren eta

nazio-askatasunaren bidean oztopoak jartzen zituen, eta herritarren

partaidetasuna murrizten zuen, militanteek -subjektu politikoak- soilik parte

hartu zuten-eta, ez gizarte osoak .

«Además la lucha armada impide la participación directa en la

lucha política permitiendo sólo la mera contemplación de la lucha. Y hoy

hemos de participar todos -no unos pocos- porque hay cauces para

ello».500

ESEIk bide demokratikoa aukeratu zuen, burruka armatua arbuiatuz,

iraganean porrotera eraman zuela argudiatuz . Aurrekari bat, erreferente bat,

erabili zuen bere azalpenean. Serie baten barruan integratu zuen porrota :

aurreko burruka armatuetan euskaldunak galtzaile suertatu ziren bezalaxe,

oraingo honetan ere gauza bera gertatu ahal zela argudiatuz .

«Porque en una guerra violenta llevamos siempre las de perder. Y si

no, recordemos las guerras carlistas y la del 36» .501

Horregatik, bide instituzional guztietan parte hartzeko asmoa iragarri

zuen, Euskadi eraikitzeko helburua lortu ahal izateko . Garai horretan Euskadi

existitzen ez zelako ideia inplizituki defendatu zuen ; halaber, nazio-

kontzientziaren bidez lortuko zelakoan zegoen, praktika politikoan erakundeek

nazioa sortu behar zutelakoan, hain zuzen .

499 Egin; 78-XII-3
500 Ibid .
501 Ibid .

«Porque ta gran tarea en Euskadi, hoy, es la obtención de un poder

político común vasco para empezar a construir el País, para homogeneizar

en las cuatro provincias la conciencia nacional, para crear instrumentos
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502 Ibid .
503 Ibid .
504 Ibid .

poderosos y eficaces . Esta es, y no otra, la gran tarea nacional vasca de

hoy» .502

Egindako onstituzioan, gehiengoak lorpen gehiago izan zituela eta

agintari zentralistek autonomiaren aldekoek baino indar gehiago izan zutela

argudiatu zuen abstentzioa eskatzeko . Hala ere, ez zuen ukatu lorpen politikoak

ere izan zirenik. ESEIren esanetan, onstituzioaren ondoren demokrazia

formala inauguratuko zen, eta hori frankismoa baino hobea zen . Horregatik, ez

zituen errefusatu legeak eskainitako aukerak . Beraz, argudio bikoitza erabili

zuen: ez zen ona, baina aurreko egoera baino hobea bai ; horregatik, ezin zen

ukatu aurreko egoerarekiko aurrerapausoa zenik. Ahalgarritasunaren argudioa

dugu hau.

r(. . .) vamos a ir a saco al aprovechamiento máximo y eficaz de todos

los aparatos institucionales y todos los cauces participativos, para hacer

prosperar el socialismo en Euskadi . Por todo ello es que no vamos a decir

que no" .503

Amaitzeko, sozialismoak irabazteko bidea indarrak biltzea zela zioen

ESEIk, hau da, gehiengoak nahi izatea. Beraz, helburu politikoa irizpide

koantitatiboen arabera balioztatu zuen alderdi honen diskurtsoak .

Y vamos a luchar, a trabajar, a participar de manera democrática,

porque el triunfo dei socialismo en Euskadi pasa por la asunción por la

mayoría absoluta de la población vasca. Y esto sólo se puede realizar en

este momento histórico por la vía democrática• .504
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IV.1 .1 .3. Abertzaletasun politikoa

Carlos Santamariaren " a 'pasión" de Sabino Arana ", eta HASIko

Batzorde agusiko kide batek sinaturiko " a manifestación de Herri

Batasuna el 28 de octubre fue necesaria . El P V ha renunciado al

independentismo" izeneko artikuluetan, abertzaletasun politikoaren zenbait

ideia azaldu ziren .

" a 'pasión" de Sabino Arana" delako artikuluan, euskal politikariaren

pertsonalitatea azpimarratzeaz gain, Aranarekin euskal abertzaletasunak

kontzientzia hartu izan zuela zioen Santamariak . Beste aldetik, teoria politiko

aranatarraren gaurkotasuna azpimarratu zuen, Trantsizioko Espainiako egoera

politikoan oso garrantzi handia zuela adieraziz.

505 Egin; 78-XI-26

«7Yes cuartos de siglo después de su muerte, la causa patriótica

vasca por él planteada, sigue siendo hoy el tema clave de la política de

Euskadi e, incluso, uno de los condicionamientos más categóricos de la

política española . (. . .) esta misma influencia que está patente en la

situación actual y en todo el largo proceso que la ha precedido• .5o5

Artikulugilearen iritziz, Sabino Aranak euskal kontzientzia nazionala

piztu zuen. Abertzaletasun politikoa izan zedin, kontzientzia-hartze honek

izandako garrantzia azpimarratu zuen, ezaugarri objektiboen gainetik . Bere tesia

indartzeko, Robert afontek Sur la France delako liburuan nazionalismoari

buruz egindako analisi zientifikoa erabili zuen. Zientziaren argudioaren bidez,

azaldutakoa legitimatzen salatu zuen .

'(. . .) para que un pueblo sea una nacionalidad, no basta con que

concurran en él una serie de objetivos básicos -hechos a los que yo he

llamado alguna vez "bio-culturales"- sino que hace falta también que

surjan hombres que capten tales hechos y que estén dispuestos a
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vivirlos * no en términos instintivos y obscuros como lo hace la masa del

pueblo", sino con plena y clara conciencia de los mismos» .506

Pasarte honetan, Politika izan dadin pertsona talde batek apostua egitea,
«bizitzeko prest» egotea, beharrezkoa dela zioen. Berdin zitzaion talde hori

zenbatek osatzen zuten, edo zein gizarte-mailatakoak ziren hauek . Benetan

garrantzia zuena, apostua, kontzientzia-hartzea zen .

Este despertar de la conciencia es casi siempre obra de un pequeño

número de personas, una minoría reducida . "Que esta visión inicial

-añade afont- sea mixtificada por la pertenencia social de estas

personas, clero, alta nobleza, burguesía capitalista o pequeña burguesía,

esto no tiene ninguna importancia, si en realidad se trata de un hecho

nacional, surgíente de las entrañas de la historia» .507

Euskal abertzaletasun politikoari buruzko atalean esan dugunez, politikak
ez du zerikusirik oko politikoarekin -Rousseauk parlamentarismoari bere

izaera politikoa kendu zion-, eta Politikak, apostua egiteak, ez du etekinik

ematen, ez dago gertakizunaren heroirik. 508 Zentzu horretan, Arana politikari

trebea ez zela zioen idazleak, baina bai mesianikoa, gertakizun politikoa

-euskal aberria- intuitu eta horren aide apostua egin zuena.

, o creo, de ninguna manera, que Sabino Arana fuese un "hábil

político". Si lo hubiese sido, tal vez estuviese hoy completamente olvidado .

Su figura encaja mucho mejor en la de un hombre mesiánico, dándose

aquí a la palabra "mesiánico" el sentido de los pensadores polacos del

siglo XIX, para los cuales el renacimiento del pueblo polaco no era un

quehacer propiamente político, sino un modo auténtico de abordar lo

universal».509

* etra beltzagoaz dagoena, tesiaren egilearen azpimarra da.
506 Egin ; 78-XI-26
507 Ibid .
508 Badiou
509 Ibid .
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Beraz, idazleak zioenez, Aranaren betebeharra gertakizunarekin loturik eta

artetik metodo zientifikotik baino hurbilago zegoen. (Aipatzekoa da Badiouk lau

motatako gertakizunez hitz egin duela : amodio-, zientzia-, politika- eta arte- edo

poesia-alorrekoez) . Garrantzitsuena, euskal politikaren subjektibitatea zen,

Euskal Herriaren aldeko bere indar militantea, bere apostua, errealago bihurtu

zuena .

«Sabino Arana no fue tampoco un intelectual (. . . ) . a postura de

Sabíno está más cerca de la poesía y de la mística religiosa que del

pensamiento científico. Pero esto no le resta fuerza y realismo, sino todo lo

contrario» .510

Beste muturrean, Unamunoren «euskal herritar unibertsala»ren

aldarrikapena jarri zuen Santamariak . Aranak euskal kausari irtenbide politikoa

eman behar zitzaiola uste zuen-eta, hori izan zen bere «pasioa», inori esan ez

arren . arrera horren berritasuna azpimarratu zuen artikulugileak . Eta, baita

ere, prozesuaren planifikazio-falta edo emaitzen jakin-ezintasuna azaldu zuen,

inplizituki horren ezaugarri generiko eta amaigabea onartuz .

510 Egin; 78-XI-26
511 Ibid .

« adie supo con exactitud cuáles eran sus planes, porque él a nadie

se los comunicó. Pero esta novedad en su postura no dejó de causarle

grandes disgustos» .511

Idazleak, Aranaren proiektua goi-mailakoa zela intuitu zuen, euskal

«animarekin» lotuta zegoena, hau da, datuen, gorputzaren, gainean zegoena,

esan ezin arren (plusa, gehiegizkotasuna . . .). Hau da, beraren iritziz, euskal

aldarrikapenak negoziaezinak ziren, herriaren nahia urrutirago baitzihoan

(berak animar! buruzko gauzak zirela zioen) .

«Cuando veo la frivolidad política con la que en este momento se

plantean en adrid nuestros problemas, los problemas más hondos de

nuestra cultura, como el de la lengua, y se habla de incluir estas cosas en

determinados "paquetes de negociación" -como si las cosas del alma
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pudieran ser empaquetadas- pienso con dolor que la pasión de Sabino

Arana no ha terminado todavía- .512

Amaitzeko, euskal arazoa konpontzeko apostua egin beharra azpimarratu

zuen artikulugileak, hau da, Aranaren apasíoa» bizi beharra . so garrantzitsua

zen, Santamariaren iritziz, bakoitzak kontzientzia hartzea, partaide edo

subjektu izatea, apostua egitea . Eta euskal "arazoa" lan militante horren bidez,

Aranaren pasioa biziz, soilik plantea zitekeela ondorioztatu zuen .

'Es triste decirlo, pero todos aquellos que quieran dar al problema

vasco un planteamiento realmente viable tendrán que seguir sufriendo esa

misma 'pasión" en su propia carnees 513

" a manifestación de Herri batasuna el 28 de octubre fue necesaria.

El P V ha renunciado al independismo" izenburuko artikulua, euskal

abertzaletasunaren ikuspuntutik egindako analisia dugu . HASI alderdiko Batzar

agusiko I . . . izeneko kideak sinatu zuen testua .

Artikulugileak, urriaren 28an EA alderdiak deituriko indarkeriaren

aurkako manifestazioaren balantzea egin zuen . onstituzioaren erreferenduaren

aurre-kanpainan kokatu zuen jeltzaleen deialdia.

Hasteko, artikulugileak manifestazio horrek salbaezinak ziren hobiak

sakondu zituela adierazi zuen .

«Ya pasó, ya se consumó lo que con tanto ahínco se intentó evitar

por entender que abría fosas, probablemente insalvables . . 514

Hortik aurrera, bi nazionalismoak -moderatua eta erradikala- bereiztu,

eta bien arteko ezberdintasunak sakonduko zirela azaldu zuen . Adierazpen hau

gaur ere indarrean dago, hogei urte Igaro ondoren: bi euskal gizartez hitz egiten

da (aide batetik, "demokratek" osatzen dutena, legaltasunaren eta bakearen

aldekoa, Ajuria Eneko Itunaren inguruan bilduta, eta, beste aldetik, estatuaren

512 Ibid .
513 Ibid .
514 Egin; 78-XII-8
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legaltasunaren aurkakoek, "erradikalek ", osatutakoa, burruka armatua onartu

eta askotan legaltasunetik kanpo dagoena) .

I . . .k adierazi zuenez, ez zegoen zertaz harritu sorturiko gatazkaren

aurrean, liskarra euskal gizartean oso barneratuta baitzegoen, eta ez zen

maniobra berezirik izan behar agerian uzteko . Honez gain, EA k, manifestaziora

deitu zuen alderdiak, zentralismoaren amua jan eta euskaldunen arteko

aurkaketa areagotu zuela, eta horrela estatuko agintarien estrategian sartu zela

salatu zuen .

515 Ibid .
516 Ibid .

«( . . .) a la responsabilidad de quienes han hecho inevitable un

enfrentamiento (aunque en este aspecto las partes más implicadas

muestran su acuerdo: simplemente se ha constatado una realidad) ; (. . .)

En fin, uno piensa que el centralismo está bastante más avisado que todo

eso y que ya no se dedican a lanzar anzuelos, entre otras cosas porque

los peces los han pescado hace ya bastante tiempo» .515

Baina, EA k deituriko manifestazioak garrantzi handia izan bazuen ere,

Herri Batasunak egindako erantzuna ere oso garrantzitsua izan zen

artikulugilearen ustean, salto koalitatiboa izan baitzen abertzaletasun

politikoaren barruan: nazionalismo moderatuarekiko menpekotasuna apurtzen

saiatu zen-eta. Honen garrantzia azpimarratu zuen:

«Un aspecto más, pero que a nuestro juicio, ha resultado decisivo,

hasta el punto de abrir una nueva etapa en el proceso histórico de lucha

que viene desarrollando el Pueblo Trabajador Vasco» .516

Gertatutakoaren garrantzia zela-eta, azterketa sakona egiteko beharra

agerian utzi zuen HASIk .
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Alde batetik, EA ren papera aztertu zuen. Urriko manifestazioaren

deialdiaren arrazoi batzuk jaso zituen (bestetan ere planteatuak izan ornen

zirenak); hauen artean, garrantzitsuetariko bat etekin politikoak lortzea izan

zen, horretarako ezker abertzaleari errua leporatu behar bazion ere .

Artikulugilearen ustez, garai horretan, EA k ez zion alternatibarik eskaini

Euskadiri, jeltzaleen diskurtsoan zalantzagarritasuna eta bikoiztasuna nagusi

zirelako, eta bere baitan barn-kontraesan handiak zituelako . Era berean,

EA ren estrategian abertzaletasun politikoaren eragina nabaria zela adierazi

zuen .

517 Ibid .
518 Ibid .
519 Ibid .

«Sin embargo, pasada la fecha, advertimos la falta de análisis

serios que a partir de los hechos encuadren a éstos dentro de las

coordenadas políticas del proceso que atraviesa Euskadi».517

«Se habló de precipitación; de halago a adrid para compensar el

fuerte sabor de boca de su posible postura ante la Constitución ; del intento

de desviar la atención de sus rotundos y constantes fracasos

parlamentarios, utilizando a la izquierda abertzale como chivo

expiatorio- . 518

Azken mornentuan, prestatu gabe eta presa handiz egindako deialdia

bazen ere, artikulugileak, manifestazioa oso ondo pentsaturiko erabaki baten

ondorioa Izan zela zioen.

«Estamos con " rtzi" cuando afirma que la manifestación del P V

partía de un cálculo premeditado, de una decisión política calculada y con

menos margen de improvisación que el que se le ha aplicado= .519

«(. . .) ; pero la lucha protagonizada por los sectores más combativos

del Pueblo Trabajador Vasco ha conseguido demostrar el contenido

revolucionario de la idea de liberación nacional, hasta tal punto que hoy .
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en Euskadi, es difícil separar el independentismo de la lucha

revolucionaria».520

Badiou filosofoak esan duenez, ez dago nazionalismo politikorik

iraultzailea ez bada, estatuaren aurkakoa ez bada .521 Baina, beraren ustez,

badago beste nazionalismo-mota bat : erreakzionarioa, arrazaren eta nazioaren

nagusitasunean oinarritutakoa, Politikarik gabekoa . asu horretan,

nazionalismo soziologikoaz soilik mintza daiteke .

Abertzaletasun politikoaren eraginak, eta erradikalengandik bereizteko

beharrak, kontraesanak sortu zituen alderdi jeltzalean, idazlearen ustean .

Horregatik, diskurtso kulturala indartu behar izan zuen, osagai politikoaren

kaltetan. EA ren nazionalismoa ,folklorikoa, zela, hau da, soilik kultur ezaugarri

nazionalak azpimarratzen zituela zioen HASIko militanteak . Eduki politikorik

gabe, abertzaletasun moderatua, tradizio historikoan edo herri-kulturaren

berpizkundean oinarrituta zegoela esan zuen .

,Todo ello pone en graves contradicciones al P V, que se ve obligado

a dar a su "independentismo" un carácter folklórico y resignado,

"neocarlista", en expresión de " rtzt" o "aldeano" y trasnochado, según el

PS E»,522

Beraz, I . . .ren esanetan, sostengatzen zuen burgesiaren gustuko

diskurtsoa egin behar zuen EA k, eta horrek kontraesanak sortzen zituen

alderdian. Bi aukera zituen: ezker abertzalearekin fronte nazional bat osatzea,

edo, -azkenean hautatu zuena -, alderdi moderatu bihurtzea,

zentralismoarekin kontraesanetan sartu gabe .

520 Ibid .
521 BADI U, A. "Arredor da Cuestion acional" (12 . or.) «Por conseguinte, se hai un
movemento anti-Estado, en tanto sexa un movemento anti-Estado, pode ser un
movemento emancipador (. . .) Fan falta categorías políticas moito máis vastas que
permitan facer funcionar a cuestión nacional dentro dunha tóxica emancipadora ( . . .) o
problema radica en saber en que subxectividade política funcionou esta categoría, pois,
se sabe que nalgunhas situacions xa ha¡ núcleos progresistas traballando,
522 Egin; 78-XII-8
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•(. . .) ; la segunda opción, que ha sido la adoptada, consistía en

asumir históricamente el papel que le corresponde : partido mayoritario de

las clases media y burguesa, alejado de cualquier equívoco o veleidad

revolucionaria y sin entrar en graves contradicciones con el

centralismo! 523

Horregatik, jeltzaleek erradikalengandik bereiztu beharra zuten, HASIko

militantearen iritziz, bere oinarrietan kontraesanak piztu eta zenbait boto

galtzeko arriskua izan arren. Baina, manifestazioaren ondoren euskal egoera

politikoa argitu zela uste zuen iritzi-emaleak .

« a gran batalla ideológica desarrollada lo ha dejado

meridianamente claro. El P V se ha cansado de decir que ellos iban contra

la violencia institucional que hace posible la realidad de Euskadi de hoy

y, en general, contra todo tipo de violencia; los hechos les han desmentido

una y otra vez; la polémica entablada con ETA, su silencio ante la

represión de la manifestación convocada por Herri Batasuna, etc .».524

Artikulugilearen ustez hortik aurrera EA ren jarrera zein izango zen

azaldu ondoren, ezker abertzalearen erreakzioa aztertu zuen . eltzaleen

manifestaziorako deialdiari erantzun beharra azaldu zuen, arriskutsua eta

komunikabide burgesek manipulatua izan arren, gertaera larria zela uste

baitzuen .

523 Ibid .
524 Ibid .
525 Ibid .

»Pero por otra parte, un hecho de tal gravedad obliga a las

vanguardias políticas a dar alternativas al sector más combativo y

luchador del Pueblo Trabajador Vasco» .525

Hemen ere, artikulu bereko aurreko pasarte batean gertatu zenez, Euskal

Herri angilearen abangoardiaz hitz egin zuen, herri militanteaz ; boto emalea

baino gehiago zenaz ari zen (herrl politikoa, E A en subjektu militantea) .
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Hori guztia onstituzioa onartzear zegoen testuinguru errepresibo batean

gertatu zela azpimarratu men. Garai horretan, ezker abertzalearen aurkako

kanpaina egiten ari zela zioen . Honez gain, EA ko nazionalistek ezker

abertzalearen aurka agertzeak horren aurkako errepresioa eta ekintzak

legitimatu zituela zioen, ezker abertzaleak -E A ek- estatu-sistema kolokan

jartzen zuelako .

»Es en este contexto en el que el P V lanza su convocatoria y no

hace falta ser muy lince para preveer* las posibles consecuencias de una

manifestación masiva del P V (. . .), contra la izquierda abertzale : cheque

en blanco para la represión (constitucionalizada), tanto en Euskadi sur

como en Euskadi norte . El futuro de la izquierda abertzale hubiese

quedado hipotecado y más comprometido que nunca, y con ello la única

vanguardia capaz de presentar una alternativa revolucionaria en

Euskadi» .526

Beraz, idazlearen aburuz, bi nazionalismoak jazarturik zeuden, eta hortik

aurrera EA ren eginbehar garrantzitsua nazionalismo iraultzailetik urruntzea

izan zen, horretarako agintari zentralekin itundu beharra eduki arren . Hau da,

abertzaletasun politikoaren aurka eratu zuten jeltzaleek beren estrategia

politikoa -ez zuten proiektu politiko propiorik-. Horretarako, batzuetan,

nazionalismoaren etsai tradizionalarekin batuta joan behar izan zuten, ezker

abertzalearen aurka .

Estrategia horren aurrean, herriak, subjektu politikoak, erreakzionatu

behar zuelakoan zegoen idazlea.

«Era preciso, pues, desbaratar los planes de la burguesía y del

reformismo, recordarles que el pueblo trabajador vasco no baja la

guardia» .527

* Horrela jatorrizko testuan .
526 Ibid .
527 Ibid .
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Sisteman mugitu behar zenez, aztarna instituzionalak ere agertu izan dira

ezker abertzalearen diskurtsoan . Artikulu honetan, nazionalismo politikoaren

inguruko diskurtsoan irizpide koantitatiboak askotan oso garrantzitsuak izan

direla argi dago . azionalismo erradikalaren garrantzia azpimarratzeko, idazleak

irizpide koantitatiboak ere azaldu zituen (zenbakien burruka, indar-neurketan

oinarritua) .

«Fracaso innegable del P V (. . .), con sus treinta o treinta y cinco mil

(. . .), cuando aún resuenan los gritos de los cien mil de larizu; éxito de la

izquierda abertzale, que sin esa violencia que le achacan, con la batalla

ideológica y su testimonio, ha puesto una vez más en un brete las

verdaderas intenciones de la burguesía «,528

Amaitzeko, bi nazionalismoen arteko aurkaketa ekidizina zela zioen

artikulugileak, urriaren 28an edo beste egun batean . Baita beharrezkoa zela ere,

jarrera ezberdinak argitu eta zalantzagarritasuna murrizteko .

Idazlearen aburuz, manifestazioaren ondoren, EA k aldarrikapen

nazionalista batzuek, independentzia eta nazio-autodeterminazio askearen

erreibindikazioak alegia, utzi zituen bitartean, Herri Batasunan antolaturiko

ezker abertzaleak bereak egin zituen .

azionalismo politikoaren beste aztarna bat agerian dago azterturiko

artikuluan : egileak ez men esan HBk inor ordezkatzen zuenik, antolatzeko era

zela baizik, hau da, Herriaren, subjektu politikoaren, zati edo adar bat.

Testuaren beste ezaugarri adierazgarria, bertan autodeterminazioaz hitz

egin izana da, aipaturiko garaian kontzeptu hori oso gutxitan erabiltzen zen-

eta. Baina autodeterminazioaren aldarrikapena ikuspuntu independentistatik

eginda zegoen.

528 Ibid .

« o del 28-0, repetimos, fue necesario y clarificador, el P V pasó

definitivamente a la izquierda abertzale la bandera del independentismo,

culminando un proceso claro de claudicaciones : Renuncia a la
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529 Ibid .

autodeterminación, negación del independentismo, considerándolo como

utópico. .. A tiempo, la izquierda abertzale, organizada en Herri Batasuna,

se consolida como una alternativa con fuerza ante las próximas batallas

que se avecinan• .529
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IV.1 .1 .4. Herri Batasunaren eta Euskadiko
Ezkerraren arteko eztabaida

Aurreko atal batean aipatu dugunez, ikerturiko garaian Euskadiko Ezkerra

eta Herri Batasuna ordezkatuta zeuden Eginen, eta ezker abertzaleko bi alderdi
hauen artean gertatzen ari zen eztabaida ere isatu zen egunkariaren
orrialdeetan.

Euskadiko Ezkerrak «euskal nazioa eraikitzeko» bide instituzionala

defendatzen zuela-eta, ez zion ezetz esan onstituzioari, eta era berean ETAren
indarkeria errefusatu zuen . Aipatzekoa da azterturiko epean abstentzioaren aide

agertu bazen ere, ondoren, 1988an bere baiezko publikoa adierazi zuela.

Bere aldetik, Herri Batasunak eta E A ek ez zuten -ez dute oraindik-

esparru konstituzionala onartu, eta ezetzaren aide agertu ziren erreferenduaren

aurrean .

Francisco etamendiak, rtzik, Euskadiko Ezkerrako parlamentara-ohiak

-garai horretan Herri Batasunako zerrendara pasatu zen- EA eta EIA

alderdiekiko zuen jarrera azaldu zuen bi artikulutan, "El P V, EIA y mi

descalificación" eta "Carta abierta a los vascos que me votaron"

izenburuko artikuluetan hain zuzen ere . Bi alderdi erreformista horien portaera

salatzeaz gain, Herri Batasunara zergatik joan zen argitu zuen, erreforma

politikoaren bideari bere oposizioa erakutsiz .

ehenengo artikuluan, EA ko Arzalluz parlamentariaren eskuharmenaren

aurrean egindako protesta justifikatu zuen, horrek eragin zituen erreakzioen

aurrean . Era berean, garai horretan berak ordezkatzen zuen alderdiak

erakutsitako jarrera eta jeltzaleekiko menpekotasuna salatu zuen Zazpi

puntutan bere jarrera politikoa argitzen saiatu zen.

Alde batetik, Eusko Alderdi eltzalearen jarrera bikoitza salatu zuen .

Alderdi honek bi diskurtso ezberdin zituela zioen, bat Euskadin, eta beste bat

adrilen. Beste aldetik, alderdi jeltzaleak bere burua euskal abertzaletasunaren

ordezkari bakartzat aurkezten zuela kritikatu zuen,
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« i desaprobación se debía a que Arzallus -una vez más- había

empleado un lenguaje diametralmente opuesto al que emplea en Euskadi;

a que -una vez más- había presentado a su fuerza como la unica

representante del nacionalismo vasco; (. . .) . . 530

Honez gain, jeltzaleek euskal nazionalismoaren oinarriak gaitzetsi

zituztela, eta beren burua demokratatzat jotzen zuten bitartean, beste indarrak

baztertzen zituztela salatu zuen .

(. . .) arrojándonos a otras fuerzas no nombradas pero presentes en

las mentes de todos los parlamentarios, a las tinieblas de la anti-

democracia, ya que había presentado la reintegración de los fueros como

compatible con la unidad de la nación española, visión ésta que traiciona

los más elementales planteamientos de todo nacionalismo vasco, sea de

izquierdas o de derechas • .531

EA ren diskurtsoaren kontraesana agerian utzi zuen . onstituzioak

euskal foruei eduki politikoa kendu zien, nazio espainiarraren barruan

integratuz. Hori euskal abertzaletasunaren oinarrizko planteamenduaren

aurkakotzat jo zuen, zeren eta foruen benetako esanahi politikoa

independentziaren adierazpenak izatea baitzen Sabino Aranaren ustez ;

horregatik, ezin ziren nazio espainiarraren batasunaren barruan kokatu .

azionalismoaren funtsezko oinarri bat gaitzestea dakar onstituzioaren

esparru politikoa onesteak .

EA ren eta honen ordezkaria zen arcos Vizcayaren jarrera kritikatzeaz

gain, Euskadiko Ezkerraren barruan zegoen EIAk artikulugilearekiko izan zuen

deskalifikazio jarrera salatu zuen, eta EA ren agindupean egotea leporatu zion .

Alderdi honen jarrera eta EA k adrilgo agintariekiko zuena parekatu zituen,

inplizituki bi alderdi erreformista hauen prolektu politikorik eza adieraziz .

530 Egin; 78-XI-3
531 Ibid .

« arcos Vizcaya (P V) ha pedido a EIA Euskadiko Ezkerra- que

se pronuncie sobre mi actuación, sugiriéndole que me descalifique . a
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respuesta de EIA no se ha hecho esperar : o se responsabiliza de mi

actitud. Curioso paralelismo: adrid exige al P V que se desmarque de la

izquierda abertzale y el P V organiza una manifestación contra ella; el

P V pide a EIA que se pronuncie contra mí y la descalificación no tarda en

llegar» . 532

Azkenik, EIAren barruan bi bide parlamentar! ezberdin zeudela esan zuen :

Bandresek, batetik, eta idazleak berak, bestetik, ordezkatzen zituztenak, alegia .

Alderdiak bien artean erabaki behar zuela argi utzi zuen . Honez gain, jarrera

honen ondorioen erantzule bakarra EIA bera egin zuen . Artikulu honetan, ezker

abertzaleren barruan gertatu zen zatiketa aurrikusten zen .

Bestetik, diputatu-aginduari zergatik uko egin zion justifikatu zuen

etamendiak "Carta abierta a los vascos que me votaron" izenburuko

artikuluan .

Berak zioenez, ongresura joan zenean, bere helburua -EErena- ez zen

legeak edo emendakinak aurrera eramatea, hori ezinezkoa baitzen, Euskadiko

egoera politikoaren mezularla izatea baizik, eta basta frankismotik sorturiko

erreforma salatzea ere . Ez zuen joko politikoan parte hartu nahi, indar

nahikorik ez zuelako (neurketa horretan ezin zen lehiatu) .

532 Ibid .
533 Egin; 78-XI-9 .

«El sentido de la presencia de Euskadiko Ezkerra en el Parlamento

-se dio entonces y mantengo ahora- no era el de conseguir leyes ni

sacar adelante enmiendas, objetivo totalmente inalcanzable . Era el de

defender una cierta concepción de Euskadi, una situación política vasca

que aún no era la de la independencia y socialismo, pero que sí era la de

una democracia vasca en profundidad, la que hubiera correspondido a

una ruptura real con el franquismo ; y un contraponer esta Euskadi

democrática a la Reforma del franquismo y denunciar la Reforma y

cuantas fuerzas, de derechas o autotituladas de izquierdas, la

defendieran».533
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rtzik erakundeak salaketa- edo denuntzia-plataforma modura erabili

beharra azpimarratu zuen, eta ez boterearekin kolaboratzeko; beraz, ez zegoen

ados EIA aukeratutako bide instituzionalarekin . Hala ere, beraren iritziz,

sistemaren estrukturaz baliatu behar zen salaketa egiteko; horregatik ez zuen

ukatu abertzaletasun politikoaren aide instituzionala .

«Pensaba entonces y pienso ahora, que hay que aprovechar todas

las plataformas que nos proporciona el sistema que nos es enemigo,
siempre que desde ellas se haga denuncia y no colaboracionismo' .534

Baina funtzio hori galdu zuela pentsatu zuenean, ongresuan zuen

jezarlekua utzi zuen . Honekin batera, Herri Batasunara pasatuko zela iragarri

zuen, koalizio honekiko jarrera lotgarria ez zela azalduz .

Batasun abertzalea apurtu zuela leporatu ziotenei, apurketaren erruduna

urriko manifestazioa deitu zuen EA izan zela, eta Euskadiko Ezkerrak

hasierako planteamenduak galdu zituela erantzun zien . Hala ere, ezker

abertzalea, HB eta EE, udal hauteskundeetan batera joan zitezen desioa adierazi

zuen. Euskal frontearen ldeia presente dago artikulu honetan: euskal batasuna

aldarrikatu zuen espainolismoaren aurrean .

Aurreko bi artikuluen artean, ario naindiak argitaraturiko " a

izquierda abertzale, camino de aizaga" izenburuko artikuluan rtzik

EIAri egindako kritikari erantzun zion.

rtzik egebiltzarrean izandako papera eta beraren ausardia onartu arren,

egindako keinua kritikatu zuen . naindiaren ustez, ezker abertzalean norbaitek

nabaritasuna Izan zuenean keinu bera egin zuen ; eta Herri Batasunako zenbait

kideren adibideak azaldu zituen hauek deskalifikatzeko asmoz . Iraganeko

akatsak edo erroreak erabili zituen euskal abertzaleren jarrera deskalifikatzeko,

eta bide batez argudioei indarra kentzen saiatu zen (politikari abertzale batzuen

iraganeko erroreak agerian utziz, proiektu osoa deskalifikatzen saiatu zen) .

534 Ibid .
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«Uno recuerda, (. . .), a Txillardegi, quien primero nos desconcertó en

nuestros años de juventud condenando por igual al P V por neoforalista y

a ETA por marxista-leninista; le siguió Patxi Iturrioz (. . .) acusaba al P V de

no ser abertzale (. . .) Eskubi le siguió la misma línea, cuando en menos de

un mes pasó de dar patentes de abertzalismo a patentes de anti-

abertzalismo. A falta de agudo sentido del humor, tener memoria es una

de las cosas más divertidas de este país' .535

Amaitzeko, rtzik idatzi eta ondoren HBtik defendatu zuen

aurreautonomiako alternatibaren bideragarritasun ezak aukera hori baliorik

gabe utzi zuela zioen. ElAko zuzendaritzak ez zuen bideragarri ez zen

alternatibarik onartzen, eta aukera seguruetan soilik oinarritu zuen bere

estrategia politikoa, sistemaren aurkako aurrez aurreko burruka baztertuz .

	(. . .) Era evidente que la alternativa pre-autonómica defendida por

EIA y elaborada por el mismísimo rtzi, era inviable. (. . .)

El único defecto del proyecto no era otro que su inviabilidad, lo cual

no preocupaba ni preocupa a rtzi, pues todavía sigue defendiéndolo en

Herri Batasuna. Sin embargo, para la dirección de EIA significaba meter

en un callejón sin salida al partido y a la izquierda revolucionaria, (. . .) .

para seguir con una política de enfrentamiento frontal y basada

exclusivamente en la desestabilización, no nos hubiéramos planteado el

desdoblamiento, y seguiríamos en ETA•.536

Beraz, argi dago naindiaren alderdíak egitura instituzionalaren barruan

jokatzea erabaki zuela, jokoaren arauak onartu zituela, eta bideragarria izango

zen proiektuaren aldeko farrera azaldu zuela, abertzaletasun politikotik

bereiztuta . Estrategia politikoa bideragarritasunaren menpe jarri zuen . Beraren

ustez, bestelako jarrera bazterketa politikoa litzateke .

535 Egin; 78-XI-5
536 Ibid .
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« a cuestión es si esta izquierda va a participar activamente en la

construcción de una Euskadi autónoma y democrática, o se va a marginar

de este proyecto pretendiendo una Euskadi sólo para ella». 537

Beraz, artikulu honetan hirugarren bide nazionalista agerian dago :

Euskadiko Ezkerrarena, ezkertiarra, baina ez iraultzailea, eta estrukturaren

barruan jokatzeko prest zegoena . EA tik bereiztua ezkertiarra izateagatik, eta

abertzaletasun politikoaren oinarriei uko egin ziena, proiektuaren

bideragarritasunaren aide.

naindiaren artikulua agertu zen egun berean, X. arenak "Constitución,

lucha armada y movilización de masas" izenburuko artikulua argitaratu

zuen. Testu horretan, indar guztiak «abertzale, sozialista eta armarik gabekou

euskal alderdi batean biltzeko beharraren aide agertu zen .

arenak irizpide koantitatiboak erabili zituen argudio nagusi gisa, indarren

pilaketa beharrezkoa zela esanez. Zentzu honetan, ezkerreko indar politikoen

ikuspuntutik, burruka armatua arriskutsua izan zitekeela uste zuen, horren

inguruan indar nahikorik ez biltzeko arriskua baitzegoen . Proiektu politikoaren

bideragarritasuna zenbakien menpe jartzen zuen idazleak, eta horren efikazia

iraultzailea indar-kopuruen arabera neurtzen zuen .

537 Ibid .
538 Egin; 78-XI-6

«Se trata del peligro que representa el lanzarse a la lucha armada,

o en un momento concreto a la insurrección armada, sin que las fuerzas

revolucionarias cuenten con influencia real entre las masas. a

polarización del proceso revolucionario hacia la lucha armada en una

etapa en que las organizaciones revolucionarias, tanto las que practican

tal forma de lucha como las que no lo hacen, no han conseguido organizar

a las masas ni son tampoco las fuerzas que cuentan con una mayor

audiencia e influencia entre las mismas, puede traer como consecuencia

negativa el que dichas masas sean más receptivas a la influencia de los

partidos reformistas,.538
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arenaren iritziz, euskal ezkerreko indar politikoek, bere inguruan masak

bilduko zituen abangoardia osatu behar zuten, masen influentziarik gabe

prozesu iraultzailea aurrera eramatea ezina zen-eta. Ikusi dugunez,

abertzaletasun politikoaren ikuspuntutik, aldiz, proiektu politikoa arrakastak

edo porrotak baldintzatu beharrean, militanteen fideltasunak bultzatzen du.

∎Sin una influencia decisiva de las masas se podrá hacer política de

denuncia y testimonio, pero nunca se llegará a culminar un proceso

revolucíonario'.539

Beste aldetik, adrilgo agintarien jarrera salatu zuen, euskal

aldarrikapenak kontuan hartzeko zuten borondate-falta agerian utziz . Botere

zentralaren jarrera negatibo hori, sektore batzuek ETAri eskaintzen zioten

atxekimenduaren faktore edo arrazoi bat zela zioen.

Beste aldetik, ezkerreko zenbait alderdiren jarrera bikoitza salatu zuen :

Euskadin autodeterminazio-eskubidea aldarrikatzen zuten bitartean, adrilen
ukatu egin baitzuten . Estatuko alderdi ezkertiarrei zuzendu zitzaien kritika hau ;

botoak lortzeko orduan autodeterminazioaren aldeko diskurtsoa egiten zuten

bitartean, horren aurkako onstituzioa onartzen zuten-eta . Hauei leporatu zien

burruka armatua jarraitzea -inplizituki, onstituzioak euskal arazo politikoa

konponduko ez zuela onartu zuen-.

«Tampoco entendemos los vascos cómo partidos obreros que en

Euskadi dicen defender el derecho a la autodeterminación, es más, cómo

partidos que en sus congresos en Euskadi aprueban el derecho a la

autodeterminación, luego lo niegan en adrid (. . .) esos partidos obreros

con su política en el Parlamento, con su aprobación y defensa de una

Constitución tan ciegamente antivasca, han abonado la perpetuación de la

lucha armada en Euskadi• .540

Irtenbide modura, bere inguruan masak bilduko zituen ezkerreko alderdi

baten beharra azpimarratu zuen, -eta hori izan zen batzuek egin zutena ETAtik

539 Ibid .
540 Ibid .
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aide egin zutenean, EE ezkerreko masa-alderdia izateko nahiaz jalo baitzen-.

Ikusi ahal denez, ezkerreko abertzaletasun moderatuaren ikuspuntutik oso

garrantzi handia men indar-bilketak, zenbatekotasunaren argudioa eta

proiektu politikoaren bideragarritasuna justifikatzeko orduan . Bide honen

porrota langileen alderdi erreformistei eta hauen jarrera antieuskaldunari

leporatu zien arenak, horrek «agintarienjarrera itsuakjustífikatu zituen»541 eta .

541 Ibid .
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IV.1 .1 .5 . Egoera politikoari buruzko zenbait
txosten

onstituzioaren erreferenduaren aurre-kanpainan zehar, Egineko iritzi-

orrialdeetan zenbait txosten argitaratu ziren. Artikulu horietan, onstituzioak

izango zituen ondorioak aztertu eta arlo politiko ezberdinak ikertu ziren. Beraz,

itxura zientifikoa zuten analisien bidez, irakurleak beren iritzi propioak izan

zitzan bilatzen zen, pertsuaditu baino gehiago, konbentzitu ahal izateko

helburuaz. Sinatzen zituzten egileek datuak ematen zituzten, irakurleek beren

ondorioak atera zitzaten .

PSA alderdiko osep Guía-k sinatutako " arxismo, independentismo

en la izquierda abertzale" izenburuko izkribuan, independentismo eta

marxismoaren aldeko burrukak batera doazela adierazi zuen, elkartezinak zirela

ziotenen aurrean . Idazlearen ustez, oso garrantzitsua zen independentismoa

ikuspuntu marxistatik justifikatzea, arlo horretan zegoen hutsune teorikoa

handia baitzen. Beraren iritziz, ETAko kide ohi batzuek independentismoari uko

egiteko arrazoi nagusia, horren formulazio argia ez izatea zitekeen, baina ez

bakarra.

542 Egin: 78-XII-6

«Si a eso añadimos que posiblemente las formulaciones

independentistas iniciales son más bien de raíz sentimental, tendríamos

el ciclo completo de la interpretación: adscripción sentimental a la

independencia; falta de formación marxista; mala conciencia; ausencia de

' ustificación" marxista de la independencia; adscripción a, o elaboración

de formulaciones marxistas no independentistas» .542

ehenengo etapa batean, zapaldutako nazio bateko herri langileak

askatasun osoa lortzeko bi burrukak -nazionala eta soziala- batera

aldarrikatzen bazuen ere, artikulugilearen esanetan, hau ez zen planteamendu

marxista . Beraren iritziz, ikuspuntu marxistatïk tratatzeko, premisa bakar

batetik has¡ beharra zegoen: klase-emantzipaziotik, alegia.
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543 Ibid .
544 Ibid .
545 Ibid .

. . .en una nación oprimida, la independencia nacional se concluye

como consecuencia necesaria de la lucha por la emancipación de clase, de

la lucha por el poder político de la clase obrera- .543

Premisa hau ezarri ondoren, bere tesia frogatzeko argudioak eskaini zituen .

Berak zioenez, langileriaren burruka bakarra izan arren, mugaturiko esparru

geografikoetan gertatu ohi zen . Artikulugilearen aburuz, honek bi aukera

eskaintzen zituen : burgesiaren estatu-mapa mantentzea ala nazio bakoitzean

estatu sozialista bana ezartzea .

-0 se perfila el futuro mapa de los estados socialistas en base a un

respeto escrupuloso del mapa actual de los estados capitalistas, o se va a

romper con los moldes estatales y pretendidamente "nacionales" impuestos

por la(s) burguesía(s), (. . .) constituyendo un estado socialista en cada

nación».544

Guía-ren ustez, nazio dominatzailearen nazionalismoa beti egon ohi da

giza maila nagusiei lotuta . Beraz, horren aurkako aukera bakarra -eta zentzu

honetan zenbait autore sozialistek azaldutako ideiarekin bat zetorren- klase

menperatzailearen aurkako burrukan nazionalistekin bat egitea zen.

'es la que se fragua a partir de las naciones reales e históricas y

negadas por la burguesía al definir sus pretendidas e impuestas

" aciones"; y solamente esta alternativa nacional es la que permitirá a la

clase obrera alzarse victoriosa encabezando las masas populares que la

seguirán o por intereses de clase o por sentimientos nacionales auténticos

y no alienados • .545

Estatua -burgesia- asimilazioa mantentzen saiatzen zen bitartean,

independentziaren aldeko burrukak asimilazioaren aurka jotzen zuela zioen .

Horregatík, klase menperatzailea separatismoaren aurka lehiatzen zen.
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Honez gain, ikuspuntu marxistatiko beste arrazoi batzuk azaldu zituen,

independentziaren aldeko burrukaren aide agertzeko: a) burgesiaren egiturekin

apurtzen zuen antolaketa asanblearioa ; b) burgesiak iraultzaren aurkako

burrukan ezaugarri nazionala erabiltzeko ezintasuna, eta, c) nazioarekin bat

eginez estatu sozialistak legitimazio handiagoa lortuko zukeelako ustea .

Amaitzeko, azken arrazoi bat azaldu zuen :

dY es que la historia, la de las movilizaciones de masas, va por

ahí» .546

Garai horretan gertatzen ziren burruka iraultzaile bakarrak nazionalistak

zirela argudiatu zuen -eta sozialistak bultzatzeko prest zeuden, burgesiaren

estatuen aurka-.

Emilio opez Adanek, Beltzak, sinatutako "Euskadi ante la

«normalización europea» (II) . Todas las fuerzas burguesas pueden

ponerse de acuerdo para combatir la revolución" izenburuko artikuluan,

frankismoaren oposizioko alderdiek erreformismoaren alde zuten jarrera salatu

zuen artikulugileak, batez ere, PCE eta EA rena, alderdi hauek kontzesioak egin

baitzituzten .

Alde batetik, Espainiako Alderdi omunistak ,burruka legala»ren aide

egitean, hau da, sistemaren barrukoaren aide egitean, iraultzari uko egin ziola

salatu zuen Beltzak .

Idazlearen ustez, kontsentsua ez apurtzeko -eta horrela armada zein

hautesleak ez beldurtzeko-, hots, sisteman hutsunerik ez zabaltzeko, zauririk

ez irekitzeko, PCEkoek sistemaren barruan kokatu zuten beren burruka, ezer

gertatuko ez bailitzen .

546 Ibid .

	 . . .para no asustar al electorado ni a las fuerzas armadas, han

decidido apartar de su lenguaje y de su praxis todo lo que huele a
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Era berean, bide erreformista horretan, inor baino demokratagoak zirela

frogatzeko, komunistek beren ezkerrean zeuden indarrak baztertu zituztela

salatu zuen idazleak .

547Egin; 78-XI-25
548 Ibid .
549 Ibid,
550 Ibid .

revolución social posible en un futuro cercano. Dentro de la oposición, sin

embargo, sus actitudes son perfectamente reformistas».547

«Para que su voluntad democrático-burguesa sea más creíble, los

comunistas europeos demuestran un especial ardor en la persecución de

"izquierdistas" y "terroristas"»548

Azkenik, onstituzioaren aldeko jarrera demokrazia burgesaren aldeko

apostua zela kritikatu zuen Beltzak .

»Digamos que hoy, ante la Constitución, su postura de votarle revela

cómo la defensa y el reforzamiento de la democracia burguesa son su

objetivo principal, claramente afirmado además; y el slogan "Vota la
Constitución, y si no eres un fascistón" corresponde a la ya citada técnica

de amalgama» .549

EA ri zegokionean, alderdi honi ekonomia bere eskuetan jarriko zukeen

autonomia politiko eta administratiboa soilik ardura zitzalola, kapitalismo

espainiarrekiko lotura apurtu gabe, adierazi zuen artikulugileak .

«Al P V le interesa una autonomía política y administrativa que, sin

romper los lazos con el resto del capitalismo español, ponga la fscalidad y

la inversión locales en manos de la burguesía nacionalista» .550

Hori lortzeko, jeltzaleek presto bikoltza erabili zutela utzi zuen agerian :

EA ren aldeko boto-emaileen kopurua eta bakea lortzeko gaitasuna. Azken honi

zegokionean, presionatzeko orduan, alderdi abertzalea ETAren burruka
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armatuaz baliatzen zela zioen autoreak. Horren amaiera lortzeko gai zen

bakartzat aurkezten zuen bere burua agintari espainiarren aurrean .

«El P V maneja así una doble línea de presión: la del apoyo real de

una buena parte de las masas patrióticas y, al mismo tiempo, la de

autodesignarse cara al sistema como el único partido capaz de lograr la

"pacificación" de Euskadi . A este segundo aspecto, que bajo palabras

pudorosas encubre la ofensiva contra toda la izquierda revolucionaria y,

sobre todo, contra ETA, se le dará mayor o menor prioridad en función del

conjunto de la política del P V. . . • 551

Artikulugile berak idatzitako "Ante la normalización europea (y III). a

resistencia al fascismo democrático puede endurecerse en Euskadi Sur"

izenburuko artikuluan, erreformak aldaketa koalitatiborik ekarri ez zuelako

iritzia adierazi zuen. Zentzu horretan, oso adierazgarria da izenburuan

erabilitako 'faszismo demokratiko» kontzeptua.

Urriaren 28ko manifestazioak agerian utzitako euskal herritarren arteko

ezberdintasun politikoa euskal gizarteko klase-arazoen isla zela zioen; horretan

zetzan, beraren ustez, Euskal Herriko egoera politikoaren oinarria .

551 Ibid .
552 Egin; 78-XI-26

'Que ante los graves acontecimientos del 28 de octubre haya grupos

y personas que se lamenten y lloren por la división entre los vascos, es

respetable desde el punto de vista de los sentimientos, pero es también

signo de una grave miopía política .

a división existe por la naturaleza clasista y explotadora de

nuestra sociedad y esta división fundamental es el condicionamiento

último y básico de toda política; es, además, la verdadera infraestructura

del cambio político que se está dando en el país- .552
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Ez zuen onartzen sistemaren barruan egin ziren Itunen bidez frankismoari

aurre egin zitzaionik ; alderantziz, frankismoa legitimatu egin zela uste zuen, eta

horrek aldaketa politikorik ekarriko ez zukeelakoan zegoen .

«Participar en estas batallitas de palacio, (.. .), es sólo contribuir a la

mascarada para cambiar democráticamente las vestimentas de la tiranía,

y no tiene nada que ver con intentar destruir sus mecanismos» .553

Beste aldetik, ezker abertzalearen aurkako errepresioa salatu zuen, eta

baita politika horren aldekoak ziren alderdiak erruduntzat jo ere .

- os cómplices de esta línea, jelkides, comunistas o socialistas, sólo

merecen la denuncia clara e indignada. Cualquier pacto con ellos es una

injuria a las víctimas de la represión- .554

Baina, Euskal Herrian sistemak normalizazioa lorgaitza zuela zioen,

faktore batzuk zirela medio . ehenengoa, euskal egoera ekonomikoa zen, Hego

Euskal Herrian krisialdiak jarraituko zuela uste zuen-eta, estrukturala baitzen

(burdinola eta makina-erremintaren industriako krisia hain zuzen ere) . Beste

aldetik, nazio-kontzientziak, subjektuaren ekiteak, garrantzi handia zuen,

faktore koalitatiboa zen erresistentzia eman zedin. Hau ez zen autonomiarekin

asetu, zerbait gehiago nahi zuen-eta .

553 Ibid .
554 Ibid .
555 Ibid .

- tro factor más va a ser la frustración colectiva ante el centralismo .

os años de lucha han creado una conciencia nacional vasca radical,

aguda e hipersensible. a inadecuación entre la timidez de las referencias

regionalistas y la fuerza de esta conciencia patriótica, va a ser una fuente

inagotable de enfrentamiento . Es más, por parte de los amplios sectores

independentistas, va a ser el terreno abonado para la persistencia de la

base que apoya la lucha armada •.555
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zen.
Beltzak azpimarratu zuen hirugarren faktorea, indar errepresiboena izan

«El gobierno español pretende pasar del fascismo a la democracia

sin depurar la policía franquistaa .556

Azken arazo hau, demokraziak polizia-antolaketa frankista erabili izatea,

behin-behinekoa izan zitekeela zioen, ertzaintza sortzeko aukeraren aurrean .

Dena dela, polizia autonomikoak kapitalaren zerbitzuan egotearen arriskua,

hots, bestearekiko -polizia espainiarrarekiko- aldaketa koalitatiborik ez

izatearen arriskua, aurrikusi zuen .

556 Ibid .
557 Ibid .
558 Ibid .
559 Ibid .

«Ahora bien, la posibilidad (muy lejana) de que se cree una policía

autónoma, una fuerza local de represión al servicio del capital, hace que

el problema tenga que ser considerado como coyuntural».557

opez Adanen iritziz, honen guztiaren aurrean fronte bikoitza zegoen :

a) Iraultzailea,

= . . .a través del reforzamiento de formas de contrapoder obrero y

popular, de las formas de creación de una contrasociedad alternativa,

donde los valores revolucionarios se encarnan en la vida cotídiana».55s

b) Sistemak baztertu zituen taldeen eskubideen defentsa .

'Se trata del de la defensa de los derechos humanos para quienes

se niegan a colaborar con la nueva inquisición violenta . Entre leyes

antiterroristas, reglamentos sociales diversos, el sistema va a pretender la

impunidad para cubrir su violencia en contra de una amplia parte de la

población de Euskadi: militantes, intelectuales, parados, mujeres, presos,

ecologistas, minorías sexuales. . ., la lista es larga aún• .559
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Azkenengo honetan, gizartearen arlo askotako kolektiboak azaldu zituen,

gizarte- eta politika-burruka ezberdinei zegozkienak; hauek guztiak subjektu

politikoaren partaideak ziren, eta, bide batez, bere aide instituzionala osatzen

zuten, taldeetan antolatuta .

Amaitzeko, sistemaren aurka burrukatzeko beharra eta kontzesiorik ez

egiteko premia aldarrikatu zuen, kontzesioek erregimena legitimitatzen

baitzuten. Sistemari aurre egin behar zitzaiolako iritzia agertu zuen .

«Hay que decir que no a ese fascismo selectivo y discriminado que se

nos viene encima (. . .) cualquier concesión al monstruo, hecha por cobardía,

oportunismo político, le da fuerza, le hace crecer . . . hasta que nos devore a

todos- .560

epa Aulestiak sinatutako " as minorías nacionales en Europa" delako

artikuluan, Txillardegik eta ordi Venturak Irlandako 1 .916ko Bazkoko

atxinadaren porrotaz egindako adierazpenez baliatu zen abertzaletasun

iraultzailear buruzko hausnarketa egiteko .

Alde batetik, abertzaletasun iraultzaileak abertzaletasun tradizionala

gainditu behar zuela azaldu bazuen ere, sozialismo klasikoak -marxismoak-

euskal abertzaletasun politikoa argitzeko balio ez zuela zioen, faktore

subjektiboak garrantzi handia zuela agerian utziz.

Hau da, marxismoak, azterketa zientifiko soilak, ezin zuen nazio-

askatasunaren prozesua argitu, prozesu hori egiaren eta gertakizunaren

alorrekoa baitzen, «gorputz gabeko tdeia», independentziarena, erreferenterik ez

zuena (Irlandako kasua ere ez zen baliagarria euskal prozesu nazionala

argitzeko, bien arteko antzekotasunak izan arren, ezberdinak baitziren) .

560 Ibid .

« . . .con la caída de esquemas del tipo de la hidalguía inherente a

todo vasco, del tradicional régimen democrático de la sociedad vasca,

hemos estado buscando la racionalización del hecho nacional vasco y

demás reivindicaciones visceralmente sentidas y aceptadas por un camino
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equivocado, (. . .) todos aquellos que hemos accedido al bando del

socialismo y del comunismo desde posiciones meramente nacionalistas

hemos comenzado a racionalizar el hecho nacional en base a la minuciosa

búsqueda de citas de los clásicos del marxismo que supusiesen la defensa

de una idea sin cuerpo* de la cual no estábamos dispuestos a claudicar :

la idea independentista . .561

1 .916an Europan zegoen testuinguru soziala eta politikoa azaldu zuen :

kapitalismoaren garapena eta estatu berrien sorrera . ultur elkarte nazionalak

ingurualdean zeuden bitartean, erabaki-guneak erdialdean kokatzen ziren .

Bestalde, erdialdean garapen ekonomikoa aurrera zihoan artean, ingurualdean,

aldiz, atzerapena gero eta nabariagoa zen . Testuinguru horretan, langileek eta

nekazariek ez zuten burrukatzeko ahalmenik, idazlearen esanetan .

Hirugarren atalean, hausnarketaren gai nagusia nazionalismo-sozialismo

binomioa izan zen. Aulestiaren iritziz, bi kontzeptuen arteko eztabaida ideien

inguruan ematen zen.

0 . ..el debate sobre el binomio nacionalismo-socialismo se establece

en el terreno exclusivo de las ideas y, en cierto sentido en base a ideas

extrañas a la misma formación nacional» .562

epa Aulestiak, 60ko hamarkadan abertzaletasun iraultzailea piztu zuten

bi faktore zeudela adierazi zuen artikuluan :

«Por una parte el proceso de monopolización del capital sumerge a

las clases medias "nacionales" en una crisis continua por medio del

control de los circuitos de comercialización y las fuentes de crédito (. . .)

Por otra parte la progresiva proletarización del campesinado y del

resto de las clases medias y el abandono del campo hacia las escasas

fábricas ubicadas en el marco geográfico de la nacionalidad induce a las

* etra beltzagoaz dagoena, tesi-egilearen azpimarra da .
561 Egin; 78-XI-28
562 Ibid .
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nacionalidades oprimidas a la toma de conciencia sobre una realidad (el

capitalismo) que está echando por tierra tanto su identidad como pueblo,

como extrayendo de mil formas una plusvalía que "en justicia" pertenece a

los trabajadores•.563

Txosten honen arabera, nazio-arazoari irtenbidea emateko ardura,

proletarizatzeko bidean zegoen klase batena zen, bere interesekin bat eginez.

Testuinguru honetan kokatu zuen IRAren birsorkundea, nazionalismo

tradizionalarekin hautsiz . Beste nazionalitateen prozesua antzekoa izan zela

azaldu bazuen ere, Euskal Herrian ezaugarri propioak izan zituela adierazi zuen .

-Y todo esto añadido a un proceso tan original como el nuestro

propio, en el que de ta forma más clara el proletariado en su conjunto

asume la reivindicación nacional como suya en la lucha

antifranquistaa.564

Azkenengo pasartean, berriro ere Irlandako kasuaz ari zen. ames

Connollyk esan zuenez, zapalduena zen klaseak aurrera behar zuen eraman

nazio-askatasuna, hots, langilegoari zegokion paper hori . Aulestiak, berriz, ez

zuen ondoriorik azaldu Euskal Herriari zegokionean . Artikulu honetan bi

nazionalismoen arteko konparaketa inplizituki egin zuen autoreak, ez

nabarmenki edo esplizituki .

Erreferenduaren ondoren, Gurutz auregik euskal nazionalismoari

buruzko hausnarketa itxuraz zientifikoa eskaini zuen " os tres

nacionalismos" artikuluan. Idazle honen ustez, nazionalismo-mota batez

baino zuzenagoa zen nazionalismo era ezberdinez mintzatzea.

Sabino Aranaren abertzaletasun tradizionala, aide batetik, euskal

arrazaren ideian oinarrituta zegoela azaldu zuen .

563 Ibid .
564 Ibid .

	. . .una conciencia popular vinculada a una mentalidad tradicional

que reacciona en términos de discriminación racial ante la acumulación
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del proletario foráneo, y como consecuencia lógica una incompatibiliddad

doctrinal prácticamente absoluta entre la cultura vasca y la española» .565

Honek Araba eta afarroan ia intzidentziarik ez zuen bitartean, Gipuzkoa

eta Bizkaiko biztanle autoktonoen artean garapen handia izan zuela zioen .

auregiren ustean, kanpotik etorritakoen gaiztotasunean oinarritutako teoria

aranistak ez zuen abertzaletasunetik kanpoko esparrua kontuan hartzen .

ETAren sorrerak abertzaletasun tradizional honetan biraketa eragin zuela

zioen, aldaketen artean garrantzitsuena nazionalismoaren eta klase-burrukaren

arteko lotura izan zela adieraziz.

«. ..ETA va r_i echar al traste muchas de las concepciones tabúes del

nacionalismo sah iniano, tales como el confesionalismo religioso (. . .) para

pasar después a la necesidad imperiosa de sintetizar la lucha de

liberación nacional y la lucha de clases, etc . (. . .) el campo de acción

ideológico de ETA se amplía notablemente con respecto del nacionalismo

sabiniano (. . .) captar y adecuar al marco del nacionalismo vasco las

diversas corrientes del pensamiento vigentes en el momento» .566

Beraren aburuz, nazionalismo honek, hala ere, ez zuen bere

koordenatuetatik kanpo zegoena kontuan hartzen, Sabino Aranarenarekin

gertatzen zen legez. Horregatik, ez zuen uste marxismoaren ikuspuntu

nazionalistatik sakonean aztertuta zegoenik .

auregiren ustez, pentsaera nazionalistak, Perezagua, arramendi,

Campion, Arana eta Txikiaz gain, beste idazle asko ere kontuan izan beharko

zituzkeen : eabe, Unamuno edota Dolores Ibarruri alegia. Hau da,

nazionalistak ez ziren teorialarien ideiak aldarrikatu zituen. Beraren iritziz, bai

lehenengoak bai bigarrenak herri-oroimenaren zatiak ziren . Era berean, herriaz

hitz egitean, inplizituki, Euskal Herriko biztanle guztiei zegokien kontzeptu

soziologikoaz ari zen, nahiz eta euskaldun izatearen kontzientziarik edo

borondaterik ez eduki (nahikoa zen bertako biztanlea izatea, nazionala izateko) .

565 Egin ; 78-XII-16
566 Ibid .
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∎Y mientras no seamos capaces de ampliar el campo de nuestra

memoria histórica, nunca llegaremos a encontrar soluciones válidas para

nuestro Pueblo, y seguiremos equiparando y mezclando la realidad, "el

ser", con la ideabilídad, "lo que quisiéramos que fuese" • .567

Horregatik, auregik beste bien kontraesanak gaindi zitzakeen» hirugarren

nazionalismoaren beharra aldarrikatu zuen artikulu honetan . azionalista ez

zen elkartea kontuan hartu ez izateagatik kritikatu zituen Sabino Arana eta

abertzaletasun politikoa ; eta giza elkarte ez-nazionalista elkarte

nazionalistarekin batzeko beharra azaldu zuen .

567 Ibid .
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IV.1 .1 .6. Ezohiko kolaboratzaileen abotsa

Eginen, kolaboratzaile finkoak ziren edota egunkarlarekiko hurbiltasun

ideologikoa zuten idazleez gain, ohikoak ez ziren artikulugile batzuen sinadurak

ere aurkitu ditugu azterturiko artikuluen artean .

Elías Ruiz Ceberiok, Deiako kolaboratzaile finkoa zenak, onstituzioa ez

onartzeko argudioak azaltzeko umore-errekurtsoak erabili zituen "Quién quiere

casarse con la Constitución" izenburuko artikuluan . onstituzioaren

erreferendua ezkontzeko zita balitz bezala, autoreak bertara ez agertzeko asmoa

argi utzi zuen. Ezkontzeko guraririk ez zuela onartu ondoren, «infidela» izango

zelako segurantza adierazi zuen . Berak zioenez, horregatik, «ohean geratzeko »,

abstenitzeko, erabakia hartuta zeukan .

a(. . .) no estoy enamorado de la Constitución y no quiero luego serle

infiel» .568

" a obligación de interesarse por la Constitución" delako testuan,

exikoko ntoquero» lanbidearen atxakiaz baliatuz, Fernando Savater filosofoak

bere nekea adierazi zuen, aginteak onstituzioarekiko arreta pizteko erabili

zituen metodoen aurrean .

Bere iritziz, hobe legoke onstituziorik gabe bizi izatea, horrelako legeak

botere-abusuak legitimatzeko bailo zuen-eta.

	 . . .con una constitución las tropelías sin cuento tienen al menos

cuento y así, contadas de antemano, ya no duelen tanto» .569

Era berean, aide batetik, onstituzioak gogortzaleen -barbaroen-

aurkako hesia izatearen funtzioa betetzen zuela, eta, bestetik, indarkeriaren

mehatxuak beraren existentzia legitimatzen zuela zioen (eta, beraz, horrekin

batera gogortzaleak desagertuko zirela adierazi zuen) .

568 Egin; 78-XI-11
569 Egin; 78-XI-26
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570 Egin; 78-XI-26

« . . .los bárbaros acechan bajo nuestras murallas y que sólo el

sortilegio constitucional logrará hacerles regresar a sus cuarteles de

invierno . . . de los que volverán a salir, obedientemente, cuando se

acerquen a las municipales (. . .) son una auténtica solución estos bárbaros

y el día que falten nuestras murallas se desintegrarán de nostalgia por su

perdida amenaza- .570
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IV.1 .1 .7. Alderdi erreformistei buruzko kritika

Bi artikulutan, . Imazen "Después del 28 aumentaron las tinieblas"
eta . A. Barandiaran (HASI), A. Pelaez ( AZA) eta Txus ongil (AS ) autoreek
sinatutako "Ante las movilizaciones del 17 de noviembre en Euskadi . E
CGV, herramienta de la reforma de Suárez" idazkietan, alderdi erreformisten
jarrera kritikatu zen .

ehenengo artikuluan, EA k onstituzioaren idazketaren prozesuan izan

zuen porrot politikoak -euskal eskubide historikoak onartu ez zirelako-

onstituzioa errefusatzera eraman zuela zioen Imazek . Hala ere, ezkerretik

konstituzio espainiarrari uko egin zioten beste indarrekin -ezker
abertzalearekin alegia- bat egin beharrean, EA hauetatik bereiztu zen,

Espainiako agintarien aurrean, bakea eta normaltasuna lor zitzakeen alderdi

bakarra bailitzan agertuz. Autorearen iritziz, alderdi jeltzaleak ezker

abertzalearekin batera jo izan balu, Euskal Herrian sortuko zen egoera politikoa
Estatuko egoeraz ezberdina izan zatekeen; baina ez zuen uste EA k hori nahi

izango zukeenik (egoera berri horrek ezkerraren aldarrikapenak lortzea erraztuko
zuen eta) .

Indar espainiarrek urriaren 28ko manifestaziorako deialdia bai ETAren
aurka eta bai autonomiaren aldarrikapenak murrizten saiatzeko ere erabili ahal

571 Egin; 78-XI-4

a . . .si el P V rechaza la Constitución junto con las demás fuerzas de
la izquierda (. . .) la Constitución consensuada no va a ser aprobada en

Euskadi con el 51 por ciento de los votos favorables, creando con ello una

situación política muy diferente a la del resto del Estado, en Euskadi .

(. . .) el pensar que el proyecto político que él tiene puede verse
comprometido por la nueva situación que se va a crear, que sin duda va a
ser mucho más favorable para el desenvolvimiento de la izquierda, que
para un partido de inspiración democrática por muy autonomista que sea,

planteándose por ello el desmarcarse de la izquierda• .571
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izango zutela adierazi zuen . Era berean, manifestazioak normalizazioa lortzeko

urratsik aurreratu ez zuela uste zuen, irtenbidea autonomia-maila handiagoak

eskuratzea zitekeelarik (ez zuen autodeterminazio nazionala aldarrikatzen) .

Beste aldetik, ezker abertzaleko zenbait alderdi eta taldetako ordezkariek

sinatutako bigarren artikulu horretan, Euskal ontseilu rokorraren papera

salatu zen, Espainiako erreforma legitimatzeaz gain, afarroa kanpoan utziz,

Hego Euskal Herria zatitu zuelako . Horren aurrean, herri-burruka goraipatu

zuten. Zentzu berean, Arrasaten gertaturiko heriotza baten aurrean Estatuaren

erreformaren aurka izandako herri-erantzuna azpimarratu zuten . Beraz,

burruka herritarra aldarrikatu zuten, euskal erreibindikazio nazional eta

sozialak eskuratzeko bidean .

572 Egin; 78-XI-30
573 Ibid .

. . .nos muestra cuál es el camino a seguir en nuestro proceso

democrático nacional vasco y revolucionario de clases: el de la unidad que

se forja en la lucha popular y política por la conquista de las instituciones

democráticas vascas, por las reivindicaciones diarias

populares . . . • .572
obreras y

Honen parean, erreformaren aldeko Indar politikoak kritikatzen zituzten,

batez ere Euskal ontseilu rokorraren inguruan bilduta zeudenak, hauek

Euskal Herria zatitzeaz gain, oligarkiaren interesak defendatzen baitzituzten,

euskal aldarrikapenak mugatuz .

« a reforma cuenta ya con una herramienta concreta de intervención

política formal en parte del territorio de Euskadi Sur: es el mal llamado

Consejo General Vasco (. . .) el Consejo General Vasco es el puente de plata

que se le tiende a la reforma para que ésta se establezca y consolide en

Euskadi. Primero marcando procesos divergentes en afarroa del resto del

ámbito de Euskadi Sur; segundo reproduciendo en Euskadi las

limitaciones, cauces y reglas de juego impuestas por la oligarquía en todo

el proceso de Reforma- .573
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Arrasateko ekintza zela-eta, artin Villaren dimisioa eta "indar

errepresiboek" aide egitea eskatu zuten, herri-aldarrikapenarekin bat eginez .

Bitartean, alderdi erreformistak ministroaren aide agertu ziren .

Artikulugileek herri-indarren garrantzia azpimarratu zuten alderdien

paperaren aurrean, eta alderdi iraultzaileak herri-ekimenarekin batera jo behar

zuela azpimarratu zuten, azken honen papera herritarrak ordezkatzea baino

gehiago beraren aldarrikapenak jaso eta defendatzea zelarik .

«Si para algo podemos servir los que nos valemos de los partidos, es

precisamente para recoger, ponderar o interpretar los hechos intentando

cumplir con la máxima principal revolucionaria : " unca dos pasos alejados

de las masas, pero sí por delante"• .574

Hala ere, prozesua luzca izango zelakoan agertu ziren ezker abertzaleko

ordezkariak, beren optimismoa adierazi arren . Bestalde, nekea eta zailtasuna

aipatu arren, ahalgarritasunaz eta arrakastaz hitz egin zuten diskurtsoan .

574 Ibid .
575 Ibid .
576 Egin; 78-XI-29

,El camino es largo y dfcil, pero "irabaziko dugu"• .575

esus ezaunek ezkerreko indarren jarrera salatu zuen "Esta

Constitución agrava el problema vasco" izeneko artikuluan . Alde batetik,

UCDk onstituzioaren aide egindako propagandaren salaketa egin zuen, eta,

beste aldetik, horren argudioek ezkerreko alderdiak limurtu zituztela adierazi

zuen. Azken alderdi hauek onstituzioa onartzen ez zutenekiko zuten farrera

deskalifikatzailea kritikatu zuen, frankismoak erabilitako argudio berak erabili

zituztela esanez.

. . . .la descalificación "democrática" que hacen del "no" y de la

"abstención" es la que hacían los antiguos fascistas, tan amigos ellos de

referéndums entusiásticos como ahora: "Franco o el comunismo" se decía

entonces; "Sí a la Constitución o retorno al fascismo" dicen ahora• .576
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Baina, onstituzioak ez zuen aurreko garaia bazterrean utzi, apaindu

baizik, ezaunen ustean. Berak zioenez, ez zen aldaketa koalitatiborik gertatu

Euskadiko egoeran; alderantziz, aurreko diktaduraren oinarriak legitimatu ziren.

« o que se afianza es un sentido unitario moderno del Estado,

camuflado en el follaje falaz de las autonomías. Y esto, para nosotros los

vascos, es un fascismo ilustrado, una dictadura sin nombre, una

ocupación legalizada y constitucionalizada- .577

onstituzioak nazionalitateen autogobernuari mugak jartzeaz gain,

neokapitalismoa ezartzen zuela -sozialismoaren bidea moztuz- argudiatu

zuen ezaunek .

Amaitzeko, autore horrek ez zuen uste onstituzioak ukaturiko errealitate

nazionala Estatutuak konponduko zuenik, estatuko lege nagusiak euskal
arazoa areagotuko zuela adieraziz .

577 Ibid .
578 Ibid .

«El País Vasco, su misma territorialidad, cada una de las regiones,

quedan empantanadas en sus brumas seculares anuladas en su misma

esencia (. . .) o recuperará en su Estatuto lo que no consiguió e incluso

perdió en la Constitución que nos someten a votación .

El problema vasco, el problema navarro, no sólo no se ha resuelto

en esta Constitución, sino que se ha agravado hasta extremos que nunca

hubiéramos imaginado• .578
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W.1.1 .8. onstituzioa, arloz, arlo

. artínez Alierrek sinatutako " a Constitución del golpe de Estado"

izenburuko artikuluan 579 , onstituzioaren 8 . artikuluan Espainiako armadari

eman zitzaizkion ahalmenak salatu zituen . Batasunaren jagolea zela-eta,

estatuko demokrazia zaintzeko atxakiaz, indar handia eskuratu zuen armadak .

"A los trabajadores se nos pide firmar un cheque en blanco"

izenburuko artikuluan, Tomás Etxabe, E ( IC)ko ordezkaria, ekonomia-arloaz

ari zen, onstituzioak ezarritako eremu sozio-ekonomikoa salatuz .

onstituzioak, sistema kapitalista finkatzeaz gain, gizarte-kontsentsua

kontuan hartu ez zuela, eta langileei bermerik eskaini ez ziela argudiatu zuen

abstentzioa eskatzeko . Erreferenduan ezetz esateak beste aukera bat eskaintzera

behartzen zuelakoan, abstentzioa zen, Etxaberen ustean, jarrera egokiena .

579 Egin; 78-XI-12
580 Egin; 78-XI-8

..desde una postura marxista, una postura de "no" consecuente

significa presentar una alternativa de carácter global a la actual

Constitución, cosa que no considero que hoy es posible (. . .)

Por ello, es una posición de abstención consciente la actitud más

coherente para labrar el camino del socialismo para mañana» .580
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IV.1.1 .9. Erreferenduari buruzko ebaluaketa

Eginek abenduaren 9an argitaraturiko editorialean egindako emaitzen

azterketa zuzena ez zelakoan, artin Auzmendi Aierbek bere irakurketa egin

zuen "Erreferendumari buruz birpianteaketa orokorra?" izenburupean,

hilaren 15ean. Ez zuen onartu %55ek onstituzioa «kontzientzía osoz arbuíatu

zutenik» . Beraren iritziz, arbuioa hain kopurutsua izan balitz, horrek haustura

ekarriko zukeen; baina Auzmendik ez zuen uste horrelakorik gertatuko zenik

(Beraz, idazle honek ez zuen kontuan hartu ETAren sorrerak eta bere diskurtso

abertzaleak historian apurketa eragin zuenik, aurreko egoerarekiko jarraipena

zela uste zuen-eta) .

»Aipaturiko editoriala bakarrik aztergaitzat harturik, galdera bat

datorkit burura : ehuneko 55 bain gehiagok Euskadin onstituzioa

arbuiatu badute, nola esplika daiteke erreforma politikoa haustura gabe

hemen ere ateratzea gaurdainop.581

Auzmendiren ustean, onstituzioaren aurkako boto guztiak ez ziren

homogeneoak izan, eta, beraz, ezin ziren denak kontuan hartu ondorioak

ateratzeko orduan .

Baiezkoa ez emate honetan, abstenitu direnak, ezezkoaren

aldekoak, zuriak etabar sartu behar ditugu . Politiko edo

kontzentziazkoaren atzean motibazio ezberdinak egon dira, honela, inolaz

ere esan ezin genezakeena zera da, arbutatze kontztentziazkoa

handiagoa edo ttipiagoa izan bada ere datuetan, atzettk sektore politiko

bakar eta homogeneo bat dagoenikp .582

Hiru alderdi abertzaleen jarrera ezberdinak azaldu zituen . Alde batetik,

EA, ren abstentzioaren arrazoia «Euskadiren eskubide historikoak onstituzioak

jasotzen ez dituelako» zen, hala ere, horrek eraturiko esparru politiko-juridikoan

kokatzeko borondatea azaldu zuela zioen Auzmendik . Beste aldetik, Euskadiko

581 Egin; 78-XII-15
582 Ibid .
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Ezkerrak, afuntsezkoak diren printzipioak ukatzen dituelako », ezetza eskatu zuen,
baina Estatutu «zabal eta aurrerakoiena lortzeko bitarteko bezala erabiliko du
ezetza» . Azkenik, Herri Batasunak «arrazoi berdinengatik» onstituzioa errefusatu
bazuen ere, prozesu osoari arbuiola azaldu ziola azpimarratu zuen autoreak,

bere asmoa honakoa zelarik :

	 unizipalen bidez prozesu konstituiente berri bat irekitzeko

bitarteko bezala erabiliko dute.583

Alegia, autoreak zioenez, lehenengo bi indarrek Estatutuaren aldeko

apostua egin zuten bitartean, HB horren aurka zegoen, baina gutxiengoa zuen .

Beraz, irizpide koantitatiboen arabera, Auzmendi Aierbek ez zuen uste

birplanteaketa eskatzeko indar nahikorik zuenik .

« . . .non geratuko litzateke konstituzioaren arbuiatze gehiengo hori,
non erreformaren arbuiatzea, non indar koerlazioa zeharo aldatzea eta

non Estatutoa egiteko bidea etabar birplanteatu beharra? Zein sektore

politikoren arbuiatzearek n kontatzen da birplanteatakuntzarako, ehuneko
55 bain gehiago horiekin?'.584

Araba eta afarroako emaitzei buruz, aparteko aipamena egin zuen .

Herrialde hauetan, indar-korrelazioa okerragoa izan zela zioen, baietza %50ra
heltzeaz gain, ezezkoen artean eskuindarren botoak ere zenbatu baitziren .

Horregatik, birplanteaketa eskatu zutenek ametsa eta errealitatea nahasten

zituztela uste zuen idazleak, irizpide koantitatiboen arabera behintzat .

«Azkenean dioenak ere, alegia, "hemendik aurrera Alderdi

Abertzaleek badutela arrazoirik geroaren gurdia beren eskuetan hartzeko",

egungo azterketatik planteiatzen diren joera politiko ezberdin eta honek

erakusten digun errealitatearen abstrakzioa eginik, erraz litzateke

honetan amets egitea . Abertzaleok aspaldidanik gabiltza, geroaren gurdi

hori aurkitu eta gure eskuetan hartu nahirik (. . .) Gurdi ezberdinak eta

bide ezberdinetatik doazenekin aurkitzen gara. Batzuena, Estatutoa orain

583 Ibid .
584 Ibid .
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bertatik egitearen bidetik doa, nahiz honetarako ezarri diguten bidexka

batzuetatik oraingoz joan behar; besteena berriz birplainteiakuntza eta

munizipalen bidez abiatzea beste batetik . Geroaren gurdi horretatik

gaurkoz ez dago beste indar batzuk ez ahazterik ez baztertzerik . (. . .)». 585

Azkenik, Eginek editorialaren bidez esandakoa jasoz, euskal alderdi

abertzaleen batasunerako deialdia egin zuen, hauek egoera birplantea zezaten .

. . .gurdi hori zein den esaten digula, nondik joan behar duen

erakusten digula . Ez du Alderdi Abertzaleen eskuetan ere uzten, zein ote

den erabakitzea . Dagoenekoz, denboraldi honetarako hautamenak eginak

dituztela dirudien arren, ea Alderdi Abertzaleek EGI en deiari erantzunez

birplanteaiakuntza ona hartzen duten» .586

"El referéndum y sus resultados" izenburuko artikuluan,

onstituzioaren aldeko apostua egin zuten estatuko alderdi ezkertiarren

porrotaz hitz egin zuen . ezaunek. Irizpide koantitatiboak -botoen

portzentaiak- argudiatu zituen bere baieztapena azaltzeko . Baina, porrota

zenbakitan agertu bazen ere, horrek estrategia politikoaren, kontsentsuaren,

porrota argitu zuela zioen autoreak .

585 Ibid .
586 Ibid .
587 Egin; 78-XII-13

∎ . ..por cómo se hizo, sin debate público alguno y entre luces de

candilejas ; por quién lo hizo, de una parte unos ejecutivos sapienciales, y

de la otra los delfines franquistas que trataron a toda costa de afianzarse

en el poder, atadas y bien atadas las cosas; por el contenido mismo del

consenso» .587

Beraz, funtsezko oinarriei uko egin arren, ezkerreko alderdi erreformistek

ezer lortu ez zutela, eta onstituzioak batasuna lortu beharrean

ezberdintasunak sakondu zituela, agerian utzi zuen idazleak . Besteak beste,

erregioen estatuaren diseinuak nazio-arazoa larritu zuela argudiatu zuen

adibide modura.
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Beste aldetik, baiezko botoen artean askok eduki politikorik ez zutela

adierazi arren, erreformistek lortutako kopuru urria azpimarratu zuen porrota

adierazteko, hau Euskal Herrian nabariagoa izan zela goraipatuz .

« . . . todo el país vasco ha rechazado la Constitución» . 588

afarroan izandako emaitzak aztertu zituen zehazki . ,Herrialde horretan
baiezkoa garaile izan bazen ere, ez zuen %50,3 baino lortu, eta hori kopuru
murritzegia zen konstituzioa onartutzat eman zedin, autorearen ustez . Honek

esan zuenez, emaitzak are okerragoak izango ziratekeen, afarroan egindako

kanpainan onstituzioa foruen aurkakoa zela argitu izan balute.

588 Ibid .
589 Ibid .
590 Ibid .

«Y eso que los partidos no han tenido la honradez de decirle a

avarra que con la filosofa política que consagra la Constitución, se niega

el concepto mismo de fuero y que si no sobrepasa en los Estatutos de

Autonomía el techo que ella marca, avarra y todo el País Vasco se

quedará a la larga sin ellos y su autonomía será, en el mejor de los

casos, una mera descentralización administrativa . ¿ es por eso por lo

que únicamente han luchado esos poderosos partidos?, .589

Horretarako ezkerreko alderdiek afarroako «jauntxoen burgesiak»

erabilitako argudioak ere eman zituztela, eta afarroan, Euskal Herriko

gainontzeko herrialdeetan bezala, bi giza talde ezberdinen arteko

ezberdintasunak sakondu nahi izan zituztela salatu zuen artikulugileak .

Estatuko alderdi horiek bi afarroak -Iparraldekoa, euskalduna, eta

Hegoaldekoa, gaztelaua- aurkeztu nahi izan zituztela kritikatu zuen .

Euskaldunen eta etorkinen arteko diferentziak sakonduz, alderdi horiek jarrera

paradoxikoa agerian utzi zutela azpimarratu zuen idazleak :

« os que han hablado de la superación de las dos Españas,

intentan por lo visto crear divisiones donde debe haber una sagrada

unión y una indestructible unidad» .590

* 285 *



Azkenik, onstituzioak nazio-arazoa sakondu zuela ondorioztatu zuen,

errua estatuko ezkerreko alderdiei leporatu zielarik . Era berean, hortik aurrera

zabalduko zen prozesua arriskutsua eta nahasia izango zelakoan zegoen .

« o, no se ha resuelto el problema de las nacionalidades dentro del

Estado español, ni de la política en general, con esta Constitución; se ha

agravado aún más. En todo caso, el resultado del Referéndum abre un

proceso peligroso y confuso, incierto, del que tienen la culpa los partidos de

izquierda estatales, de los que teóricamente al menos cabía esperar mucho

más» .591

iguel de Amilibiak sinaturiko "Euskadi puede ser un país frustrado"
izenburuko artikuluak, erreforma politikoaren eta onstituzioaren -eta bi

hauetan oinarritutako Estatutuaren- legitimitate-falta azaldu zuen .

onstituzioak monarkia, kapitalismoa eta zentralismoa finkatu zituela eta,

euskal eskubideen -foruen- aurkakoa zela salatu zuen. Halaber, horrek

aurkako jarrera zekarrela utzi zuen agerian .

Beraren usiez, EA ren eta Euskadiko Ezkerraren jarrera bikoitza zela

agerian utzi zuen: alderdi hauek, onstituzioa onartu ez arren, presaka ibili

ziren hortik sorturiko Estatutua onesteko orduan ;

591 Ibid .
592 Egin; 78-XII-27

«Somos, pues, lo queramos o no, españoles, monárquicos,

capitalistas y centralistas . ¿Puede extrañar que haya en nuestro País

Vasco tantos enconos y crispaciones?».592

«Se advierten también, sin embargo, muchas actitudes

acomodaticias. Se manifiestan en los vivos afanes de los "apresurados".

que no son únicamente el P V -tradicionalmente tan ambiguo y

anfibiológico como la misma Constitución- y sus "monaguillos" . ¡Qué

prisas tienen algunosl Del lobo, un pelo, nos dicen como excusa,

"independentistas" teóricos, "abertzales" aparentemente intransigentes, se

declaran de pronto fervorosos partidarios de un inmediato Estatuto
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consensual dentro de la rechazada Constitución del consenso . ¡Cuidado,

que podemos perder el tren! el avión. Ha habido, por lo visto, ciertas

abstenciones y ciertos "noes" que han sido "síes" vergonzantes-.593

oko politikoaren izenean, kontzesioak egin zirela -teilatu

konstituzionalez hitz egiten zen, eremuaz mintzatu beharrean-, eta erreforma

frankista legitimatu zela zioen Amilibiak . Era berean, erreforma hori behetik gora

egin ordez, goitik behera eratu zela salatu zuen . Horregatik, eraiketa sendoa izan

beharrean, ahula gertatu zela adierazi zuen .

593 Ibid .
594 Ibid .
595 Ibid .

Todo lo que se está haciendo de arriba abajo en lugar de hacerlo

de abajo arriba, como corresponde a cualquier construcción sólidas .594

Prozesuan zehar izan ziren etsipenak, PS E eta PCE-ren aldaketak alegia,

agerian utzi zituen. Amilibiaren arabera, prozesua oker egin bazen, horrek

emandako onstituzioa -kontsentsua- ere oker zegoen, eta, beraz,

legitimitaterik ez zuen .

«Es una Constitución híbrida, equívoca, confusa, contradictoria, con

cosas atadas, bien atadas, y otras sueltas, bien sueltas . Es como diría

nuestro inefable P V, una Constitución globalmente "negativa", pero con

indudables "aspectos positivos" . o, pero sí. Sí, pero no. Por encima de

todo, sin embargo, es una Constitución que representa una "legalidad

ilegítima" (. . .)•.595

Horrez gain, EA ren farrera are gehiago kritikatu zuen, alderdi jeltzaleak

onstituzioari uko egin arren, horren babesean egin nahi baitzuen Autonomi

Estatutua .

«Aún así, muchos de los que entre nosotros se habían refugiado en

una reticente abstención o se habían pronunciado por un rechazo rotundo

corren ahora a buscar el amparo de esa mismo Constitución para
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imponemos un Estatuto de Autonomía que constituirá una doble trampa

legal, pues, si los legisladores de las Cortes reformadoras carecían de las

facultades que corresponden a los de unas Cortes constituyentes, están

mucho menos facultados para decirnos hasta qué punto podemos ser

autónomos,.596

Estatutuaren aurreproiektua udal hauteskundeak baino lehen aurrera

eraman nahi zutelako susmoa azaldu zuen autoreak; horietan indar-korrelazioa

aida zitekeelako beldur zirelako .

596 Ibid .
597 Ibid .
598 Ibid .

«Y ¿cómo no ver en sus prisas el temor a que las elecciones

municipales se les echen encima, a que nuestro pueblo vuelva a

pronunciarse y demuestre que la "correlación de fuerzas" es ya muy

distinta de la que fue en junio de 1.977? ¿ o hay en todo esto mucha

picaresca política? • .597

olako Euskadi nahi zen zehazteak garrantzi handia bazuen ere,

Amilibiak ez zuen uste garrantzitsuena zenik, legitimitaterik gabe eraikita

bazegoen .

«Importa mucho, desde luego, que Euskadi no sea un Estado

-perdón, una "nacionalidad" o "región"- centralista respecto a los

tradicionales estados o repúblicas vascas (. . .) que lo compongan. Importa

mucho, (. . .), que Euskadi y sus repúblicas . . )- tengan sus haciendas

públicas propias, en toda la medida que precisen para el cumplimiento de

sus fines. Pero, (. . .) es muy de temer -ahí están los tratos entre el poder

central y el Consejo General Vasco-, que continúen los enjuagues,

enredos, pactos y compromisos (. . .) Y que nos veamos de pronto ante un

Estatuto de Autonomía que suponga una doble "lególidad ilegítima" . Por

altos que sean los "techos" de laflamante construcción' .59s
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Amaitzeko, onstituzioak eta Estatutuak ezarritako esparruen barnean

Euskal Herria nherri estutua», eta, horregatik, «urduri eta artega» izango zeta zioen

autoreak.

-Tengamos la seguridad de que el País Vasco con "quince puntos" o

con "medidas políticas", nunca aceptará ser un país encajonado entre los

"marcos" y "techos" que otros te impongan» .599

599 Ibid .
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IV.1 .1 .10 . onstituzioaren erreferenduaren

ondoren, Estatutuaren aurreproiektua ikusmiran

onstituzioaren erreferenduaren ondoren, aurreko atalean aipaturiko

greba gertatu zen Eginen, eta horregatik egun batzuetan ez zen egunkaria
argitaratu, eta -Fundatzaileen Asanbladak berak adierazi zuenez- horrek

zenbait iritzi ezagutzeko aukera kendu digu . Esan beharra dago, onstituzioa

onartua izan eta gero, autonomia-estatutuaren eztabaida hasi zela, eta hau

Egineko orrialdeetan islatu zen .

ESEIko Estatutuaren Proiektua Idazteko Batzordeak sinaturiko "El

estatuto de autonomía, un instrumento que facilite la articulación de

Euskadi" delako artikuluan, ESEI estatutuaren proiektuaren aide agertu zen,

parlamentariak ez ziren indar politikoen adostasuna ere jasoko zuen kontsentsu
zabalagoa behar zuela adierazi arren .

Alderdi erreformistaren ustez, Autonomi Estatutuaren arazo nagusia lau

herrialdeetako kontzertu ekonomikoak ziren. Beste aldetik, ez zuen Iparraldeko

herrialdeen partaidetasuna aurrikusten, eta, beraren ustez,

autodeterminazioaren arazoa ideologikoa zen, eduki politikorik gabekoa . Ez

zuen uste garai horretan balio politikorik -praktikorik- zuenik .

600 Egin; 78-XII-3

Cuando decíamos que el tema de la autodeterminación tenía

importancia ideológica, pero que en este momento histórico que vivimos

tenía poco valor político, y que la cuestión estaba en los Conciertos, hubo

quienes se extrañaron . o ocurrido en la redacción y lo que posiblemente

acontecerá en la tramitación del Estatuto, prueba que remover este

obstáculo era efectivamente la gran tarea del período constituyenten600

Artikulu honetan argi geratu zenez, ESEIren diskurtsoan Euskadi

eraikitzeke zegoen zerbait zen, eraiketa horri oztopo handiak jartzen

zitzaizkiolarik ; batzuek independentzía eskatzen zuten bitartean, beste askok

autonomia ere onartzen ez zuten-eta .
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-Pocos hay que sean conscientes de las dificultades de construir a

Euskadi. ientras algunos hablan poco menos que de independencia

inmediata, resulta que una porción importante y significativa del país,

avarra, (y tampoco olvidemos a Alava), apenas acepta una autonomía

conjunta y ello sobre la base de tomar ciertas y firmes cautelas».601

Beraren usiez, autonomiaren hiru kontzeptu ezberdin zeuden, edo, berak

zioenez, «eraiketa autonomikoaren aurreko hirujarrera ezberdin»:

a) EA rena, herrialdeetako kontzertu ekonomikoetan eta Aldundietan

oinarritutakoa (herrialde-antolaketan) .

- os conciertos económicos provinciales y el residuo de poder en las

untas Generales y Diputaciones» .602

b) Bigarren proposamena PS Erena zen . Honek Autonomiako Gobernua,

egebiltzarra eta Hazienda nagusitzen zituen, herrialdeetako erakundeen

gainetik .

c) Bi proposamen hauetan beste zio politikoak susmatu zituen ESEIk,

baina ez zituen azaldu (beraz, irakurleak nahi zuena pentsa zezakeen) . Hala ere,

ontzertu Ekonomikoen arazoa azpimarratu zuen. Horregatik, ESEIk hirugarren

bidea defendatu zuen : herrialdeen partikulartasunak kontuan hartuz,

elkarkidetzarako guneak indartzeko alternatiba, alegia .

Testuan argi ikus daitekeenez, aukera bakarra aurkeztu zuen ESEI :

autonomia, horren inguruan ikuspuntu ezberdinak egon arren. ESEIk ez zuen

autonomia-prozesua zalantzan jarra, eta horren inguruan hobekuntzak eta

kontsentsua lortu behar zelako iritzia azaldu zuen .

601 Ibid .
602 Ibid .

-ESEI entiende que, en líneas generales, el Anteproyecto es

satisfactorio, es decir que se ha llegado a un modelo autonómico que, de

un lado, puede asumir los problemas de la foralidad, al tiempo que, sobre
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603 Ibid .
604 Ibid .

una base de libertad, permite la construcción de una Euskadi moderna,

capaz de atender a los problemas socioeconómicos y culturales y a las

contradicciones internas de la sociedad vasca de finales del siglo XX» .603

Estatutuaren bigarren artikuluak euskal foraltasuna bermatzen zuela

zioen. Alderdi erreformista horren ustez, kanpoan geratu ziren herrialdeak beren

borondatez edo arazo politikoez baztertuak izan ziren. Ez zuen uste testuaren

errua zenik. Testua, legearen objektibitatea, argudiatu zuen borondate

politikoaren aurka. Arazoa legearen interpretazioan edo irakurketan zetzan

-Barthesen hitzaren izpirituan-, eta ez idazkian bertan .

»El artículo segundo establece claramente la distinción entre el

derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca y el ejercicio de

ese derecho que, lógicamente, depende de la voluntad de los habitantes de

cada territorio. El texto estatutario comprende a la totalidad de los

territorios vascos de Euskadi sur, no excluye a ninguno; si esto ocurre

será un hecho político.

a foralidad actual queda incólume. El Parlamento y el Gobierno

Vasco asumen en principio los poderes que recibe la Comunidad Autónoma

en el Estatuto, con una sola limitación : los poderes propios de las

provincias que disponen de régimen privativo» .604

raindik konpondu gabe zeuden diferentziak emendakinen txandan

konpondu beharko zirela ondorioztatu zuen ESEIk, horretarako indar politiko

guztien kontsentsua eskatuz, Estatutuak ahal zuen atxekimendu handiena lor

zezan. Berriz ere, zenbakiaren bidezko legitimazioa bilatu zuten erreformistek,

lehen konstituzioaren inguruan eta oraingo honetan Estatutuari zegokionean,

azken honen ontasunean oinarrituta (irakurketak gaiztoak izan zitezkeen-eta) .

Estatutuaren aurreproiektua gai nagusia izan zen uis ugikak

sinatutako "El anteproyecto de estatuto es diglósico en el tratamiento del

euskera" izenburuko artikuluan ere . Testu honetan ez zen Estatutua
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zalantzan jarri, bertan euskarari eman zitzaion tratua baizik . ehengoekin

konparatuta, Gernikako Estatutuak, euskararen tratamenduan, teorian

aurrerapausua eman bazuen ere, praktikan hezkuntza eta hizkuntzari

zegozkion aldarrikapenak aurreko estatutuetakoak baino murritzagoak ziren .

'Tales reivindicaciones, sin embargo, quedan a nivel práctico mucho

más recortadas en materia de Enseñanza y de la lengua nacional respecto

al anteproyecto de 1 .919, el Estatuto de Estella y el proyecto de las

Gestoras de Vitoria en 1 .932, . 605

Euskararen garrantzia azpimarratu zuen autoreak euskal naziotasunaren

elementu nagusi gisa; izan ere, euskara galduko balitz Euskal Herria ere galduko

zatekeelakoan zegoen. Horrregatik, oso garrantzitsutzat jo zuen Elkarte

Autonomikoari Euskal Herria -euskara duen herria- izendatzea, Aranak

asmaturiko Euskadi neologismoarekin batera .

Gernikako Estatutuan euskara 'euskaldun guztion hizkuntza nazionala»

zela azaldu arren, praktikan baieztapen hori bermaturik ez zegoela argi uzten

zueneko adibidea azaldu zuen : Administraritzan euskarari eman zitzaion

garrantzi-falta eta funtzionaritza euskalduntzeko plangintzarik eza hain zuzen .

Arlo horretan, aurreko proiektuak aurreratuagoak izan ziren; esaterako, aurreko

estatutuek euskara ikasteko epeak ezarri zituztela adierazi zuen ugikak. Beraz,

euskararen egoera diglosikoa gainditzeko adierazpenak egin baino gehiago,

neurriak hartu behar zirela proposatu zuen . Eta bere azalpena argudiatzeko,

zenbait zenbaki eman zuen, euskara eta gaztelaniaren arteko lehian,

lehenengoa galtzaile suertatzen zela frogatuz. Estatutuak egoera hori

gainditzeko tresna izan behar zuelakoan zegoen idazlea .

605 Egin; 78-XII-14
606 Ibid .

'Sin perjuicio de que luego el Parlamento Vasco dé sus normativas

sobre la lengua, pensamos que el Estatuto debe ser más explícito en este

punto, para que luego no se den fáciles evasivas ; el idioma es uno de los

puntos clave de nuestra reconstrucción nacional'.606
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"El Estatuto: después de 40 años, esto" izenburuko artikuluan, avier

Añuak onstituzioaren eremutik sortutako Estatutuaren errefusapena azaldu

zuen. Beraren esanetan, autodeterminazio-eskubidea onartu ez zuelako

errefusatu zuen onstituzioa Euskal Herriak; beraz, ez zuen uste euskal

naziotasuna ukatzen zuen onstituzioaren esparruan sortutako Autonomi

Estatutuak euskal subiranotasuna bermatuko zuenik .

Estatutuaren aurreproiektua arinegi eta presaka -aurretik itundutakoa

izan balitz bezala- egin zelako susmoa agertu zuen . Hala ere, autoreak ez zuen

susmo hori zuzenean planteatu, galderen bidez baizik, irakurleak ondorioak

atera zitzan .

607 Egin; 78-XII-15
608 Ibid .

« o curioso es que las prisas comenzaron cuando todavía no se

sabía el resultado del referéndum. ¿Por qué? ¿Eran compromisos internos

y secretos entre los presurosos y el poder centralista establecido para que

todo fuese rápido, no fuese a suceder que Euskadi rechazase la

Constitución? •.607

Horrela izan ez balitz ere, Añuaren ustean onstituzioa onartua ez izateak

hortik sorturiko Estatutua legitimitaterik gabe uzten zuen .

«Es evidente que si Euskadi ha rechazado la Constitución es porque

no la quiere. Y sí la rechaza tiene perfecto derecho moral a obtener un

Estatuto que no tenga que atenerse a la faja ortopédica de la Constitución .

(. . .) ¿Por qué si Euskadi ha rechazado la Constitución tiene que

contentarse con un Estatuto conforme a ella? (. . .) ahora se pueden

elaborar todos los anteproyectos, maquetas, diseños y lo que se quiera del

Estatuto, pero luego será en adrid donde se decide qué es lo que nos

dan. Y lo que nos pueden dar conforme a la Constitución es eso . . .

ADA• .6os
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Testu honetan, kopuruak erabili zituen onstituzioaren eta Estatutuaren

legitimitate-falta agerian uzteko, lehenengoa gehiengoz errefusatu baitzen .

Argumentazio hori «bestetan gehtengoa osatzen zutena aldarrikatzen zuten»

politikarien argudioak bertan behera uztera zuzenduta zegoen .

« o que sí conviene recordar a los electoreros de profesión, a los que

otras veces nos han pasado por la cara lo de mayoritarios (. . .), que entre

todos juntos y bien revueltos, (. . .), dan un 33 por ciento- . 609

Autoreak ez zuen ulertzen onstituzioari ezetz esan ziotenek Estatutua

onartu izatea, eta jarrera hori politikariaren propiotzat jo zuen,

«¿Posibilismo? ¿Caradurismo? ¿ aquiavelismo barato? ¿

simplemente derechismo conservador?,610

Aldi berean, Herri Batasunaren jarrera zentzugabekotzat jo zutenak salatu

zituen. Hauek koalizio abertzalearen f arrera deskalifikatu izana kritikatu zuen .

Deskalifikazioa, edo izendapen baztertzailea, argudiorik ez duenean botereak

erabilitako argudioa dela azaldu zuen artikulugileak,

«Es un viejo truco de las clases dominantes y por tanto de la

burguesía arrogarse la capacidad de pensar sesudamente, adornando a

los díscolos con epitetos tales como locos, terroristas . .. y adolescentes, es

decir, inmaduros« .611

Beste inor - atalunia kasu- aurrera ez zedin, Estatutuaren

aurreproiektua lehenbailehen idatzi behar zelako argudioa ere errefusatu zuen,

faltsua izateagatik.

Azkenik, eduki politikoa izango zuen Estatutua aldarrikatu zuen, ez

onstituziotk jaioa, adrilen murriztua eta botere zentralaren menpekoa . Era

berean, bakea posiblea izan zedin, askatasun-egoeran eratua izan eta AS

alternatiba jaso beharko zuelakoan zegoen Añua ; hau da, Estatutuak Euskal

609 Ibid .
610 Ibid .
611 Ibid .
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Herriaren oinarrizko aldarrikapenak jaso beharko zituela azpimarratu zuen . Eta

exigentzia hori emaitzek legitimatu zutela aipatu zuen, onstituzioa Euskal

Herrian ez baitzen onartua izan. Era berean, adrilen Estatutua negoziatu

zuten alderdi erreformisten jarrera salatu zuen idazleak, hauek Gobernuko

alderdien interesen aide jokatu izan zutela esanez .

612 Ibid .

.Euskadi, tras los últimos resultados, está en condiciones de erigir

un Estatuto que le permita obtener cotas mínimas de democracia y libertad

con la puerta abierta a todas sus ilusiones . o quiere un Estatuto que se

quede en agua de borrajas cuando llegue a adrid, miniestatuto de

pacotilla para el buen uso de ucedistas y se diga aquello de que "hemos

hecho todo lo posible, pero no hemos obtenido nada".

Euskal Herría está en condiciones de exigir un Estatuto que a

diferencia del Consejo General Vascongado no pase a formar parte de un

futuro próximo de órgano de la colaboración opresora que el Estado

español ejerce sobre Euskadi.

Euskadi está en condiciones de exigir un Estatuto que posibilite la

Paz, pero no la paz de los esclavos, sino de las personas libres (. . .)

Un estatuto que recoja los puntos de la alternativa AS. Así de

sencillo» . 612

Patxi Zabaletaren "Al anteproyecto de estatuto de los parlamentarios.

Enmienda a la totalidad" izenburuko artikuluan ere, Estatutuaren

aurreproiektua izan zen gai nagusia. Zabaletak aurreproiektu instituzionalari

uko egin zion, onstituzioaren esparruan kokatuta zegoelako, eta, baita ere

-eta hori oinarrizkotzat jo zuen- afarroa kanpoan utzi zuelako. Azken

arazoari buruz, Euskal Herriaren etorkizunean funtsezko ondorioak izango

zituela eta aukera galtzea errorea zela esan zuen . (Zentzu honetan, Agirre

lehendakariak Euskal Herria afarroarekin soilik onartu zuela aipatu zuen

testuan .)
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Ez zuen onartu afarroak, nahi izanez gero, gehitzeko aukera zuelako

baieztapena, faltsutzat jotzen zuelako. Zabaleta nazio-zatiketaren aurkakoa

zen, eta Euskal Herriko lurraldetasunari garrantzia eman zion, bere ustez hau

bere osotasunean mantendu behar baitzen, Estatutuak bermatuta .

«El Estatuto de Euskadi Sur tiene que garantizar la territorialidad

de todo Euskadi Sur; si no, rompe nuestra dinámica social, laboral,

cultural, económica y nacional» .613

Bestalde, beraren ustez, gehiengoak onstituzioa errefusatu izana,

kontuan hartu beharreko ezaugarria zen. Eta amaitzeko, Estatutuaren

aurreproiektu instituzionalaren ezaugarrien azalpena egin zuen, kontsentsua

baino gehiago disentsua zekarkeela azpimarratuz.

613 Egin : 78- I-12
614 Ibid .

. . .el proyecto institucional del estatuto -( . . .)- es a mi juicio

disgregador y creará estructuras disfuncionales e ineficaces» .614

Beste aldean, uanjo Zubimendik Estatutuaren aurreproiektua defendatu

zuen "Estatuto de autonomía: no lo pongamos más difieil todavía"

izenburuko artikuluan, Patxi Zabaletak osotasunari aurkeztutako

emendakinaren aurrean .

Testu honetan, Herri Batasunaren eta Euskadiko Ezkerraren bide

ezberdinak agerian daude . ehenengoek prozesu autonomista onartu ez zuten

bitartean, bigarrenek prozesua itzulezina zela eta orduan zeuden aukerak

aprobetxatu behar zirela uste zuten.

Zubimendiren ustean, Euskal Herriak asko ordaindu behar izan zuen

horren truke ezer ez lortzeko, eta, horregatik, aukerak sortu eta lortu behar

ziren. Porrotaren diskurtsoa dugu hau: ordurarte ezer lortu ez zenez, eskainitako

aukera berriak aprobetxatu behar ziren . Prozesuaren emaitzak Ikusten ez

zirenez, ilusio huts-tzat jotzen ziren eta, beraz, ukatu egiten ziren. Argudio hau
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lndartzeko, prozesuan izandako hildako, preso eta erbesteratuak bereak egin

zituen, horrela bere jarrera legitimatzeko .

» . . .después de todos los años de lucha que llevamos, de todos los

muertos que hemos tenido, después de haber llenado todas las cárceles

del Estado con nuestros presos, después de haber llenado Euskadi orte

de exí.liados, etc., el pueblo de Euskadi se halla casi con las manos

vacías, sin apenas conquistas políticas, y sobre todo las formaciones

políticas de izquierda tenemos entre otras responsabilidades una muy

importante, que es la de evitar que cunda el desánimo, la frustración de

que es imposible conquistar todas las cosas que decimos» .615

Berak, batetik desioa zeritzenak eta bestetik errealitateak bereiztu zituen .

Ametsen artean, afarroa barruan zuen Euskal mapa onartuko zuen Estatutua

aipatu zuen; are gehiago, horren onarpena herrialdez herrialde egin beharrean,

nazio-maila lortzeko asmoa agertzen bazen -ondoren, herritarren onespena

lortu ahal zezan-. Errealitatea beste gauza ezberdina zen, Zubimendiren iritziz,

eta aurreko baldintzak bermaezinak ziren . Horregatik ahalgarritasunaren bidea

hartu zuen hoberentzat .

' a realidad es que tal y como yo no tengo la llave maestra con la

cual decidir todas estas cuestiones y me parece que Hem Batsuna

tampoco, tendremos que tenerlas en cuenta, si no queremos que todo lo

que presentemos se convierta en eso, papel mojado» .616

Ahalgarritasun hori justifikatzeko argudioen artean irizpide koantitatiboak

ere azaldu zituen: ezker abertzaleak bere inguruan bildutako indarrak

kopurutsuak izan arren, egoera birplanteatzeko nahikoak ez zirela, afarroan

onstituzloaren aldeko botoa garaile suertatu zela, eta onstituzioaren aurka

azaldu zen alderdi nagusia -EA - onstituzioak ezarritako esparruaren

barruan jokatzeko prest azaldu zela, hain zuzen ere.

615 Egin; 78-XII-16
616 Ibid .
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617 Ibid .
618 Ibid .

..porque el cambio que se haya podido dar desde el 15 de junio no

ha sido en grado e intensidad tales como para permitir planteamientos de

este tipo y mucho menos en avarra, donde las elecciones del 15 de junio

fueron muy sintomáticas, así como los resultados del referéndum

constitucional, que fue aprobado por mayoría de votos sobre el censo total,

y que para la fuerza mayoritaria que posibilitó el rechazo de esta

Constitución es clara su intención de moverse dentro de los marcos

constitucionales» .617

afarroaren integrazioaz ere ari zen Zubimendi azkenengo pasarteetan,

Estatutuak gainditu ezin zuen arazoa zela agerian utziz . Berriro ere, nafarren

borondatearen arazoa azaldu zen artikulu honetan ; autorearen iritziz,

afarroaren integrazioa ez zuen legeak ukatzen, politikarien nahiak baizik .

Idazleak, afarroa Euskaditik kanpo gera ez zedin, 78/1/4ko Errege-dekretua

erabili behar zela zioen, koantitatiboki neurtuta, nafarren borondate nagusiak,

hau da, botoen gehiengoak, betiko kanpoan utziko zuelakoan baitzegoen .

Erreformaren prozesua itzulezina zela azaldu zuen, indar-korrelazioa

aldatuko ez zela eta Herri Batasunak boto-kopuru nahikorik izango ez zuela

argudiatuz .

« . . .y aunque se celebren hoy las municipales, éstas no van a traer la

apertura de un nuevo proceso constituyente, así como que el peso mayor lo

van a llevar las fuerzas ganadoras del 15 de junio, aunque sea en menor

proporción que en las generales, pero de ellas va a ser el triunfo, ¿a no ser

que Herri Batasuna piense que va a ser la fuerza mayoritaria en las

municipales, y sobre todo en avarra?» .618

Azkenengo pasartean, Estatutuaren aurreproiektua onartzeko beharra

azpimarratu zuen Zubimendik, lege autonomikoak bere inguruan indar asko

biltzeko onarpen hori oso garrantzitsutzat jotzen zuen-eta . Era berean,

etorkizunari begira beldur agertu zen. aurreproiektua onartu ez zutenek
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erreferenduan ere ezetz esango ziotelakoan, eta ezezko boto horrek eskuinarekin

bat egingo zuelakoan. Beraren ustez, hori hondagarria zatekeen . (Hau da,

etorkizuneko porrotaren beldurrak bide horri, prozesu berriari, uko egitera

eramango zuen .)

'En fin, las consecuencias de rechazar el anteproyecto de Estatuto

pueden ser muy graves, a plazo inmediato, al restar fuerzas a todos los

partidos y coaliciones que están luchando por la consecución de un

Estatuto lo más amplio y progresista posible y de que en base a ser

coherentes con sus planteamientos actuales cuando llegue el referéndum

para aprobar el Estatuto se vean obligados a votar no junto a la derecha

caciquil, unos por unas razones y otros por otras, pero que al final puede

posibilitar el que avarra e incluso Alava se queden al margen del

Estatuto, . 619

Beste ikuspuntu batetik, Ik Estatutuaren aurreproiektuarekiko

errefusapena azaldu zuen " I: siete razones para rechazar el Estatuto"

izenburuko artikuluan .

Artikulu honetan, aurreproiektuaren edukiaz gain -euskal

subiranotasunaren eta autodeterminazio-eskubidearen ukapena, afarroaren

integrazioari jarritako oztopoak, haziendaren kupoen araberako antolaketa

probintziala, Estatuaren ahalmen polizial eta errepresiboa	prozesua nola

gertatu zen errefusatu zuen I alderdiak. Halaber, Estatutua herri-eztabaidaren

bidez eratua izatearen beharra azaldu zuen,

619 Ibid .
620 Egin; 78-XII-16

«Y es seguro que el pueblo vasco defenderá plenamente un Estatuto

que realmente responda a sus aspiraciones tras un debate popular. Y es

esta lucha la que garantizará la urgente resolución de las aspiraciones de

Euskadi-.620

Zentzu berean azaldu zen Xabier Amuriza bere "Semaforo gorria" izeneko

zutabean.
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»Euskal Herriak ez zuen onstituziorik onartu. Baietza minoría izan

zen. Eta hona orain Estatutoak onstituzioan oinarritu behar duela».621

Gutxiengo eta gehiengoaren arteko tira-biraz hitz egin zuen : botereak

gutxiengoa izan arren, nahi zuenean gehiengoaren nahia errespetatzen ez zuela

argudiatu zuen -Iranen kasua azaldu zuen adibide gisa: Sha, herriaren aurka

boterean mantentzen zen-eta-.

621 Egin; 78-XII-16
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IV.1.2. Deia

IV. 1 .2 .1 . Abertzaletasun instituzionalaren iritziak,
nagusi

Deiak ez zuen onstituzioaren

622 Deia; 78-XI-3

inguruko editorialik argitaratu, baina

jasotako iritzi gehienak ohiko kolaboratzaileek idatziak ziren ; idazle hauetako
gehienek abertzaletasun moderatuarekiko -eta zuzenki, EA rekiko- lotura zuten .
Deiako artikuluen ikerketan, askotan zutabe finkoak izan dira aztergai .

Sinatzaile finkoen artean, Elías Ruiz Ceberio, Elías Amezaga, osé uis de
Iriarte, osé Ramón Scheifer eta osé uis de Irisarri aurkitu ditugu . Halaber,
azterturiko zutabeak honako hauek izan dira: Amatiñoren "Bihar gaur da" eta
dei Errekaren "Agermen ". Hauez gain, EA ko zenbait alderdikideen iritziak ere

jaso ditugu : oseba Azkarraga, Iñaki Anasagasti, oseba Elosegi, Carlos
Garaikoetxea, Aranzazu Arrezaga eta Inmaculada Bonetarenak, besteak beste .

eltzaleak ez zirenen artean, politikari independente batzuk izan ezik,

artikulugile gehienak abertzaletasun moderatuaren ordezkariak izan ziren .

Salbuespen bakarra, RT-ko Euskadiko omite azlonaleko kidea zen uan osé
artínez eunda izan zen . "Calabazas para ellos, entre nosotros unidad"

izenburuko artikuluan, osé uis de Iriarterei erantzunez, artínez eundak bere
taldeak onstituzioari emandako baietza justifikatzeaz gain, jelkide, sozialista eta

komunisten batasunerako deia egin zuen, autonomia-estatutu bat egiteko asmoz,

Gernikako Estatutuaren inguruan egongo zen batasuna aurreratuz .

' o sólo podemos luchar unidos jelkides, socialistas y comunistas de la

RT por un objetivo común, sino que tenemos que hacerlo, a pesar y por

encima de nuestras diferencias, para que pronto sea realidad un amplio

Estatuto de Autonomía, como ya lo hicieron en el 36 gudaris, socialistas y

comunistas de osé Díaz contra el alzamiento fascistas622
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IV.1 .2 .2 .

	

Deia,

	

abstentzioaren aide
onstituzioaren erreferenduan

onstituzioar zegokionez, azterketan aurkitutako iritzi gehienak

abstentzioaren aldekoak izan ziren, la ez da baiezkoaren aldeko argudiorik izan

- RT-ren artikuluan izan ezik-, ezta ezetzaren aldekork ere . Are gehiago,
baiezko eta ezezko botoen aldekoen aurka jo zen Deiako iritzi-orrialdeetatik .

EA k eta abertzaletasun moderatuak abstentzioaren aide azaldutako

argudiorik nagusienak, honako hauek izan ziren :

a) onstituzioak euskal eskubide historikoak onartu ez zituenez,

abertzaleek ezin zioten baiezkorik eman .

b) Frankismoarekiko aurrerapausua zenez, erreformistek ez zuten guztiz

arbuiatzen .

c) Bestetik, etorkizuneko esparru politikoa osatzen ari zen, eta hortik

aurrera horretan oinarrituta emango ziren mugimendu politikoak. oderatuek

ez zituzten ate guztiak itxi nahi, gero botere-kuotak lortu ahal izateko .
Horregatik, onstituzioa errefusatu arren, horrek ezarri zuen eremuaren barruan

estrategia politikoa kokatzeko prest agertu zen abertzaletasun moderatua .

Elías Ruíz Ceberiok, erreferenduaren aurrean, «barau» konstituzionala

aldarrikatu zuen "Algunas razones para la abstención" izenburuko
artikuluan,

«(. . .) pues el alimento que se me ofrece me debilita más que me

fortalece• .623

onstituzioa hiru hankakoa zela esan ondoren, laugarrena jartzeko prest

ez zegoenez, berak abstentzioaren aldeko zenbait arrazoi azaldu zuen . Ruiz

Ceberioren iritziz, onstituzioa ez zen euskaldunena, Euskal Herriko eskubide

historikoak zaintzen ez zituelako .

623 Dela ; 78-XI-8
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«Alguien preguntará sí la Constitución (. . .) no nos atañe acaso. Pues
no. Sospecho que no . o se reconocen en ella los derechos de Euskalerria

(. . .) los derechos históricos del País Vasco. Este no se siente respetado,

reconocido, encajado, en esa Constitución, y yo, por ejemplo, tampoco».624

Horregatik, integraturik sentitzen ez zenez, botoa ematera ez joateko

asmoa iragarri zuen, Europan izan ziren beste erreferendu konstituzionaletan

egin zuen modu berean.

«Pues porque ninguna de esas constituciones * me afectaba. inguna

de las dos respetaba tampoco los derechos históricos de Euskal-Herría. o

me sentí afectado por ninguno de esos dos textos constitucionales y me
abstuve de votar, de aprobarlos o de rechazarlos».625

Idazle berak argitaraturiko " a abstención : lo contrario del anonimato"
izenburuko artikuluan, EA ri sozialista batek abstentzioaren anonimatuan

izkutatzeagatik egindako salaketari erantzun zion Ruíz Ceberiok . Horren

aurrean, abstentzioa aukerarik gardenena zela zioen : nork bozkatu zuen eta

nork ez kontrola zitekeen bitartean, botoa sekretua izatean, inork ez zekien

boto-emaileak zer aukera hautatu zuen. Era berean, abstentzioaren aldeko

iritzia mantendu zuen, frankismoarekiko aurrepasusua zen neurrian,

onstituzioak, zituen aide positiboak ez baitzituen ukatu nahi .

Beste aldetik, abstentzioa «konturako ordainketa» zela azaldu zuen .

onstituzioa -estatuak- eskubide historikoak itzuli arte, hau da, zorra
ordaindu arte, abertzaleek onartuko ez zutela zioen Ruíz Ceberiok . Ez zuen

besterik aldarrikatu, euskal foruen berreskurapena baiz1k . Baina autoreak ez

zuen argi utzi, eskatutako zorra Sabino Aranak eskatu zuen independentzia
-1 .839ren aurreko egoerara itzultzea, subiranotasun osoa berreskuratzea- ote

zen, ala foruen aldarrikapen formala baino ez zen .

624 Ibid .
* Portugal eta Erruslakoak .
625 Deja ; 78-XI-8
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«El PS E no comprende, al parecer, que la postura abstencionista,

aparte de ser meridianamente clara, es la más congruente y hasta

honesta. a Constitución es, en el mejor de los casos, tan sólo un pago a

cuenta. (. . .) Es mucho lo que se adeuda a Euzkadi. Todo lo que se le

arrebató en 1 .839. Y la Constitución en efecto restituye una parte, muy

poca, de esa deuda y, naturalmente, ¿cabe mayor congruencia?, no se

rechaza esa parte. Al contrario, se acepta, pero, y aquí está el quid de la

cuestión, sin extenderse a cambio, y eso sería el sí a la Constitución, un

recibo en el que se exprese que la obligación resarcídora ha sido

extinguida . o, hay que ser serios. Se extiende sólo un recibo liberatorio

cuando se devuelve íntegramente la deuda . o antes».626

" is razones para la abstención" izenburuko artikuluan, Inmaculada

Bonetak abstenitzeko zenbait arrazoi azaldu zuen «euskaldun eta emakume den

neurrian» . egearen lorpenak onartu arren, onstituzioak euskal eskubide

historikoak foruak- ez jasotzea izan zen bere jarrera defendatzeko argudio

nagusietarikoa. Beraren ustez, euskal arazoa konpontzeko aukera historikoa

galdu zen prozesu konstituziogilean .

«Pero una vez más, la ceguera de adrid ha perdido la ocasión

histórica de acabar para siempre con el "problema vasco" como ellos

llaman a nuestro sufrimiento e injusta imposición por su parte durante

cerca de 150 años- .627

Berriro ere, testu honetan foru-eskubideak aldarrikatu zituen, eta

onstituzioak hauek ez jasotzea salatu men.

626 Dela ; 78-XI-21
627 Deia; 78-XI-24
628 Ibid .

«El reconocimiento de nuestros derechos históricos, consagración de

nuestra foralidad, no han tenido cabida en la Constitución . Por lo tanto,

esta Constitución no es la nuestra •628
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Baina onartu ez arren, ez zuen ukatu etorkizunean onstituzioak

-Estatuak- eskainitako aukerez baliatu ahal izatea, botere-kuota gehiago

lortzeko helburuz .

Bikoiztasunaren aztarnak aurkitu ditugu bai artikulu honetan eta bai
aurrekoetan ere: alde batetik, ez zuten onstituzioa onartu, baina bestetik ez

zioten ezetz esan, etorkizunean erabiltzeko aukera ez ixteko . Bonetaren ustez,
beste bide bat legoke: burruka armatua, «mendira botatzeaw, alegia. Baina,
autoreak ezin zuen hori onartu . Indarkeriaren bidea arbuiatu zuten abertzale

moderatuek, eta bide hori hautatu zutenengandik bereizteko beharra agerian

utzi zuen idazleak .

629 Ibid .

« os cortaríamos la posibilidad de una negociación política futura,

de una lucha dialéctica que debemos seguir manteniendo, utilizando las

oportunidades que dentro de esa Constitución se nos brinden. Estaríamos,

una vez más echándonos y echando a nuestros hijos al monte. (. . .)
¿Vamos a despreciar ahora con un "no" la dura labor realizada, los pocos

resquicios desde los que podemos seguir operando y luchando, vamos a

olvidar tanta sangre vertida, tanto dolor? Queremos agotar todas las vías

políticas, todas las vías pacíficas, no queremos violencia para nuestros
hyos«.629

avier de Uriartek "Abstención:razones de una actitud" artikuluan
aipatu zituen abstenitzeko arrazoien artean, adrilgo agintarien

sinesgarritasun-falta eta euskal foruen garapena kontuan hartu ez izatea ziren

nagusiak, baina ez zuen uste ezezkoa egoki edo arrazonagarria zenik .

onstituzioak eskaintzen zuen sinesgarritasun-falta zen beraren ustean,

lege honen aurkako argudio nagusi bat . Aurreko urteetan, lege asko praktikan
jarri ez zirela eta «oinarri ederrak« baino ez zirela zioen; beraz, ez zuen 1 .978ko

lege honetatik ezer espero . Bestalde, azkenengo 150 urteetan gobernu

espainiarrek Euskal Herriarekiko izandako tratamendua, hau da, bere eskubide
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historikoak onartu ez izatea, fidegarritasun-faltaren adierazpena izan zela zioen .

Hala ere, ez zuen zehaztu zertan zetzan mesfidantza hori .

«Es lógico pues pensar que para el pueblo vasco, que sobre todo

durante los 150 últimos años ha tenido la oportunidad de conocer la

fiabilidad de los gobiernos de adrid, esta Constitución de 1978 aparezca

en el horizonte político preñada de incertidumbres de poca credibilidad y

en suma poco satisfactoria. 630

Honez gain, beraren iritziz, onstituzioak ez zituen Euskal Herriaren

nahiak asetu, honako arrazoiengatik :

- Euskara gaztelaniaren menpe jarri, eta bigarren mailako hizkuntza

modura jo zuelako .

- Transferientziei zegokienean (150-2 artikuluak), hauek adrilgo

agintarien interpretazioaren menpean zeudelako, zein eman eta zein ez adrilek

erabaki ahal zuen-eta .

630 Deia; 78-XI-26
631 Ibid .

«(. . .) llevan en sí mismas la "espada de Damocles" de la arbitraria
consideración de lo que no es transferible o delegable "por su propia

naturaleza"» .631

Azkenengo xedapenean autonomia, euskal foruak, formalki onartu arren,

monarkiaren menpe jartzen zituela salatu zuen Uriartek, egoera hau 1 .839an

Esparteroren gobernuarekin izan zenarekin konparatuz . Era berean, bi erakunde

subiranoren artean sinatutako hitzarmena zen foru-ituna ez jasotzeagatik

kexatu zen.

«(. . .) confirmación de nuestros derechos sin perjuicio de la unidad

constitucional de la monarquía (. . .) Ambas ciertamente tratan de engañar

al pueblo vasco pues mientras aseguran retóricamente su respeto por
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Hala ere, artikulugileak ez zuen ezetza eskatu, lege berriak alde onak

zituelako, eta, beste aldetik,

" as papeletas" izenburuko arikuluan, Elias Ruiz Ceberiok hauteskunde-

papeletak atxakiatzat hartu zituen abstentzioaren aldeko argudioak garatzeko .

Halaber, erreferenduan iruzurrik egongo ez zelako itxaropena -eta, beraz,

mesfidantza- agerian utzi zuen, Francoren garaiko hauteskundeen aipamena

eginez .

Itsasoaren adibidea erabili zuen papeletez -eta hauek ordezkatutako

osotasun politikoaz- idazteko, azalpen metonimikoaren bidez.

Baina ez euskaldunen kasuan, Bizkaiko Golkoan -Euskal Herrian-,

onstituzioa onartuko ez zela aurreratuz.

632 Ibid .
633 Ibid .
634 Deja; 78-XI-28
635 Ibid .

nuestros derechos, introducen también la claúsula que les permitirá

destruirlos .

(. . .) pacto foral se llamaba, de pacto entre entes soberanos y el

sentido profundo y esencial del mismo no se ha reconocido en la

disposición final. . .», 632

«porque no sería ni oportuno ni razonable. .633

	 (. . .) peces para luego ser liberados en el gran mar de la aprobación

constitucional, que sera como el nuevo mediterráneo al fin

reencontrado» .634

« o que ocurre es que el golfo de Vizcaya no está contemplado,

previsto, en el texto constitucional . Y sólo se reencuentra en el laberinto de

la Constitución, lo que de alguna manera está ya en él,.635
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Beraz, Ruiz Ceberioren iritziz, hauteskunde-papeleten baliagarritasun

bakarra, euskal arazoa konpontzeko aukera galdu izana eta prozesu

konstituzlogileak akats historikoa zuzendu ez izana kontuan hartzea zen .

636 Ibid .

∎ . . .tomar buena nota de que tampoco esta vez, aunque se han

acercado más, los redactores de la Constitución han logrado librarse del

todo de la tentación cesarista, por amortiguada que sea, en apariencia al

menos».636
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IV. 1 .2 .3 . UCD eta PS Eren jarreraren aurkako
argudioak

Garai honetan, Deian argitaraturiko artikulu batzuetan UCDren gobernu

eta onstituzioaren aide zeuden estatuko aiderdien aurkako iritziak azaldu

ziren, hauek «euskal arazoarekiko» agertu zuten itsutasun politikoa salatuz .

"Eta rain zer?" izenburuko artikuluan, uan a Sarria Iturreguik

PS Eren eta UCDren arteko adostasuna kritikatu zuen, sozialistek euskal

eskubideak agirietan soilik defendatzen zituztela salatuz .

«Guk ondo dakigu UCD eta PS E ondo ulertzen izan dírana

kostituzinoko arloetan . Gai batzuk zaintzen ipiñi eben indarra, euskal

eskubideak zaintzen ipiñi ba eben beste txori batek abestuko eutsen euskal

eskubideei . . .1 Eziketa arioa defenditzen ipiñi eban indarra, euskal

eskubideak zaintzen ipiñi ba eban PS Ek gaur EA ren jokabidea kritikatu

bearrík ez eban eukiko . Gauza bat da azaletik euskal eskubide zalea

agertzea eta beste bat eskubide orren aide jokatzea. jFrutuetatik jakingo

dozue nor zelangoa dan!» .637

Era berean, idazleak onstituzioa ezezik, gogorkeriaren bidea -ETAren

burruka armatua- ere onartzen ez zuela zioen, beraren iritziz horrek

Euskadiren hondamena ekarriko zuelako . Horregatik, euskal eskubideen

onespena lortu ahal izateko, «bakea»ren bidea hautatu zuela zioen, «gatxagoa eta

luzeagoa» izan arren .

«Baina eta orain zer ¿ ostituzinoa ez dogu onartzen, gogorkert

bidea bere ez. Eta dago beste biderik gure eskubideen aidejokatzeko? Bai

erdiko bidea, bakez, eta Euzkadi ondatu barik egite baketsuakaz bere buru

jabetasuna lortzen alegindutea . Au bide au bear bada gatxagoa izango

da, luzeagoa bere bai, baiña erriantzat obea ».638

637 Deja; 78-XI-5
638 Ibid .
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PS Eren portaera ere kritikatu zen Deian argitaraturiko beste iritzi-

artikulu batzuetan, esate baterako uan Iglesias kontseilari sozialistari

erantzunez osé uis de Irisarrik idatzi zuen "El Gobierno vasco, víctima del

cambalache" izenburuko artikuluan .

ehenengo pasartean, Cantinflasen alegia erabili zuen, politikariek ez

zutela ezer esaten, edo ulertezinak zirela azaltzeko. Irisarrik, PSEri, Euskadiko

alderdi sozialistari, euskal interesak defendatu baino gehiago, adrilgo

zuzendaritzaren menpean egotea leporatu zion .

639 Deia; 78-XI-19

(. . .) no responde a una política auténticamente vasca, ni tan

siquiera sus hombres más representativos, gozan de la libertad de

movimientos necesaria para que sus acciones ofrezcan un mínimo de

credibilidad. El Partido Socialista de Euzkadi es una sucursal del Patido

Socialista brero Español (. . .)» . 639

Testu honetan, Estatutuaren inguruan errepikatuko zen argudioa

aurreratu zuen idazleak : kanpotarra izateagatik, onstituzioa onartzen ez zen

bitartean, bere baitatik sorturiko estatutua, ordea, bai, euskal indarren

gehiketatik jaioa baitzen .

Beste aldetik, sozialistek Eusko aurlaritza desagertzea nahi zutela salatu

zuen . onstituzioak, lege frankistak ezezik, Eusko aurlaritza sortzeko balio

izan zuen 31ko onstituzioa ere bertan behera uzten zuela azaldu zuen,

Iglesiasi erantzunez. EA k, onstituzio horren aurrean ere abstenitu bazen ere,

ondoren obeditu eta errespetatu zuela esan zuen Irisarrik . Hala eta guztiz,

idazleak ez zuen uste Eusko aurlaritzaren legitimatea horretan oinarrituta

zegoenik, 33ko azaroan Autonomi Estatutua onartu zuen plebiszituan baizik . Bi

ekitaldiak bereiztu zituen bere azalpenean, nahiz eta bigarrena lehenengoan

oinarrituta egon -gauza bera gertatu zen gero Gernikako Estatutuaren

inguruan-.
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« o, y mil veces no. El Gobierno vasco, muy por encima de todo

ordenamiento jurídico establecido o por establecer, basa su derecho a la

subsistencia en el plebiscito de noviembre de 1933, que unánimemente

apoyado por todas las fuerzas políticas vascas aprobó el Estatuto de

Autonomía, más amplio, desde luego que el aprobado en las Cortes

españolas, gracias a la tUera de los propios socialistas encabezados por

Indalecio Prieto» .640

Eusko aurlaritza Autonomi Estatutuaren sortzaileen agindupean

jartzeko borondatea argi utzi zuen Irisarrik. Hau da, idazlearen ustez, euskal

gobernuaren legitimitatea lege autonomikoan oinarrituta legoke, eta ez
onstituzioaren inguruko kontsentsuan, bata bestean oinarrituta legokeela

aipatu gabe .

640 Ibid .
641 Ibid .

»El Gobierno vasco rendirá su autoridad a quien resulte estandarte

de un nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por la voluntad popular .

¿Está clara esta posición? Desde luego, mucho más clara que la de

quienes, comprendiéndola, juegan al dulce deporte del cambalacheo .

Palabra, ésta, que nos gusta más que la de consenso» .641

Sozialistak artega zeudela ere bazioen arikulugileak . Beraren ustez,

urduritasuna agerian zegoen : aide batetik, sozialistek ez zuten jendea mugitzera

bultzatzen, eta, bestetik, Txiki Benegasek etorkinen botoa bereganatzeko

ahaleginak egiten zituen . Zentzu honetan, politikari sozialisten adierazpenak

salatu zituen Irisarrik; era berean, indar hori guztia euskal kulturaren aide

burrukatzeko erabili behar zutela azaldu zuen, euskal alderdia Izateko joera

bultzatuz, eta ez Espainiako alderdiaren ordezkaritza izatekoa .

(. . .) olvida que una fuerza tan considerable, debiera haber sido

encauzada en la potenciación de las ikastolas o en el fomento de la

cultura vasca, para hacer más creíble y aceptable el Partido Socialista
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brero Español, que aquí nos lo ofrecen, sin serlo, como Partido Socialista

Vasco y de Euzkadi» .642

"El hombre que entendió al pequeño pueblo" izenburuko artikuluan,

Sabino Aranaz baliatu zen Iñaki Anasagasti, gobernu espainiarrak

erreferenduaren kanpainan hartu zuen jarrera salatzeko .

UCD eta Gobernuaren baiezkoaren aldeko kanpaina salatu zuen,

Euskadiri «ogía eta gatza» ukatzeaz gain, gobernuaren jarrerak indarkeria

eragiten zuelako. Politikeriaren aurrean, «herri txikia» modura izendatzen zuena

-herri politikoa, nazio-herria zena- zegoela zioen, politikariek kutsatuta ez

zegoena .

Aipatzekoa da herri politikoaz mintzatu zela idazlea, nazio-ezaugarria

azpimarratuz. Beraz, Politikaren aztarna aurkitu dugu artikulu honetan,

kontzeptu soziologikoa gainditzen zuen kontzeptua : «herri txikia»
nazionalismoaren subjektu politikoa zen, «egia nazionala» ezagutzen zuena .

ontzeptu honen arabera, herria «naztoa osatzen duten pertsonen multzoa»64s

baino zerbait gehiago da, Politikaren subjektua, ezagutezina eta funtsgabekoa t

hala ere, utzitako aztarnetan bere presentziaren berri ematen duena .

«Pero hay otro país . Existe Euzkadi superpuesto al engaño de las

reglas de ese falso juego democrático . El país político y el país nacional no

avasallados por esas maquinarias de poder y de abuso que se expresa en

pintadas y en grandes carteladas.* En lo que puede. El pueblo no

contaminado y el pueblo silencioso, que se abstendrá este 6 de diciembre

porque no se ve reconocido. El pequeño pueblos644

Gobernu espainiarrak herri horren erakundeak, eskubideak eta legeak

egiteko ahalmena ulertu eta itzuli nahi ez Izatea salatu zuen Anasagastik ;

642 Ibid .
643 ehenengo atalean ikusi dugunez, hori da Soziologiak herriari buruz egiten duen
definizio klasikoa .
* Beltza gurea da . Herri politikoa neurtu edo sailkatu ezin den entidadea da, baina
sisteman egiten dituen ondorioen bidez ezagut daitekeena.
644 Deia; 78-XI-22
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gainera. horren truke, konponbide poliziala soilik eskaini ziolarik . Horrek

agintarien itsutasuna agerian uzten zuen, artikulugilearen ustez .

Idazleak, beste artikulu batzuetan agertutako ideiak ere azpimarratu
zituen: euskal eskubideak itzultzeko beharra, eta euskaldunen ikusmen

erromantikoa, hain zuzen ere . Horrekin lotuta, Euskal Herria ezagutuz gero,

kendutakoa itzuliko ziotelako ideia ere inplizituki zegoen.

Amaitzeko, Aranaren pertsonalitateaz eta oroimenaz baliatu zen idazlea

bere argudioak legitimatzeko; hau da, autoritatearen argudioak erabili zituen,

zilegitasuna lortzeko .

Aranaren pentsamendua onstituzioaren aurka jarri zuen; baina

artikuluan eskubide historikoez hitz egin zuen bitartean, Arana benetako

independentziaz mintzatu zen.

. . Barogak idatzitako " a Constitución, avarra y los
parlamentarios de UCD" izenburuko artikuluan, UCDk afarroarekin

izandako farrera salatu zuen .

645 Ibid .
646 Ibid .

«Quizás si hubieran aprendido a nombrarlo por su nombre de pila

-Euzkadi- y le hubieran dado la significación que te dio aquel hombre

cuyo 75 aniversario se conmemora el sábado, no tendrían que estar a

todas horas diciéndonos que el problema vasco es un problema político y

no policial mientras nos obsequian con quince puntos policiales tan

alejados de la realidad como el helicóptero que trata de intimidarnos» .645

«Su nombre hoy más que nunca, a los 75 años de su fallecimiento,

es esta violenta campaña en favor de un "si' que niega fundamentalemte

la esencia de su pensamiento, se eleva como un árbol enraizado en el

dolor de su pequeño pueblo vasco- .646
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Hasteko, Espainiako agintariek afarroako jatorrizko eskubidea aldatu,

ikutu edo interpretatzeko ahalmenik ez zutela azaldu zuen; hau da, lege

espainiarren legitimitate-falta aldarrikatu zuen .

Hala ere, UCDren parlamentarien eta agintari nafarren arteko negoziazioak

eta itunak -eskubide nafarrak kontuan hartu gabe- herrialde hori

onstituzioaren zakuan sartzea lortu zutela salatu zuen, hau da Euskaditik

bereizteko helburua bete zutela. Era berean, lurralde foralaren eskubideak

defendatu beharrean, alderdi-interesak nagusitu zituztela leporatu zien agintari

nafarrei .

Baina, Barogaren ustez, politikeriak ez zuen erabilgarritasunik . afarroako

historian zehar, askotan izan ziren horrelako esperientzia txarrak eta

merkaduriak. Zentzu berean, nafar subiranotasunean eragiteko orteen

legitimitate-falta azpimarratu zuen, honen burujabetza foruetan oinarritzen

baitzen .

Beste aldetik, parlamentari nafarren kezka bakarra afarroa Euskadin ez

integratzea zela, eta horretarako kontsigna zentralistei jarraitu zietela salatu

zuen idazleak. Halaber, beren helburua lortzeko asmoz, agintariak afarrako

nortasun historikoaz baliatu zirela, eta, foru-lurraldeko independentzia-

eskubidearen izenean, formula berezia ezarri zutela agerian utzi zuen

647 Deia; 78-XI-30
648 Ibid .

∎ i la Constitución ni las Cortes españolas, ni otro poder mayor si lo

hubiere, son quienes para tocar, modificar, alterar, interpretar ni amparar

el derecho originario de avarra».647

a(. . .) la aquiescencia de los parlamentarios navarros que han

considerado más útil y conveniente la obediencia a las consignas

emanadas del Alto Estado ayor del partido, que la negativa que estaban

obligados como mandatarios en las Cortes españolas de un pueblo que

exige la devolución de todos los derechos, arrebatados por el poder

central• . 8
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(normalena, formula orokorraren bidez euskal elkarte autonomikoan sartzea

zelakoan) .

∎(. . .) no estaban dispuestos a ceder. a fórmula general para la

formación de los entes autonómicos no les convencía en modo alguno (. . .)

En una avarra auténtica, libre para decidir su propio destino, no habría

sitio para ellos . ( . . .) Era preciso arbitrar, a toda prisa, una fórmula

especial para avarra (. . .) apelando, ahora sí, a su personalidad histórica

como reino independiente y su derecho a conservar su propia

idiosincrasia• .649

Amaitzeko, afarroak Estatuarekin eta berdintasun-egoeran soilik

itunduko zuela ondorioztatu zuen (ez zuen esan Euskal Herriaren partea zela

eskubide osoz) . Inplizituki, afarroa foral baten aide zegoen, eta ez zuen

onstituzioa onartzen, herrialde horri ematen zitzaion tratamenduagatik.

( afarroa nafarraren aide zegoen) .

uis A. Aranbarrik idatzitako " o es serio, don arcelino" izenburuko

artikuluak, arcelino reja Aguirrek, UCDko anpo-Arazoetarako ministrariak,

baiezkoaren aide idatzitako gutunari erantzun zion . Artikuluaren lehen partean,

publizitate hutsa zelako deskalifikatuz, eskutitza aztertu zuen .

Alde batetik, UCDk Euskal Herrian zuen sostengu txikia aipatu zuen,

baiezko botoa nori eskatu nahi zion ironikoki galdetzeko . Bestetik, euskaldunen

askatasunaren aldeko tradizioaz rejak azaldutakoaren aurrean, Aranbarrik

hori antzinako erakunde publikoen barruan posiblea izan zela erantzun zion, ez

horietatik kanpo. Baieztapen honen bidez erakunde tradizionalak defendatu

zituen (tradizioa, euskal sena . . .) .

649 Ibid .

«. . ."porque libre se ha sentido siempre nuestro pueblo en sus

seculares instituciones públicas, en sus originales expresiones artísticas,

en su manera de entender la vida desde el respeto a las tradiciones que

desde cientos de años han regido nuestra convivencia y nuestras
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relaciones con los demás pueblos de España". Todo es cierto señor

ministro, pero como usted bien dice, todo ello ha sido posible en el marco

de "sus seculares instituciones públicas, y no fuera de ellas"» .650

Era berean, arcelino rejak bere aitak, arcelino reja Eloseguik,

egindako adierazpenak gogorarazi zituenez, Aranbarrik, bere aldetik, Euskal

Herriko autonomiaren aide aitak egindako azalpenak ahaztu zituela leporatu

zion semeari .

Euskal nazio-eskubideak Espainiako estatuaren osaketa baino aurretik

zeudela argudiatu zuen autonomiaren eskubidea aldarrikatzeko, hau da, irizpide

historizistak erabili ziten erreibindikazio nazionala exijitzeko . Hala ere,

independentziaz baino gehiago, artikulugilea autonomiaz ari zen testu honetan .

«El derecho de nuestra autonomía es muy anterior a la Constitución

del Estado español. Bendita sea esa corriente salvadora que ha hecho

unir a las cuatro provincias y se consideran nuevamente llamadas a la

vida. Exige el reconocimiento de su libertad política» .651

Amaitzeko, aitaren eta semearen ibilbide politikoak oso ezberdinak izan

zirela-eta, Aranbarrik ez zuen onartzen lehenengoak legitimazioaren bila

bigarrenaren figura erabili izatea, reja Elosegui ideia abertzaleetatik semea

baino hurbilago zegoela argudiatuz.

R(. . .) lo que ya no es serio es que en su afán partidista utilice a su

padre, cuyas posturas estaban más cerca de los que hoy propugnan la

abstención, que de los que parecen insistir en el "sí"x .652

Azkenengo pasartean ironía erabili zuen Aranbarrik adrilgo agintarien

urduritasuna azaltzeko, Espainiako agintariek kanpaina egitera « anpo-

Arazoetarako ministraria» bidali zutela azpimarratuz -hau da, bi herri

subiranoen artean negoziazioak edo elkarrizketak izateko kanpoko ministrariak

bidali ohi dira, presidenteen artekoak presta ditzaten-.

650 Deia; 78-XII-6
651 Ibid,
652 Ibid .
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IV. 1 .2.4. Biolentziaren aurkako iritziak

Indarkeria, Deiako zenbait artikulutako gai nagusia izan zen, bai ETAren

burruka armatua edota E A en ekintzaren eraginez ondorioztatua, eta bai

Estatuarena ere . Alde batetik, abertzaletasun soziologiko edo moderatua ETAren

burrukatik bereiztu beharra agerian uzten salatu zen, eta, bestetik, Estatuak

erabiltzen zuen irtenbide poliziala edo errepresiboa errefusatu zuen .

IV.1.2 .4.1 . ETA eta E A en biolentziaren aurka

"El poder, al pueblo" izenburuko artikuluan, oseba Azkarragak urriaren

28ko manifestazioa deiatzeagatik EA k jasotako kritikei erantzun zien, eta baita

ezker abertzaletik izandako erreakzioa -kontra-manifestazioa- kritikatu ere .

Ezker abertzaleko erantzuna diktatorialtzat jo zuen, eta Francoren garaian

gertatzen zenarekin parekatu zuen, deskalifikatzeko asmoz .

Artikulugileak ez zuen onartzen Herri Batasuna euskal herriaren

ordezkaria zenik, eta -horren aurka- EA k euskal herriaren gehiengoaren

ordezkaritza zuela erabili zuen, alderdi jeltzalearen legitimitazioa adierazteko .

Zenbakiaren argudioa erabili zuen idazleak, urriaren 28ko Usoen anifestazioan

lorturiko atxikimenduan oinarrituta .

Azkarragaren ustez, herriak bere subiranotasuna alderdien ordezkaritzaren

bitartez agertzen zuen ; eta hau boto-kopuruan, hau da, gehiengoen eta

gutxiengoen arteko lehian oinarritzen zen .

653 Deja; 78-XI-5

«¡Basta ya de que algunos se autonombren, sin más, auténticos

representantes del pueblo! Sólo se representan a sí mismos, y alguno

bastante mal, por cierto .

El Partido acionalista Vasco representa a una parte muy

importante de nuestro pueblo, como quedó claramente demostrado en la

manifestación del día 28.653
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«El poder lo debe tener el pueblo vasco, a través de los partidos

políticos que lo representan, vuelvo a repetir, que lo representan* .

Por lo tanto, creo que todos sabemos qué representa cada partido,

entonces, todo lo que nos queda por hacer es obrar en consecuencia» .654

" egoziorik onena: euskaldunak saldu" izenburuko artikuluan,

Amatiñok ezker abertzalearen ezezko jarrera deslegitimatzen saiatu zen, horrek

erabili zuen lema baten irakurketa sinplista eginez .

Ezezkoaren aldeko argudioen artean erabilitako « oan daitezen, ezetz

bozkatu» lemaren irakurketa berezia egin zuen artilulugileak : « oango balira,

baietz bota genezakeen». Eta irakurketa horretan oinarritu zuen abertzaletasun

erradikalari egin zion kritika . Silogismo faltsua erabili zuen, lehenengo

esaldiaren kontrarioak ez baitzuen egia izan behar. Bestalde, normalizazioaren

ideia ere agertu zen, indarkeriaren aurka.

IV. 1 .2 .4.2. Estatu-biolentziaren salaketa

" os problemas se resuelven, no se combaten" izenburupeko

artikuluan, Amatiñok Estatuko indarkeria instituzionala salatu zuen, euskal
arazoa, arazo politikoa, irtenbide polizialaren bidez konponduko ez zela azalduz.

,Se suele afirmar que el problema de Euzkadi es político y en ello

estamos de acuerdo. Coincidimos los que vivimos en Euzkadi, en la zona

conflictiva y los que habitan más abajo y manejan hasta las riendas del

poder. Pero, en seguida aparece la discrepancia. Sí, en cuanto se elude a

los medios convenientes para lograr una Euzkadi libre y en paz».655

ndoren, ETAren indarkeria giza arazoa zela zioen : beraren ustez,

indarkeriaren atzean gizakiak zeuden, helburu politikoa lortzeko tresna okerrak

aukeratu zituztenak. EA eta abertzaletasun moderatuaren ikuspuntutik,

* Beltza artikulu-egilearena da.
654 Deia ; 78-XI-5
655 Deia : 78-XI-18
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ETAren burruka armatua ez zen arazo politikoa; ETAkideak -gizakiak- bide

okerrean zeuden, baina onera erarnan zitezkeen .

«Y es que con un problema también se dialoga, pues detrás de cada
metralleta incluso, hay siempre un hombre, que es lo que se tiende a

olvidar o se olvida con frecuencia (. . .) Hombres que han extraviado, sin

duda, la brújula de la metodología (. . .) o se puede intentar resolver el

problema del terrorismo, problema humano, como si fuese una plaga de
langosta 656

Azkenik, irtenbidea planteatu zuen : artin Villaren 15 puntuak kendu,
eta, haien ordez, EA ko Cuerda diputatuarenak jarri . Helburu nagusia Euskal
Herria baketzea zen. Autogobernua edo independentzia ez ziren premiazkoak ;
horiek epe luzera aurrikusitako helburuak ziren, eta euskal egoera politikoa
normalizatzeak zuen lehentasuna .

«Y no se diga que es una cuestión de prestigio del Gobierno que no
puede recular, pues de lo que se trata es de la pacificación de Euzkadi y

ante algo tan prioritario debe ceder cualquier otra consideración» .657

"Arquímedes y el euskera" izenburuko artikuluan, Bernardo de

Arrizabalagak Estatu espainiarrak euskararen garapenari jarritako eragozpenak
salatu zituen. Arkimedesen teoriaz baliatuz, euskara bultzatuko zuten

komunikabideak eskatu zituen (hori izan zen beste aldarrikapen nagusietariko
bat garai horretan. Bost urte ondoren EITB sortu zen; hala ere, hamar urte
bain gehiago bete direlarik, ez dira artikulugilearen aurrikuspenak bete) .

-Dadme el punto de apoyo de la pequeña pantalla y yo haré que, en

menos de diez años, todo Euskadi hable euskera».658

"El Roble Dormido" izenburuko testuan, dei Errekak alegoría baten

bidez, estatuaren eta Euskal Herriaren arteko gatazka azaldu zuen . Haritzari

656 Ibid .
657 Ibid .
658 Deia ; 78-XI-17
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madariak eskatzeko erokeria eta Euskal Herriari bere buruaren aurka aritzearen

eskari leloa parekatu zituen idazleak. asurik ez egiteagatik, haritzak madariak

ez emateagatik, separatismo- eta iraulketa-delituengatik salatua izan eta

kondenatua izan zen (gauza bera gertatu zen euskararekiko) .

659 Deia; 78-XI-30
660 Ibid .

« ientras insistas en esa actitud de violencia se te negará el Sol y

el agua -pondremos un toldo para evitar que los recibas- y esperaremos

tranquilamente a que cambies de parecer o a que mueras por inanición. Y

si nos cansamos de aguardar, tal vez le demos orden al leñador de que

ataje de una vez el cáncer de la discordia con el hacha de las soluciones

drásticas».659

Eta artikuluak zioenez, hil egin zuten haritza . . . Baina, heriotzaren aurrean

haritza harro mantendu zela azpimarratu zuen dei Errekak. Abertzaletasun

moderatuaren diskurtsoan euskal gizakiaren harrotasuna goraipatua izan zen:

haritzak bezala, euskaldunek tinko iraun zuten agintari espainiarren aurrean .

«Y murió con orgullo, lenta y tristemente.

Yo prefiero pensar, termina su cuento el escritor rumano, que en

realidad no ha muerto y que permanece dormido, esperando un amanecer

próximo, porque, entre otras cosas, sabe que él vivirá mucho más que la

ceguera y estulticia de los que le condenaron» .66o

Hau da, Euskal Herria menderatzen saiatu eta beraren aurka neurri

gogorrak hartu arren, idazlearen esanetan, milurteko herriak iraun eta ez esteko

asmo sendoa zuen (eskubide historikoak berrreskuratu arte) .
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1V.1.2.4.3. Bi biolentzien aurkako iritziak

uan a Iturregik sinatutako "Ez bata ez bestea" izenburuko artikuluan,

Estatuaren zein ETAren indarkeria errefusatu zuen . Alde batetik, euskal

eskubideak ez jasotzeagatik, onstituzioarekin eta baiezkoaren aldeko

propagandarekin bere desadostasuna adierazteaz gain, ETAren gogorkeriari ere
ezetz esan zion .

« ostituzioa ez da gurea, baiña gogorkeria bere ez».661

Indarkeriaren gafa berriro ere agertu zen . R. Scheiflerrek sinaturiko "Reto
del ministro o llamada al derecho" izenburuko artikuluan .

ehenengo pasartean, edozein motatako gogorkerien aurka agertu zen
artikulugilea. Alde batetik, ETAren aurrean, xeuskal kontzientzia herritarrak»
erantzun zuela zioen, urriko manifestazioaren aipamena eginez eta

gehiengoaren argudioan oinarrituta (gehiengoa indarkeriaren aurka manifestatu
zen) .

Beste aldetik, gogorkeria instituzionala salatu zuen, Barne- inistrarlaren
15 puntuak hain zuzen, Arrasaten gertatutako euskal militanteen hiiketaren

aurrean. Halako ekintzek ETAren erantzuna, indarkeria, zekartela zioen.

(Argudio honen bidez, ETAren burrukari eduki politikoa kendu nahi zion : ETAk
ez zuen prolektu politikorik, indarkeria instituzionalaren erantzunez sortu eta
aritzen baitzen) .

Gogorkeria-egoera honek beldurra sortzen zuela-eta, giza ekonomiaren

alorrean eragiten zuen Scheiflerren iritziz. Askotan erabilitako argudioa izan da
hau: indarkeriaren beldurrak eragin txarrak izaten ditu egoera sozio-

ekonomikoan.

661 Deia; 78-XI-22

«El vértigo de la violencia se acelera y a su tensión se añade la
incertidumbre de rumores y silencios. Un futuro de inquietud, de miedo al
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Bestetik, indarkeria giza arazotzat jo zuen -eta ez politikotzat-, pasioen
burrukaren ondorioz sortua . Idazleak ez zuen euskal arazoaren eduki politikoa
onartzen, eta sentimenduekin, pasioekin, zerikusia zuela zioen, hau da,

Bi motatako biolentziak parekatu zituen, zentzugabekoak eta irrazionalak
zirela esanez, gorrotoaren ondorlo (ez ziren politikoak, beraz, eta biak kondenatu
zituen gizateriaren aurka joateagatik) . Indarkeriaren aurka, gizatasunaren
argumentuaz baliatu zen .

662 Deja; 78-XI-23
663 Ibid .
664 Ibid .

peligro desconocido, recorre este panorama socio-económico previo al

referéndum-.662

,(. . .) para una explicación semilúcida del fenómeno hay que tener en

cuenta, no ya las emotividades, sino las pasiones en juego, y no como

superpuestas a los argumentos, sino como alma de actitudes tan rivales

como inhumanas (. . .), . 663

Era berean, ETA eta ezker abertzaleari leporatu zien gogorkeriaren
iraupena : aide batetik. gogorkeria instituzioanalarl indarkeriaz erantzuteagatik,
eta, bestetik, EA ren manifestazioan Estatuko gogorkeria ez kondenatzeagatik .
Era berean, espiral honek ez zuela euskal gizartea normalizatzeko babo adierazi
zuen. Testu honetan ere, Euskadi normalizatzeko EA ren helburua inplizituki
zegoen (premiazkoa zen) .

«Grupos de vascos que se rasgaron las vestiduras porque otros

vascos abertzales se manifestaran contra la violencia, no dudan en

lanzarse a anormalizar la vida por la respuesta violenta a otra violencia

que ellos se negaron a condenar, 664

Y sí no confiara uno en la posibilidad de desenmascarar la lógica
salvaje encerrada en los juicios anteriores, vería minada de raíz mi fe en
el hombre, en la humanidad (. . .) i cuando, en lo más negro del
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Scheiflerrek aitortu zuenez, indarkeriarekin amaitzeko euskal arazo

politikoa gainditu beharra zegoen, hau da, euskal eskubideak onartu behar
ziren . Hala ere, ez zuen legitimotzat jo indarkeriaren erabilera, eskubide hauek

defenditzeko eta kentzeko ere ez. Euskal eskubideak zuzenbidean oinarrituta
zeuden, eta ez indarrean, are gutxiago beste naziokoen indarrean; hau da,

kanpotarrek ezin zuten ez eman ez kendu, indartsuagoak edo gehiago izan

arren. Ez zuen gehiengoaren irizpidea onartzen naziotasuna deslegitimatzeko

orduan. Rousseauren ideia bat berea egin zuen: subjektuak irauten zuen

bitartean -bakarra izan arren- nazioa bizirik dago. Bitartean, zilegitzat jotzen

zuen herriek beren burua defendatu beharra .

arraian datorren pasarte honetan agintari espainiarrek euskal

eskubideak emateko legitimitaterik ez zutela esan ez arren, eta horiek erabilitako

indarra salatu bazuen ere, ez zuen onartzen euskal eskubideak indarrez

defendatzea, herriak horien aide burrukatu behar zuela uste bazuen ere. Beraz,

665 Ibid .
666 Ibid .

desaliento, me convenzo de que en el fondo de posturas tan extremas y

absurdas actúa un odio inhumano, puedo contentarme con condenar por

igual todo odio».665

Hala ere, biolentzia biek ez zuten indar berdina Scheiflerren iritziz . Alde

batetik, estatuaren funtzioa hiritarren elkarbizitza zaintzea zen, eta, beste
aldetik, ETAk ez zuen la inor ordezkatzen; beraz, artikulugileak ezin zuen ulertu

erakunde armatuarekin amaitzeko estatuak erabiltzen zuen gehiegikeria .

Inplizituki, gutxiengoaren garrantzia azpimarratu zuen idazleak : zenbakien

arabera, ezker abertzalearen indarra txikiagoa izanda ere, Estatuak

menderatzeko ezintasuna agerian uzten zuen, abertzaletasun politikoak

sortutako zuloa eztaltzeko sistemak zuen ezintasuna, alegia .

	(. . .) no se pueden justificar los excesos de éstos, por incalificables

que sean los de aquellos individuos o grupos sin ninguna
representación» .666
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bikoiztasuna agerian dago testu honetan . Beste aldetik, gehiengoaren aurkako

argudioa adierazi zuen artikulugileak, nazio-eskubideak ezin baitziren

zenbakien arabera neurtu .

667 Ibid .
668 Ibid .

«"En España no habrá paz mientras no la haya en Euzkadi", se

afirma. Pero en Euzkadi no la habrá mientras no se reconozca su derecho.

El derecho abre el camino de la paz. El derecho no está reñido con la

fuerza; ni el que objetivamente lo tiene, lo defiende o instala por la fuerza;

ni el que subjetivamente cree tenerlo lo conseguirá o justificará nunca por

la fuerza. El problema es de derecho, para todos, no de fuerza . (. . .) Y el

peligro de la fuerza es engendrar desesperación . El problema es el

derecho, señores parlamentarios y senadores, no de fuerza . os derechos

de un pueblo no lo conceden ni los definen otros pueblos, o sus

representantes, aunque sean más. Pretender o proceder como si así fuera,

es sólo la fuerza del número contra el derecho, y éste, aunque sea de uno

sólo, no puede ser atropellado ni abolido . os pueblos pueden desaparecer,

pueden ser aniquilados ; sus derechos no, o sólo entonces, después de

haber sido raídos los pueblos . ientras tanto, todo pueblo tiene obligación

de defender sus derechos» .667

Artikulu berean, 40 urteko gogorkeriaren ondoren Euskal Herria baketzea

zaila izango zela zioen, eta, bestalde, ministrariaren 15 puntuetako batek euskal

indar demokratikoek urriko manifestazioan bere ustez lortu zuten biolentziaren

deslegitimazioa apurtzeko zorian egon zela ere adierazi zuen .

	(. . .) en la larga crisis de identidad consumada en la manifestación

contra la violencia del 28 de octubres668

Amaitzeko, anuel de Barandica diputatuak 1 .876ko uztailaren l8an

euskal herriaren bakezaletasuna azpimarratuz esandako hitzak ekarri zituen

gogora. Berriz ere, Euskal Herriaren ikuspegi erromantikoa adierazten zen, idazki

honetan euskaldunak bakezaleak, langileak, zintzoak . .. bailiran agertuz .
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«"Cuarenta mil hombres, que cuestan seis millones mensuales, se

distraen hoy en ocupar aquellas provincias, en que para mantener en

orden en tiempos normales no se requiere un sólo soldado" . (. . .) o vivimos

en tiempos normales ; no los viviremos en bastante tiempo. Pero el único

camino de normalizarnos no va a ser el de la fuerza, sino el del

derecho».669

Hau da, normaltasuna behar zen gertakizun politikoaren aurrean -eta

hori izango zen hain zuzen EA ren lehenengo betebeharra-. Baina

artikulugilearen iritziz, normaltasun hori izan zedin ezin zen biolentziarik

erabili, zuzenbidearen bidea baizik.

"Carta abierta a un amigo de adrid" izenburuko artikuluan, lagun

bati bidalitako gutunaren itxuraz, egoera politikoaren deskribapena egin zuen

Elias Amezagak : aide batetik, biolentzia politikoa zegoen, eta, beste aldetik,

adrilgo agintariek, euskal aldarrikapenak kontuan ez hartzeaz gain, ege

Antiterroristarekin erantzuten zioten, horretarako askatasun eta demokraziaren

legitimazioa argudiatzen zutelarik . Zentzu honetan, biolentzia instituzionala

salatu zuen idazleak.

Euskal Herria nortasun propioa zuen milurteko herria izan arren,

Espainiako gobernuak euskararen aurkako legeak, lege antiterrorista,

salbuespen-egoera, etabar eskaintzen zizkiola salatu zuen Amezagak . Berak,

aldiz, ez zuen uste bakea tiroka itzul zitekeenik, eta ez zuen onartzen

euskaldunen bazterketa edo deskalifikazioa.

« e niego a creer que se piense devolver la paz a tiros, y aún más,

que se trate de señalar al vasco con el dedo. 1 ú no eres como los demás, a

ti hay que ponerte en el índices670

Honen aurka, euskal herriaren berezitasun kulturala eta nortasuna -sen

propioa- eta euskal izaera osatzen zuten elementuak aldarrikatu zituen

(nazionalismo kulturala). Euskaldunen ospea -hidalgia-, eta ezaugarri onak

669 Ibid .
670 Deia; 78-XI-15
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aipatu zituen (fideltasuna . ..) argudioetan . so ikuspuntu erromantikotik, euskal

nortasuna laudatu zuen, garai horretan jasaten ari zen kriminalizazioaren

aurrean kexati (kriminalizazioa, nazionalismo independentistak estatua

kolokan jartzen duelako sortu ohi da, eta, horregatik, batzuek euskaldunak

bakezale agertzea nahi dute, nahasterik izan ez dadin). Artikulu honetan,

biolentziatik bereizteko nahia agerian dago .

Amaieran artikulugileak egin zuen aldarrikapena ere erromantikoa zen :

aide batetik, euskal poeten jeinua laudatu zuen, eta, beste aldetik, euskal

ezaugarri eta tradizioen iraupena aldarrikatu zituen .

671 Ibid .

«Seguiremos detrás de Iparraguirre y los cantautores y los

bertsolaris y todos aquellos que nos devuelvan las ganas de vivir a

nuestro aire .

(. . .) sí sabemos lo que queremos nosotros: tratar de conservar los

restos de nuestra raza, nuestra ley, nuestra lengua, nuestras

instituciones, nuestro modo de ser» .671
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IV.1 .2 .5 . Baiezkoaren aldeko propagandaren
salaketa

Biolentzia instituzionalarekin batera, baiezkoaren aldeko propaganda eta
komunikabideetako kanpaina salatua izan zen diskurtso abertzalean .
Gobernuak eta baietzaren aldeko alderdiek kontrolatu ahal izan zituzten

komunikabide guztiak beren zerbitzura erabili zituztela kritikatu zen Deian.

"También eso es violencia" izenburupean, 1 . Anasagastik biolentzia
instituzionala salatu zuen, eta horren aurkako biolentzia legitimatu ; hala ere,

testu berean ideia hau hobeto argitu zuen, ETAren biolentzia salatuz . Era
berean, onstituzioak gizabanakoen eskubideak defendatu arren, herrienak

ukatu egiten zituela azaldu zuen; beraz, talde-eskubideen erreibindikazio
inplizitua egin zuen .

«Hay muchas formas de violencia . De eso sabemos mucho los

vascos. Violencia muchas veces de autodefensa de un pueblo que se niega
a ser exterminado. Violencia de una Constitución que reconoce derechos a
los individuos pero se la niega a los pueblos.(. . .)». 672

Espainiako telebistan onstituzioaren aldeko eta aurkako iritziei

emandako tratamendu ezberdina -lehenengoen aide- kritikatu zuen . asu
honetan, artin Villa ministrariaren agerraldiari Bandresenari baino denbora

luzeagoa eskaini izatea azpimarratu zuen, hori ere biolentzia zela salatuz .

«Vi ayer martes la intervención por televisión del ministro artín

Villa, Y me indignó esa violencia sutil que resumía en la voz del locutor la

intervención del senador Bandrés, mientras nos inundaba con la
intervención en directo y deforma exhaustiva del ministro» .673

Baina biolentoa izateagatik komunikabideen erabilpena salatu bazuen ere,
«beste aldeko» biolentzia ere kritikatu zuen, «Euskadi baketan» nahi zutenak

672 Deja; 78-XI-9
673 Ibid .
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gogorzaleen aurrean bakarrik zeudela azalduz . Azken hauengandik bereizteko

asmoz, autonomi estatutua lortzea premiazkoa zela adierazi zuen . Beraz,

aurreko pasartean, autodefentsa legitimotzat jo bazuen ere, ideia hori zehatzago
argitu zuen : onstituzioaren erasoen aurka, Euskal Herriak bere etorkizuna

garatzeko autonomi estatutua eman behar zion bere buruari, idazlearen iritziz .

Hortik aurrera bi bide zeudela zioen : Estatutuarena (bakearena) eta

biolentziarena, aukeran artikulugilea lehenengoaren aide kokatu zelarik . Esan

beharra dago, nazionalismo instituzionalaren iritzi askotan kuraiaren beharra

azpimarratu zela : bizi zen desafio historikoaren aurrean, biolentziaren aurka,

kuraia euskaldunen ezaugarri propioa edo birtuterik aipagarrienetarikoa

bailitzan .

Telebistan baiezkoaren aldeko kanpainan erabilitako lema bat, gai nagusia

izan zen Elías Ruíz de Ceberiok idatzitako "El anuncio más televisado"

izenburuko artikuluan .

Bozkatzeaz gain, botorik ez ematea, abstenitzea, norberaren eskubidea eta

aukerarik koherenteena zela zioen artikulugileak .

674 Ibid .
675 Deja; 78-XII-1

«Hoy más que nunca, con coraje, con grandeza, es como puede

comenzar a construirse el porvenir, hoy más que nunca el reto de lograr
urgentemente un estatuto de autonomía, apoyado por todo el pueblo, se

presenta como la más lógica, política y responsable tarea a realizar».674

« o que ya resulta dificil de tolerar es ese imperativo verbal y

categórico de «vota libremente», precedido del «7uu derecho es votar» ¿En qué

quedamos? ¿Es un derecho o es una obligación? Es esto lo primero que

debería aclararse- .675

«Votar libremente no es votar por fuerza, o a la fuerza, aunque sea

con libertad . (. . .) seria más acertado decir que votar es parte de tu

derecho, la mitad de tu derecho, desde el momento en que la otra mitad es
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aquella que consiste en la facultad de no votar . (. . .) la abstención, el no

votar, para así rechazar la Constitución, rechazarla no votando, es la

opción más libre, más dinámica y más coherente' .676

Boto ematea, berriz, norberaren burua giltzapean jartzea eta Euskal

Herriaren askatasuna herstea zen, Amezagaren ustez, askatasunerantz zegoen

bide bakarra abstentzioa zela adieraziz .

«Votar supone contribuir a la colocación de la cubertería del edificio

de la Constitución. Y supone también, en cierto modo, acudir a ese edificio

para encerrarse en él entregando la llave en la entrada . i siquiera se la

quitan a uno. Es uno mismo el que la saca y la introduce en la urna a

través de la ranura» .677

ose Ramón Scheiflerrek idatzitako "Cansancio, escepticismo . . ."

izenburuko artikuluak, onstituzioak euskal aldarrikapenak kontuan hartu ez

zituela-eta, honek herriarengan nekea eta eskeptizismoa sortu zituela salatu

zuen.

ehenengo pasartean, izenburuan aurreratutako ideia azaldu zuen, garai

horretan bizi zen egoera sozio-ekonomiko gatazkatsu eta ezezkorra deskribatuz,

eta honako diagnostiko honekin amaituz : nekeak gaixotuta zegoen euskal

gizartea .

676 Ibid .
677 Ibid .
678 Deia: 78-XI-18

«Tengo la impresión de que respiramos cansancio . o peor del

cansancio es que incuba rápidamente su parásito, el escepticismo, y quizá

otro peor, la desesperanza o desesperación . a inminente campaña

constitucional y las futuras elecciones municipales nos cogen "sin ganas" .

El cuadro laboral tiene tres colores : inacción, preocupaciones, conflictos . a

agresividad es la norma social: "saltamos" por cualquier cosa y el diálogo

resulta cada vez más raro y dificil. Diagnóstico: Cansancio como

enfermedad»678
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679 Ibid .
680 Ibid .
681 Ibid .

Azaldutako nekearen zenbait arrazoi aipatu zituen :

1 . Alde batetik, Euskal Herrian bizi ziren tentsioak :

- onstituzioak ez zituen euskal aldarrikapenak jaso, eta

euskalduntasunaren aurkako estatu-kanpaina zegoen . Scheiflerrek baserritar

baten ahoan jarri zituen hitzekin azaldu zuen onstituzioaren esanahia

euskaldunentzat :

'Zer dugu guk euskaldunok orretan zerikasirik? r konpon. ri ez

da gurea: ori euren gauza da» .679

- Bestalde, ETAren biolentzia zegoen . Hain zuzen, Scheiflerren ustez,

urriaren 28ko manifestazioa beharrezkoa izan zen, indarkeriaren aurreko

nortasun-krisiari aurre egiteko .

'Fresco el desengaño parlamentario, el pueblo vasco tuvo que

plantar cara a la crisis de identidad frente a la violencia . . .», 680

2 . adrilek euskal arazoa ez ulertzea :

'(. . .) por ignorancia, incapacidad o algo peor . . » . 681

Adierazpen honetan, adrilgo agintarien interes-faltak ezjakintasuna

edota ezintasuna adierazi ahal zuen, baina borondate-faltaren ondorioa zela

susmatu zuen idazleak . Susmo okerragoak ere adierazi zituen : Espainiako

agintariek konpondu nahi ez zutela, edota beste irtenbideak, edo arazoa ez

konpontzeko interesak zeudela -estatuaren batasuna mantentzearen kostea

oso altua izan arren-.

Arazoa politikoa zela-eta, biolentzia instituzionala eta irtenbide poliziala

salatu zituen Scheiflerrek . Bide horretatik Estatuak ETAren indarkeria

legitimatzen zuela zioen. Era berean, erakunde honen erreakzioak talde-zigorra
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-eskolan bezala-zekarrela salatu zuen, indiskriminatua, euskal herritar

guztien aurkakoa.

«En consecuencia, el Gobierno predemocrático vuelve a cometer los

errores inherentes a esta incomprensión (. . .) . Tratar policialmente un

problema político, como el vasco no puede conducir más que al fracaso y a

una vuelta al apoyo popular a la contraviolencia» .682

3 . Egoera ekonomiko tamalgarria : inbertsio-falta, laguntzarik eza,

langabetuen kopuruaren gorakada . . .

4 . Prentsaren tratamendu informatiboa: informazioaren ezezkortasuna eta

informazio «grisa» ematen duena .

Diagnostikoa egin eta honen zergatiak aztertu ondoren, . R . Scheiflerrek

terapia proposatu zuen nekea gainditzeko :

a) Euskal prentsak informazio «koloretsua» eman beharko zuela uste zuen .

b) Euskal politikak poliki-poliki eta lan handiaz adrilen lekua izango

zuela zioen, horren aurka adriletik oztopoak jartzen saiatu arren . Izan ere,

Estatuko agintariek arazoari irtenbide politikorik emateko asmorik ez baitzuten,

eta politika egin beharrean politikeria egiten baitzuten .

c) Ekonomia eta lan-mundua hobetzeko, zentral sindikal indartsu eta

ausartak eratzea premiazkotzat jo zuen .

Eta honez gain, nekearen aurrean tinko irautea, hots erresistentzia

azpimarratu zuen . Euskal Herriaren goi-baloreak inplizituki goraipatu zituen :

herriaren erresistentziaren ahalmena alegia .

ndoren, azkenengo tartean, bere «belaunaldikoen» jarrera zuritzen saiatu

zen artikulugilea, pertsona modura ezabatuak izan zirela argudiatuz, hau da,

frankismoaren bitartean politikarik ez zegoela onartuz .

682 Ibid .
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«Pertenezco, como muchos otros, a esa generación que quedó

anulada por la guerra y la posteguerra . o mejor, lo único de nuestra vida

útil, transcurrió en la mentira, la injusticia y la esterilidad de los 40 años
(. . .),,.683

Dena dela, nekearen aurka burrukatzeko prest agertu zen, baina ez armen

bidez -inplizituki bide hori errefusatu zuen-; eta, era berean, euskal balore

tradizionalak (erromantikoak) goraipatu zituen . Berriro ere, abertzaletasunaren

ikuspuntu erromantikoa aurkitu dugu artikulu honetan (euskaldunen aparteko

arraza) . Halaber, instituzio zaharrak -batzarrak eta eskubide tradizionalak-

aldarrikatu zituen idazleak .

,Ahora no vamos a dejar de luchar, con nuestras escasas fuerzas,

pero con nuestras armas, las de siempre: las de las viejas herrerías y

cuevas pre-históricas : el trabajo; las de las antiguas anteiglesias y

perdidas juntas : el respeto y el diálogo; las de los viejos cantos y derechos

tradicionales más allá de nuestros mares: la constancia y la fiel
honradez. Ahora no podemos cansarnos nadie porque el tiempo exige el

esfuerzo de todos los que creemos en el pueblo de Euzkadi» .684

Ironia ez da falta Elias Ruiz Ceberiok idatzitako " as isiones
Constitucionales" izenburuko artikuluan. Eliza-hizkuntza erabiliz, politikari

espainiarrek Euskal Herrian burututako « onstituzioaren aldeko misíoak»

kritikatu zituen .

683 Ibid .
684 Ibid .

«Y no van a ahorrar afanes ni sacrificios para ver de conseguir que

volvamos al redil del conformismo y al buen camino (. . .) que el de la senda

estrecha y empinada que conduce al ,si» (. . .) no quieren que nos

condenemos y vienen a misionar, a rescatarnos de las fauces del pecado

de la abstención, (. ..) el pecado mortal por excelencia, pues es el pecado
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contra la gracia, el pecado contra la diosa razón del estado centralista y

antifonal* . . 685

Idazleak ironikoki azaldu zuenez, sentimenduekin loturik zegoela-eta,

abertzaletasuna arrazoiaren aurkakoa zen estatuaren ikuspuntutik, eta, beraz,

adrildik kausa zentralista defendatzera etorri behar ziren, euskaldunak

salbatzera, baiezkoaren aldeko bozketaren eskaeraren bidez .

«Para ellos, su verdad política, que es la afirmativa, una especie de

acto de afirmación política, es la única verdad y vienen, o vendrán a

Euzkadi, animados del más acendrado espíritu centralista a fin de

salvamos . Como unos cruzados de la causa, de la causa centralista, que

es la suya«.686

Abstentzioa, berriz, bekatua zen. onstituzioa ez onartzeak ekarriko

zituzkeen ondorio txarren txantala (inpernurako kondena) salatu zuen Ruiz

Ceberiok. Baiezkoak, bide zuzenak, berriz, Grazia ekarriko luke . (Gobernutik

bidalitako mezuen arabera : onstituziorik gabe aurreko egoerara itzuliko zen,

diktadurara; berarekin, berriz, etorkizuna zabalduko zen, egoera hobe baten

promesa.)

«( . . .) sin ahorrarnos las más impresionistas descripciones del

infierno que nos aguarda si nos resistimos a los requerimientos de la

gracia, al buen camino, que, a través del templo del colegio electoral y del

altar de la urna, conduce a la otra vida, a la vida celestial-

constitucional• .687

"17Pasen, Señores, pasenll" izenburuko testuan, Ikusgarri ezizanaz

baliatu zenak antzeko tonua erabili men, Estatuko agintariek Euskal Herrian

egindako baietzaren aldeko kanpaina kritikatzeko .

* Beltza gurea da: berriro ere inplizituki foruak aipatzen dira, estatua foruen aurkakoa
dela esatean .
685 Deia; 78-XI-16
686 Ibid .
687 Ibid .
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Alegia erabili zuen, agintari espainiarren portaera salatzeko . Sarrera gisa

herrietako jaiez hitz egin zuen, festetan egon ohi zen giroa azalduz: herritik

kanpoko jende asko agertzen zela, umeek urtean zehar baino diru-sari

handiagoa jaso eta goxokietan gastatzen zutela . . . Eta hauen guztien artean,

«pasmadoreak» egoten zirela zioen, jai guztietan, publikoa erakartzeko beti

teknika bera erabiltzen zutenak .

688 Deja; 78-XII-5
689 Ibid .

« os pasmadores son esos barraqueros de fiesta de aldea a los que

yo más desprecio y a los que considero más explotadores de la injusticia

social del urbanismo de aldea,.688

Ikusgarriren ustez, pasmadore hauek ezjakintasunaz baliatzen ziren ;

baina jendea tranpa edo lapurretaz konturatu bezain pronto nekatzen zenez,

pasmadoreek ezin zuten denbora luzez leku berean egon .

« os barraqueros se hartan de gritar lo pasmoso de sus ejemplares

y, sobre todo (porque esa es su mayor fuerza de atracción) que nunca se

ha visto ni se volverá a ver. (. . .) Por eso, a los dos días de la feria,

satisfecha la curiosidad de los lugareños, tales barraqueros comienzan a

quedarse solos, . . . no tienen más remedio que marcharse del pueblo. o es

necesario que el pueblo les diga "que se vayan", se van por sí mismos» .689

Adibide honen bidez onstituzioaren aurrean euskal egoera politikoa

azaldu nahi zuen, alegia, kanpotik etorritako pasmadorez beteta zegoela, inoiz

ikusi ez zena - onstituzioaren abantailak- erakustera etorritakoak .

onstituzioa egin zutenak, pasmadoreak bezala, ez ziren bertakoak.

«Se me ocurre que Euskadi se parece estos días a una aldea en día

de ferias lleno de barraqueros y gritones . . . Entre todos ellos, hay un grupo

de barraqueros que se me antojan hermanos gemelos de los pasmadores

de pueblo . unca se les ha visto aquí durante el año de trabajo que ha

durado la elaboración de la Constitución, nunca han venido aquí, no se

les ha visto nunca ni se les volverá a ver de nuevo, no viven aquí, no se
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Baina artikulugileak joko horretan parte hartzeko borondaterik ez zuela
azaldu zuen, «pasmadore» politikoen aurrean bere abstentzioa agertuz .

690 Ibid .
691 Ibid .

producen aquí, ni se les vé nunca aquí (. . .) Sólo vienen durante las

fiestas, y se marcharán como han venido. Pero durante estos días, sus

barraqueros y apoderados, se pasan todo el día gritando, pasen, señores,

pasen, lo nunca visto, lo que nunca volverán a ver».690

«Si creen que les voy a regalar mi paga extra del voto, se equivocan

de medio a medio. Yo me abstengo» .691
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W.1.2.6. Euskal frontearen beharra

Beste artikulu batzuetan idazleak abertzaleen boto-ezberdintasunaz

kexatu ziren. Estatuko indarraren aurka, euskal fronte batuaren ideia

aldarrikatu zen ; izan ere, hauxe zen asmo zaharra, inoiz bete ez zena .

Amatiñok sinatutako Bihar gaur da zutabean argitaraturiko "Bi eta bi . . .
hiru" izenburuko artikuluan, idazlea euskaldunen arteko ezberdintasunez kexu

agertu zen, horrek boto-emailea nahastera eraman baitzezakeen .

Beraren ustez, boto abertzalea bi aukeratan banatuta egoteagatik

-abstentzioa eta ezezkoa-, arazoa abstentzio-kopuru txikiagoa lortzea izango

zen. Era berean, abertzaleen botoak sakabanaturik egoteaz gain, batzuek

baiezkoaren aide ihes egiteko arriskua ere bazegoen. Irizpide koantitatiboak

aipatu zituen abertzaleen batasuna aldarrikatzeko orduan.

«Bi eta bi. . . hiru. Hauxe gertatuko zaígu oraingoan ere euskaldunoi.

Beti biderik zailenetik jotzen dugulako, beti gauzarik gaitzena egin nahi

dugulako, batere praktikoak ez garelako, alkarren batasuna kapitalizatu

nahi ez dugulako, eta Herriari eroe bat izan dadila eskatu nahi

digulako• 692

E. norrek sinatutako " esedez, oraingoan batera!" izenburuko

artikuluan, idazle honek euskaldun guztien batasunera dei egin zuen

erreferenduaren aurrean. Hemen ere, indar-neurketak gehitzeko beharraz ari zen

artikulugilea, irizpide koantitatiboak nagusituz . Batasun hori abstentzloan

bildu behar zela zioen, beraren iritziz hori baitzen aukera onena onstituzioaren

aurrean .

« au probintzietan abertzale bozak gehiengoa battra, gaizki irudiko

litzaidake zatiturik joatea. Baina gauden gaudenean, hau da, gutxiengoa

edo minoría izanik, Z RA ERIA besterik ez da».693

692 Dela ; 78-XI-23
693 Deia; 78-XI-24
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IV. 1 .2 .7. Egoerari buruzko txostenak

Azterturiko artikuluen artean, badaude abertzaletasunari buruzko zenbait

txosten. Hauetan, euskal nazionalismo instituzionalaren gako batzuk aurkitu

ditugu.

"Algunas claves para afrontar nuestro futuro inmediato" aurretitulu

bera zuten hiru artikuluren bidez, osé uis de Iriarte abertzaletasunaren gako

nagusiak ematen saiatu zen, euskal nazionalismo instituzional edo

soziologikoaren ikuspuntutik.

Serie honetako lehenengo artikulua azaroaren 10ean argitaratu zen

"Reafirmar lo vasco, denunciando lo extravasco y negando lo antivasco"

izenburupean. Testu honetan, Iriartek abertzaletasun garbia, «sukurtsalismo»

izenaz azaldu zuen sasi edo itxurako abertzaletasuna eta antiabertzaletasuna

bereizten zituen. Beraren ustez, benetako abertzaletasuna euskaltasunaren

ezaugarrietan eta oinarrizko baloreetan oinarrituta zegoen, bere izate

politikoarekin lotuta. Abertzaletasun instituzionalean askotan errepikatu zen

ideia bera azaldu zuen: euskal jitearen goraipamena .

«Un abertzalismo consecuente con los valores esenciales que

caracterizan lo vasco, esto es, consecuente con su genio político, tiene que

resumir, reafirmar y potenciar esos valores en todo momento y

circunstancia.

Un "abertzalismo" que pretenda ignorar lo vasco y anteponer lo

extravasco, nunca dejará de ser, en el mejor de los casos, un denigrante

sucursalismo * político, con el agravante muchas veces de fomentar el

confusionismo en las capas populares del país .

* Beltzak, artikulugilearenak dira .
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Y finalmente, un sucursalismo sin camuflajes que, además de

potenciar todo lo extravasco, niega y combate lo vasco, entra sin ningún

género de dudas en el terreno del antivasquismo• 694

Iriarteren iritziz, abertzalea sentitzen zena sukurtsalismoaren aurka agertu

eta, batez ere, antieuskalduna zen edozer ukatu beharrean zegoen. Baina,

artikulugileak azaldu zuenez, lehen aipaturiko hiru jarrerak -abertzalea,

sukurtsalista eta antiabertzalea- egoera puruan agertzen ez zirenez,

bereizgaitzak ziren ; horregatik, hori egiteko, arbasoek zuten sen ona aldarrikatu

zuen. Iragana -eta aintzinako euskal izakundeak- idealdu zituen .

«Una vez más tenemos que desplegar el genio político de nuestros

antepasados, genio que precisamente les llevaba a discurrir y a actuar con

sentido realista y dialéctico ; es decir, con sentido común . Ese sentido

común, del pueblo llano, antiformalista y antileguleyo, que presidía

nuestras asambleas y untas y dejaba al margen de ellas a clérigos,

escribanos y abogados; no lo olvidemosr.695

Ehun urte lehenagoko garai hartakoa gogoratuz, euskal abertzaletasunak

bi aukera izan zituela zioen Iriartek:

a) adrilgo agintearekin batera lan egin eta beraren menpean jarri . Baina

hori iraganean ez zela inoiz gertatu azaldu zuen (ez erromatarrekin, ez gotuekin,

ez jauntxo feudalekin, ezta ondorengoekin ere) .

694 Deia, 78-XI-10
695 Ibid.
696 Ibid .

-Y si de ellos algunos obtuvieron nuestra colaboración, fue debido a

que respetaron nuestra voluntad».696

Eta portaera hori aldatzeak, etekinik ez ekartzeaz gain, botere

zentralarekin kolaboratzeak abertzaletasunarekin amaitu ahal zuela uste zuen .

Beraz, bigarren aukera bat zuten euskal nazionalistek:
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697 Ibid .
698 Ibid .
fi99 Ibid .

b) r (. . .) redoblar la capacidad de lucha cívica y la capacidad de

movilización popular del país, hasta que todos los derechos que por la

historia y como pueblo nos corresponden sean reconocidos y efectivamente

actualizados, .697

Era berean, adrilgo ordezkari abertzaleen funtzio bakarra euskal herriari

zor zitzaiona itzultzeko eskatzea zela adierazi zuen .

« o serían los lacayos que van a recoger las migajas que caen de la

mesa del amo, sino los notarios que insistentemente van a adrid a

protestar por la falta de pago total o parcial de su deuda permanente con

el pueblo vasco- .698

Horrela, euskaldunen askatasun-asmoa ikutu gabe geratuko litzateke .

enperatu gabeko herria izaten jarraituko luke euskal herriak, burruka utzi

gabe,

' o es tanto cuestión de vivir en la ventura o la adversidad ; en

cualquiera de ambos puestos, un pueblo que renuncia a su lucha no es

más que ceniza- .699

azio-arazoa bere osotasunean planteatu zuen, bestalde, hori beste bi

artikuluetan zehaztuz, erreferendum konstituzionala eta onstituzioaren

ondorengo etapa oso garrantzitsutzat jotzen baitzituen .

" os vascos, ante el referéndum constitucional" izenburuko

artikuluan, Iriartek onstituzioaren erreferenduaren aurrean zeuden hiru

jarrerak aztertu zituen: baiezkoa, ezezkoa eta, beraren ustez zuzena zena,

abstentzioa .

Baiezko aukera justifikaezina zela zioen, onstituzioa onartzeak ez

baitzuen euskaltasuna berresten uzten, honako bi arrazol nagusiengatik

(aurreko artikuluan esandakoarekin bat) :
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Iriarteren ustez, onstituzioarekin batera 1 .839ko legea berretsi zen, gerra

karlistak bultzatu zituen arrazoia mantenduz, eta euskal foruak

onstituzioaren menpean jarriz . Honela, berriro ere, Euskal Herriak bere burua

administratzeko aukera itxi egin zuten .

Are gehiago, baietz esatea proiektu konstituzionalaren azpian zegoen

antieuskaltasunarekin bat egitea zen, idazlearen ustez . Eta antieuskaltasun

hori jotzen zuen Euskal Herriko biolentzia politikoren arrazoi nagusitzat.

Idazleak azaldu zuenez, «erotuta» egon behar zen, etsaiari lagunduz

askatasuna lortuko zela pentsatzeko .

Ezezkoaren aldeko jarrera ere kritikatu zuen Iriartek. Beraren aburuz,

erabaki hori ez zen euskaltasunaren aldekoa, jokoan parte hartzea baitzen.

Beraz, ezker abertzalearen ezetza kritikatu zuen . Irlarteren tritziz, hori

beste bati baietz esatea Izango litzateke, eta hori euskaldunak ez zirenek egingo

zutelakoan zegoen. Erabili zuen argudioa a contrario motakoa izan zen: bere

700 Dela ; 78-XI-11
701 Ibid .
702 Ibid .

1 . «Porque en lugar de denunciar lo extravasco, aceptaríamos formal

y publicamente la prioridad de lo extravasco sobre lo genuinamente

vasco».700

«(. . .) elfoco de violencia que hoy constituye Euzkadi (. . .) no es otra

cosa que la concentración de toda una corriente histórica tradicional de

antivasquismo que ha adoptado todas las formas imaginables, que se ha

agudizado con la cruel represión de los últimos cuarenta años y que ha

afectado a todos los aspectos de la vida de nuestro peublo, bien sean

políticos, culturales o sociales».701

«Votar en el próximo referéndum, aunque sea negativamente, es

participar en el juego y colaborar con el enemigo• .702
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azalpenari indarra emateko, esandakoaren kontrakoa baieztatu zuen, silogismo

faltsua izan zitekeela jakin arren .

703 Ibid .
704 Ibid .

«Se trata de un "no" a esta Constitución que bien pudiera ser un "sí"

a otra. Constitución también extravasca, porque en ningún caso denuncia

su esencia extravasca ni combate lo que hay de antivasco en

procedimiento de gestación : ese voto negativo no niega a las Cortes de

adrid, sean burguesas o revolucionarias, la facultad de imponer su

voluntad y su ley a nuestro pueblo, cuando precisamente ésta es la

cuestión de fondo, sino que más bien da a entender que en determinadas

condiciones lo aprobaría'.703

Hori dela eta, Iriarteren iritziz, bide zuzena erreferendu konstituzionala

bertan parte hartu gabe arbuiatzea zen, alegia, prozesu osoari uko egitea .

« a reafirmación plena de lo vasco, ante el acontecimiento que nos

ocupa, nos impulsa hacia una posición de rechazo total . (. . .) Abstenerse,

por tanto, es combatir en toda regla lo extravasco y lo antivasco a un

mismo tiempo: único modo por lo demás de no hipotecar nuestro futuro

reivindicativo en la integridad de nuestros derechos históricos forales» .704

Hori zen, beraren ustez, euskal kausaren sua piztuta izan zuten

aintzinako nazionalistei zor zitzaiena, etorkizuneko aldarrikapenak hipotekatu

gabe . Era berean, geroan, indar-bilketaren bidez egoera aldatu ahal izango zela,

eta baldintza berri horietan zerbait gehiago lortuko zela azaldu zuen . Herri-

mugimenduaren ahalmena goraipatu zuen, horrek egoeraren aldaketa ekar

zezakeela alpatuz, baina biolentzia erabili gabe .

«Y hablo de bases nuevas por la convicción de que valorizando al

máximo el alcance positivo de nuestra capacidad de movilización popular

al servicio de la causa vasca y de la solidaridad peninsular, y luchando

en consecuencia, llegaremos a alcanzar cotas de poder que nos permitan
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Alde batetik, indar antieuskaldunak salatu zituen, beren armak engainua

eta traizioa zirela esanez. Beste aldetik, estatuko indar politikoez, batez ere

sozialistez, hitz egin zuen, abertzaletasunarekin zituzten zaletasun eta arrisku

komunak azpimárratuz. Zentzu honetan, euskal gizartean elkarrekin bizi ziren

elkarte ezberdinen artean eman zitekeen polarizazioaz hitz egin zuen, etorkinen

eta bertakoen arteko batasuna aldarrikatuz, bi Euskal Herrien ideia gainditzeko

asmotan .

Beste aldetik, Iriartek abertzaletasun independentista kritikatu zuen,

euskal tradizioekin loturik ez zegoelako eta antinatura eta ez-zientifikoa zelako .

Independentziaren aldarrikapena errefusatu zuen, beraren ustez, historikoki

euskaldunek eskatu ez zuten erreibindikazioa baitzen . Artikulu honetan,

irizpide historizista erabili zuen artikulugileak, independentziaren aldarrikapena

deslegitimatzeko .

705 Ibid .
706 Deia; 78-XI-14

sentar nuevas bases o plataformas reivindicativas frente a adrid, sin

derramamientos de sangre ni desgarros sociales innecesrios • .75

Azkenik, serie honekin amaitzeko, Iriartek "Unidad de acción de todas

las fuerzas vascas amantes de la libertad" izenburuko artikulua argitaratu

zuen. Testu honetan, euskal indar politikoek gizarte-, ekonomia- eta kultura-

berreraikuntzan zuten lanaz hitz egin zuen .

« a mayor traición que los socialistas vascos podrían cometer hoy es

lanzar a la población inmigrante a una lucha demencial contra el pueblo

que, mal que bien, los ha acogido . (. . .) Pero también el pueblo euskaldun y

sus fuerzas representativas tienen que ser más sensibles al problema de

los inmigrantes . hacemos entre todos una comunidad cohesionada y

armoniosa, o vamos al traste con todo lo vasco y con el país-.706

«Propugnan una Euzkadi radicalmente divorciada de su tradición, y

esto no es natural y menos científico . Al propugnar una Euzkadi

independiente, socialista, reunificada y euskaldun caen en una
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contradicción radical . Porque el euskaldun jamás ha sido independentista,

ni sectario, y mucho menos uniformista' .707

Zentzu honetan, idazlearen aburuz, independentistek euskal forua ikasi

behar zuten, batez ere, euskal eskemen eta metodologiaren arabera . Beraren

esanetan, etorkizuna bide horretatik zihoan, euskal foruen gaurkotzearen

bitartez. Azterketa honetan, abertzaletasun instituzionalak historia, tradizioa,

eta iragana goraipatu zituen behin eta berriz, foruen aldarrikapena

azpimarratuz .

"Constitución 78 versus Estatuto 36" izenburuko artikuluan, Ramón

Bajo Fanlok, Arabako senadore independenteak, aipaturiko bi testu juridiko

hauetan Euskal Herriari eskainitako autogobernu-mailak konparatu zituen .

Sarrera modukoa -erdian eta letra-tipoaren gorputz handiagoan-,

artikuluaren aurreko azalpena egin zuen . Bertan, baiezkoen aldekoen argudioen

artean, 1 .978ko onstituzioak 36ko Estatutuak baino autogobernu-kuota

altuagoak baimentzen zituela ziotenei, baieztapen hori gezurra zela erantzun

zien .

'Pero habría que interrogarse si ese descaro pontifîcial es simple

fruto de su real gana o si, por el contrario, ocurre que no podrían

demostrar su rotundo aserto por la sencilla razón de que falta

ignominiosamente a la verdad- .708

ehenengo pasartean, idazleak onstituzioaren aldekoen argudioak

gezurtatu zituen. 1 .936ko Estatutuak, gerra-egoeran onartua izan zela-eta,

izarrakoak edo 33koak baino eskubide gutxiago jaso eta garaiko onstituzioak

onartutako kuotetara heldu ez bazen ere, 78ko onstituzioak baino esparru

politiko zabalagoa eskaini zuela ziurtatu zuen.

707 Ibid .
708 Deia ; 78-XII-3
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«Pero aún y así y todo, las competencias que atribuía a Euskadi (. . .)

hubieran desbordado ampliamente los estrechos cauces del actual proyecto

de Constitución».709

Ramon Bajok, gehiago zeudela esan arren, lau aspektu azpimarratu zituen

bere azalpena justifikatzeko: legeria zibila, justizia-administrazioa, polizia eta

komunikazioak (Araban eta afarroan Irauten zuten tradiziotiko konpetentziak

desagertzeko arriskuan zeudelako) .

a) egeria zibila

36ko Estatutuak honako hau agintzen zuen :

« . . .legislación exclusiva y la ejecución en lo referente a la legislación

civil en general, incluyendo las materias reguladas por el derecho foral

escrito o consuetudinario, y el régimen civil• .710

78ko onstituzioan, berriz, Estatuak konpetentzia osoa men legeria

zibilari zegokionean,

709 Ibid .
710 Ibid .
711 Ibid .

« . . .sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las

comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí

donde existan•.711

Errolda zibila zein notarioei zegozkien konpetentziak ere Estatuaren esku

geratzen ziren.

b) ustizia-Administrazioa

1 .936ko Estatutuak konpetentzia asko uzten zituen autonomiaren esku :

«. ..la organización de la usticia en sus diversas instancias, dentro

de la región autónoma, con excepción de la militar y la armada (. . .)
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712 Ibid .
713 Ibid .
714 Ibid .

. ..designación de los magistrados y jueces con jurisdicción en País

Vasco (. . .) siendo condición preferente el conocimiento del Derecho foral

vasco, y tratándose de territorios de habla vasca el de la lengua . (. . .)

. ..nombramiento de funcionarios de la justicia municipal.

El Tribunal supremo vasco (. . .) tendrá jurisdicción propia y

facultades disciplinarias en las materias civiles y administrativas cuya

legislación exclusiva corresponde al País Vasco, conociendo de los recursos

de casación y revisión que sobre tales materias se interpongan-.712

78ko onstituzioak, aldiz,

..concede la exclusiva de la Administración de usticia al Estado,

prescribiendo en el párrafo segundo (. . .) que un Tribunal superior de

usticia, sin perjuicio de la jurisdicción que le corresponde al Tribunal

Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la

comunidad autónoma (. . .) Por su parte, el artículo 123 declara que el

Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano

jurisdiccional superior en todos los órdenes» .713

Testuan argi zegoenez, onstituzioak konpetentzia gutxiago ematen

zizkion autonomiari. Azken honek ezin zituen epaileak eta funtzionarioak

izendatu, eta kasazio-errekurtsoak ez zeuden Erkidegiko Goi-Epaitegiaren esku,

Epaitegi Gorenarenean balzik (hau goragoko mailakoa izanik) .

e) 36ko Estatutuak euskal agintarien menpean arri zituen polizia eta

segurtasun publikoa:

» . . .encomendaba al País Vasco el régimen de policía para la tutela

jurídica y el mantenimiento del orden público dentro del territorio

autónomo (. . .) las fuerzas de los Institutos y Cuerpos organizados por el

Estado (. ..) estarían en el País Vasco a las órdenes de su ejecutivo» .714
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78ko onstituzioan, berriz, Estatuak zuen konpetentzia nagusia,

- . ..adjudica al Estado la competencia en materia de seguridad

pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las

comunidades autónomas en la forma que se establezca en los respectivos

estatutos, en el marco de lo que disponga una ley orgánica- .715

d) omunikazio- eta garraio-arloan, Araban eta afarroan konpetentzia

batzuk indarrean ziren oraindik. onstituzioan, aldiz, ez ziren onartuak izan .

- . ..reservan al Estado la ordenación exclusiva de ferrocarriles y

transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una

comunidad autónoma, tráfico y circulación de vehículos a motor y obras

públicas cuya realización afecte a más de una comunidad- .716

Hau argudiatu ondoren, 150 . artikuluan Estatuko konpetentzia batzuk

elkarte autonomoen esku utz zitezkeela zioen Ramon Bajok, baina uis

Gonzalez de Searak, UCDko senadoreak, estatuaren konpetentziak indartzearen

aide esandakoak gogorarazi zituen . Beraren ustez, UCDko ordezkariaren hitzek

Euskal Herria Espainiatik banatzeko beldurra agerian utzi zuten, estatuaren

indartzearen aide, batasunaren aide.

715 Ibid.
716 Ibid .
717 Ibid .

-Se me dirá, no obstante, que el señor González Seara y el grupo

ideológico al que pertenece, dueño de las riendas gubernativas, yerran en

su intento de hermenútica. Pero, sí así fuere, ¿cómo vamos a convencerles

de que se equivocan? ¿Votando afirmativamente en el próximo referéndum,

conforme aconseja el señor Abril artorell, calificado dirigente de la propia

UCD, o rechazando masivamente el proyecto de la Constitución?

a respuesta no parece dudosas717

Baina artikulugileak ez zuen erantzunik eman ; zentzu horretan, zabala

izan zen artikulua. Datuen bidez, bi lege-testuen arteko konparaketa egin zuen,
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baina bere jarrera zuzena azaldu gabe . Ez zuen esan beharrik, onstituzioaren

aldeko argudioak bertan behera utzi baitzituen. Beste aldetik, legea idatzi

zutenen izpirituan separatismoaren bideak ixteko asmoa zegoelako irakurketa,

estatu-batasuna apurtzeko beldurraren adierazlea zen .
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W.1.2 .8 . Sabino Aranaren goraipamena

"Arana Goiri'tar Sabin" artikuluan, 75 urte hil zela betetzean, Sabino

Aranaren goraipamena egin zuen Goiriak, beraren lorpenak, lana eta burruka
azpimarratuz .

Horrez gain, afarroari buruz, Aranak egin zuen moduan, herrialdearen

abertzaletasuna -Euskadiren partaide izateko beharra- aldarrikatu zuen

Goiriaren testuak .

." aparroa abertzale egin daitenean Euzkadi aske izango da" .

aparroa abertzale izateko bidean jarri da aspaldi baten. raindik

burruka gogorra izango dogu . raindik etsaiak eragozpenak ipiñiko

dauskuz: baina gure gogoa aundia da, sendoa da. Sabin irakaslearen

egiteak gogoraturik aurrera egingo dogu: aurrera bildurrik barik : aurrera
atsedenik barik. Aurrera. Euzkadi askatu arte» .718

Sabino Arana eta afarroa aipatuak izan ziren, halaber, Arantzazu

Amezagak idatzitako "El hombre, el fuero y avarra" izenburuko artikuluan .

Hasteko, afarroako Gamazada aipatu zuen idazleak, euskal foruen

defentsaren adibide historiko modura . Horrek gizon «gazte eta ausarta» zen

Aranaren ibilbide politikoan eragin handia izan zuela adierazi zuen. Aranaren

foruen aldeko lana, eta aintzinako ohitura, tradizio eta lege zaharraren defentsa

apimarratu zituen, bera moduko euskaldunen beharra aldarrikatuz .

718 Deja; 78-XI-17
719 Deja; 78-XI-25

rY son las cosas que hoy, en un pueblo en crisis de identidad y de

estabilidad, se deben recordar. Que si hubo hombres como él, podemos

volver a tener no tan sólo uno, sino muchos más. Porque, eso y más vamos

a necesitar para edificar la Euzkadi del futuro • .719

Bestetik, artikulu honetan beste ideia bat zegoen inplizituki: Euskal Herria
eraiki behar zen errealitatea zen, «etorkizuneko Euskadi egiteke zegoen oraindik .
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Horregatik, erakundeen aldeko apostua egin zuen Amezagak, horietan

oinarrituta nazioa eraikitzeko .

Berriro ere, euskaldunen sena goraipatua izan zen artikulu honetan :

euskaldunak gizaki bereziak dira, apartak, ausartak ere bai. . .

* 351



IV . 1 .2 .9 . onstituzioaren erreferenduaren
ondorengo ebaluaketa

onstituzioaren erreferenduaren ondoren, zenbait balantze argitaratu

ziren . Era berean, Estatutuaz hitz egiten hasi zen, aurkeztutako

aurreproiektuan oinarrituriko eztabaida zabaldu zen-eta .

"IA trabajar!" izenburupean argitaraturiko artikuluan, ose Ramon

Scheiflerrek, abstentzio aktiboak baiezkoaren aldekoei min handia egin ziela

azaltzeaz gain, herriaren aide lanean hasi behar zela adierazi zuen .

720 Deia; 78-XII-7

«Trabajar antes de la Constitución, en la Constitución y después de

la Constitución . Por la sencilla razón de que la Consttución no va a

trabajar por nosotros o realizar el trabajo que no hagamos nosotros. A los

encaramados en el poder, o arrimados a él, les interesa únicamente

nuestro voto; a nuestro pueblo le interesa nuestro trabajo • .720

ehenengo, lanean hasi, euskal herriaren negia» erakusteko (tradizio

nazionalista, eskubide historikoak . . ., onstituzioan onarturik ez zeudenak) . Era

berean, kanpotik Euskadiri buruz ematen zen irudia aldatu behar zela zioen,

hau da, normaltasun-itxura eskaini behar zela : biolentziarik gabe, arazo barik,

beldurrik ez. . . . Hori zen abertzaletasun instituzionalak eta EA k bilatzen zuten

helburu bat: euskal gizarte normalizatua erakustea, biolentziarik gabekoa .

«Tenemos que limpiar la cara pública de Euzkadi de toda la

porquería con la que diariamente la embadurnan los de fuera y de lo que

irresponsablemente la desfiguramos desde dentro . Todo lo que sea

pérdida de libertad, en quien sea; ambiente de miedo, creado por quien

quiera; actitudes irracionales y a priori, intransigencias fanáticas y

dictatoriales, agresividades y violencias al buen sentido, al derecho y al

humanismo míís fundamental, en la calle, escuela o fábrica, todo será

mirado con lupa por los que nos niegan la Constitución y lanzado con

* 352



Beste aldetik, onstituzioak eskainitako autogobernu-tresnak eta kuotak

lortzeko lan egin behar zela zioen Scheiflerrek . Beraz, onstituzioa errrefusatu

arren, honek zabaldutako esparru politikoa onartu zuen eta horren barruan

-Estatutuaren aide- burrukatzeko prest agertu zen artikulugilea. Burruka hau

ahalgarritasunaren barruan kokatu zuen, lorpenak gradualki, urratsez urrats,

eskuratuz joateko beharra azpimarratuz .

721 Ibid .
722 Ibid .
723 Ibid .

aumento por todas las pantallas del Estado, haciendo cada vez más difícil

nuestra inteligencia con los demás pueblos de España y de Europa, . 721

«Entre el radicalismo intransigente y el minimismo resignado, está

el realismo de la lucha continuada, sin descanso y con esperanza.

Tenemos que ayudar a los que nos administran lo que tenemos y a

los que invierten, a los que apuestan poco a poco responsablemente, no

como quien busca fachendear porque no tiene nada que perder, a los que

nos reconquistan palmo a palmo lo que se nos debe.

Hay que trabajar para construir, ladrillo a ladrillo, nuestro

autogobierno, desde los municipios y untas . Tenemos que trabajar para

poder votar una Constitución vasca=722

Azkenik, lan egiteko beharra -langabezia gainditzeko- azpimarratu zuen .

Beraren iritziz, eguneroko beharrak garrantzi handia zuen euskal ekonomia

suspertzeko.

«En nuestra Constitución, escrita o por escribir, tenemos que dejar

bien claros el derecho y la obligación de todo ciudadano de Euzkadi de

trabajar. a abstención activa debe ser más trabajo reab .723

"El búfalo que se parecía a Beethoven. .. o las genialidades de don

Felipe" izenburuko artikuluan, osé uis Irisarrik ipuin absurdu baten bidez

Felipe Gonzalez sozialistak EA rekin izandako jarrera salatu zuen .
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«Cuando en la pasada campaña pro-referéndum hemos visto pasar

por nuestros escenarios a las grandes estrellas de la política española,

nos acordamos de un gachupín recién enriquecido en éxico que hizo un

viaje a los Estados Unidos de orteamérica para tratar de conseguir más

"Sinfonías" de Beethoven, porque en éxico no se conseguían más que

nueve.

El buen gachupín no logró su intento, pero en forma compensatoria

se compró un búfalo al que encontró cierto parecido con el divino sordo . Al

fin, su pretensión era la de presumir y un búfalo en el jardín de una casa,

más si se parece a Beethoven, convierte a su dueño en un hombre

admirado, popular y satisfecho» .724

Politikari espainiarrek Beethovenen antza zuen bufalorik aurkitzen ez

zekitela zioen, eta horrela lotu zituen sozialisten aurkako argudioak eta ipuin

absurdua.

Idazlearen ustez, kanpotik demokraziaz eta askatasunaz hitz egitera etorri

zirenek ezin izan zuten ezer arrantzatu, arrainik ez baitzegoen. Honez gain,

demokrazia eta askatasunaz hitz egin arren, horretarako legitimitaterik ez zutela

zioen Irisarrik, ez bata ez bestea bermatu ezin zutelako . Beste aldetik,

espainiarren argudioa mehatxu batean oinarrituta zegoela salatu zuen :

autonomi estatutu baten aukera onstituzioaren baietzaren menpean

baldintzatu zuten-eta .

«Y por si fuera poco, la velada amenaza : ¿en nombre de qué derecho

van a pedir el Estatuto de Autonomía si no aceptan la Constitución?•.725

ehatxuari erantzunez, idazlea eskubide guztiei uko egiteko prest agertu

zen, horrek betebehar guztiak ez betetzeko aukera ere balekar. Inplizituki

onstituzioak ezarritako oinarriak, betebeharreko baldintzak, jasanezinak zirela

aitortu zuen ( onstituzioak integrazioa beharrezko oinarritzat jo men, afarroa

kanpoan derrigorrez utzi, etab .) .

724 Dela ; 78-XII-8
725 Ibid .
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Felipe Gonzalezek EA ren abstentzioaren aldeko jarrera zalantzan jarri

izana ere kritikatu zuen Irisarrik: PS Eren esanetan, onstituzioa ez onartzeko
benetako arriskua izan balitz, jeltzaleek ez zuketen jarrera berbera defendatuko .

(. . .) surge la feliz idea en la mente triunfante de don Felipe

González, como si ya hubiera logrado, como el gachupín, un búfalo con

parecido a Beethoven . 'yo estoy seguro, dijo, que el P V votaría sí a la

Constitución si supiera que su aprobación dependiera de sus votos'y, .726

Idazleak, bere aldetik, bestelako interpretazioa egin zuen ; beraren ustez,

onstituzioak EA ren onarpena behar izan balu, negoziazioak eta euskal

arazoaren tratamendua ere ezberdina izango ziratekeen . ahi gabe izan arren,

adierazpen honek EA ren negoziaziorako ahulezia agerian utzi zuen .

«El cambalache o el consenso hubiera tenido que pasar por cedazos

y quizás socialistas y ucedistas no hubieran podidojugar con nosotros en

la forma en que lo han hecho. Su imposición de un texto hubiera tenido

que pasar por otras reglas de juego que hubieran sido aceptables por

nosotros . . . •.727

Beste aldetik, Irisarriren hitzetan, Estatuko alderdi politiko nagusiek

ETAren biolentzia kondenatzen bazuten ere, euskal arazo politikoari irtenbiderik

aurkitzeko benetako borondaterik ez zuten, eta hori konponduko ez zen

bitartean, biolentzia ez zen amaituko . arrera bikoitza agerian dago artikuluan:

ETAren biolentzia salatu bazen ere, errua adrilgo agintariek zutela argudiatu

zen, negoziatzerakoan horretaz baliatu zirelarik .

«Y también hubiéramos gritado ¡Viva la vidal (. . .) aunque no

estemos muy seguros de su auténtico significado, cuando surge más bien

como un lamento en frente del terrorismo que como un deseo decidido de

dar satisfacción plena a nuestro pueblo, en sus ansias de justicia y

726 Ibid. (Beltza, artikulugilearena da) .
727 Ibid .
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728 Ibid .
729 Deia; 78-XII-9
730 Ibid .

libertad, como medio eficaz para que el terrorismo no tenga razón de

ser'.728

Estatuko botoak lortzearren, euskal aldarrikapenak baztertu eta ukatu

zituztela leporatu zien PS E eta UCDkoei; honek Euskal Herrian hauteskunde-

etekinik ez izatera eraman zituelarik . Amaitzeko, boto-emaileek -etorkinek

barne- euskal asmoak eta beste herriarenak nortzuek defendatu zituzten

bazekitela zioen idazleak . Etorkinei zuzenki hitz egin zien, hauek estatuko

alderdien masa soziala osatzen baitzuten, beren interesak abertzaleekin

arriskuan ez zeudela ziurtatuz (kanpotarrak bazterturik izateko beldurra

ekiditeko asmoz, ikara hori erabili baitzuten estatuko alderdiek beren mezuetan) .

"Euzkadiko Plazan" izenburupean, Amatiñok erreferenduko emaitzen

balorazioa egin zuen. Berak zioenez, ofizialki eskainitako datuak ez ziren

zuzenak, hauek boto-emaileren arabera egin baitziren, eta ez zentsu osoa

-abstentzioak barne- kontuan hartuta.

«Euzkadi mailan ehunetik 34-k bakarrik eman diola baiezkoa

onstituzioari• .729

onparaketen bidez, datuen irakurketa errazteaz gain, horien esanahiaren

garrantzia azpimarratu zuen, itxurako kontraesanaren bidez, antagonismoa

erabiliz. Amatiñok, bere argudioak indartzeko asmoz, horien garrantzia kolokan

jartzen zuen aurretik, irakurkak bere ondorioak atera zitzan .

« ik ez dakit hau guzti hau gutxi edo asko den, eta jakin ere ez

dakit, benetan gauza grabea den ala ez, bain pentsa dezagun, autobusa

hartzeko zain dagoen pertsona hilara batetan, hirutik bi ez daudela

onstituzioarekin konformea 730
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Adibideak eskaintzen jarraitu zuen testuan zehar, garrantzi txikikoetatik

garrantzi handiagoa zutenetarako graduazioa osatuz (graduazio honetan,

agintari espainarren aurkako jarrera azaldu zuen) .

,Adolfo Suarez . Eta zure erretorika guztiarekin telebistan azaldu

zarenean, Euzkadiko hirutik bik : "A tomar por cu. . ." esan dizutela .

(. . .) uan Carlos Errege zarela, aspalditik Euskal Herria bisitatu

nahi duzula, eta hemengo hirutik bik, bidaieko erreserba atzeratu

dizutela» .731

Azkenik, barne-ministraria datuak gezurtatzera etor zedin eta jendearen

aurrean porrota onartzeko ager zedin gonbidatu zuen .

731 Ibid.
732 Ibid .
733 Deia ; 78-XII-10

«Eta hau hola ez bazan, sartu dadila artin Villa kalabazan, eta

agertu dadila Euzkadíko plazan» .732

"¡A ver si ven!" izenburuko artikuluan, ose Ramon Scheiflerrek, baiezko

eta ezezko jarrerak gaindituz, Euskal Herriak irabazi zuela, abstentzioa garaile

suertatu zela azpimarratu zuen, batez ere, indar gehienak baiezkoaren aide

zeudela kontuan hartuta .

« i el bombardeo desde el poder ni los millones de los poderosos

han doblegado a Euzkadi. El pequeño David ha derrotado a Goliat (. . .)

Euzkadi no ha aprobado la Constitución española» 733

Alde batetik, Euskadik irabazi zuela esan bazuen, bestetik, abstentzioaren

aldekoek ezezkoen aldekoek -»metraileten aldekoek»-- baino atxekimendu

handiagoa lortu zutela azpimarratu zuen, gehiengoak planteamendu abertzale

moderatuari arrazoia eman ziela adieraziz .
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« o han gritado las metralletas . Ha sido el silencio clamoroso de las

grandes tragedias y profundos desprecios: silencio de la mayoría, como

una losa, punteada de "noes" fáciles de distinguir'.734

Hortik aurrera, Euskal Herriak zer egin ahal izango zuen hausnartzeko

ordua zen, beraren ustez, entzuteko garaia zen, amorrurik gabe .

=Euzkadi ya ha hablado : sin ira pero con firmeza . (. . .) o primero

que hay que hacer es escuchar sin ira (ni rabietas infantiles) y con

serenidad' .735

El País egunkariak Euskal Herrian gertatutakoari garrantzia kentzeko

asmoz egin zuen irakurketa salatu zuen Scheiflerrek. Egunkari madrildarrak

Espainian onstituzioari emandako baietza gehiengoarena izan zela

azpimarratu zuen arren, artikulugilearen iritziz irakurketa bakarra zegoen :

« a pisoteada Euzkadi se abstiene consciente de que le pisan : ha

hablado como en las ocasiones solemnes en que sobran las palabras'.736

Pasarte honetan ere, euskaldunen handitasuna goi-mailako birtute gisa

goraipatu zuen idazleak .

Emaitzak aztertu ondoren, estatu espainarrak bi bide zituela baloratu

zuen:

a) Estatu-mailako garaipena erabiltzea eta, berdintasun nazionalaren

izenean, onartu ez zen onstituzioa irenstera behartzea, hauteskundeetan

euskal herriak bere nazio-kontzientzia agerian utzi zuela kontuan hartu gabe .

734 Ibid .
735 Ibid .
736 Ibid .

. .como si no hubiera pasado nada, como si lo que hayan dicho

esos pueblos y regiones pudieran hacer cambiar la manera de pensar

mayoritaria de Euzkadi que no acepta el planteamiento de base, que ni
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Berriz ere, eskubide historikoak -foruak- aldarrikatu zituen Scheiflerrek,

hauen ukapenak euskal nazio-kontzientzia onstituzio espainiarraren aurrean

indartu zuelakoan .

b) Bigarren bidea arrazoiarena zen, politikoa: herri-subiranotasunaren

nahiari erantzutea.

Bazegoen negoziaezina zen errealitatea: herriaren bizitza . Hori oinarrizko

eskubidea zen artikulugilearen iritziz . Herriaren talde-eskubidea zen arren,

idazleak bizitzeko giza eskubidearekin berdindu zuen .

Amaitzeko, 1 .876an bi politikari espainarrek, Castillo generalak eta

lobregateko kondeak euskal eskubideak gordetzearen aide egindako

adierazpenak gogorarazi zituen, bere aldarrikapena indartzeko .

" os números rojos del referéndum en Euzkadi" izenburuko

artikuluan, ose uis de Irisarrik erreferenduaren datuen balorazioa egin zuen,

1 .977ko ekainaren l5eko emaitzekin konparatuz. Berak zioenez, baiezkoaren

737 Ibid.
738 Ibid .
739 Ibid .

siquiera ha entrado en el juego . a conciencia nacional vasca se ha

afirmado en su postura histórica, la de sus derechos» .737

'El camino de la política, pero de una política real, clara, sincera y

constante (. . .) no al servicio de los intereses del poder central o sus

detentores, sino de la paz y de la colaboración. o la política del vencedor

(1) sino la única que puede aceptar Euzkadi, la de la soberanía del pueblo

vasco, aunque repetidas veces herida con empecinada y cada vez mayor

torpeza centralista • .738

=A Euzkadi no vengan a tener éxitos políticos : vengan a reconocer

una realidad, la de unos derechos y un pueblo empeñado en sobrevivir

como tal pueblo. Porque la vida no se negocia, es un derecho» .739
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aldeko alderdiek boto-kopuru handia galdu zuten aurreko hauteskundeetatik

erreferendura, batez ere UCD eta PS E alderdiek.

Hala ere, azkenengo pasartean, bi alderdi hauei besoa luzatu zien, eta

elkarrekin lan egiteko deja egin zien onstituzioaren erreferenduaren ondoren .

Herriaren deiari erantzun ziezaioten eskatu zien, horren truke, EA

onstituzioari obeditzeko prest agertuko zela azalduz .

"Unas cuentas electorales que no casan" izenburuko artikuluan,

erreferenduaren zenbakiei buruz idatzi zuen ose ari akua Zarandonak.

Honek ere, 77ko ekainaren l5eko hauteskundeen eta erreferendum

konstituzionalaren arteko konparaketa egin zuen . Artikulu honetan, beste testu

batean egindako balantzea kritikatzeaz gain, EA garaile suertatu zela eta (bere

Idazketan parte hartu ezin izanagatik) Euskal Herriak berea sentitzen ez zuen

onstituzioa errefusatu egin zuela frogatzen saiatu zen .

Beste aldetik, abstentzioaren atzean beldurraren eta presioaren botoa ikusi

zutenei erantzun zien akuak, presioa eta propaganda-bonbardaketa

baiezkoaren aldetik soilik egon zela azalduz . Hala ere, errefusapenak irabazi

zuela azpimarratu zuen: gehiengoak baletzaren aide egon arren, ez zen

onstituzioa onartu, eta hori ulertzeko, zenbakien argudioa ez zen nahikoa

740 Deia ; 78-XII-13
741 Deia; 78-XII-14

«De todos modos, amigos socialistas y amigos ucedistas, no se

mortfquen demasiado. a Patria es de todos, todos tenemos que luchar

por ella, P V ya anunció previamente que acataría la Constitución. Acaten

también ustedes la voz de nuestro pueblo» .740

Después de observar los resultados del referéndum en sí mismo,

puede afirmarse que el Pueblo Vasco, Euzkadi, Euskal Herria ha

rechazado la Constitución del consenso ajeno ; dando así, dentro de su

ámbito, respuesta al rechazo sistemático que el Parlamento español opuso

a todas y cada una de las enmiendas que nuestros parlamentarios

presentaron en relación con el texto del proyecto» .741
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izan . (Inpllzituki, Euskal Herrian onstituzioa ez onartzeko arrazoia Politikaren
arlokoa izan zela irakur daiteke artikulu honetan : zenbakiak eta indar-
kopuruak aurka egon arren, Herriak onstituzioa errefusatu zuen) .
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IV .1 .2.10 . Estatutuaren aurreproiektua,
eztabaidagai

Balorazioa egiteaz gain, Erreferenduaren ondoren, Estatutuaz hitz egiten

hasi zen iritzi-orrialdeetan, aurreproiektua eztabaidatzeko lehenengo bilerak

burutzen hasi ziren-eta .

Amatiñok "Euskara ez da dekretoz salbatuko" izenburuko artikuluan,

Estatutuak euskararen ofizialtasuna aurrikusi arren, hizkuntza legearen bidez

soilik ez zela salbatuko adierazi zuen .

Abertzaletasun independentistaren ideiarekin bat zetorren idazlea: legeek,

erakundeek, ez zuten herriaren -hizkuntzaren- existentzia bermatuko . Beraz

hizkuntza bizirik mantentzeko, subjektuek egindako apostua zen

garrantzitsuena . Estatutua izanda, estatu independentea izanda ere, euskara

galdu egingo litzateke, herriak erabiliko ez balu .

Amatiñok zioenez, euskara bultzatzeko neurriak argitaratzen baziren ere,

praktikan ez zen beraren erabilera bultzatzen, eta ez zuen uste ofizialtasunak

arazoa konponduko zuenik .

«Baina orduan ere izango da zerbait : edo goízegi dela, edo patxada

gehiago behar dela, edo ez dela radikalegia izan behar (. . .) Euskararen

problema errege-dekreto batez edo autonomi-estatutu baten agintez

konponduko dela pentsatzen duena ametsetan bizi da, .742

Euskara euskaldunen erabilerak soilik salbatuko zuela zioen .

'Estatutuarekin edo estatutu barik, euskararen etorkizuna

eguneroko praktikan dago• .743

Euskararen aldeko jarrera abertzalea goraipatu zuen, alderdien gainetik

742 Deia; 78-XII-10
743 Ibid .
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Carlos Claveriak sinatutako " uestro objetivo" izenburuko artikuluan,

Estatutuaren aldeko apostua egin zuen, beraren iritziz hori baitzen euskal

nazioaren helburua lortzeko bidea (Euskadi erakundeen bidez eraiki behar zen

errealitatea zen) .

Idazleak zioenez, aurrerapausuak eman ziren: aurre-autonomia, Euskal

ontseilu rokorra, 1 .977ko ekainaren l5eko hauteskundeak, etab . Baina hori
guztia ez zen nahikoa: Euskal Herria, nazioa izateaz gain, estatua ere baitzen,

foruen bidez bere autogobernua kudeatzen zuena . Antzinako demokrazia

aldarrikatu zuen Claveriak . Euskadi nazioa izateko eskubidearen legitimitatea,

iraganean oinarritu zuen, antzina subiranoa izan zen-eta .

Beraren iritziz, foru hauek ez ziren pribilegioak, euskal herriak lorturiko

askatasun-kuotak baizik . Era berean, milurteko demokrazia horren izenean, lege

hauek gaurkotu beharra zegoela zioen . Honez gain, nazioa eraikitzeko lana

euskaldun guztiena, baita ere Euskal Herrian bizi ziren guztiena zela azaldu

zuen.

744 Ibid .
745 Deia; 78-XII-14
746 Ibid .

»Betor ba estatutua, baina betoz ere euskaldunok batzeko,

alkartzeko eta euskaraz egiteko eta lantzeko kemena eta adorea» .744

a . . .dueño de unas leyes elaboradas por la costumbre, que nosotros

llamamos Fueros y por las cuales nuestro país se ha regido durante siglos

con una libertad que, (. . .), jamás pueblo alguno de Europa había

conseguido. Porque nuestra democracia es anterior a la Carta agna de

los Ingleses».745

. . .todos los vascos, a los de dentro y a los del exterior, y a todos

aquellos que residen en nuestro país vengan de donde vinieren queremos

gobernar nuestro país e influir en los demás pueblos 746
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Une horretara arte egindakoa aprobatxeaz gain, helburua handiagoa zela

zioen Claveriak : nazio-izaera berreskuratzea alegia . Hala ere, eta kontraesana

azaldu arien, Euskal Herria beti nazioa izan zela baieztatu zuen (diskurtso hori

abertzaletasun independentistak eragindakoa zen) .

747 Ibid .
748 Ibid .

« o obtenido ahora es aprovechable; no es mucho, pero existe . o que
hemos de realizar es más amplio, más fuerte y más representativo para

convencer a nuestro antagonista, el poder central, de lo que deseamos
recuperar y de lo que nunca hemos dejado de ser: una nación con todos
sus atributos~ .747

Eta hori lortzeko bidea Autonomi Estatutua zela uste zuen Claveriak.

Berrogei urteko diktaduraren ondoren, egoera politikoa nahasia zen eta

ezberdintasunak eta ezadostasunak zeuden arren, artikulugilearen iritziz,

,,politika ahalgarriaren artea» zen . Beraz, beren partikulartasun ideologikoak

baztertuz, alderdi demokratikoei, Euskal Herriaren aide -Estatutuaren alde-
burruka zezaten dei egin zien. Honez gain, frankismoaren arriskua oraindik ere

bazegoela azaldu zuen (mehatxu hori zegoen inplizituki) .

Bestetik, garai horretan egoera 1 .936koa baino hobea zela adierazi zuen .
Era berean, burgesiaren boterea handia zela-eta, gizarte-klase honi langileen

eskubideak kontuan har zitzala eskatu zion .

«Pero la burguesía carece en gran parte de humildad, comprensión y

patriotismo. Y aunque una parte de esa burguesía diga que defiende la

lengua y cultura vascas, debemos manifestarle claramente que la lengua

vasca es una cosa, los intereses de la burguesía otra, y los derechos de

los trabajadores otra muy distinta. Creo que esto ha de quedar

perfectamente claro, hoy y siempre» . 748
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IV.1 .2 .11 . EA ren barne-arazoak

Carlos Garalkoetxeak, garai hartan EBBko ehendakaria zenak, EA ren
egoeraz idatzi zuen " a Salud del P V" izenburuko artikuluan . Bertan, alderdi

jeltzalearen barruan ziren ezberdintasunak argitzera behartuta zegoela zioen,

batzuek banaketaz hitz egiten baitzuten .

Hala ere, barne-hauteskundeak eta gatazkak egon bazeudela aitortu zuen.

Bi arrazoi izan zitezkeela zioen Garaikoetxeak : EA ren barne-

funtzionamendua ez ezagutzea (demokrazioaren adibidea zen beraren ustez),

edota asmo txarrean eginda izatea . Hori guztia noiz gertatu zen - onstituzioa

erreferenduan errefusatu ondoren Estatutuaren inguruko eztabaida hasi

zenean- ez zela kasualitatekoa susmatzen zuela esan men, UCD eta PS Eren
jarrera salatuz .

749 Deja; 78-XII-16
750 Ibid .

'Quiero aclarar públicamente que todo esto es falso, y lo que es peor,

falso a medias» . 749

«Pero querer enlazar esta contienda electoral auténtica hasta la

extralimitación, significa especular malintencionadamente, con ánimo de

ensombrecer la imagen de un partido.75v

«Es casualidad que todo esto ocurra justamente al día siguiente del

referéndum constitucional y del eco evidente que ha obtenido la postura

del PIVV. Que todo coincida con los enfrentamientos en la elaboración del

proyecto del Estatuto, en los que se están poniendo de manifiesto

escandalosamente las posturas de los dos principales partidos estatales,

que se resuelven contra el anteproyecto que fue suscrito por todos los

partidos menos el PS E. En el momento en que UCD, en plena

inconsecuencia, desautoriza a sus representantes en la ponencia del
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Hazienda-autonomiaren aurka PS Ek zuen jarrera salatu zuen. Honez

gain, sozialistek afarroa proiektutik atera nahi zutela kritikatu zuen,

Garaikoetxeak herrialde nafarraren integrazioa oinarrizkotzat jotzen zuen-eta .

Estatuto, acusándoles de excesiva aproximación a las tesis

nacionalistas» .751

-Como si a los demás no nos hubiera preocupado encajar

constitucionalmente la presencia de avarra, a través del simple e

imprescindible derecho a ser parte (y yo añadiría que fundamental) de la

comunidad vascas752

Testuinguru honetan, norbaitek «udako sugearen»753 antzekoa bota zuela

zioen.

Politikari nafarrak EA ren barneko kohesio ideologikoaz konfidantza zuen,

garai horretan benetako ezberdintasunik ez zegoela, eta guztiek helburu bera

-Euskadiren nazio-askatasuna- zutela uste baitzuen .

- . . .no vamos a ser nosotros quienes facilitemos la tarea del

adversario, olvidando el objetivo que, por encima de todo nos une a los

militantes del Partido acionalista Vasco : la liberación nacional de

Euzkadi• .754

751 Ibid .
752 Ibid .
753 Udako sugearen kontzeptua kazetaritzan askotan erabilitakoa dugu ; adierazpen
horren bidez, la berririk ez dagoen udako garaian sortzen diren sasinotiziak edo
zurrumurruak izendatzen dira .
754 Ibid .
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IV.1 .2.12. Euskal arazoa

dei Errekaren zutabean argitaraturiko "El rey y los fueros" izenburuko

artikuluan, errege espainiarraren bisitaldi hipotetikoaz idatzi zuen, horrek,

'euskal arazoaz» benetan kezkaturik balego, euskal eskubide historikoak

errespetatzeko konpromezua hartuko zukeela esanez . uan Carlos erregeak esan

ornen zituen hitzak jaso zituen :

'Estoy preocupado por el País Vasco . e gustaría ir allí cuanto antes

yjurar los Fueros como ha sido siempre».755

Baina, hori gerta zedin, legeak eta ohiturak indarrean egon beharko

ziratekeela zioen .

755 Deja; 78-XII-22
756 Ibid .
757 Ibid .

'Pero pienso que para jurar la defensa de unas leyes y costumbres

es menester que las mismas estén vigentes y que el pueblo que vive bajo

su égida lo sepa» .756

Idazleak erregeari euskal errealitateaz informatu nahi ziola zioen

(»informaziorik ez badu»), euskal arazoa zeritzonaz kontzientzia-hartze zuzenagoa

izan zezan. del Errekak herri bat izatea barne-barnean sentitu arren, Estatutik

banatzeko asmorik ez zuela argi utzi nahi zuen; hau da, ez zela

independentziaren aldekoa, eta euskal foruen berreskurapena nahi zuela . Era

berean, 'indarkeriaren aurrean» euskaldunen bakezaletasuna azpimarratu zuen .

Amaitzeko, euskal eskubideak ez zirela pribilegioak, justizia-ekintza baizik

adierazi zion erregeari .

'Somos un pueblo y sentimos en la médula ese concepto . o

queremos separar nada, sino recuperar nuestra dignidad . Somos

visceralmente pacíficos . De un orden nacido de la paz hablamos como de

algo conocido. o deseamos privilegios, sólo justician 75 7
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Biolentzia euskal eskubideen ukapenaren ondorioa zela azaldu zuen . Hala

ere, «biolentoengandik» bereizteko beharra agerian utzi zuen («hiltzaile» hitza

erabili zuen hauek izendatzeko) .

« os están llenando la casa de asesinos -efecto- quienes se

empecinan en no conocer nuestros derechos -causa».758

Era berean, Ipar Amerikako Gobernuko arrazakeriarekiko zuen jarrera

kontraesankorraren bidez, estatu espainiarraren portaera bikoitza salatu zuen .

»A veces me viene a la memoria, como el martilleo de insensateces,

la estupidez racista del Gobierno norteamericano, mientras sus

representantes pregonan su abolicionismo y exigen, (. . .), el cumplimiento

de los derechos humanos a todas las naciones, al mismo tiempo que

practican el olvido total de su inviolabilidad en los pueblos indios, sin

hablar de la población negra, chicana, etc .» . 759

Beraz, bere ustez gezur horrekin amaitzeko, oraindik itxuragabeturik ziren

kontzeptuak argitu behar zirela zioen dei Errekak, pertsonalitateek publikoan

edo pribatuan beren kezkak azaltzen zituztenean .

758 Ibid .
759 Ibid .
760 Ibid .

«Así, quizás lleguen siquiera los ecos de esa clarificación a los oídos

responsables de haber escuchado sus propios lamentos. Entonces podemos

ver, ¿por qué no?, un panorama menos colmado de desesperanza» .76o

"El problema vasco. De la comprensión al reconocimiento del

derecho (o la comprensión e incomprensión de Gil Robles)" izenburuko

artikuluan, . R. Scheiflerrek Espainiako agintariek «euskal arazoaz» zuten

ikuspuntua aztertu zuen .

Aurretitulua bera, ,euskal arazoa», adierazgarria zen. Euskal Herrian

gertatzen zena, onstituzioaren errefusapenak islatu zuena, Estatuak

konpondu beharreko arazoa zuela baino ez zen, izatez. Arazo horren

* 368



irakurketak ezberdinak ziren Euskal Herrian eta kanpoan, edota abertzaletasun

instituzionaletik eta independentistatik ikusita, azken bi hauen ikuspuntutik

arazoa politikotzat definitzen bazen arren .

Erreferenduaren ondoren, . a Gil Robles ministrariak elkar-ulermenerako

egindako deiaren aurrean, artikulugilea pozik agertu arren, ez zuen uste elkar-

ulertze hau paternalismo bihurtu behar zenik. Berandu heldu zela zioen

Scheiflerrek, negoziazioan zehar egin izana beharko zukeelakoan ; hala ere

Estatutuari begira beharrezkoa zela uste zuen .

761 Deia; 78-XII-27
762 Ibid .

, Vuelven horas de negociación, con el Estatuto, etc . Ahí es donde se

pondrá a prueba, de nuevo, la capacidad de negociación, de comprensión,

de los dirigentes centralistas, sin prejuicios, sin adelantar ya desde

ahora, como el articulista, que se "rebasan las exigencias normales de

Autonomía"» .761

Beste aldetik, ministraria ,euskal arazoa» definitzeko orduan okertuta

zegoela agerian utzi zuen, Gil Roblesen aburuz sentimendu-arazoa baitzen, ez

politikoa. Hala ere, idazleak ez zuen ukatu nazio-kontzientzia izateko

sentimenduek garrantzi handia zutenik, abizenek -arrazak, etniak- baino

gehiago. Azalpen honen bidez, nazionala izateko borondatea, sentimendua,

azpimarratu zuen, abizenen bidez adierazitako arrazaren ezaugarrien gainetik .

,Porque el sentimiento pertenece al hombre y el sentimiento de su

nacionalidad vasca es parte de la identtif lcación del vasco, mayor que la

de sus apellidos (. . .) Es un sentimiento de defensa de su identidad, de

sus libertades, de respulsa de todo lo que no las respeta; es un

sentimiento de fervor por sus derechos y su alma vasca» . 762

Beste aldetik, euskal arazoa eskubide historikoekin loturik zegoela

azpimarratu zuen, hauen legitimitatea Estatu espainiarraren eta azio Batuen

onarpena baino aurrekoa zela adieraziz.
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=Porque el problema vasco es también y principalmente cuestión de

derechos, de sus derechos de pueblo y nación, muchos de los cuales han

sido y están siendo pisoteados (. . .) Para los vascos son sus derechos,

conocidos y practicados antes de ser reconocidos por las aciones Unidas y

ratificados por el Estado español, desde el mismo derecho a la

autodeterminación y autogobierno . Y, si el vasco es fiel a sus sentimientos,

cuando están en juego sus derechos y principios es constante hasta la

muerte y, aunque es capaz de pactar, es incapaz de cláudicar • .763

Euskal arazoaren arrazoi ekonomikoak ezin zirela baztertu zioen

artikulugileak, Bizkaia eta Gipuzkoarekiko ontzertu Ekonomikoen egoera

aipatuz (garai hartan ez zeuden indarrean) .

Azkenik, ministrariaren moderaziorako deialdiarekin ados zegoen Scheifler .

Beraren ustez, ez zen triunfalismoen garaia, lan egitekoa baizik.

oseba Eloseguik idatzitako "Para volver a reír, cantar y amar. . ."

izenburuko artikuluan, idazleak sentimenduak azpimarratu zituen . ronika

sentimentalaren itxuraz, Euskal Herrian bizi zen zapuzketa- eta biolentzia-

egoeraz kexu zen, zeuden bi biolentzia-motekin amaitzeko deialdia eginez,

gazteek maite, abestu eta barre egiteko gogoak berreskura zitzaten.

Artikulugileak zioenez, garai horretan bizi zen egoera, aurreko

errepresioaren eta zapuztearen ondorioa zen, gizakien oinarrizko eskubideak

errespetatzen ez direnean, pertsonak basati bihurtzen direla arrazonatuz. Beraz,

beraren iritziz, ETAren biolentzia politika zentralistari emandako erantzuna zen .

(Era berean, horrela, erakunde armatuaren prolektu-falta adierazten saiatu zen,

honen burrukaren esanahi politikoa murrizteko asmoz) .

763 Ibid .
764 Deia; 78-XII-28

«Y todo tiene su explicación . Una cerril y ciega política centralista

mantenida desde adrid nos ha llevado -por frustración- a contraer la

grave enfermedad incivilizada de la represalia. . . ', 764
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Askatasun-gerrak eta zapaltze-gerrak bereiztu eta azken hauek salatu

arren, ez zuen sinesten ETAren biolentziak zentzurik zuenik . Azken honen

legitimazioa zalantzan jartzeko, zuen atxekimendu murritza eta, beraren ustez,

planteamendu politikoen eza, aipatu zituen .

765 Ibid .

«Porque no veo sentido en una guerra revolucionaría, protagonizada

por un reducido sector de la juventud vasca, radicalizada en su

desesperación, cuyos planteamientos políticos se traslucen de sus actos: la

búsqueda de la desestabilización política de un sistema imperante en un

amplio mundo y cuyo poderío es equívoco» .765

Beste aldetik, biolentzia instituzionala kondenatu zuen, eta horren aurka

neurri politikoen beharra azpimarratu zuen . Amaitzeko, bakearen aldeko

deialdia egin zuen, euskal gazteek amodiorako denbora izan zezaten eskatuz.
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IV. 1 .2 .13. Euskal egoeraren azterketa

"El referéndum en Euzkadi : aproximación sociológica" epigrafepean

bilduta, ose Ignacio Ruíz de labuenagak eta avier Yarzak, erreferenduaren

ondoren, Euskal Herriko egoera politikoa aztertu zuten lau artikulutan :

"Aunque hayamos ganado", "Euzkadi, factoide político", "El revés de la

trama" eta "Ator, ator, etxera" .

au testu hauetan, erreferenduan izandako emaitzetan oinarrituta,

Euskal Herriari buruzko azterketa soziologikoa egiten saiatu ziren .

"Aunque hayamos ganado" izenburuko artikuluan, Euskal Herrian

erreferenduko emaitzek estatuan izan zuten irakurketa bera ez zutela

azpimarratu zuten bi artikulugileek . Zenbait faktore azaldu zituzten beren

azalpenean :

a) Abstentzioa ezin zitzaion hauteskunde-kolegioetarako distantziari

leporatu, hori garrantzi gabeko faktorea izan baitzen .

b) endea propaganda-bonbardaketaren aurrean aspertuta zegoen.

c) Beste aldetik, izandako jarrera ezberdinak oso politizatuak izan ziren,

eta hauen aurrean gutxi ziren indiferenteak .

766 Deia; 78-XII-29

..todos los vascos se vieron obligados a desempolvar sus atávicas

fidelidades políticas, los unos con rabia los otros con pasión, los unos con

actitud de asalto y los otros con actitud de trinchera, los unos por España,

los otros a pesar de ella y los más contra ellas 766

d) onstituzioak Estatuan eta Hego Euskal Herrian izan zituen ezaugarri

ezberdinak :
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767 Ibid .
768 Ibid .

, . . .el referéndum, que en todo el Estado español tenía un carácter

constituyente por definición, adquirió en Euzkadi un carácter

esencialmente opuesto, esto es, anticonstituyente . (. . .)

uertos los tradicionales demonios de la discordia (. . .), sin poder

elegir entre la tradición y el recambio, el proceso refrendatario quedó

reducido a saber si la Consitución recibía o no recibía el pase foral».767

e) arrerak eta botoen edukia ere ezberdinak izan ziren Hego Euskal

Herrian eta estatuan .

f) Eta, azkenik, erreferendua euskal herritarren arteko gatazkaren isla izan

zela, ez euskaldunen eta espainiarren arteko burrukarena, zioten Ruíz de

labuenagak eta Yarzak . ndoren, ideia hau sakondu zuten: euskaldunak

euskaldunen aurka .

«El significado del referéndum hay que encontrarlo en la dinámica

de ese contencioso, que no es, como suele creerse, una guerra civil entre

vascos y españoles, sino un contencioso entre propios vascos» . 768

Boto guztiek esanahi politikoa izan zutela, eta, horregatik, abstentzio

tekniko, naturala edo atmosferikoaz hitz egitea ameskeria baino ez zela

ondorioztatu zuten .

Amaitzeko, oso ondorio berezira heldu zíren bi idazleak :

«El contencioso disputado no tuvo lugar entre vascos y españoles,

sino entre vascos de diferentes alternativas, entre vascos de diferentes

Euzkadis, entre vascos que opinaban que el problema vasco podía

resolverse "post-constitucionalmente" y vascos que opinaban que el

problema es un problema pre-constitucional, entre quienes creían que el

vasquismo es algo anticonstitucional y los que prefieren ver como algo

para-constitucional. En otras palabras, el referéndum ha sido un
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replanteamiento, no sobre si España quiere esta Consitución sino sobre si

Euzkadi existe o no existe . ¿Posible? Dificil de creer, pero cierto . os

resultados del referéndum mismo lo confirman» .769

Argudio honekin lotuta, "Euzkadí factoide político" izenburuko

artikuluan, Euskal Herria benetan ote zegoen ala faktoide politikoa, hau da

aexistítu gabe existitzen den zerbaít», zen aztertu zuten Ruiz de labuenagak eta

Yarzak, faktoidea zelako ondoriora helduz .

7691bid .
770 Deja; 78-XII-30
771 Ibid.

»Todo el mundo continúa hablando y utilizando el término de

Euzkadi y País Vasco sin inquietarse por averiguar si existe o no Euzkadi,

si Euzkadi es un mito o un hecho, si es una realidad o es un factoide

político; algo que existe sin existir, algo que, como los agujeros negros del

cosmos por su misma falta de materia, se transforman en voraces núcleos

de energía indomable» .770

Horretan oinarrituta, bi iritzi ezberdin bereiztu zituzten :

- + . . .los defensores y luchadores del mito de Euzkadi, los que

apelando a la historia de Euzkadi, a su tradición, a sus derechos

históricos, al sentir de su pueblo, sostienen que Euzkadi existe, que es un

pueblo con una unidad interna y fronteras limítrofes, con esperanza de

futuro y responsabilidad de presente.

- (. . .) los que, basados principalmente en un positivismo jurídico de

sanciones administrativas y de hechos consumados, sostienen el banderín

del progresismo económico, o del antilocalismo igualitario, o de la ruptura

interna de los pueblos vascos, que según ellos, ha sido subsumidos en

caminos históricos muy dispares que hacen irreconocible todo rasgo común

entre ellos».771
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ehenengoak egon beharko litzatekeen tradizio historikoan oinarritzen

ziren bitartean, bigarrenek zegoen egoera erreala kontuan hartzen zuten .

Soziologo hauen iritziz, Euskal Herrian oso hetereogeneotasun handia

agertzen zen, oso ondo kokatuta geografikoki gainera. Eta, horregatik, Euskadi

ez zela existitzen ondorioztatu zuten .

a . . .hoy es más correcto hablar de dos, tres o cuantas se quieran, que

hablar de un solo Euzkadi . Euzkadi está tan roto ideológicamente y,

sobre todo, geográficamente, que ni siquiera se puede hablar de un

tafsmo vasco de reparto de feudos dentro de una armonía de fidelidad

ideológica».772

ndoren, beren tesla indartzeko (faktoide politikoa zela, eta ez

errealitatea), herrialdez herrialdeko hetereogeneotasuna azaldu zuten, eskualde

batzuetan beste batzuetan baino euskaldun-kopuru altuagoa eta nazio-

kontzientzia handiagoa zegoela argituz.

"El revés de la trama" izenburukoan, erreferenduaren inguruan izan

ziren emaitzak aztertu zituzten. Soziologo hauen ustez, baiezko botoa

abstentzioaren aurka eman zen, ez ezezkoaren kontra, hau da, abstentzio eta

baietza antagonikoak ziren. Teorialari hauen esanetan, baietza jarrera

espainolista zen bitartean, abstentzioa euskalduna zen . Ezetzaren aldeko

jarrera, berriz, euskalduna zen Gipuzkoan eta afarroako zenbait eskualdetan,

eta espainarra, Bizkaian .

772 Ibid .
773 Deia; 78-XII-31

«El voto a la abstención de Vizcaya y Guipúzcoa es un voto claro e

indiscutiblemente vasco, el voto abstención aumenta y disminuye

sistemáticamente con el aumento o ausencia de Inmigrantes en cada

municipio= .773
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"Ator, ator, etxera" izenburuko testuan, aurreko hiru artikuluetan

azaldutako teoriak oinarritzat hartuta ondorioak atera zituzten Ruiz de

labuenagak eta Yarzak.

Hauen ustez, Euskal Herria faktoide politikoa izan arren, abstentzioaren

gehiengoak euskaltasunaren isla izan zen. Diktaduraren ondoren, euskal

sentimendua lehertu egin zen erreferenduaren inguruan .

Soziologoek ziotenez, euskal sentimendu hori «biribil zentrukideen» legearen

arabera banatzen zen, Gernikako Arbolatik bost zirkuluetara. Erditik urruntzen

zen heinean euskal sentimendu hori leundu egiten zela azaldu zuten . Halaber,

euskararen mapa honekin bat zetorrela frogatu zuten .

Honez gain, beste ezaugarri bat ere azpimarratu zuten: abstentzioak

etorkin asko zeuden eskualdeetan ere arrakasta handia izan zuela, alegia .

Horregatik, euskal sentimendua berpizten ari zela ondorioztatu zuten, baina

sentimendu hori zuzenki zein zen argitu ez zela ere azalduz.

774 Dela; 79-I-3

«Esto no es otra cosa que un factoide ético . osotros preferimos

hablar de hechos reales y un hecho real es que la absoluta mayoría del

Pueblo Vasco ha expresado un tipo de vasquismo, y que ese tipo de

uasquismo, hoy por hoy, está ahí y merece respeto' .774
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IV.1 .2.14 . Euskarari emandako tratamendu
txarraren salaketa

" onstituzio hau derogaturik geratzen da" izenburuko bi artikulu

argitaratu zituen Deiak, 78ko abenduaren 16 eta l7an. E ko bi militantek

idatzita, berauek onstituzioaren euskarazko testua kritikatu zuten artikulu

hauetan. Hori zela era, hasieran onstituzioa euskaraz itzultzeko agindua

berari eman zioten arren, azkenean berak ez zuela itzulpen hura egin azaltzera

behartuta egon zen egunkaria .

« har bat: onstituzioaren aukerapena dela eta DEIAk, itzulpen hori

kaleratu baino lehen, bertako batek onstituzioa itzuli zueneko berna

eman men. rain, argipide bat ematea dagokigu: Gobernuak argitaratu

duena EZ DA DEIAn egindako itzulpena . Guk gurea adnlera bidali

genuen baina, bertatik jakinarazi zigutenez, azkenean beste itzulpen bat

onartu zuten, "ofizialagoa" zela eta•.77b

Dena dela, euskarari inplizituki -ez zaintzeagatik- emandako

tratamendu okerra salatu zuten artikulu horiek .

Aipatzekoa da, artikulugileek ziotenez, onstituzioak berak bere burua

indarrik gabe uzten zuela :

Horixe dio onstjtuzio honen euskarazko testuak, Disposapen

Derogatzailearen 3. puntuan: "Era berean derogaturik geratzen dira

onstituzio hontan ezartzen diren disposapen guztiakp77fi

Beste adibide batzuk ere aipatu zituzten:

775 Deja; 78-XII-16
776 Ibid .

∎8. artikuluan 2 . atalean Indar Armatuaz" (sic.) ari delarik, honela

dio onstituzio monarkiko honek: " ege organikoak, erakunde militarren

oinarríak arautuko ditu aurreko onstituzioko funtsen arabera" . Guk

dakigunez, aurreko onstituzioa 1 .931 ekoa da. Harrigarna! Erdarazko
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777 Ibid .
778 Ibid .

textoak, ordea, ez digu honelako pozik ematen". . . principios de la presente

Constitución" es aten baitu. 79.-2 artikuluan, (. . .) . Hara zera dioen :

"Akordio hauk balíakizuna izatekotan bertako kide gehiengoak (sic.)

onartuak izan behar ditu (resic.) onstituzioak ezartzen dituen gehiengo
bereziaren (. . .11) kaltetan" Gaztelaniaz, ez dakigu zergatik, "Sin perjuicio
de las mayorías especiales" esaten digu, gure poza, berriz ere, hondatuz

(. . .) , . 777

Euskararen erabilpenaren salaketa egin zuten ondorio gisa :

' ehenengoa: Estatuak, Gobernuak, Gorteek eta Parlamentar¡

guztiek erabili duten demagogia nazkagarria : 600.000 ale egin ornen
dituzte euskara itxurako .

Bigarrena: Euskarari egtndako iseka eta burla.

Hirugarrena: Dudarik balego texto hori aztertzean, argi ikusi dugu

inoiz eta ¡non ez dela onartuko euskarazko textoaren arabera inork bere
deretxoak eskatzea, Beraz, euskaraz apaingarri (?) hutsa dela.

augarrena: onstituzioak berak finkatzen duen tratamendu

diglosikoak "inaugurazio" pol¡ta eta oso egokia izan duela.

Bostgarrena : Patxi Iturriozek joan zen igandeko mitinean Bilbon
esan zuen bezala, gehigarrizko arrazoia eman digutela . Abstentzioaren

bidez osnstituzioari ezetz esateko' .778
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.2 . onstituzioaren
erreferendu-kanpainari
buruzko ondorioak

IV.2.1 . Egin

117.2.1 .1 . Eginek hasieratik onstituzioaren aurkako jarrera zuzena

hartu zuen . "Una Constitución para ser rechazada" epigrafepean

idatzitako 3 editorialetan onstituzioa errefusatzeko arrazoiak azaldu

zituen, egoera politikoaren azterketaren bitartez. Idazki horietan,

egunkaria ez zen irakurleak pertsuaditzen saiatu, argudioen indarraren

bidez konbentzitzen baizik. Beraz, ezezkoaren aldeko aldarrikapen hutsa

egin ordez, onstituzioak ekarriko lituzkeen kalteen azalpena egin zuen .

Egitura irekia zuten artikulu hauek ez zuten irakurlea premisetatik

ondorio zehatzetara eskutik eraman nahi .

onstituzioaren onarpenak Euskal Herriko egoera politikoan izango

lituzkeen ondorioak sakonki aztertu zituen egunkari abertzaleak, analisi-

itxura zuten artikulu hauetan. Zuzenki, onstituzioak euskal politikan,

kulturan, lurraldetasunean eta ekonomian izango zituzkeen eragin

negatiboak aztertu zituen. Hala ere, bere argudioak indartzeko datu

objektiboak eskaini zituen, eta ez iritzi soilak, irakurleak berak erabaki

zezan.

Eman zituen argudioak nazionalismo soziologikoarenak baziren ere

- onstituzioak lurraldetasuna, foruak, eskubide eta ohitura historikoak

eta euskal hizkuntza ukatzen zituela argudiatu baitzuen-, nazionalismo

politikoaren azalpenak ere agerian zeuden :

- onstituzioak euskal nazioaren existentzia juridikoki onartzen ez

bazuen ere, errekonozimendu-falta honek ez men bere izaera erreala

ukatzen .

*379*



- onstituzioak nazio bakarra -espainiarra- onartzen zuen . Hala

ere, beste nazioen existentziaren ukapenak lege-tesua paradoxiko bihurtu

zuen. Paradoxa honako puntu hauetan agerian zegoen :

a) azio espainiarra soilik onartzen zuen bitartean, Estatuko beste

nazioen existentzia onartzera behartuta egon zen, nazionalitatea

kontzeptua erabiliz . Hau da, nazio bakarra onartuz, Espainia

"nazionalitateen nazioa" zela azaldu behar izan zuen, ezin baitzuen

izendatu gabe utzi .

b) Autodeterminazio-eskubide politikoa ukatuz, autogobernatzeko

ahalmena Estatuaren emari bihurtzen saiatu zen . Hots, autogobernua

nazioen eskubidetzat aurkeztu beharrean, Estatuak emandakotzat

aurkeztu zuen .

c) onstituzioaren errefusapena nazionalismoa eta sozialismoa

batzen zituen ikuspuntutik egin zen, nazio- eta gizarte-askatasunaren

prozesuaren ikuspuntutik, alegia .

Abertzaletasun independentista edo erradikalaren hainbat

ikuspuntu azaldu zituen editorial-egileak egoeraren azterketan :

lurraldetasuna - afarroaren aldarrikapena-, foru-eskubideak, euskal

kultura eta euskara -naziotasunaren atalak ziren neurrian-, eta

langileen eskubideak -gizarte-askatasuna-. Hauek guztiak ikuspuntu

politikotik aztertu zituen, ez bakarrik ikuspuntu instituzional edo

soziologikotik .

Erreferenduaren ondorengo balantzean ere, artikulugileak ateratako

ondorioa politikoa izan zen: onstituzioak funtsezko oinarri ukaezina zen

autodeterminazio-eskubidea onartzen ez zuenez, Euskal Herriak sistema

osoa gaitzetsi zuen, ezarri nahi zen esparru politiko juridikoa errefusatuz.

Beraz, etorkizun politikoa bide horretatik at kokatu zuen

abertzaletasun independentistak, legitimitate konstituzionala onartzen ez

zuen-eta. Horrek ere baldintzatu zuen Estatutuaren erreferenduan
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hartutako jarrera, koherentea izan baitzen: Estatututa onartu ez zen

esparru politikoan oinarrituta zegoela eta, beraz, ezin zuela onartu .

IV. 2.1.2 . Abstentzioaren eta ezetzaren aldeko argudioak ere aurkitu

ziren Eginen argitaraturiko onstituzloaren inguruko iritzi-artikuluetan .

Era berean, alderdi zein gizarte-sektore ezberdinetatik heldutako iritziak

nahastu ziren bere orrialdeetan . Asko eta ezberdinak izan ziren

ikutututako gaiak : emakumearen ikuspuntua, autodeterminazio-

eskubidea, giza arazoak, ekonomia eta naziotasuna, besteak beste .

Ikuspuntu hauek guztiak Eginen zabaltasun ideologikoaren

adierazleak izateaz gain, garaiko nahastearen isla ere baziren. Horrela,

ezker instituzionaleko alderdietatik autodeterminazio-eskubidea

aldarrikatzen bazen ere, ezker abertzaleko aldarrikapenetik bereiztu

beharra azpimarratu zen. Bestetan, ezker Instituzionaletik batez ere, giza

arloko argudioak -gizarte-askatasuna- azaldu ziren, nazio-arazoei baino

lehentasun gehiago emanez . Abertzaletasun independentistan, berriz,

gizarte-arazo hauek nazio-askatasunarekin batera aztertzen eta

aldarrikatzen ziren .

EA k eta ESEIk abstentzioaren aldeko argudioak eskaintzeaz gain,

ezetzaren jarrera kritikatu zuten, errefusapena onstituzioaren alde onena

ukatzea baitzen . Estatutuaren inguruan zehaztu ziren argudioak

aurreratu ziren ahalgarritaslin politikoaren aide . . . EA ren ustez,

erakundeak beharrezkoak ziren "Euskadi" eraikitzeko; hau da, onarpen

juridikoa lortzen saiatu zen . Abertzaletasun independentistaren

ikuspuntutik, aldiz, erakundeak egoteak ez zuen nazioa zegoela

bermatzen. Beste aldetik, autogobernurako ahalmen moderatuaz hitz egin

zuten abertzale instituzionalek, «erradikalengandik» bereizteko. EA ren

diskurtsoan ezker abertzaletik edo E A etiko bereizketa inplizitua zegoen ;

horregatik ez zion onstituzioari ezetz esan, ez zituen bide instituzionalak

itxi nahi eta . Beraz, esparru konstituzionala onartuz gustatu ez arren-,

horren barruan burrukatzeko asmoa azaldu zuen : etorkizuneko ateak

zabalik uzteko beharra adierazi zuen, praktika politikoan askatasun-

kuota gehiago lortzeko asmoz .
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IV.2 .1 .3. Abertzaletasun instituzionalaren eta abertzaletasun

independentistaren arteko berezitasunak -ezberdintasunak- nabariak

ziren hainbat artikulutan . ehenengoaren diskurtsoan aldarrikapen

politikoak baino gehiago, juridikoak, sozialak eta kulturalak nagusi ziren

bitartean, bigarrenean, autodeterminazioa eta independentziaren

erreibindikazioa nagusitu zen. Zentzu honetan, esan beharra dago

Aranaren aldarrikapen politikoa egin zela C. Santamariaren " a 'pasión"

de Sabino Arana" artikuluan, pertsonaiaren goraipamenaren gainetik .

Era berean, abertzaletasun instituzionalak burruka armatuetatik

bereiztu beharra, islatutako beste kezka dugu .

Horrekin lotuta, bi abertzaletasun-mota hauen arteko

ezberdintasunak nabariagoak ziren EEren eta HBren arteko lehian . Bi

arlotan ziren bien arteko ezberdintasun nagusiak: burruka armatuaren

beharraz eta proiektuaren ahalgarritasunaz . Alderdi bien arteko

diferentziak askoz nabariagoak izan ziren gero Estatutuaren inguruan:

lehenengoak lege autonomikoaren aide agertu ziren; independentistek,

aldiz, ez zuten onartu .

Bi abertzaletasun hauen arteko lehia ere egunkariaren barruan

emandakoaren isla izan zen. Azterturiko garaian, EEren eta HBren aldeko

sektoreek elkarren aurkako burruka egin zuten Eginen kontrolaz

jabetzeko . Gatazka bigarrenen aide erabaki zen .

- Euskadiko Ezkerrak aeuskal nazioa eraikitzeko» bide instituzionala

defendatu zuen, eta, horregatik, ez zion ezetz esan onstituzioari . Era

berean, ETAren biolentzia gaitzetsi zuen . ElAko zuzendaritzak ez zuen

bideragarria ez zen alternatibarik onartu, eta aukera seguruetan soilik

oinarritu zuen bere estrategia politikoa, sistemaren aurkako aurrez

aurreko burruka baztertuz .

Euskadiko Ezkerraren nazionalismoa ezkertiar modura definitzen

zen, baina ez iraultzailea, eta bere estrategia politikoa estatu-estrukturen

barruan kokatuta zegoen . Alde batetik, EA tik bereiztuta ezkertiarra

izateagatik, eta, beste aldetik, abertzaletasun politikoaren oinarriei uko
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egin zion, proiektu politikoaren bideragarritasunaren aide . ario

naindiaren " a izquierda abertzale, camino de alzaga" eta X .

arenaren "Constitución, lucha armada y movilización de masas"
izenburuko artikuluetan nabarmendu ziren bi abertzaletasun-mota hauen

arteko ezberdintasunak .

- Herri Batasunak eta E A ek, berriz, ez zuten esparru

konstituzionala onartu eta ezetzaren aide agertu ziren erreferenduaren

aurrean, eta oraindik gaur egun ere ez dute onstituzioak ezarritako

eremu politikoa onetsi . onstituzioaren errefusapenaren bidez erreforma

osoa arbuiatu eta funtsezko oinarri politikoak -nazio- eta gizarte-

askatasuna- defendatu nahi zituzten .

IV.2.1 .4 . Beste artikulu batzuetan, epa Aulestiaren " as minorías
nacionales en Europa" izenburuko testuan esaterako, sozialismo

zientifikoaren argudioak aurkitu ditugu . Hauetan, abertzaletasun

iraultzailea ikuspuntu marxistatik justifikatzen saiatu zen, nazionalismo

erromantikotik bereizteko asmotan . Dena dela, Aulestiaren artikuluan argi

gertatu zen sozialismo zientifikoak dimentsio subjektiboa azaltzeko zuen

ezintasuna. Bestalde, Gurutz auregik euskal nazionalismoari buruzko

hausnarketa zientifikoa eskaini zuen " os tres nacionalismos"
izenburuko artikuluan .

IV.2.1 .5 . Editorialei buruz esan dugun legez, Eginen zenbait iritzi-

artikuluren ezaugarria txosten-itxura Izatearena da . Hau da, iritziaren

bidez irakurlea pertsuaditzen baino gehiago, argudioen bitartez

komentzitzen saiatu zen; horretarako datuak ematen ziren, egoeraren

azterketa «objektiboak» eskainiz . Analisi hauetan ario politiko ezberdinak

ikertu ziren . Beraz, itxura zientifikoa zuten ikerketen bidez irakurleak bere

iritzi propioak izan zitzan bilatzen zen .

Independentzia ikuspuntu marxistatik justifikatu zuen . Guíak

" arxismo, independentismo en la izquierda abertzale" izenburuko

artikuluan . Halaber, honako artikulu hauetan egoeraren analisia eskaini

zen: E . ópez Adánen -Beltzaren- "Euskadi ante la normalización
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europea. Todas las fuerzas burguesas pueden ponerse de acuerdo

para combatir la revolución" eta " a resistencia al fascismo

democrático puede endurecerse en Euskadi Sur" eta . Aulestiaren

" as minorías nacionales en Europa" izenburuko artikuluetan, hain

zuzen ere .

IV.2 .1 .6 . onstituzioak Euskal Herriaren autodeterminazio-

eskubidea ez onartzea izan zen errefusatzeko beste argudio bat .

onstituzioak nazio espainiarra onartzen zuen soilik . Horren aurrean,

Euskal Herriaren independentzia eskatu zen, aldarrikapenaren

zilegitasuna honako argudio hauetan oinarrituta :

- Alde batetik, argudio historizista azaldu zuen Eginek "Una
Constitución para ser rechazada" izenburuko editorialean . Euskal

Herria antzina independentea izan zela adierazi zuen, independentziaren

aldarrikapenaren legitimitatea frogatzeko .

- " a pasión de Sabino Arana" izenburuko artikuluan, C.

Santamariak euskal politikariaren aldarrikapen independentista

azpimarratu zuen .

- HASIk sinatutako "El P V ha renunciado al independentismo.
a manifestación de HB el 28 de octubre fue necesaria" izenburuko

artikuluan, independentismoa eta burruka iraultzailea batera jotzeko

beharra azaldu zen, folklorismoa eta nazio-aldarrikapen kultural hutsaren

aurka. Autodeterminazio-eskubidea beti planteamendu iraultzaileetatik

egin beharra argi utzi nahi izan zuen artikulugileak .

IV.2 .1 .7 . riterio koantitatiboak erabili ziren erreferenduaren

emaitzak balioztatzeko . Hala ere, errefusapena zenbakietan aztertu bazen

ere, egindako irakurketa politikoa izan zen. Azterketan argi geratu zen

Erreformaren porrota Euskal Herrian, onstituzioa gehiengoz

-abstentzioa eta ezezko botoak gehituz- errefusatua izan baitzen, horren

arrazoia politikoa izanik.
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Dena dela, datuen interpretazio ezberdinak argitaratu zituen Eginek,

horretaz jarrera homogeneo bat ez izanik. Horrela "Erreferendumari
buruz birplanteaketa orokorra?" izenburuko artikuluan . Auzmendi

Aierbek bere irakurketa propioa eskaini zuen, Eginek abenduaren 9an

argitaraturiko editorialean egindako emaitzen azterketa zuzena ez
zelakoan. Auzmendik ez zuen onartu arbuioa kontzientzia osoaz egin

zenik, eta abstentzioaren arrazoi ezberdinak azaldu zituen,

homogeneotasun-falta honek estatu-sistemarekiko hausturarako

oztopoak jartzen zituela esanez (zeharki, indar-bilketa aldarrikatu zuen) .

Era berean, "El referéndum y sus resultados" izenburuko

artikuluan, onstituzioaren aldeko apostua egin zuten estatuko alderdi

ezkertiarren porrota azpimarratu zuen ESEIko Estatutuaren proiekturako

omisioak.

IV.2.1 .8 . onstituzioaren erreferenduaren ondoren, Autonomi

Estatutuaren eztabaida has¡ zen Egineko orrialdeetan. Debate honetan

aurkitu dugun azpimarratzeko ezaugarria, aniztasun ideologikoa izan da :

lege autonomikoaren aurre-proiektuaren aide zein aurkako iritziak

nahastu ziren garai hartan argitaratutiko iruzkinetan .

a) Aldeko iritzien artean honako hauek ditugu :

Ahalgarritasunaren argudioa azaldu zen autonomiaren proiektuaren

aide . Autodeterminazio-eskubidearen aldarrikapen politikoa baztertu gabe

-eskakizun ideologikotzat joz-, proiektu autonomikoaren

bideragarritasuna azaldu zuen ESEIk 'E estatuto de autonomía, un
instrumento que facilite la articulación de Euskadi" izenburuko
artikuluan. Gutxienekoa zela adierazi arren, estatutua euskal nazioa

eraikitzeko tresnatzat aurkeztu zuen .

Halaber, ahalgarritasun politikoa defendatu zuen . Zubimendik

"Estatuto de autonomía: no lo pongamos más difícil todavía"

izenburuko artikuluan .
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Beste aldetik, Estatutuaren prozesua bultzatzeko, prozesu osoari

buelta emateko indar nahikorik ez zegoela -udal hauteskundetan ezer

aldatuko ez zela- argudiatu zen .

Argudio hauek sakonean azaldu ziren urtebete geroago Estatutuaren

erreferenduaren inguruan.

b) Estatutuaren aurkako argudio nagusia honako hau izan zen :

onartu ez zen onstituziotik sortua zela, hau da, Euskal Herriaren

ikuspuntutik, legitimitaterik gabeko Estatutua zela . alegia. . Amilibiaren

"Euskadi puede ser un país frustrado" izenburuko artikuluan,

esaterako, gakoa ez zen nolako Euskal Herria nahi zen eztabaidatzea,

Estatutua legitimoa zen ala ez baizik ; eta artikulugileak ezetz uste zuen,

prozesu osoaren legitimitate-falta agerian utziz .

"El Estatuto: después de 40 años, esto" izenburuko artikuluan

beste legitimitate bat eskatu zuen . Añuak, AS alternatibaren oinarriak

kontuan hartuko zituzkeena, alegia .

Zentzu berean, funtsezko oinarri baten -lurraldearen-

errefusapenean oinarritu zuen bere oposizloa Patxi Zabaletak "Al

anteproyecto de estatuto de los parlamentarios . Enmienda a la

totalidad" izenburuko testuan .

Prozesuan herri-partaidetasunaren bazterketa ere egon zen

errefusapenaren oinarrian, lren " I: siete razones para rechazar el

Estatuto" izenburuko artikuluan, besteak beste .

IV.2.1 .9 . Politikaren diskurtsoaren aztarnak agertu dira -batzuetan

inplizituki bazen ere- azterketan zehar:

- onstituzioa errefusatzeko arrazoirik nagusiena Estatuko nazioen

existentziaren ukapena izan zen . Era berean, afarroarako prozedimendu

berezia ezarriz euskal nortasuna ukatu nahi izatea salatu zuen Eginek

" os quieren separar de avarra" izenburuko editorialean .
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- Euskararen aldarrikapen kultural hutsa egin beharrean,

naziotasunaren elementu modura aldarrikatu zen "Una Constitución
para ser rechazada (II). a cultura vasca y el euskera, marginados"
izenburuko editorialean eta . . ujikaren "El anteproyecto de

estatuto es disglósico en el tratamiento del euskera" izenburuko

artikuluan, esaterako .

- onstituzioaren errefusapena nazio- eta gizarte-askatasun

prozesu baten barruan kokatuta zegoen . Beraz, argudiatzeko orduan arlo

guztiak ikutu ziren. Iritzi guztiak eta hetereogeneoak agertuz, guztien

ezaugarria sistemaren aurkako iritziak izatea zen, sistemaren aurkakoak .

Biak batzen saiatu zen . Guiaren " arxismo, independentismo en la

izquierda abertzale" eta Aulestiaren " as mayorías nacionales en

Europa" izenburuko artikuluetan .

- ontzientzia politikoari, herria izatearen borondateari, hau da,

elementu subjektiboari, garrantzia eman zitatzion hainbat artikulutan :

" onstituzioa emandako arbuioaren ondoren" izenburuko

editorialean, Beltzaren "Ante la normalización europea (y III). a

resistencia alfascismo democrático puede endurecerse en Euskadi
Sur" eta . Aulestiaren " as minorías nacionales en Europea"

izenburuko artikuluetan, besteak beste .

- " a "pasión" de Sabino Arana" izenburuko artikuluan,

Aranaren nortasun politikoa aldarrikatu zuen C . Santamariak,

goraipamen pertsonala baztertuz .

- " a manifestación de Herri Batasuna el 28 de octubre fue

necesaria. El P V ha renunciado al independentismo" izenburuko

artikuluan, abertzaletasun independentista iraultzailea izan beharra

azaldu zuen HASIk, EA ren abertzaletasun folkloriko edo kulturalaren

aurrean.

- Abertzaletasun politiko edo independentistaren ikuspuntutik,

subjektua Euskal Herri angilea zen, baina ez herri soziologikoa, politikoa

baizik, talde zehatz batean ez ordezkatua, orokorra, generikoa baizik . . A .

* 387



Barandiaran, A. Pelaez eta T. ongil, ezker abertzaleko ordezkariek "Ante

las movilizaciones del 17 de noviembre en Euskadi, El CGV,

herramienta de la reforma de Suárez" izenburuko artikuluan azaldu

zuten legez .

Badiou filosofoaren ideia bereganatu zuten artikulugileek : ez dago

nazionalismo politikoa iraultzailea ez bada, Estatuaren aurkakoa ez

bada.779 Baina beti dago, bere ustez, beste nazionalismo erreakzionarioa,

arraza- eta nazio-nagusitasunean oinarritutakoa, Politikarik gabekoa

(kasu honetan. nazlonalismo soziologikoaz soilik mintza daiteke) .

779 BADI U, A . Ikusi 527. oharra
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IV.2.2. Deia

IV.2.2 .1 . Egunkari honetan agertu ziren iritzi guztiek - RTren
"Calabazas para ellos, entre nosotros unidad" izenburuko

artikulokoak izan ezik- onstituzioaren aurrean abstentzioaren aldeko

jarrera defendatu zuten .

Abstentzioaren aldeko argudio nagusiak honako hauek ditugu :

a) onstituzioak euskal eskubide historikoak onartzen ez zituenez,

abertzaleek ezin zuten onartu eta baiezkoa eman .

b) Frankismoarekiko aurrerapausua zela eta, ez zuten guztiz

arbuiatu nahi.

e) Hala eta guztiz ere, onstituzioak eraturiko esparru politikoan

estrategia kokatzeko prest agertu ziren abertzale instituzionalak .

onstituzioa errefusatu arren, horrek ezarritako eremuaren barruan

estrategia politikoa kokatzeko prest agertu ziren, obeditzeko prest, E . Ruiz
Ceberioren "Algunas razones para la abstención" eta " a abstención :

lo contrario del anonimato", I. Bonetaren " is razones para la
abstención" eta . de Uriarteren "Abstención: razones de una actitud"

izenburuko artikuluetan besteak beste .

IV.2.2.2. onstituzioaren erreferenduan Deiak editorialik argitaratu

ez bazuen ere, abstentzioaren aide kokatu zen. Honez gain, abertzaletasun

Instituzionalaren lekukoa hartu zuen, eta honen ezaugarriak aipatuak

izan ziren hainbat artikulutan :

- Euskal foruen -eskubide historikoen- aldarrikapena egin zen

testu askotan, independentzia eta autogobernua oso epe luzerako

helburutzat aurkeztuz. dei Errekaren "El rey y los fueros" izenburuko

artikuluak euskal foruen ukapena biolentziaren sorreran kokatu zuen .

- Euskaldunen ikusmen erromantikoa dugu abertzaletasun

instituzionalaren ezaugarria . oblezia, bakezaletasuna, sen berezia . . .
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ziren, besteak beste, euskaldunen ezaugarriak, dei Errekaren "El roble

dormido" eta . . Iriarteren "Reafirmar lo vasco, denunciando lo

extravasco y negando lo antivasco" izenburuko artikuluetan azaldu

zenez .

- riterio historizistak nagusitu ziren euskal foruen aldarrikapena

legitimateko . . . de Iriartek "Unidad de acción de todas las fuerzas

vascas amantes de la libertad" izenburuko artikuluan, esaterako,

abertzaletasun iraultzailea kritikatu zuen, euskal tradiziorekin loturik ez

zegoelako, historian inoiz eman ez zelako eta antinatura eta ez-zientifikoa

zelako .

- Euskara elementu kultural gisa agertzen zen, euskal tradizio

kulturalaren arlo edo atala zen neurrian; euskaltasunaren elementu

objektibo soila .

- Sabino Aranaren goraipamen eta ikusmen erromantikoa egiten

zuten artikulugileek, pertsonaiaren balioa azpimarratuz eta bere esanahi

politikoa baztertuz . Goiriaren 'Arana Goiri'tar Sabin" eta A. Amezagaren

"El hombre, el fuero y avarra" izenburuko artikuluetan Sabino Arana

erromantikoa aurkitu izan dugu.

W.2.2.3. Biolentziaren salaketa ere agertu zen Deian argitaraturiko

iritzi-artikuluetan. bai ETArena bai estatuarena.

a) ETAren eta ezker abertzaleren biolentziaren salaketan, arazo

politikotzat jo beharrean, gizartiartzat aurkezten zuten iritzi-emaleek :

ETAkideak bide okerra hautatu zuten eurkal herritarrak ziren-eta . Ezker

abertzaleren jarreren salaketa . Azkarragaren 'El poder, al pueblo" eta

Amatiñoren " egoziorik onena, euskaldunak saldu" izenburuko

artikuluetan aurkitu dugu, besteak beste .

b) Estatuko biolentzia ere salatu zuten iritzi-emale askok, euskal

eskubide historikoen ukapenean oinarrituta . Beste aldetik, bide poliziala

ez zen biolentziaren irtenbidea aurkitzeko egokiena modura agertzen . dei

Errekaren 'El Roble dormido", E. Ruiz Ceberioren 'También eso es
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violencia" edota . R. Scheiflerren "Cansancio, escepticismo"
izenburuko artikuluetan agertu zen estatuaren biolentziaren salaketa .

Era berean, biolentziaren mehatxua erabili zen estatuko agintariei

zuzenduriko mezuetan : biolentzia euskal eskubideen ukapenaren ondorio

logikoa zen-eta .

c) Bi biolentziaren salaketa agertu zen beste artikulu batzuetan : E.

Amezagak sinaturiko "Carta abierta a un amigo de adrid" eta ' os
problemas se resuelven, no se combaten" edo . . Iturregiren 'Ez bata,
ez bestea" izenburuko idazkietan, esate baterako .

IV.2.2.4. Gizarte-egoera normalizatzea zen abertzaletasun

instituzionalaren beste helburu garrantzitsua ; abertzaletasun moderatua

bakezale gisa agertu zen, bakea lor zezakeen indar bakar modura. Hori

lortzeko tresna garrantzitsutzat jo zuten Estatutua -autonomía- lortzea.

Bakearen aldeko argudio hau askotan agertu zen Estatutuaren

erreferenduan, geroago ikusiko dugunez .

IV.2.2.5. Estatuko agintariek egindako abstentzioaren aurkako

kanpaina eta baiezkoaren aldeko propaganda ere salatua izan zen Deiako

orrialdeetatik . omunikabideak erabiltzea, baiezkoaren aide indarrak

biltzea, erakundeez ballatzea, etab . kritikatua izan zen . R. Scheiflerren

"Cansancio, escepticismo`, E. Ruiz Ceberioren ' a abstención, lo
contrario del anomimato" eta 'El anuncio más televisado" izenburuko

artikuluetan, besteak beste .

IV.2.2.6 . Politikaren diskurtsoan -abertzaletasun iraultzailearen-

zenbait aztarna aurkitu dugu azterketan zehar :

- Herri politikoaren kontzeptua agertu zen I. Anasagastiren "El

hombre que entendió al pequeño pueblo" izenburuko artikuluan .

Idazki honetan, artikulugileak "herri txikiaz" hitz egin zuenean, ez zuen

soziologikoki muga zitekeen herri-zati batez ari, zehaztu gabeko herriaz

baizik, euskal populua izateko kontzientzia zuenaz, hain zuzen ere.
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- Euskal arazoa deitutakoa konpondu beharra zuen botere

espainiarrak bakea lortu ahal izateko. Horregatik, ia inor ordezkatzen ez

zuela esan arren, sektore iraultzaiiearen aurka gehiegikeria erabiltzera

behartuta zegoen, . R. Scheiflerrek sinatutako "Reto del ministro o

llamada al derecho" izenburuko artikuluan salatu zuen legez (Estatuak

bere ezintasuna agertu zuelakoan) . Arazoa politikoa zen, eta konpondu

egin behar zen euskal gizartea baketzeko . Euskal eskubideak onartu arte,

abertzale bat horien aide burrukatzeko prest egongo zen bitartean, ez zen

koonponduko eta .

- Erakundeak ez ziren nahikoak naziotasuna bermatzeko, herriak,

subjektuak, apostua egiten ez bazuen . Amatiñok idatzitako "Euskara ez

da dekretoz salbatuko" izenburuko artikuluan, Estatutuak euskararen

ofizialtasuna aurrikusi arren, hizkuntza ez zela legearen bidez soilik

salbatuko adierazi zuen . Abertzaletasun independentistaren ideia honekin

bat zetorren idazlea : legeek, erakundeek ez zuten herriaren

-hizkuntzaren- existentzia bermatzen. Beraz, hizkuntza bizirik manten

zedin, garrantzitsuena subjektuek egindako apostua zen ; estatutua

izanda, estatu independientea izanda, euskara gal zitekeen, herriak

erabiliko ez balu .

IV.2.2.7 . Beste artikulu batzuetan, artikulugileak abertzale edo

nazionalisten botojoera ezberdinez kexatu ziren. Estatuko indarraren

aurka, euskal fronte batu baten ideia aldarrikatu zen. Asmo hori argi

azaldu zen Amatiñoren "Bi eta bi. . . hiru" eta E. norren " esedez,

oraingoan batera!" izenburuko iruzkinetan .

IV.2.2.8. Erreferenduaren inguruko balantzean, abstentzioarekin

Euskal Herriak irabazi zuela ondorioztatu zuten . Horrek adrilgo

agintariak Euskal Herriaren asmo nazionalak kontuan hartzera behartzen

zituela azaldu zuten Espainiako agintariei zuzenduriko mezu guztiek,

onstituzioa onartu ez zela ohartaraziz : Amatiñoren "Euzkadiko

Plazan ", . R. Scheiflerren "¡A ver si ven!", . . de Irisarriren " os

números rojos del referéndum en Euzkadi" eta . . akuaren "Unas
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cuentas electorales que no casan" izenburuko artikuluetan, besteak

beste .

1V.2.2.9 . Balorazioa egiteaz gain, estatutuaz ere hitz egiten hasi zen

iritzi-orrialdeetan, garai horretan aurreproiektua eztabaidatzeko lehenengo

bilerak burutzen hasi baitziren .

Estatutuaren kanpainan Deiak parte zuzena hartu zuen eztabaida

horretan. Abertzaletasun instituzionalak hasieratik Estatutuaren

proiektuaren aldeko iritziak plazaratu zituen, prozesu autonomikoa

komunikabideetan ere .

Euskal eskubide historikoak berreskuratzeko tresnatzat aurkeztu

zen lege autonomikoa. C. Claveriak sinatutako " uestro objetivo"
artikuluan Estatutuaren aldeko apostua egin zuen, bere iritziz euskal

nazioaren helburua lortzeko bidea baitzen.

1CV.2.2.10. Euskal Herria izan behar zen nazio gisa aurkeztua izan

zen, oraindik existitzen ez zen izakunde politiko modura . Eta hori

eraikitzeko beharrezkoak ziren euskal erakundeak eta Estatutua bera . "Ei

referéndum en Euzkadi: aproximación sociológica" epigrafepean

bilduta, ose Ignacio Ruíz de labuenagak eta avier Yarzak

erreferenduaren ondoren, izandako emaitzetan oinarrituta, Euskal Herriko

egoera politikoa aztertu zuten honako lau artikulu hauetan : "Aunque
hayamos ganado", "Euskadi, factoide político", "El revés de la
trama" eta "Ator, ator, etxera" .

Azterketaren ondorioz, Euskal Herria existitzen ez zen faktoide

politikoa zela azaldu zuten. Hala ere, horren aurrean bi jarrera ezberdin

zeudela zioten: ohitura eta tradizioetan oinarritutako Euskadiren mitoa

bizirik mantentzen zutenena, eta, beste aldetik, progresistek, nazionalistak

ez zirenek, defendatzen zutena . Gero ikusiko dugunez, bi Euskadi

ezberdinen ideia sakondu zen Gernikako Estatutuaren inguruko

eztabaidan.
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IV.3. Gernikako Estatutuaren
erreferendu-kanpaina

IV.3.1 . Egin

IV.3.1 .1 . Iritzi zuzenik, ez

Eginek ez zuen Estatutuaren inguruko artikulu editorialik argitaratu,

beraz, ez zuen bere iritzi propioa agerian utzi . onstituzioaren erreferenduan

eztabaida irekia izan zen bezala, Estatutuaren inguruko partaidetasuna zabala

izan zen, eta, kolaboratzaileen iritziak ezezik, beste sinadura asko ere aurkitu

ditugu hainbat artikulutan . Baina, kasu honetan, artikulu gehienak iritzi

berekoak dira, abstentzioaren aldekoak hain zuzen . Edo, hobeto esanda,

Egineko iritzi-orrialdeetan agerturiko uste orokorra, Estatutuak euskal

subiranotasun nazionala bete ez zuela adieraztea izan zen, lege autonomikoak

autodeterminazio-eskubidea onartzen ez baitzuen, eta, Euskal Herriko nazio-

nortasuna garatzeko baino areago, aldarrikapen nazionalak murrizteko tresna

baitzen.



IV.3.1 .2. Abertzaletasun independentista

"Desde Soria al Pueblo Vasco" izenburuko artikuluan, ETA ( )-ko 55

presok eta independente batek Estatutuak nazio-subiranotasuna ukatzen zuela

azaldu zuten, abertzaletasun independentistaren zenbait oinarri azalduz .

Alde batetik, erreforma politikoa frankismoaren jarraipena zela salatu

zuten, eta bando batetik zein bestetik euskal presoak erabiltzen saiatzen zirela

azpimarratu zuten.

Beste aldetik, Espainiako eta Frantziako gobernuen arteko elkar-laguntza

ere kritikatu zuten, horren helburua euskal nazioa isilaraztea zela esanez .

Horren aurka, euskal herriaren portaera bikaina goraipatu zuten Soriako

presoek. Testu honetan, herriaren dimentsio militantea azpimarratuta zegoen,

herri-mugimenduen bidez eraginda . Beraz, autoreek herri politikoaz, ez

soziologikoaz, hitz egin zuten .

780 Egin; 79-IX-30

«En estos últimos tiempos, coincidiendo plenamente con los intereses

de la Reforma, el Gobierno francés ha iniciado una operación de "limpieza"

de refugiados vascos (. . .) Culminar el criminal acoso a los luchadores

vascos, borrar los brotes de lucha de liberación nacional y social en Ipar

Euskadi y, en definitiva, negar ciegamente el pleno concepto nacional de

Euskadi, son los objetivos de la fraternal colaboración Giscard-Suarez» .780

« . ..estamos profundamente impresionados con el comportamiento de
nuestro pueblo que con las movilizaciones populares, huelgas de hambre,

encerronas, etc . en pro de la Amnistía y en denuncia de la dramática

situación de los refugiados está escribiendo de nuevo una brillante página

de nuestra historia y demostrando cual es su concepción sobre la libertad

y la paz auténticas y la admirable predisposición a continuar luchando
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hasta arrancarlas, sin caer en la ridícula trampa estatutaria que la

burguesía y sus colaboradores le están tendiendo' .781

Era berean, amnistia preso hauen aldarrikapen nagusia zela esan arren,

hau ez zen «askatasuna berreskuratzea soilik», independentzia eta sozialismoa

lortu ondoren gertatuko zen prozesua baizik. Hau da, testu honetan amnistia

aldarrikapen politikoa zen .

'El concepto de amnistía pleno y auténtico entronca con las raíces de

nuestra lucha; debemos de ser conscientes que mientras no sea reconocida

la soberanía nacional vasca, mientras se ponga en tela de juicio la

euskaldunidad de afarroa, mientras que el imperialismo nos separe de

los hermanos de Ipar Euskadi, mientras se marginen nuestra lengua y

culturas y siempre que una minoría oprima y explote a la mayoría, no

podremos consideramos plenamente libres. Sabemos que estas exigencias

implican la Independencia y el Socialismo y ésta es nuestra meta finak . 782

Herriaren burrukak espetxeetatik aterako zituela azaldu zuten presoek,

askatasuna burgesiari kendutako lorpena izango zelako ustea adieraziz.

Gernikako Estatutua, aldiz, langileentzako tranpatzat jo zuten, merezi ez

zuten sana, estatutuak burrukan funtsezkoa zen oinarria ukatu baitzuen.

ege autonomikoa hasiera-puntua baino gehiago, dena lotuta, ondo

lotuta gainera, utziko zuen bukaera zela zioten, afarroa euskal erakundeetatik

kanpo jarriko zuena, Euskal Herriko nazio-berreraikuntzarako tresna ez zena .

781 Ibid .
782 Ibid .
783 Ibid .

' a lucha de nuestros padres y la desarrollada posteriormente que

tantas vidas y sacrificios costó no merece en absoluto el miserable premio

de un Estatuto que comienza aceptando la negación de lo más sagrado

para el pueblo vasco: su soberanía nacionab . 783
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784 Ibid .
785 Ibid .
786 Ibid .

. . .se tolera en aras del pacto y del consenso que afarroa quede

aislada del contexto institucional que quiere imponernos el cerril

centralismo burgués. Sólo la cobardía o sucios intereses político-

económicos pueden justifccar el que se afirme que a partir de tal muro

estatutario pueda iniciarse el proceso de reconstrucción nacional de

Euskadi».784

EA ren portaera salatu zuten euskal presoek, UCDren papera hartzeaz

gain, nazio-subiranotasunaren defentsari uko egin ziolako, oroarekin itunak

onartuz eta errepresioaren partaide bihurtuz . Euskadiko Ezkerraren jarrera ere

kritikatu zuten, azken alderdi honek amnistiar! mamin politikoa kendu nahi

ziolako .

. . . al plegarse a la maniobra burguesa, utilizando un lenguaje
pseudo-marxista e insultante contra quienes nos oponemos radicalmente a

la antiobrera, antidemocrática y antivasca faena estatutaria, sirviendo de

disimulado colchón de Izquierda vasca para la derecha de mismo título y

no dudando en manipular nuestra situación de presos y en desvirtuar el

profundo sentido que para el pueblo trabajador vasco ha tenido y tiene la

amnistía».785

Beraz, euskal herriak bi aukera hauen artean erabaki zuela zioten :

a) Batetik, Estatutuaren aldekoa, aukera erreformatzailea, ez-iraultzailea,

independentzia eta sozialismoa lortzeko bidea oztopatzen zuena.

'Es por ello que no podemos más que recomendar el rechazo

absoluto al Abrazo de la oncloa» . 786

b) Bestetik, frankismoarekin apurtu zuen aukera, independentzia eta

sozialismoa eskuratzearen aide ateak zabalduko zituena, AS alternatiba hain

zuzen ere .
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« a otra, una alternativa que implica una ruptura definitiva con el

franquismo que, moribundo desea reformarse y sobrevivir, ruptura sin la

cual resulta imposible comprender una auténtica situación democrática en

Euskadi. ( . . .) Se trata de la alternativa táctica de AS» .787

Presoen iritziz, alternatiba honek soilik konponduko zuen euskal arazoa .

Honen puntuak ez onartzeak, euskal herri langilearen burrukak errepresioa

areagotzera eramango zuela ohartarazi zuten . AS alternatibaren oinarriak

negoziaezinak zirela zioten . Hauek funtsezkoak ziren, oinarrizko lege

unibertsalak, euskal herri langileari -subjektu politikoari- zegozkionak, eta

onartuko ez ziren bitartean, ez zen benetako demokraziarik egongo .

. ..sólo podrá hablarse de democracia en Euskadi cuando el pueblo

trabajador vasco posea : amnistía total, libertades democráticas plenas,

mejoras en las condiciones de vida de las masas trabajadoras, oficialidad

del euskera, disolución de las F P y sustitución por otras a las órdenes

del Gobierno Vasco, Estatuto amplio de autonomía elaborado por todas las

fuerzas progresistas actuantes en Euskadi, que abarque a afarroa y

permita el ejercicio del derecho de autodeterminación, etc . . .».788

"Por una sola vez, carta abierta a nuestros detractores" izenburuko

artikuluan, Telesforo onzonek, ezker abertzalearen aurkako kanpaina

salatzeaz gain, abertzaletasun independentistaren oinarrian ahalmen militantea

zegoela azpimarratu zuen .

onzonek ezker abertzalearen aurkako kanpaina salatu zuen

hauteskunde-bezperan . Batez ere, beste abertzaleen erasoak izan ziren

mingarriak. Traidoretzat jo zituen abertzale horiek, adibide biblikoa erabiliz .

787 Ibid .
788 Ibid .
789 Ibid .

«Siempre resulta triste, a media noche, oír cantar al gallo» . 789

Bi abertzaletasunen arteko burruka publikoaren aide agertu zen .
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«Es lástima que la confrontación directa y pública propuesta con

tanta inistencia por Hem Batasuna a los dirigentes del P V no hubiera

sido en su día aceptada por éstos' .790

Baina, hori garrantzitsua bazen ere, eta emaitzei garrantzia kendu gabe,

beste zerbait garrantzitsuagoa zela zioen onzonek: ahalmen politikoa alegia,

zenbakien arabera neurtu ezin zena, subjektibitateak, subjektu militanteak

eragindakoa .

«Una causa de iberación acional no es un problema aritmético. Un

impulso nacional no se cifra en una ecuación aritmética . Bolibar, Daoiz y

Velarde, Sabino de Arana, no se miden por una suma mayor o menor de

un determinado porcentaje . Sabino, en arrazabal, se hallaba solo. ¡Y hay

que ver lo que nos trajo! Son terrenos distintos, son fuerzas diferentes . Y

lo que en ellos cuenta no es tanto el número como la capacidad -en un

momento histórico determinado- de entrega total, de disposición al

sacrificio supremo, de aceptación consciente y heroica de las consecuencias

de una determinada actitud, de fe en lo que predica, etc.' .791

Subjektibitatearen, subjektu militantearen, garrantzia azpimarratu zuen

boto-kopuruen gainetik Telesforo onzonek. Horregatik, pertsonen hautaketa

politikoa azpimarratu zuen irizpide koantitatiboen gainetik (Sabino Arana

bakarrik egon arren, beraren heredentzia politikoaren garrantzia ez zuen inork

zalantzan jartzen) . Beraz, euskal abertzaletasun independentistaren -edo, une

zehatz horretan, Herri Batasunaren- emaitzen garrantzia ezin zen, beraren

ustez, zenbakien arabera neurtu, eta horregatik boto gehiago edo gutxiago

izateak ez zion zilegitasuna ematen edo kentzen .

onzonek esan zuenez, militante aitzindarien talde txikia nahikoa zen

proiektua aurrera eramateko, eta hauen balioa, ahalmen politikoa (kualitatiboa)

ezin zen zenbakien irizpideen bidez neurtu . ilitanteen eta boto-emaleen botoak

ez ziren berdinak, autorearen iritziz, eta bien indar politikoa ere ez: lehenengoek

790 Ibid .
791 Ibid .
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edozein sakrifizio egiteko prest zeuden bitartean, bigarrenen ekintza politiko

bakarra botoa ematea zen-eta .

«Se trata del demente mundo de los visionarios que ha solido

vencer, casi siempre, a los respetables cuerdos de turno . Por eso me

permito recomendaros, amigos . . . que no apliquéis mañana la misma

medida a los diferentes porcentajes que salgan de las urnas (. . .) Una cosa

es contar garbanzos y otra contar voluntades (. . .) Y sabed leer la diferente

fuerza con que, a través de cada voto o de cada abstención, se anuncia el

futuro de Euskadi» . 792

Horregatik, Herri Batasunaren garrantzia, eta horrekin batera

abertzaletasun politikoarena, azpimarratu zuen erreferente gisa, etorkizunean

ere pisu politiko handia izango zuelakoan .

	Y os va a ser imposible sin contar con Hem Batasuna construir una

Euskadi nada seria ni estable» .793

Amaitzeko, Herri Batasuna gizarte-arlo askotako proiektuen biltokia zen

neurrian, aberatsa zela zioen, barne-ezberdintasunak areagotu nahi zituztenei

erantzunez .

Egun berean, "Estatuto general del estado vasco" izenburuko

artikuluan, 1 .931ko izarrako Estatutuaren zenbait pasarte argitaratu ziren,

Euskal Herriaren onarpen juridikoaren adibide gisa eta bi estatutuen arteko

konparaketa eginez.

Ramón Bajoren "El derecho de autodeterminación" izenburuko

artikuluan, abertzaletasun independentistaren aztarnak aurkitu ditu

ikertzalleak . Honez gain, abertzaletasun instituzionalaren eragina ere nabarla

zen diskurtsoan .

792 raid .
793 Ibid .
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Autorearen iritziz, herri izateaz hitz egin ahal izateko, herriak hiru

ezaugarri izan behar zituen :

Arrazaren teoria gaindituz, herria izatearen kontzientzia (borondatea) -

azpimarratu zuen Bajok. Hori edozein momentutan gerta zitekeen, eta une

horrek prozesu politikoaren hasiera-puntua (gertakizuna) xedatuko zukeen ; ez

zatekeen serie baten ondorio logikoa, historian apurketa sortuko zukeen unea

baizik.

Baina nazioa izan zedin, herria nazio bihur zedin, lurraldearen beharra

azaldu zuen autoreak. Zentzu honetan, herriaren aide soziologikoaz mintzatu

zen, etnia eta lurraldetasunaren ideiekin lotuz . Honez gain, borondatea

ezaugarri garrantzitsutzat jo zuen naziokidea izateko .

794 Egin ; 79-X-26
795 Ibid .
796 Ibid .

«a) a existencia de una peculariedad lo suficientemente acusada ;

b) la conciencia de esa singularidad ; y c) la voluntad decidida de

mantenerla» . 794

» . . .la comunidad debe tener precisamente conciencia de pueblo. o

cual, como es lógico, puede sobrevenir en cualquier momento histórico, que

marcará, por consiguiente, la alborada de un pueblo nuevo» .795

« as necesita indispensablemente de su espacio geográfico donde

asumirla . Y, entonces, surge la nación como fenómeno socio-político. (. . .) El

pueblo, antes lo dye, tiene una base étnica. Pero al constituirse en nación,

incluye forzosamente dentro de su territorio a individuos de otras

comunidades en aquel establecidos por las corrientes migratorias . Pues

bien, dichos sujetos gozarán automáticamente de la nueva ciudadanía por

el solo hecho de la residencia continuada en el país, siempre que tal sea

su voluntad y se muestren dispuestos a participar en las

responsabilidades comunitarias». 796
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Bajoren ustetan, autodeterminazio-eskubidea nazioa osatzen zuen herriari

zegokion soilik, hau da, lurralde batean bizi zen herri etnikoari zein borondatez

osatutakoari .

797 Ibid .
798 Ibid .

, . . .el pueblo soberano, en su realidad nacional, tiene la potestad

inderogable e imprescriptible de escoger su propio destino. Esto es, ni más

ni menos, el derecho de autodeterminación, cuya práctica se inserta

obligadamente en el concepto de nacionalidad, hasta el punto de que la

nación privada del mismo por una coerción externa deviene

inevitablemente una nación oprimida• . 797

Beraren ustez, autodeterminazio-eskubideak aukera ezberdinak eskaintzen

zituen. Herriak, bere subiranotasunaren jardunean, honako hauen artean

erabaki ahal zuen :

1 ) retención absoluta de la misma, o independencia; 2) trasmisión

parcial en beneficio de un concepto jurídico más amplio de comunidad,

distinguida ésta por intereses y objetivos afines, o confederación de

pueblos; 3) dejación de la soberanía o sumisión claudicante a un poder

extraño, . 7s8

Azkenengo aukera honek nazioaren desagerpena ekarriko zukeela zioen

Bajok . Era berean, beste bien artean bat aukeratzeak ez zuela bestea ukatzen

ziurtatu zuen.

Beraz, Estatutuarekin edo bera gabe, estatuaren baimenaz edo haren

aurka, autodeterminazio-eskubidea euskal nazioari soilik zegokiola zioen, hau

da, eskubide politikoa zela eta nazioaren desagerpenarekin soilik amaituko zela .

Porque con Estatuto o sin Estatuto, a tenor o en contra de los

preceptos constitucionales y quiéralo o no la potencia dominadora, la

autodeterminación es un derecho inmanente a la nacionalidad vasca, y

* 403



799 Ibid .

únicamente si, ésta, por obra y gracia de nuestras propias culpas,

feneciera, se extinguiría también aquél». 799
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IV.3.1 .3 . azio-subiranotasuna versus Autonomi
Estatutua

oxe Real Urrutiak Bartzelonatik idatzitako "«Eso» de Gernika"
izenburuko artikuluan, Estatutua onartu ez zen onstituziotik jalo zela-eta,
hasieratik herriaren nahia kontuan hartu gabe sortua izan zela salatu zuen .
Honez gain, sel egun geroago hauteskundeetan aurkeztuko zen Estatutua

adrildik zuzenketa askorekin itzuli zela azpimarratu zuen autoreak .

Bestalde, Estatutuan, autodeterminazio-eskubidea eta euskal
lurraldetasuna ez onartzeaz gain, beste arazo politikoak baztertu zirela ere
salatu zuen .

800 Egin ; 79-X-19
801 Ibid .

a. . . . no se reconoce el derecho a la autodeterminación, no se reconoce
su unidad nacional y territorial, queda fuera de Euskadi avarra y no se
determinan las relaciones con Euskadi orte, cuestiones tan importantes

como el euskera y Euskaltzaindía, las F P, poderes legislativos, ejecutivo
y judicial, y un largo etc., no se contemplan en "eso" que se le quiere
imponer al Pueblo Vasco • .800

Horregatik, lortutako Estatutua deserdirapen administratibo hutsa zela

zioen Real Urrutiak, hau da,

a . . . lo conseguido sólo es una descentralización administrativa, con
una carta que regule las relaciones entre la comunidad autónoma y el
Estado central• .801

Beste aldetik, 1.978ko urriaren 28ko bakearen aldeko manifestazioak ere bi

errealitate ezberdin agerian utzi zituela azaldu zuen autoreak : bata bide

instituzionala erabaki zutenena -usoek ordezkatutakoa -, eta bestea,
independentzia eta sozialismoa lortu arte etsiko ez zutenena -aurpegia

odolduta duen herritarrek ordezkatutakoa-.
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Beraren ustez, euskal herriak -subjektu politikoak- ez zuen etsiko

independentzia eta sozialismoa lortu arte, bide instituzionala aukeratu zutenak

oztopatzen saiatu arren .

«Pero hay una cosa clara y muy definida en el Pueblo Trabajador

Vasco a pesar de los muchos intentos por camuflarla : el combate por la

independencia y el socialismo, combate que está y estará en marcha, y no

se detendrá ante el freno que las fuerzas reformistas le tratan de

poner« .802

ertxe Ruizek idatzitako "El Estatuto de Gernika: una salida

capitalista al problema nacional" izenburuko artikuluan, Gernikako

Estatutua euskal nazio-arazoa konpontzeko tresna izan beharrean, Francoren

garaian sorturiko nazio- eta gizarte-askatasun prozesu iraultzailea geldiarazteko

baliabide gisa erabili nahi zela salatu zuen .

«Por ser peligroso el desenlace del proceso revolucionario iniciado en

Euskadi en tiempos de Franco (debido a la capacidad movilizadora

adquirida por el pueblo) y serle inasimilable al sistema dicho movimiento,

no tardaron mucho en encontrar una salida favorable para ellos, para el

capitalismo, valiéndose de un cambio aparentemente sustancial en la

forma de opresión, esto es, la democracia burguesa- .803

802 Ibid .
803 Egin ; 79-X-21

Era berean, batzuek horrela saldu nahi arren, Gernikako Estatutuak ez

ziola euskal nazio- eta gizarte-askatasunaren arazoari irtenbiderik eskaini

azpimarratu zuen Ruizek . Alde batetik, burgesiak arazo ekonomikoa alderdien

eta sindikatuen arteko «itun sozialaz» konpondu nahi zuen bitartean, Gernikako

Estatutuaren bidez nazio-arazoari irtenbide «burgesa» eman nahi zion,

Espainiako batasuna kolokan jarri gabe .

«El Gran Vencedor por medio de este Estatuto de autonomía será la

burguesía vasca, que por medio de la descentralización económica

obtendrá un marco, potencialmente al menos, adecuado para consolidar
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804 Ibid .
805 Ibid .

su ganancia, para compartir el poder político y para ser frenadas las

alternativas nacionales no asumibles por la burguesía : la

autodeterminación y la independencia» .804

Gizarte-klase horren helburua -beste herri-burrukak (amnistiaren

aldekoa, nuklearren aurkakoa . ..) kontuan hartu barik- bake soziala lortzea

zela azaldu zuen idazleak . Horregatik, demokrazia formalaren aurka azaltzeaz

gain, abstentzioaren beharra aldarrikatu zuen, ez bozkatzea erreforma-prozesu

osoari ezetz esatea baitzen.

'Hay que recalcar también que la abstención supone a la vez la

ruptura, que no es ir a las urnas a decir sí o no a este Estatuto, sino que

es apartar a un lado toda esta Reforma que nos quieren hacer tragar . Es

luchar por lo que veníamos haciendo hasta ahora, por una Euskadi

independiente y socialista, por los medios de lucha antes mencionados,

por los cuales iremos creando unos contrapoderes en los que nuestras

luchas se enfrentarán directamente al sistema, . . . » .805

Hots, abstentzioak demokrazia, erreforma, deslegitimatu zuen, Ruizen

iritziz . Era berean, independentzia eta sozialismoaren aldeko burruka herri-

mugimenduek eragindako 'kontrabotereetan» oinarritzen zen, hauen bidez

sistemari aurrez aurre egiteko .

Hau zela eta, ez zuen abstentzio hutsa eskatu, baizik eta, horrez gain,

herri osoari manifestazio eta mugimenduetan parte hartzeko deialdia zabaldu

zion. Herri-burruka Estatutuaren onarpenarekin ez zela amaituko aurrikusi

zuen. Autoreak azaldu zuenez, euskal nazionalismo independentistaren

ikuspuntutik funtsezkoak ziren oinarri guztiak -indedependentzia, sozialismoa,

amnistia. . .- bete arte, ez zen burruka amaituko, eta lege autonomikoan ez ziren

aldarrikapen horiek jasoak izan.

«Si verdaderamente estamos dispuestos a llevar adelante todas las

luchas, ya nos pueden venir con cualquier Estatuto, que nuestros objetivos
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806 Ibid .

de lucha serán claros e inamovibles y seguiremos luchando por la

amnistía total ; por la independencia de Euskadi y el socialismo libertario;

por la libertad de expresión ; por la libertad sexual; y contra todas las

formas de opresión capitalista, que no cuestiona este Estatuto. . .». 806
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IV.3.1 .4. Estatutua arloz arlo

Ikerketa honetan aipatua izan denez, E A en barruan kokaturiko
mugimenduak gizarte- eta nazio-askatasunaren inguruko burruka ezberdinekin

lotuta egon dira, fronte askotatik proieku politiko berean parte hartuz .
Horregatik, aipaturiko garaian, Gernikako Estatutuaren aurkako argudioak arlo

ezberdinetatik justifikatu zirela ikusi du ikertzaileak .

a) Ekonomia

uis C. uñez, EHB ren barne-eztabaidarako materialean oinarriturik,

Estatutuak eskaintzen zuen hazienda-autonomiaz mintzatu zen "Hazienda

autonomia" izenburuko artikuluan. Estatutuak eskainitako ontzertu
Ekonomikoak, lorpena izan arren, gutxiegi zirela azaidu zuen soziologoak .
Beraren ustez, autonomia fiskalak ez zuen autonomia ekonomikoa bermatzen,

horretarako finantza-autonomia beharrezkoa baltzen .

«Honela, ontzertu Ekonomiko sistemari nire lehen kritika hau

izango litzateke: lortutako konpetentziak fiskal alorrean mugatzen direla

eta finantziar alorrean egiazko konpetentziarik ez dagoela• .807

Hori ezezik. Gizarte-Asegurantzaren kudeaketa ere aldarrikatu zuen

benetako autonomia ekonomikoa lortzeko. Honez gain, kontzertuen ordez,

komenioak sinatu beharraren aide agertu zen, honela berdintasun-egoeran

negoziatu ahal izateko .

Rontzertu sistemak adrilek ezarritako kopurua Euskal Gobemuak,

buru makur, ordainduko duela suposatzen du . Era berean kontzertu

sistema horrek afarroaren sarrera Hego Euskadin galerazten du,

horretarako bere gaurko onbenio sistemaren beherapena eskatzen baitio.
Euskal Herriko Batzarre azionalak defendatzen duen onbenio sisteman,

807 Egin; 79-X-11
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berriz, ordaintzeko kopurua bi parteek berdintasunez negoziatuko

lukete».808

"Estatutuarekin krisis ekonomikoa gaindituko da" izenburuko

artikuluan, E. Ameraunek baieztapen hori burgesiak erabilitako argudio faltsua

zela salatu zuen .

«Entzun ditugun gauza batzuen artean zera da, Estatuto honekín

krisis ekonomilcoa gaindituko dela alegia . Hotako gauza bat alderdi

burjes* batt, P Vri, entzutea ez da harritzekoa, bainan arxista edo

eninista batek esatea, pelcatu mortala da . . .» . 809

Berak zioenez, euskal burgesiak nazioarteko mailan galdutako

protagonismoa berreskuratu nahi zuen, eta horretarako tresna Autonomi

Estatutua litzateke .

«Eta hortik datorkio Espainíako estatutoan botere politiko baten

beharra eta hori Autonomia Estatutoaren bidez tort dezake . Burjesia*

honek, bere posizíoak sendotzeko, Euskal Herriko industria birberritu

beharrean aurkitzen da eta proiekto hori aitzinera eramateko botere

politikoaren beharra dauka».810

Halaber, zenbait aurreikusmen negatibo iragarri zituen autoreak,

langileriaren kalterako. (Denbora igaro ahala, euskal egoera ekonomikoan eragin

handia izan zuten berak garai horretan azaldutako faktore batzuk) .

«Gure artean ere hotako zerbait gertatuko zaigu . Teknologia berriko

industriak ezarri behar dira, produktibitate handikoak, irabaziak

handitzeko (petrokimia, etektronika, transformatuak. . .) eta industria

zaharrak, siderurgia bezala, baztertuak edo sektore publikoak asorbituko

ditu. Bien bitartean, langabezia oraindik gehiago ugarituko zaigu. (. . .)

808 Ibid .
* Horrela jatorrizko testuan
809 Egin; 79-X-18
* Horrela jatorrizko testuan
810 Ibid .
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Hemen paktu soziala sartuko zaigu eta paktoaren bidez, betí, langileria da

galtzaile».811

"Un asalariado lee el Estatuto" izenburuko artikuluan, . artulek

Estatutuak ez zituela euskal langileen lan-baldintzak hobetuko salatu zuen,

lege autonomikoak langabezia eta krisialdia amaitzeko benetako neurririk

aurrikusten ez zuelako .

«Esto es lo preparado por la burguesía para el pueblo trabajador

vasco: hambre, más paro, y explotación sin fin" .812

Bukatzeko, ez zitzaion ironia falta gizarte-babesean aurrerapausua eman

zela esateko .

811 Ibid .
812 Egin ; 79-X-19
813 Ibid .
814 Egin ; 79-X-20

Tengo que decir algo positivo del Estatuto, no todo iba a ser

oscuridad y maldad ; está previsto que se transfiera al CGV, sin cortapisas

ni ambigüedades la Asistencia Social ; así que ya podremos pedir limosna

como se apruebe-.813

"¿Qué suerte espera a los trabajadores con el Estatuto?" izenburuko

artikuluan, Antton Ibargurenek Estatutuak langileen interesen aurka jotzen

zuela salatu zuen. Alde batetik, onstituzioak ezarritako liberalismoa ontzat

ematen zuelako ; eta, bestetik, nazio-arazoari irtenbidea eman nahian, gizarte-

askatasuna baztertzen zuelako . Autorearen aburuz, burruka biek, nazionalak

eta sozialak, elkarrekin oan behar zuten, bataren eta bestearen arteko

lehentasunik gabe (azken ideia hau abertzaletasun Independentistan maiz

agertzen zen) .

'¿ o venimos reiterando constantemente que la liberación nacional y

la social están íntimamente ligadas y que son complementarias y que no

pueden concebirse la una sin la otra, dado que guardan una indisoluble

relación dialéctica en la que no es posible la una sin la otra? .8 14
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Ez zuen uste sistema ekonomikoa euskal agintarien eskuetan uzteak berez

justizia soziala ekarriko zukeenik, eta gizarte-askatasuna nazio-

askatasunarekin batera lortu behar zelakoan zegoen .

815 Ibid .
816 Ibid .

¿Qué es lo que pretendemos, entonces? ¿Resolver unilateralmente

la liberación nacional? (. . .) ¿ os damos por satisfechos con cambiar de

explotadores y de opresores? ¿Pensamos que los intereses de la burguesía

y del capital de Euskadi son diferentes y que nos van a ofrecer un sistema

de relaciones auténticamente social y justo? . . .» . 815

Autoreak ez zuen uste Estatutuak gizarte justizia zekarkeenik, are

gutxiago kanpora joandako kapitala bertan inbertituko ez bazen . apitalak,

bertako arazoak -langabezia, krisialdia, lan-egoera txarra . . .- konpondu

beharrean, Euskal Herriko garapenaren izenean zapalkuntzan jarraituko zuela

pentsatzen zuen-eta.

¿ o será más bien que lo que se pretende es hacer trabajar más,

explotar más, bajo el pretexto de hacer una Euskadi próspera, para que al

final los resultados vayan siendo acumulados por los mismos de siempre?

¿ o van a ser una vez más, los trabajadores quienes van a producir el

capital que va a hacer posible que con el mismo les sigan explotando,

sometiendo, reprimiendo, imposibilitando el logro de sus objetivos de

liberación y de creación de un nuevo tipo de sociedad? . . .' . 816

"Economía vasca y Estatuto" izenburuko artikuluan, Estatutuak

izendatutako sistema ekonomikoa kritikatu zuen okin Alkortak; batetik, euskal

ekonomia espainiarren eskuetan uzten zuelako eta, bestetik, produkzio-

harremanetan aldaketarik ez zegoelako .

Alkortaren esanetan, plangintza ekonomikoaren lerroak edo oinarriak

honako hauek ziren : a) merkatu-ekonomiaren malgutasuna, b) industria

nuklearraren hedapena, c) langileen eskubideak mugatzen zituen angilearen
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Estatutua, d) degradazio ideologikoa eta desmobilizazioa, eta, azkenik, e)

zapalkuntza,

» . . .garantizada por el artículo 17 del Estatuto, que permite a los

hertzainak* y sobre todo a las F P, su intervención en cualquier momento

y por cualquier causa» .817

Estatutuaren onarpena, zegoen egoera ekonomikoa -liberalismoa-

normalizatzeko urratsa zela zioen Alkortak, lege autonomikoa onartzeak krisia

eta arazo ekonomikoak gainditzeko aurrerapausorik eman ez zuela

ondorioztatuz. Hots, nazio-subiranotasuna ukatzeaz gain, Estatutuaren

idazleek giza gatazka gainditu ezin izango zutela uste zuen autoreak, hori oso

arriskutsua izan zitekeelarik.

» os responsables del crimen estatutario nos niegan la soberanía

nacional, nos separan de afarroa, nos prometen más y más represión. o

podrán evitar la crisis, el paro, el descontento, el conflicto social.

¡Cabalgan sobre una pantera!» .818

. R. Castañosek, Iko omite Ejekutiboko kideak, idatzitako "Después

del Estatuto, ¿qué?" izenburuko artikuluan, Estatutuak ezarritako eremu

ekonomikoa salatu, eta nazio-esparru propioaren beharra aldarrikatu zuen .

ehenengo pasarteetan, Estatutuak Euskal Herriko nazio-

autodeterminazioa ukatzen zuela adierazi zuen autoreak . Beraz, autorearen

aburuz, arau autonomikotik sorturiko euskal erakundeak ez ziren subiranoak

eta ez zituzten euskal asmo politikoak beteko .

«Que las instituciones vascas lejos de ser soberanas en sus

decisiones, deberán ajustarse a administrar los proyectos políticos y los

planes económicos del Gobierno burgués y centralista de la UCD (. . .)

perpetúa la opresión nacional de Euskadi, dejando pendientes las

* Horrela jatorrizko testuan
817 Ibid .
818 Ibid .
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Alde batetik, EA k erakunde autonomikoak Itun Soziala gestionatzeko

erabiliko zituela, eta honek burgesiaren ezaugarriak finkatuko zituela zioen

Castañosek. Hauxe zen, hain zuzen, alderdi jeltzaleak nahi zuena, autorearen

esanetan :

Beste aldetik, Estatutuaren aldeko ezkerreko alderdien helburuak argitu

gabe zeudela ere aipatu zuen.

« o nos dicen una sola palabra de cuál es su posición ante

problemas tales como la congelación salarial, el paro obrero, la función de

la policía autónoma y el mantenimiento de las F P heredadas del

franquismo . . . » . 821

b)Euskara

artikulutan .

"Euskara gaixorik, bai eta Estatutuarekin ere" izenburuko

artikuluan, . R . Etxebarriak onstituzioak euskarari emandako tratu

diskriminatzailea salatu zuen, gaztelania hizkuntza nagusitzat onartzen

baitzuen, beste hizkuntzak baztertuz .

819 Egin ; 79-X-23
820 Ibid .
821 Ibid .

principales reivindicaciones políticas, sociales y económicas de los

trabajadores y del pueblo vasco» .819

» . . .en base a la congelación salarial, a la flexibilización de

plantillas (despido libre), a la restricción de las libertades democráticas, y

si llegase el caso a la represión policial, levante la tasa de ganancia de

los capitalistas y estabilice el régimen burgués en Euskadi» .820

Estatutuan euskarari emandako tratua ere aztertua izan zen hainbat

Estatutua onstituziotik jaioa zela -eta, mugatuta zegoen, hizkuntza-

arloan ere bai
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« onstituzioaren barnean eratua izatea da. Eta hortik datoz beste

muga guztiak. Euskarari dagokionez, ez du nazionaltasuna aipatzen,

"lengua propia" bezala utziz. Helburu bezala ez da diglosiaren gaíndipena

jartzen, edo hobeto esan, kendu egiten da. Bain ez gara harritu behar.

onstituztoa bera erabat diglosikoa izanik, aidez aurretik galdua zegoen

bataila» . 822

Euskaltzaindia onartu arren, erakundearen funtzioa »deskafeinatu» egin

zuela salatu zuen Etxebarriak. Era berean, adrilgo Gorteen eskuetan utziz,

Iparraldearekiko harremanak mugatzen zirela ohartarazi zuen . Egoera hori

sendatzeko Estatutua gutxiegi zela aitortzeaz gain, zalantzan jarri zuen euskara

salbatzeko benetako borondatea zegoenik .

«Euskara gaixorik dago eta medizina egokia eta indartsua behar

du. Infekzio handia dugu, odolusten ari gara eta aspirinaz osatu nahi

gaituzte» .823

Euskara indartzeko modu bakarra zegoen : borondatea, ez instituzioak.

Estatutua motela zen arlo horretan; baina ausarta izanda ere, autorearen iritziz,

ez zatekeen nahikoa izango borondaterik gabe. Hau da, inplizituki, elementu

subjektiboa nagusitu zuen Etxebarriak (eta horrela izan da praktikan :

gehienetan herri-ekimenak bultzatu izan du euskararen garapena).

ikolas Xamardok, bere aldetik, ez zuen uste euskara bultzatzeko

benetako borondaterik zegoenik . Eta, Estatutua izan arren, euskara hiltzeko

bidean jarri zelako ustea adierazi zuen "El Estatuto de la oncloa es una

sentencia de muerte para el euskara" izenburuko artikuluan .

Aide batetik, historian zehar nazio-hizkuntza -estatala- lortzearen aide,

burgesiak batasuna aldarrikatu zuen «dialektoen» aurka, Xamardoren iritziz.

Berak adierazi zuenez, giza talde horrentzat estatu-hizkuntza nagusia zen,

pentsamenduak idazteko bailo zuena.

822 Egin ; 79-X-13
823 Ibid .
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824 Egin ; 79-X-24
825 Ibid .
826 Ibid .

« a engua acional es la engua de la Razón, del Pensamiento, de

la Ciencia; los demás, los "dialectos" nacionales y las yergas" de las

colonias son las lenguas de la emoción, incapaces de expresar (traducir)

los avances científicosr .824

Espainiako estatuan, gaztelania hizkuntza nagusia zela, eta euskara

normalizatzeko benetako neurririk hartzen ez zela salatu zuen . Autoreak ez

zuen uste Estatutuak euskararen aldeko politikarik bultzatzen zuenik, lege

autonomikoa estatuak arlo horretan agindutakoaren menpe zegoelako .

'. . .el Estado español enmarca y marca, a través de una Constitución

que reafirma el castellano como la engua ficial de España, la política

lingüística a seguir en Euskadi, valiéndose del Estatuto de la oncloa, no

debe sorprendemos que, por ejemplo, no se le otorgue a Euskaltzaindia la

facultad exclusiva de normalizar y unificar el euskera. Que el Decreto del

Bilingüismo, enviado desde adrid, imponga en las Vascongadas una

política inversa, es decir, radicalmente contraria, a las necesidades reales

de cada "Comarca y Zona", etc., etc . , .825

Baina hori ezezik, bertako burgesiaren jarrera kritikatu zuen, euskara

normalizatzeko borondaterik ez zuela esanez. Beraren iritziz, horren adibide

argia ikastolak pribatizatzearen aldeko politika izan zen . (1 .992an eztabaida hori

nagusitu zen, eta ikastolen mugimendua bitan banatu zen: aide batetik,

proiektu nazionalari jarraitu zioten ikastolak, eta, beste aldetik, sare publikoan

sartu zirenak) .

« uestra burguesía vascongada ; eso ya por propia iniciativa,

pretende imponernos una política de privatización de las Ikastolas, ¡y la

de sorpresas que nos tienen reservadast•.826

Era berean, langileak euskalduntzeko plangintzarik ez zegoela salatu zuen

autoreak (euskara jakiteak ez baitzuen etekin ekonomikorik eskaintzen) .
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827 Ibid .
828 Ibid.

-¿Cómo la burguesía vasca, bilingüe como mínimo, se va a gastar el

dinero y perder horas de trabajo ¡con la crisis que tenernosl en

euskaldunizar a la clase obrera, si ya obtiene la plusvalía de los que

hablan erdera como de los que lo hacen en euskera? o habíamos caído

en la cuenta de que unos y otros ya están alfabetizados . . . en

castellano» . 827

Estatuak zapaltzen zuen hizkuntza suspertuko ez zuela-eta, hizkuntzaren

erreibindikazioa ere klase iraultzailearen aldarrikapen bihurtzen dela zioen, ez

hizkuntzak nazioa osatzeko elementu soziologiko garrantzitsua delako, baizik

eta nazionalismo iraultzailearen funtsezko oinarria delako baizik. Beraz,

hizkuntzaren aldeko burruka hau euskal askatasunaren prozesu politiko

generikoaren barruan kokatu zuen .

«Es necesaria una clase revolucionaria, la clase obrera, aliada a

las demás capas populares de Euskadi, que pueda hacer del euskera la

lengua de todos los vascos en un Estado Socialista Independiente y

Reuniicado .

Si bien somos conscientes de que la lengua no es el motor de la

Historia, ni el aspecto principal en un proceso revolucionario, ya que lo

determinante es el cambio de base, no es menos cierto que todo está por

hacer mientras un pueblo tenga que pensar, seguir una enseñanza, hacer

exámenes, etc., en la lengua dominante .

(. . .) a lengua vasca debe ser, en primer lugar, la herramienta de

trabajo que llegue a producir esa nueva sociedad por la que luchamos» .828

Halaber, pentsamendu berriak hizkuntza bernia behar zuela zioen ; hau da,

berritasunak momentu hartaraino erabilitako kontzeptuak eskatzen zituela,

aintzinakoekin esanezina baitzen .
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829 Ibid .
830 Egin; 79-X-13

«El pensamiento y el lenguaje forman una unidad indisoluble, y, en

la medida en que el pensamiento es reflejo del mundo exterior, el lenguaje

es, en última instancia, conocimiento y herramienta de transformación de

ese mundo exterior y de esa realidad objetiva y subjetiva •.829

Amaitzeko, euskararen funtzioa hezkuntzaren aldaketa erradikalaren

bitartez gizarteko kontraesanak gainditzeko laguntzea zela zioen, bestela,

erreformaren bidetik, hiltzera kondenatuta zegokeen-eta.

c)Emakumea

"De tal palo tal astilla" zenburuko artikuluan, ASeko emakumeek

onstituzioak eta Estatutuak emakumeak baztertzen zituztela salatu zuten .

Alde batetik, Estatutua ez onartzeko ezaugarri orokorreko arrazoiak

planteatu zituzten :

«El 6 de diciembre rechazamos la Constitución porque en ella se nos

negaba el derecho a la autodeterminación, porque nuestra soberanía

quedaba delegada en el pueblo español, porque nuestra lengua

históricamente oprimida quedaba una vez más relegada; y bien, ¿acaso

con el Estatuto se modifican algunos de estos puntos fundamentales? ¿ o

aporta, por demás, otro dato, introduciendo una nueva división de nuestro

territorio nacional al excluir a avarra e ignorar Euskadi orte?

(. ..) pretende llevamos a acatar principios generales con los que

entonces ni hoy coincidimos. . . 830

Honez gain, emakumeak izateagatik baztertuak izatea zen onstituzioa

eta Estatutua errefusatzeko beste arrazoi bat. ege autonomikoan emakumeari

zegozkien arazo batzu aipatzen ez zirela salatu zuten : sexu- eta familia-

planifikazioa, emakumearen garapen ekonomiko eta soziala, lana izatearen
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eskubidea edota lan -, hezkuntza- eta lanbide-heziketako bazterkeria gainditzeko
arauak, besteak beste. Horregatik eskatu zuten abstentzioa .

"El Estatuto de Gernika perpetúa la opresión de la mujer"
izenburuko artikuluan, ihuka Bizkaiko Emakume Abertzaleen taldeak

Estatutuak frankismoaren erreforma politikoa eta, horrekin batera, nazio-,
gizarte- eta sexu-menpekotasuna finkatzen zituela salatu zuen . Estatutuak

emakumearen zapalkuntza ezezik, beste arloetako zapalkuntza ere santzionatu

zuela argudiatu zuten emakume abertzaleek, burruka feminista nazio- eta
gizarte-askatasunaren aldeko burrukaren barruan kokatuz . Beraz,

abertzaletasun politikoaren ikuspuntutik errepikaturiko ezaugarria dugu :
emakumearen eskubideen aldeko burruka, partikularra izan arren, prozesu
politiko generiko baten barruan ulertzen zuten ihukako taldekideek .

Horrengatik guztiagatik, emakumearek ko familiaren tratamendu

baztertzailearen denuntzia egiteaz gain, ekonomiari, nazio- eta gizarte-
askatasunari eta eskubideei zegozkien ukapenak ere salatu zituzten .

Alde batetik, onstituzioak ukatutako eskubideak azaldu zituzten :

831 Egin ; 79-X-23

«1 (. . .) Asistimos pues, a un reforzamiento evidente de la familia,

pilar de la sociedad patriarcal-capitalista (. ..) El derecho al control de

nuestro cuerpo nos es negado al hablar del derecho a la vida para "todos",

con objeto de no legalizar el aborto . 2) Establece como modelo económico el

planificado por el Estado reforzando la libre iniciativa capitalista, basada

en la rentabilidad y el máximo beneficio (. . .) 3) os niega el derecho a
existir como Pueblo (. . .) se nos impone como lengua oficial la que no es

nuestra: el castellano . 4) os amenaza con retirar las libertades

democráticas mínimas (. . .)• .831

Beraz, hortik sorturiko Estatututik eta bere aide zeuden indar
politikoetatik, gutxi espero ahal zutela zioten íhukakoek, ez emakumeen

erreibindikaziorik edota askatasun-aldarrikapenik kontuan har zitzaten .
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Era berean, Estatutuen ezaugarriak honako hauek zirela ohartarazi zuten :

1) onstituzioaren barruko kokapena, 2) zentralizazioa zalantzan jartzen ez

zuen botere autonomikoaren ahulezia, 3) herriaren partaidetzarik gabeko

idazketa, 4) afarroaren kanporaketa eta euskal maparen desitxurapena, eta, 5)

emakumearen aldarrikapena ahanztea .

aurrean .

d) afarroa

5) Dejar la problemática de la mujer al margen, remitiéndola a la

Constitución española que bien hemos visto cómo nos trata. Esto supone

un violento desprecio, una insultante indiferencia y un inadmisible olvido

para las que formamos la mitad de la población» .832

Horregatik, abstentzioa eskatu zuten Estatutuaren erreferenduaren

Estatutuak afarroa baztertzen zuela eta bere etorkizuna UCDren

eskuetan uzten zuela salatu zuen Patxi Zabaletak "Con este estatuto avarra

jamás" izenburuko artikuluan .

afarroa kanpoan uztea Euskadi osoa baztertzea zela zioen, afarroaren

naziotasuna ukatuz, euskal naziotasuna ere ukatzen baitzen .

«De modo que avarra está excluida, vergonzosamente excluida .

Pero lo realmente excluido es Euskadi, todo Euskadi».833

Era berean, afarroa Euskal Autonomi Elkartean sartzeko eskainitako

bidea, erreferendu bikoitzarena, salatu zuen Zabaletak .

«Por dos veces se prevee* preguntar en referendum al pueblo

navarro y por dos veces y a renglón seguido remite el Estatuto la decisión

a las Cortes de adrid. Por eso la moción que han presentado el PTE y EE

en el Parlamento Foral de avarra es emprender un camino sin fin,

832 Ibid .
833 Egin ; 79-X-24
* Horrela jatorrizko testuan
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emprender una entrega a UCD, emprender la justificación y legitimación

del atropello legal que son la disposición transitoria cuarta y el número 2

del artículo 47 del Estatuto, impuestos por UCD» .834

e)Soldaduska

raindik intsumisioaz hitz egiten ez zen garai hartan, on Urrujulegik

borondatezko soldaduskaz eta kontzientzia-eragozpenaz idatzi zuen "El

servicio militar y el Estatuto de Gernika- oncloa"835 izenburuko

artikuluan .

Idazki honetan, soldaduskari uko egiteko argudio historikoak azaldu

zituen : aide batetik, euskaldunek historian zehar beren lurraldetik kanpo ez

burrukatzeko ohitura zegoela ( alato Arbolaren istorioa aipatu zuen), eta, beste

aldetik, 1 .876an Alfonso XIIak soldaduska egiteko beharra agindu arte,

euskaldunek armadan zerbitzeko premiarik ez zutela . Urrujulegiren ustez,

Gernikako Estatutuak foru-eskubide hau jaso ez izana zen abstenitzeko beste

arrazoi garrantzitsu bat.

834 Ibid .
835 Egin; 79-X-20
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W.3.1 .5 . Abstentzioaren aldeko argudioak

" a abstención y el voto negativo" izenburuko artikuluan, Ramón de

Amilibiak abstentzioaren aldeko jarrera defendatu zuen . Berak zioenez, hauxe

zen hasieratik erreformaren aurrean hartu zuen erabaki koherentea. Ezezko

botoak Estatutua errefusatzen bazuen ere, abstentzioak prozesu osoari uko

egiten ziola argudiatu zuen .

« a abstención, en cambio, lo rechaza todo . Por eso le temen tanto,

Por eso se alzan contra ella y la condenan hasta quienes deberían

callarse. Por eso la aplican calificativos injuriosos en un desesperado

intento de confundir al pueblo •.836

Autore horren esanetan, Estatutua 1 .936ko uztailaren 18an sorturiko

ezlegaltasunaren azkenengo urratsa zen, eta, horregatik, ezin zen botoaren bidez

legitimatu . Abstentzioa, aldiz, faszismoaren aurkako erresistentzia-

mugimenduen jarraipena zen .

836 Egin; 79-X-24
837 Ibid .

« a abstención, sólo la abstención, puede convertirse ahora en un

nuevo y eficiente movimiento de resistencia y los movimientos de

resistencia, surgidos en la Europa invadida por los nazis durante la

guerra del 36 al 45, jugaron un gran papel en la derrota del fascísmo • .837
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W.3.1 .6. Abstentzioa, Zeruaren aurka

" a abstención no siempre es pecado" izenburuko artikuluan, uis C .

uñezek zenbait hauteskunderen aurrean Elizak defendaturiko jarrera

ezberdinak aztertu zituen, eliza-agintarien oportunismoa salatuz .

Gotzainak abstentzioaren aurka agertu ziren arren, Euskadiko herriarekin

eta askatasun-proiektuarekin bat egiteko dei egin zien autoreak katolikoei .

"Con el Estatuto todos al cielo" izenburuko artikuluan, adibide

erlijiosoa erabili zuen Peli Irazustak. Ironiaz, Estatutuak mirar¡ asko egiteko

ahalmena zuela azaldu zuen : kontsentsua lortu, presoak etxeratu, arazo

ekonomikoak konpondu, etab .

838 Egin; 79-IX-26
839 Egin; 79-IX-29

«Cuantos católicos se encuentran hoy en esta dlcil situación en las

tres provincias vascongadas y decidan abstenerse en el próximo

referéndum, a pesar de ser considerado pecado por sus obispos, sepan que

cuentan, ya que no con el importante beneplácito de éstos, sí al menos con

la modesta solidaridad de quienes preferimos al pueblo trabajador de

Euskadi y su completa liberación' .838

« a verdad es que no acierto a comprender que algo tan simplemente

humano como un Estatuto pueda obrar tales prodigios : contentar por igual

a Adolfo Suárez y al Pueblo Vasco, a los que luchan y se sacrifican

durante años por nuestra soberanía y a los que han sido agentes de la

opresión, y que oripmás traiga a casa a nuestros presos, cosa que la lucha

y la sangre de nuestro pueblo no terminan de conseguir, y que además
resuelva todos los problemas, incluso el de la crisis económica mundial

que otras personas y países tan poderosos casi como Dios mismo no

pueden solucionar . . » .839
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Abstentzioaren aurka botoaren beharra aldarrikatzen zuen kanpainak

herria nahastu eta «zerua galtzeko beldur» bozkatzera bultzatu ahal izango zuela

salatu zuen . Era berean, kristau ortaren aurkakoa ornen zen subiranotasun

nazionalaren aldarrikapena defendatu zuen, eliza-agintarien aurrean .

840 Ibid .
841 Ibid .

«Y su mente, incapaz de grandes elaboraciones, sencilla y tenaz, va

formulando un pensamiento, no exento de temor y de esperanza a la vez:

"¿Con el Estatuto iremos todos al cielo?"

(. . .) "Será contrario al espíritu cristiano desear por encima de todo,

aún de la propia vida, la soberanía nacional?"» .840

Hala ere, Eiizaren jarrera boterearen aldekoa zela susmatuz, herriak horren

eskaeraren aurka erantzungo zuela uste zuen. Are gehiago, herriak elizaren

boterea errefusatuko zuela uste zuen Irazustak :

	Y ya en la calle, inmerso del todo en los gritos dei pueblo: ",Quién

les habrá dictado la Pastoral?"

Da unos pasos . El clamor popular suena fortísimo, se concreta en un

grito, que, por primera vez, no le suena como dirigido exclusivamente a las

F P: "Que se vayan. . . "». 841
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bai
IV.3.1 .7. Eginen, Estatutuaren aldeko iritziak ere

onstituzioaren kanpainan bezala, Estatutuaren inguruan ere Eginen
ezaugarri bat iritzi-zabaltasuna izan zen . Horregatik, egunkarian ordezkaturik

zegoen ezker abertzalearen iritzi nagusia Estatutuaren aurkakoa eta
abstentzioaren aldekoa bazen ere, lege honen aldeko artikuluak ere aurkitu ditu

ikertzaileak bere azterketan .

"Y sin el estatuto de Gernika, ¿qué?" izenburupean, ose anuel

Castells Artechek, ESEIko ordezkariak, Estatutua onartuko ez bazen, gertatu

ahal izango ziren zorigaitzak azaldu zituen .

Estatuturik gabeko geroan gerta zitezkeen ezbeharren artean, beraren

ustez garrantzitsuenak zirenak azpimarratu zituen :

a) afarroaren kasuan, Estatutua ez onartzeak Euskal Herritik kanpo

betiko uztera behartuko zuela zioen ( afarroako Hobekuntzarako legearen
bidez) :

b) Ekonomian, Estatutuak ezarritako euskal esparru ekonomikoa

beharrezkotzat jotzen zuen, Euskal Herriko garapena posiblea izan zedin,

842 Egin: 79-IX-27
843 Ibid .

«Con los pies en este un tanto tambaleante suelo, me atrevo a

exponer ciertas ideas de lo que puede acontecer, sin caer en política

ficción, en la Euskadi no autonómica de un inmediato mañana» .842

R . . . en el supuesto de que la pura metodología para el ejercicio de la

decisión que proporciona el Estatuto de Gernika no se utilice, funcionará

con toda premeditación la vía del "amejoramiento del fuero". . .», 843

. . . pero sí se puede eludir que sin un sector público vasco, sin una

planificación económica a nuestro nivel territorial, sin un programa de
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c) Era berean, Castellsek Estatutua euskara bizirik irauteko garrantzitsua

zela zioen. Idazle horren ustez, euskara euskal nortasunaren azken ezaugarria

zen, eta hura salbatzeko, erakunde ofizialak behar ziren. (Praktikan, bide

instituzionalak baino gehiago, herri-ekimenak bultzatu du euskara. Estatutuak,

duela 17 urtetik indarrean egon arren, ez du gizartearen euskalduntze osoa

lortu) .

d) rdena publikoari zegokionean, Estatutuak arazoa konponduko

zuelakoan zegoen Castells .

Hala ere, aipaturiko lau atalak argudio garrantzitsuak zirela azaldu

bazuen ere, Estatutuaren aldeko gehiengoa zen beraren iritziz, lege autonomikoa

onartzeko arrazoi nagusiena (irizpide koantitatiboak nagusitzat jo zituen) .

Azalpen horiek guztiak gutxi baziren, bere jarrera zilegitzat aurkezteko

azmoz, Telesforo onzonek, gerra-garaian Gobernazio- ontseilaria zelarik,

izandako politika pragmatikoa azaldu zuen Castellsek . Bide batez, iragana

gogoraraziz, politikari abertzalearen legitimitatea zalantzan uzten, eta aldi

berean, HBren farrera deslegitimatzen salatu zen .

844 Ibid .
845 Ibid .

inversiones prioritarias contra el paro, sin una multitud de medidas

proporcionadas por una Hacienda autónoma efectiva, la marcha hacia el

empobrecimiento es irreversible. . .,844

' o anterior, si indicativo, parece una filistea llamada al

pragmatismo de mis esforzados compatriotas . a prosaica apelación contra

un mañana incierto y aciago, no puede impedimos mentar la validez de

esa mera herramienta que para la reconstrucción nacional, presupone el

Estatuto de Gernika, alternativa que ha merecido el explícito apoyo de las

centrales sindicales de clase 845

«Bien es verdad también que ante tanto nuevo profeta uno prefiere

animarse al realismo que por ejemplo, mostró durante su mandato de
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consejero de Gobernación del Gobierno de Euskadi Don Telesforo de

onzón, pragmatismo que te llevó a nombrar jefe de la policía autónoma

("ertzaína") al ilustre oficial de la Guardia Civil Don Saturnino Bengoa y

uruzabal ( . .)- .8 46

on Astuyk, A V-Histórica alderdiko Idazkari agusiak, Estatutuaren

aldeko argudioak azaldu zituen "Estatuto de Gernika, un alto en el camino"

izenburuko artikuluan .

Estatutua tresna bat zen neurrian, baliagarria zela azaldu zuen Astuyk .

Euskal Herriak onartu ez zuen konstituziotik jaioa zela eta asmo guztiak bete ez

zituela aitortu bazuen ere, aurrerapausoa zela argudiatu zuen .

846 Ibid .
847 Egin. 79-X-4
848 Ibid .

-(. . .) las aspiraciones no han quedado satisfechas, ni los muertos

pagados.

El quid de la cuestión está en aceptar los logros progresivos o

progresistas (. . .)- .847

Artikulugile honek etorkizuneko politika estatutuan oinarrituko zela

aurrikusten zuen, nahiz eta lege autonomikoaren erreforma beharrezkotzat jo .

-Veamos con interés que el Estatuto de Guernica se someta a prueba

porque (de todas formas) es justamente en él donde vamos a trabajar la

concepción de fórmulas para ajustarlo y temporalmente podría ser lo más

conveniente para sobrevivir dentro de la Europa del ercado Común, que

ése si es el coco de verdad-.848

Artikuluan zehar, estatutuaren baliagarritasuna tresna egokia izatean

zetzala zioen Astuyk . Hala ere, behin onartu ondoren aldaketak egin beharko

zirela azaldu zuen .
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1V.3.1 .8. Hauteskunde-muntaiaren salaketa

Zenbait artikulutan Estatutuaren onarpena bultzatzeko prestaturiko

hauteskunde-muntaia salatua izan zen .

"Demasiado cinismo" izenburuko artikuluan, Andoni Izetak Euskal

ontseiluaren agusiak erreferendua lan-egunean jartzeko erabakia salatu

zuen. Halaber, aurreko hauteskundeetan - onstituzioaren erreferenduan hain

zuzen- maniobra berbera egiteagatik ontseiluak estatuko agintariak salatu

zituela gogorarazi zuen .

849 Egin; 79-IX-22
850 Ibid .

«El hecho de la convocatoria del referéndum para el 25 de octubre,

jueves y laborable para más señas, es tanto más censurable y

demostrativo de absoluta carencia de principios, por cuanto que los

partidos y coaliciones integrados en su seno -del CGV- bien

directamente o bien indirectamente como el PCE, se han desgañitado

literalmente en sus inventivas al Gobierno a propósito de precedentes

comicios y por análogas causas a las que hoy se reproducen» .849

Izetak zioenez, erreferendua astegunean jartzeko helburua, jende gehiago

botoa ematera bultzatzea zen . Beraz, agintariek abstentzioaren aurrean zuten

beldurra agerian zegoen, eta boto-emaileak saritzen zituzten bozkatzera

joateagatik (erabakia har zezaten erraztuz) .

-Bello ejemplo. Por si las moscas, nuestros progresistas partidos del

CGV necesitan -al estilo franquista- un día laborable remunerado para

encandilar al pueblo y llevarlo a votar» .850

Dena dela, amaitzeko, erabaki horrek Estatutuaren aldeko botoak

irabaztera eramango bazuen ere, galerak garrantzitsuagoak izango zirela

ohartarazi zuen idazleak .
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"A los burukides" izenburupean, iguel Castells Artechek ere salatu egin
zuen hauteskunde-muntaia . Beraren iritziz, Estatutuaren aldeko indar-bilketa

horrek abstentziora bultzatuko zuen. Alde batetik, Estatutuaren aldeko blokeak

botereak eskainitako errekurtso guztiak -joko zikina barne-, erabili zituela

salatu zuen, hauen artean entzunaldi telefonikoak eta barrukotasunean
sartzea, berme demokratikoak errespetatu zirelako itxura gordez .

'Antes de terminar y por si sirve de algo, pues rectificar es de
sabios, queremos indicar que este gesto a lo mejor les ayuda a ganar el

referéndum, pero a crecientes sectores del pueblo vasco, no lo duden, los

habrán perdido por mucho tiempo» . 851

«Y sin embargo estáis haciendo creer a vuestra gente que este

referéndum se desarrolla con plenas garantías de democracia e
imparcialidad».852

Beste aldetik, indar polizialak burruka horretan erabili izana ere kritikatu
zuen.

851 Ibid .
852 Egin ; 79-X-6
853 Ibid .

' as F P son los árbitros del referéndum en la calle y las F P

pertenecen a un partido del bloque estatutario. (. . .) Todo contrario al
Estatuto es un sospechoso policial» .853

omunikabideak eta horietatik ezker abertzalearen aurka botatako

zikinkeria salatu zituen Castellsek. Hain zuzen ere, abstentzioaren aldeko

jarrera deslegitimatzeko asmoz, komunikabideek erabilitako izendapen

baztertzailea agerian utzi men artikulugileak .

'El referéndum está dirigido por el bloque estatutario, sin control ni

cortapisa. a preparación y organización del referéndum (fechas,

información, etc.) está sólo en manos del bloque estatutario, que sois

parciales y evidenciáis tanta carga pasional, que no os cansáis de
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llamamos a los oponentes terroristas, locos, fanáticos, fascistas, etc . a

través de las grandes cadenas de medios de comunicación, para nosotros

prohibidas" .854

Beste aldetik, hedabideetatik informazio batzuk izkutatuz, ematen zen

propagandak lege autonomikoa maskaratzen zuela zioen .

«Vals a llevar a votar no lo que realmente es el Estatuto, sino una

imagen atractiva y manipulada, que vais a introducir entre la gente con

una propaganda aplastante de marketing comercial, basada en técnicas y

trucos de psicología individual y de masas- .855

Hori gutxi balitz, erreferendua astegunean egingo zela, eta horrela

bozkatzera joango zirenak sarituko zirela azpimarratu zuen . Horregatik

guztiagatik, kanpaina basati horren helburua Estatutua gehiengoz onartua

izatea zela azpimarratu zuen Castellsek, lege autonomikoaren aldekoek

kantitatearen legitimitatea behar baitzuten, gehiengo horretan oinarrituta

ondorengo ekintzak legitimatu ahal izateko .

854 Ibid .
855 Ibid .
856 Ibid .

« ecesitáis el mayor número de votos para utilizarlos como firma de

un cheque en blanco. (. . .) ecesitáis los resultados y el fin justifica, para

vosotros, los medios. Estatuto y referéndum son en vuestros planes

simples instrumentos de guerra» .856

Horren aurka, Estatutuaren aurkakoentzat prestatu zutena zapalkuntza

zela salatu zuen, eta, horregatik, Euskal Herriaren sektore bat abstenitu egingo

zela ondorioztatu zuen .

" oko janaria dela eta" izenburuko artikuluan ere, hauteskunde-

muntaiaren salaketa izan zen gai nagusia. Testu honetan, Estatutuaren aldeko

propagandak legea arazo guztiak konponduko zituen erremedio gisa aurkezten

zuela salatu zuen ose uis Egeak.
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Ironía ez zitzaion falta idazleari bere argudioetan, estatutuaren

baliagarritasuna konpresa baten iragarkiaren itxuraz azaldu zuen-eta :

«Con él se puede hacer de todo: presos en la calle, amnistía,

autodeterminación. . . Es, dicen, lo mejor para "esos -estos- días" . . . Es

tan bueno que ni se nota. Discreto. Sencillo. Práctico. anejable . o se

mueve. En una palabra: es. . . ¡como si no lo tuviera! úsica de pasodoble.

"Euskadi en archa" y cierra» .857

ndoren, Egeak Estatutuaren aldeko propagandaren eslogana aztertu

zuen artikuluan zehar: hitz baten bidez (bai) dena lor zitekeen bitartean,

isiltzeak (abstentzioak) herria kaosera eraman ahal zuen . Publizitatearen

helburu bakarra jendea bozkatzera joan zedin, eta -bozketaren bidez-

Estatutua legitima zedin lortzea zen . Esloganen aukeraketaren parodia ere idatzi

zuen :

Ultima hora: un encapuchado de UCD acaba de comunicarme que

su eslogan "Por amor al país, vota sí" (. . .) fue decidido tras reñida

votación con el de "Por amor de Dios, ¡vota algo!" presentado por los

asesores de adrid•.858

osu Aizpuruak, A V-EAE alderdiko Idazkari agusiak, ere salatu zuen

hauteskunde-muntaia, " os buitres esperan al referéndum" izenburuko

artikuluan .

Testu honetan, artikulugileak berak jasandako jazarpen poliziala salatu

zuen, erreferendu-kanpainaren barruan ezker abertzalearen aurkako

jazarketaren barruan kokatuta. Berak zioenez, zeuden baldintzek ez zuten

bozketa demokratikorik bermatzen . Eta, irtenbiderik ekarriko ez zuen

Estatutuaren aurrean, abstentzio aktiborako deialdia zabaldu zuen

artikulugileak .

857 Egin ; 79-X-14
858 Ibid .
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IV.3.1.9.,Euskadiko Ezkerra versus Herri Batasuna

Egin ezker abertzalearen barruan izandako gatazkaren lekukoa eta

islatzailea Izan zen, egunkarian bertan ere tirabira gogorrak izan baitziren

( irentxu Purroy zuzendaria izendatzearen inguruan nabarmendu zen bi

korronte ezberdinen arteko aurkaketa) . Iritzi-orrialdeetan bi sektoreen -H .B.ren

eta E.E.ren- arteko eztabaida gogorra gertatu zen . Euskadiko Ezkerra

Estatutuaren aldeko frontean sartu zen bitartean, Herri Batasunak ez zuen lege

autonomikoa onartu . Bi jarrera hauen arteko liskarrak agertu ziren

Estatutuaren kanpainan zehar .

"Al «viento de libertad» no lo detiene un estatuto" izenburuko

artikuluan, ikel Paredesek, Francoren aginduz fusilaturiko Txikiren anaiak,

ario naindiak Herri Batasunaren aurka egindako kritikak salatu zituen .

70eko hamarkadan defendatu zituzten helburuetatik urrundu zela leporatu zion

EEko politikariari .

859 Egin; 79-IX-23
860 Ibid .

« . . . tú, y me dirijo a ti por ser el representante de casi todos los que

en el 70 estuvisteis a punto de morir, ¿acaso no érais reaccionarios y

separatistas; acaso ha cambiado tanto la realidad política de Euskadi?

Vuestra coalición, (. . .), critica continuamente a otra. Realmente la

diferencia entre las dos es bien patente: mientras una critica la otra trata

de conseguir aquello por lo que luchasteis en el proceso del 70.859

Halaber, Euskadiko Ezkerrakoek presoak truke-txanpon gisa erabili nahi

izatearen errua aurpegiratu zion .

«Entonces, ¿por qué utilizáis la campaña "Con el Estatuto todos a

casa" o "presoak kalera", etc., si os estáis aprovechando de los presos

para conseguir un estatuto que no nos beneficia en lo más mínimo, ya que

con este Estatuto seguirá habiendo presos, exiliados y muertos?, .s6o
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Hildakoak beren interesen arabera usatzeagatik ere salatu zituen
Paredesek Euskadiko Ezkerrakoak .

«Habláis de nuestros muertos porque sabéis que calan hondo en el
pueblo, pero una vez conseguidos vuestros objetivos volverían a ser
terroristas a pesar de no encontrarse ya entre nosotros» .861

Zehazki, 1 .977ko irailaren 27an erahildakoak erabili izana salatu zuen,
batez ere EU Txikik eta taegik defendatu zuten bidetik urrundu, eta
independentziari uko egin ziolako . Beraz, hildakoak aipatu beharrean, herriaren

nahia errespeta zezaten eskatu zion alderdi erreformistari ; eta hori Estatutuaren
bidez ezinezkoa zelakoan zegoen Paredes .

¡Qué cinismo! izenburuko artikuluan, skar oreno Asensiok Euskadiko

Ezkerrak amnistiarekiko zuen jarrera kritikatu zuen . Azterturiko aurreko

testuan, alderdi horri hildakoak erabiltzea leporatu zitzaion bezala, oraingo

honetan presoen erabilketa kritikatu zuen artikulugileak.

Euskadiko Ezkerrak defendatzen zuenaren aurka, oreno Asensiok ez
zuen onartzen Estatutuak amnistia berez lekarkeenik . Era berean, alderdi
erreformistak preso politikoak erabiltzea salatu zuen (Amnistiaren aldeko
Batzordeekiko gatazka alpatu zuen artikuluan) . Horren aurrean, E A en
farrera azaldu zuen : horren helburu bat amnistia bazen ere, ez zuen askatasuna
eta etorkizuna kokolan farri nahi helburu hori lortzearen truke . Hau da,

autorearen esanetan, E A ek ez zion presoen arazoari lehentasunik ematen,

nazio- eta gizarte-askatasun prozesu osoaren barruan kokatzen baitzuen .

861 Ibid .

« o que ni HB, ni ETA, ni los mismos presos quieren, es hipotecar el

futuro de Euskadi y del pueblo trabajador vasco con un Estatuto que

amordace a Euskadi, a cambio de su libertad: libertad que no va a ser tal,

puesto que al quedarse las F P con este Estatuto, va a ser una especie de

libertad controlada: los presos, como todos los que pueden ir cayendo, son

gente para la cual la libertad no significa el salir de la cárcel
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862 Egin ; 79-X-5
863 Egin ; 79-X-24
864 Ibid .

exclusivamente, para ellos la libertad es el derecho a vivir practicando el

ideal por el que están en la cárcel» .862

ElAko militante ohiak ere eztabaida horretan sartu ziren, "Tres

necesidades: abandonar EIA, sumarnos al frente anti Estatuto, construir

el partido de clase" izenburuko artikuluan Euskadiko Ezkerraren ibilbide

politikoa kritikatuz.

». ..ha llegado el momento de desvincularnos de ese partido (EE) que

aspirando a ser "para la revolución vasca" ha acabado en ser para la

reforma vasca", o mejor, "para la reconversión vasca"» .863

ilitante ohi hauek ez zituzten ElAren tesi ofizialistak onartzen, ezta

alderdiaren Estatutuaren aldeko jarrera ere, ondorioz, abstentzioaren aide

agertu zirelarik. Autoreek ez zuten ezkerreko euskal sektore baten eta

Espainiako ezkerraren arteko estatutuaren aldeko frontea onartzen, EA eta

UCDren arteko itunetik jaiotako Estatutua defendatzeko . Beraien ustez,

elkartasun horren helburua ezker iraultzailea baztertzea zen .

«Para nosotros esta alianza en defensa del Estatuto que regionaliza

el Estado unitario español, tiene el sentido histórico de asentar en

Euskadi, y con ello en el conjunto del Estado, la alianza social-demócrata

que se inauguró en la Europa capitalista tras la segunda guerra mundial .

Alianza que integra por la vía de la dominación ideológica y de relativas

compensaciones materiales a un sector importante de la clase obrera,

destruyendo la conciencia radical nacida de la lucha contra el fascismo, el

nazismo y el antifranquismo» .864

Are gehiago, EIAk euskal langileria zegoenik ukatu izana salatu zuten .

»EIA, además, ha justificado teóricamente la invalidez de tal

conciencia radical, afirmando que no existe clase obrera vasca y que sólo
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865 Ibid .
866 Ibid .
867 Ibid .

existe con este Estatuto, o con cualquier Estatuto burgués, puede serlo,

para pasar, como ellos dicen, de ser una clase conflictiva a ser una clase

revolucíonaria' .865

Euskadiko Ezkerrak nazio-arazoa eta gizarte-arazoa ezberdintzen zituela

-banaturik tratatzen zituela- azaltzeaz gain, ElAko kide ohi hauek, nazio-

askatasunerako prozesuan bi arazo hauek elkarrekin joan behar zutela

aldarrikatu zuten .

'Esa idea (. . .) viene a dar por buena la división que tanto los

partidos vascos de derechas como las organizaciones estatalistas de

izquierda reformista establecen, cada cual desde su perspectiva entre la

lucha nacional y la lucha de clases, haciendo de cada uno de ellos logros

autónomos y negando, lo que es más importante, que la liberación

nacional sólo será efectiva en una perspectiva de clase, de revolución

socialista= .866

EIAk, nazio-arazoa -Estatutuarekin- konpondu ondoren, klase-arazoari

irtenbidea bilatu behar zitzaiola adierazi izana kritikatu zuten militante ohi

haiek. Beraien iritziz, berriz, Estatutuaren ezarpenaren ondorioak bestelakoak

izango ziren: batetik, lege autonomikoaren finkapena, eta, bestetik, burgesiaren

eta langileriaren desmobilizazioa, normalizazioaren bidez . Utzi zuteneko

alderdiari, ezker abertzalearen barruko sakabanaketa leporatu zioten, horren

asmoa euskal langileriari protagonismoa kentzea zelakoan .

' . . .tal como ha sido comprobado en sus repetidas intentonas de

frenar el progresivo avance de la clase obrera para la toma en sus manos

de la dirección de la lucha de liberación nacional en una perspectiva de

revolución socialista, los dos grandes hitos, de ese trabajo que EIA-EE sí

ha sabido realizar han sido la ruptura de EE y el hundimiento de AB.

Dos verdaderos asesinatos políticos» .867
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Beren aldetik, Amnistiaren aldeko Batzordeek EIAk Estatutuaren aldeko

kanpainan amnistia erabili izana salatu zuten, "Estatuto y amnistía"

izenburuko artikuluan . Era berean, amnistiak esparru juridikoaren aldaketa

exigitzen zuela zioten :

868 Egin ; 79-X-19
869 Ibid .

»¿Qué supone la amnistía para nuestro pueblo? El cambio de lo

jurídico legal capaz de conseguir la salida de los presos vascos deforma

que puedan reintegrarse en condiciones normales a la vida cotidiana de

la colectividad nacional en libertad y democracia.

(. . .) exigiendo la demolición de los marcos jurídico-legales en los que

apoya, y fundamentalmente el ejercicio de la dicha represión -laboral,

machista, social, etc .-».$68

Artikulu berean, Estatutuak frankismoaren jarraipena zen onstituzioak

ezarritako esparru juridikoa finkatuko zuela, eta antidemokratikoak ziren

ekintzak legitimatzen zituela salatu zuten. Amnistiak, berriz, eremu juridiko

berria exigitzen zuen, Batzordeen ustean .

»El Estatuto que consagra la Constitución ; el Estatuto que reproduce

las causas anteriores de ilegalidad, de persecusión, de detenciones, de

tortura, de exilio, de asesinato, etc. (. . .) convierte en democráticas todas

las prácticas anteriormente citadas, (. . .) que abre definitivamente las

puertas al asesinato de guante blanco. . .».869

Hori dela eta, Estatutu hori -zapalkuntzaren estatutua- onartzeagatik

kritikatu zuten EIA, are gehiago, bere burua ezker-independentista gisa kokatzen

zuen alderdia zela kontuan harturik. Amnistiaren aldeko Batzordeek zalantzan

jarri zuten Estatutuarekin amnistia lortuko zenik .

Era berean, EIAk kanpainan zehar preso eta errefuxiatuak erabili izatea

eta Batzordeak sektaristatzat jo Izana salatu zuten .
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870 Ibid .
871 Ibid .

EIA no ha vacilado lo más mínimo en supeditar al interés el

esfuerzo general por la consecución de la amnistía ; no dudó en utilizar el

eslogan "Exilíatuak etxera", expresamente abandonado por acuerdo

explícito y organizativo de las Gestoras de Euskadi a la vista de la

imposibilidad de retomar a sus casas los exiliados en mínimas garantías

de seguridad y dignidad, dadas las condiciones jurídico-legales, políticas

y policiales reinantes . Por lo visto, EIA no consideró suficientemente

provechoso el dinamizar la consigna: "Errefuxiatuak Euskadin bizi nahi

du ",.870

Horrekin batera, Amnistiaren aldeko Batzordeen ikurra Estatutuaren

aldeko kanpainan erabiltzeko legitimitate-falta azaldu zuten . Ikurraren atzetik,

herriaren burruka politikoa egoteaz gain, amnistiak esparru juridikoaren

benetako aldaketa exigitzen zuen-eta. Artikulugileek ez zuten onartzen hori

Estatutuaren barruan lor zitekeenik .

. . .Pero es la bandera de combate de miles y miles de ciudadanos

organizados en una estructura específica que entendíamos, entendemos y

entenderemos que por encima de los escritos sobre el papel está la lucha

necesaria para que la correlación de fuerzas se modifique en la manera

que logremos el real cambio político, consigamos el marco jurídico legal que

traiga como consecuencia directa la puesta en libertad de los prisioneros

patriotas vascos; de tal forma que mañana no podamos ser de nuevo

perseguidos, detenidos, asesinados, torturados u obligados a escapar de

las garras de la Policía al servicio de la oligarquía (oligarquía que hoy

patrocina el Estatuto)•.871

Azkenik, etorkizunean zapalkuntza areagotuko zela aurrikusten zuten

Batzordeek, eta errepresioaren gogortze-egoera horrek Estatutuaren

baliagarritasunik eza frogatuko zuela ziurtatu zuten . Artikulu honetan ere,

behin eta berriro ezker abertzaleko mugimenduetatik errepikatutako ideia agertu

zen : Estatutua, bide instituzionala, nazio- eta gizarte-askatasuna lortzeko

* 437



tresna izan baino gehiago, horren aldeko burruka geldiarazteko bailo zuela,

alegia .

872 Ibid .

«Por el contrario, resultaría de la más brutal y sangrienta

congruencia el recrudecimiento de la persecución, detenciones, torturas,

aumento de los presos y exiliados y asesinados. Será la prueba más

descarada de que el Estatuto no es desde luego la concreción de un

programa democrático nacional vasco. i siquiera la posibilidad de

conseguirlo . uy al contrario, los hechos demostrarán que fue pensado y

puesto en marcha para abortar la democracia en Euskadi' .872
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IV.3.1.10. EA ren portaeraren salaketa

"Señor presidente"873 izenburuko artikuluan, EA ko lehendakaria zen

Carlos Garaikoitxeak E ren aurka egindako adierazpenei erantzun zien Rosa

livaresek. Alde batetik, Estatutua ' auntxoen Estatutua» zela leporatu zien lege

autonomikoaren egileei, aberatsen, burgesen eta agintarien interesak

defendatzen zituelako . Era berean, lege autonomikoa UCD alderdiaren eta

jeltzaleen arteko itunetik jaioa eta aurreko erregimen politikoaren

jarraikortasunean oinarritua zela salatu zuen .

Artikulu berean, E ren finantziazioaz egindako adierazpenak ere

kritikatu zituen livaresek, Estatutua onartzen ez zutenen aurkako guda

zikinean kokatuz . (Argudioak falta direnean, etsaiaren zilegitasuna zalantzan

jarri ohi da, finantziabide ilegalak zituela bezalako baieztapenen bidez) .

"A los gudaris del 36" izenburuko artikuluan, Saseta Batailoiko gudaria

izandako uan ose Rekondok EA ren aldaketa politikoa salatu zuen . Gerran

defendátu zituzten helburuak ahaztuz, «zapaltzailearekin» itundu zuela leporatu

zion alderdi jeltzaileari . Hitzarmen horren azkenengo ondorioa Estatutua izan

zela adierazi zuen .

873 Egin ; 79-X-10
874 Egin ; 79-X-11

'Esta postura de entrega y colaboración con el opresor, culmina con

la aceptación de un Estatuto cobarde, caricatura de Estatuto, con la

agravante de que adrid no está dispuesto a ampliarlo y de que la

Constitución española, rechazada por todo el pueblo vasco, no lo permite .

Vosotros, gudaris del 36, habéis sido siempre independentistas y no

puedo comprender que lleguéis a aceptar este "estatuto" cuando creo

honestamente que con una actitud firme y unida en poco tiempo podemos

llegar a arrancar a adrid auténticas cotas de libertad y soberanía, pero

vuestros mediocres y españolistas líderes no lo juzgan interesante para

sus carreras políticas . ¡Pobre P V, lo que fuiste y lo que eres! •.874
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Beraren ustez, ETA eta gobernuaren arteko negoziazioa beharrezkoa zen

- ASen aldarrikapenetan oinarrituta-, euskaldunek elkarri aurka egitera

eramango lukeen gerra izan ez zedin,

Halaber, nazio- eta gizarte-askatasunaren aldeko burrukak batera

zihoazela zioen, eskuinaren interesak desnazionalizazioarekin loturik

baitzeuden. Azkenik, 36ko gudariei deia zabaldu zien, antzina euskal nazioaren

aide burrukatu zirenen adibidea goraipatuz .

azismoaren menpeko Frantziaren adibidea aipatu zuen euskal egoera

azaltzeko : garai hartan, alemaniarren aurka burrukatu ziren makiak gaiztotzat

jo izan ziren ordena gorde nahi zutenen aurrean, hauen artean frantses

kolaboratzaileak zirelarik .

Euskal Herrian kolaboratzaileak Estatutuaren aide agertu zirela salatu

zuen, horretarako etsipenak egin behar izan bazituzten ere. olaboratzaileekin

batera, «titiriteroak» bazeudela zioen, inplizituki Euskadiko Ezkerraren joera

salatuz .

875 Ibid .
876 Ibid .

. ..una guerra que nadie desea, en la que en un lado se encuadran

los españoles y vascos colaboracionistas y en el otro lado, vascos y

españoles integrados en el pueblo vasco» .875

«Gudaris del 36, vuestra responsabilidad es grande, el camino ya lo

marcaron Zumalakarregi, Sabino Arana y Agirre, ahora creo que lo marca

onzón». 876

Politikari batzuen kolaborazionismoa salatu zuen Patxi opez de Adanak

" os colaboradores, los titiriteros y las comparsas" izenburuko artikuluan .

«Saltimbanquis de la política, viejas glorias que quieren vivir del

esplendor pasado. Su especialidad son los comunicados . Comunicados de

condena. Que si los otros son malos, que si nos tiran calderilla, que si no
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Amaitzeko, konpartsa-alderdiak zeudela adierazi zuen opez de Adanak,

horren funtzio bakarra oihartzuna egitea zelarik. Horien ekintzak erretorika

hutsa zirela salatu zuen .

Hauek guztiak adrildik mugitutako txotxongiloak zirelakoan zegoen

artikulugilea . Era berean, Estatutuak, ateak ireki baino gehiago, itxi egingo

zituela eta arazo batzuk -euskal preso politikoena alegia- konpondu

beharrean okertu egingo zirela uste zuen .

877 Egin ; 79-X-12
878 Ibid .
879 Ibid .

nos dejan paseamos en las manifestaciones protegidos por la fuerza

pública (la misma que está dentro de Soria les protege en sus

manifestaciones por las calles de Euskadi) .

¿Son oportunistas, que conscientes de su decandencia (. . .) tratan de

sobrevivir? o ¿están devolviendo los viejos favores que el poder les

concedió poco antes del 15- cuando algunos regresaban a Euskadi dando

una extraña vuelta por adrid? Pues es sabido que el poder sabe cuándo

y cómo pasar factura'. .877

«El seudointelectualismo posibilista ha pensado siempre que la

izquierda abertzale vive sumida en la ignorancia y que es necesario

aclararles bien las cosas, recurriendo a ejercicios retóricos . ¿ no es un

ejercicio retórico el que uno de estos partidos comparsas dé un comunicado

diciendo que no secundan una huelga, cuando, que se sepa, no tienen un

sólo obrero militando en sus filas?'. . 878

« arionetas que hablan de que los presos van a salir como si el

Estatuto fuese el fin de la lucha . Como si los objetivos estuviesen logrados

y Euskadi se aprestase a no tener más presos nunca. ¿Qué pasará con los

presos que entren por seguir luchando por la libertad después del

Estatuto?•.879
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Amaitzeko, Estatutua, edukirik gabe geratu ondoren, hil egingo zela

ohartarazi zuen, bitartean euskal nazioak bizirik iraungo zuelarik .

"Independentismo y fueros" izenburuko artikuluan, . Vallek EA k

independentziari uko egin izana utzi zuen agerian . Garaikoetxea lehendakari

ohiak Interviu aldizkarian egindako adierazpenak izan ziren iruzkinaren

hasiera-puntua, horietan «separatismoa» fenomeno anakronikoa zela adierazi

zuen-eta .

«¿Es separatismo el que quiere que el pueblo vasco pueda

autodeterminarse y conseguir su autogobierno, o por el contrario el que

desea y lucha por la división del pueblo vasco, por un lado Euzkadi orte

y de la misma avarra?• .880

Garaikoetxeak foruen berreskurapenaren tesia defendatzen zuen bitartean,

bere alderdiak jarrera bikoitza mantendu eta independentzia errefusatu zuela

salatu zuen Vallek.

880 Egin ; 79-X-13
881 Ibid .
882 Ibid .

a . . .¿qué significado tiene la reintegración foral que parece constituir

el objetivo final del P V? (. . .) ¿Cuáles son los fueros que reclamamos? ¿la

soberanía que contienen los postulados anteriores o el estado federal,

confederal, etc .? (. . .) Antes el "azkatuta" del P V tenía un significado de

independencia, que hoy temo se halle olvidado o desviado- .881

Azalpena amaitzeko, EA ko sektore handi batek nazio-kontzientzia galdu

eta etsi zuela ondorioztatu zuen artikulugileak .

«Da la impresión que a una buena parte del P V le falta fe en la

fuerza que tenemos los vascos y en la recuperación de nuestra conciencia

nacional, motivo por el cual se ha cedido en las últimas actuaciones

prácticas y nos hace presumir que también en las programáticasi' .882
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"Epístola a los cirineos" izenburuko artikuluan, Rafael Castellanok

EA ren politika kulturalaren kritika egin zuen, Estatutuaren aide sinatu zuten

kultura-arloko pertsonaiei erantzunez .

EA ren politika kulturala «aldeanismotzat» jo zuen. Artikulugilearen

esanetan, jeltzaleek txapelaren eta abarken kultura -hau da, folklorea-,

bultzatzen zuten, etorkizunari begira apostua egin beharrean (esaterako,

korronte kultural berriak bereganatuz, eta euskara horien komunikazio-bidetzat

bultzatuz, eta ez elementu etniko-folkloriko huts-tzat) .

883 Egin ; 79-X-24
884 Ibid .

«Este Estatuto ha sido capitalizado, asumido, somatizado, por un

partido específico cuya tónica invariable ha sido siempre el desdén por la

cultura; (. . .) que desconfía de las influencias estéticas e ideológicas

extranjeras por aldeanismo nacional ( . . .) cuya obsesión, cuya idea fija y

salvadora, es que se hable euskera por hablar euskera sin importarle lo

que en euskera se diga (. . .) un partido chovino, monocarril, inmovilista,

anquilosado, esclerótico y timorato en todo cuanto se refiere a cultura ;
(., .) » . 883

Beraz, artikulugileak ez zuen ulertu, intelektualak euskal kultura eta

folklorea parekatzen zituen alderdiaren aide agertu izana eta Estatutuaren aide

lerrotzea .

«Desconozco qué ofuscación os mueve a cambiar el vitalismo

agnóstico por la pipa y las zapatillas . Vuestra imaginación antaño

nómada se ha puesto a cultivar coles. Debe ser el síndrome de renuncia

que mueve a redactar cansinas y arrepentidas memorias de un futuro

inmóvil. Educación y Descanso. e dejáis más sólo que nunca» .884

odu berean, EA k independentziari uko egin ziola azaldu zuen . ortak

ere, " a batalla que nos espera" izenburuko artikuluan .
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885 Egin; 79-X-14

«P V está particularmente interesado en provocar el derrumbe de la

ideología nacionalista . Ha abandonado la bandera independentista, le

basta un mísero Estatuto Administrativo, los pactos federalistas con la

corona (. . .) Uno recomendaría a los jelkídes sinceros un repaso de lo que

Sabino Arana escribió sobre todo en "De su alma y de su pluma" y su

contraste con la actual política del P V».&s5
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IV.3 .1 .11 . Estatutuaren ondorio politikoen
azterketa

onstituzioaren inguruan gertatu zenez, Estatutuari buruzko zenbait

txosten argitaratu ziren Eginen, egoera politikoa aztertzeko amoz .

"El Estatuto y los tres marcos de actuación política" izenburuko

artikuluan, Francisco etamendia, rtzi, Procustoren mitoaz baliatu zen euskal

egoera politikoa azaltzeko. Beraren ustez, Euskal Herrian erreformak sisteman

integraturik ez zegoen zatia -E A - mozteko asmotan erabili zen Estatutua .

Artikulugilearen esanetan, Estatuan onstituzioaren inguruan eskuineko

zein ezkerreko indarren kontsentsuak lehenengo esparru politikoa osatu zuen

arren, Hego Euskal Herrian izandako onstituzioaren errefusapenak estatu-

estrategia aldatzera behartu zuen .

Alde batetik, EA k independentziaren ordez -Sabino Aranaren lehenengo

aldarrikapenak bereak eginez- foruen aldeko jarrera defendatzen zuela azaldu

zuen eta, bestetik, EIAk -ezker erreformista bihurtuta- erreforman izandako

betebeharra salatu zuen, bere jarreraz beste herri-mugimenduak baztertu

zituelako .

886 Egin, 79-X-18
887 Ibid .

«Esta consiste en proteger un segundo marco de actuación en el País

que doble, mediante organizaciones surgidas en Euskadi, el papel que

aquellas cumplen en el Estado» .886

»EIA ha sacrificado, para ser aceptado como el interlocutor válido de

izquierda por el P V, el fortalecimiento de AB, la alternativa de ruptura

democrática del AS y hasta aquellos organismos que sacaron de las

cárceles a sus dirigentes : las Gestoras pro-amnistía».887
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Bi alderdi horlek -EA k eta EIAk- ekintza politikoaren bigarren esparrua,

Estatutuaren aldeko fronte abertzalea alegia, osatu zutela eta, horregatik,

komunikabideen oniritzia zutela adierazi zuen etamendiak .

888 Ibid .
889 Ibid.

' . . .ésa es la razón por la que, contrariamente al año pasado, los

medios de difusión de la Reforma no pierdan baza para ensalzar y hacer

publicidad de ambas fuerzas, el P V y Euskadiko Ezkerra'.888

Baina, hauez gain, hirugarren esparru politikoaren existentzia azaldu

zuen: E A ek osatutakoa, egituraturik gabekoa eta erreforma onartu ez zuena .

Hirugarren eremu hau antolatu eta artikulatu gabekoa, eta erantzun zein

organismo asko eta ezberdinek osatutakoa zela -generikoa eta esanezina,

beraz- azaldu zuen. HB horren barruan kokatu zuen arren, berak zioenez hau

ez zen osatzen zuen indar politiko bakarra . E A en partaide ziren indar guztiak

batzen zituen ezaugarria, Erreformaren ordez haustura demokratikoa

aldarrikatzea zen, rtziren iritziz.

' . . .un tercer marco de actuación que desborda estos esquemas, un

marco invertebrado, compuesto por multitud de respuestas y organismos

cuya lógica es la de una ruptura democrática negada por la Reforma, y

una de cuyas fuerzas, no la única, es Herri Batasuna . Fuerza ésta

inorganizada: y tal vez sea éste su principal defecto y su principal virtud,

pues así resulta indescabezable: fuerza que es un recordatorio

permanente y molesto de que el Estatuto no es sino el vino que se ha

sacado del odre de la Constitución que el P V y Euskadiko Ezkerra

rechazaron».889

Beraren ustez, horrexegatik erasotzen zioten hirugarren multzo honi,

lehenengo eta bigarren esparruak osatzen zituzten alderdiek, estatukoek zein

euskal abertzaletasun moderatukoek .
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Este es el trozo del cuerpo vasco que sobra, el miembro que hay que

amputar del lecho de Procusto».890

"De las competencias dei País Vasco" izenburuko artikuluan, Imanol

tegik Estatutuaren arabera Euskal Autonomi Elkarteari egokitzen zitzaizkion

konpetentziak aztertu zituen .

ehenengo pasarteetan, onstituzioaren zenbait artikulu azaldu zituen,

Espainiako Gobernuak zituen konpetentzia politiko batzuk azpimarratuz :

batetik, hiru artikulutan nazio eta hizkuntza espainolak soilik onartzen zituela

eta, bestetik, politikaren beste arlo askotan -ordena publikoa, justiziaren

administrazioan, legegintzan . . .- estatuaren nagusitasuna nabaria zela hain

zuzen ere .

Bestaldetik, Estatutuaren artikulu garrantzitsuenak ere aztertu zituen .

onpetentzia nagusienak estatuko botereen eskuetan zeudela agerian uzteaz

gain, beste arlo askotan irakurketa ezberdinak zeudela salatu zuen, horien

aplikazio praktikoa interpretazio politikoen menpe baitzegoen .

Beraz, Estatutuak Euskal Herriak zituen arazoak konpontzeko tresna

egokia izatearena kolokan jartzeaz gain, zenbait arazo larriri erantzunik ematen

ez zielako, beti Estatuaren menpe egongo zela uste zuen tegik (horregatik ere,

Erregeak lehendakaria izendatzeko ahalmena zuen, bigarrenaren kargua

lehenengoaren menpekoa izanda) .

890 Ibid .
891 Egin, 79-X-16

«Para terminar, que el Estatuto no recoge competencias para

solucionar problemas como el paro, la energía nuclear, el euskera, la

amnistía y situación de los refugiados, incorporación de avarra; y

termina diciendo que el presidente del Gobierno Vasco lo nombra el

Rey» . 891
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IV.3.1 .12 . Beste herrietako nazio-burruken
adibidea

"«Vive le Québec libre», que la autonomía le oprime" izenburuko

artikuluan, anadako Quebecen nazio-askatasunaren burruka -ingelesaren

eta tawaren zentralismoaren aurka-, eta Euskal Herrikoa -kapitalismoaren

eta Estatuaren kontra- parekatu zituen I . Barreskik . onparaketaren bidez,

Euskal Herriko egoera politikoa argitu nahi izan zuen, eta, halaber,

autonomiaren bidez eskaintzen zena eduki politikorik gabeko normalizazio

hutsa zela planteatu .

Quebecen, estatuko eta nazioko alderdien batasuna suertatu zen

normalizazioa lortzeko, krisialdi ekonomikoaren irtenbidea langileen bizkarren

gainean jarriz. Berreski Euskal Herrian antzeko zerbait gerta zitekeelako beldur

agertu zen .

892 Egin ; 79-X-3

4Y vuelta la mirada a Euskadi (doble opresión, combatividad

popular, papel dirigente de la burguesía, paro, inflación. . .) uno se

pregunta si el cometido real de la Autonomía no será similar a la de

Quebec, sí no será pagar la modernización de la infraestructura para el

capitalismo "vasco" e internacional, si no será una elegante salida política

para el franquismo, si los ofrecimientos de "askatasuna", "presoak

etxera", reactivación, pacto social, después de atraer el apoyo popular al

Estatuto, no quedarán en poco más que en ilusiones- .892
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IV.3.1.13. Euskal indarren sakabanaketa

Euskal indarren sakabanaketa gai nagusia izan zen Txillardegiren "Iruri-
tik itzultzean" izenburuko artikuluan .

Hasieran urriaren 3ko Iruriko ehortzetan biziriko sentimenduak azaldu

zituen idazleak, berak izandako sentsazioak goraipatuz . Ekitaldi osoa

-bertsoak, kantak. . .- Etxahunen ohorezko elizkizunetan egon ziren euskal

pertsonaiak aipatu ondoren, Euskal Herriko politikarien ausentzia agerian utzi

zuen .

Era berean, Irlandaren «fantasma beldurgarria» goraipatuz, instituzioen

bidez eraikitako "Euskadi" eta Euskal Herriaren arteko desegokitzearen beldur

agertu zen Tkillardegi :

893 Egin; 79-X-9
894 Ibid .

,Eta hene galdera, eta askorena, hau da : on ziren besteak? on

ziren Garaikoetxea, Arzallus, arkos Vizkaia (sic.), Bandres, Cuerda,

abéguérie, arie eta abar, eta abar, eta abar? Gero eta garbiago

agertzen ari den etendura izkutatu ezina da jadanik? Gure instituzíoen

aide ari diren politika-gizonak Euskal Herritik at, euskal mundutik zeharo

at mogitzen dira. Arrotz zaizkigu jadanikl. .s93

«Euzkadi (sic.) munstro bat izango litzateke Euskal Herria babesteko

eta zerbitzatzeko ez balitz. Areago: Euskadi horren muina eta bihotza

Euskai Herria izango ez bada, ez dut nik lotsarik batere kontra nagoela

esateko, eta Euskadi horren beharrik ez duela Europak, ez munduak, eta

ez abertzale garenok ere-.894
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IV.3.1 .14. aziotasuna

" a nacionalidad en el Estatuto nacional de autonomía" izenburuko

artikuluan, Gasteizko . G. sinadura aukeratu zuen idazleak, bere ustez

autonomiako nazio-estatutu batek kontuan hartu beharko zituzkeen irizpideak

azaldu zituen, ikuspuntu juridiko eta soziologiko batetik .

Autorearen iritziz, euskal naziotasunaren kasuan "tus sanguinis" zein "ius

soli" oinarriak konbinatu beharko ziratekeen, etorkinei euskal nazionalitatea

izateko aukera eskaintzeko asmotan, hauek horrela nahi izanez gero . Baina .

borondate honi muga juridikoak jartzeko beharra aurrikusi zuen : gutxieneko

bizialdiaren eskakizuna, ezkontzaren bidez lorturiko nazionalitate zuzena,

ezkontideak borondate hori agertzea . . .

Beraz, testu honetan irizpide juridikoak planteatu zituen . G .k,

nazioarteko zuzenbidearen arabera .

*450*



W.3.1.15. Xabier Amurizaren "Semaforo Gorria"

Xabier Amuriza Eginen kolaboratzaile finkoa zen azterturiko garaian.

Berak sinatzen zuen "Semaforo Gorria" izeneko zutabetik Estatutuari buruz

zuen iritzia azaldu zuen behin baino gehiagotan .

• Frantziako an- inistroak bere buruaz beste egin zuela-eta, atxaki

horretaz baliatu zen bizitzeko eskubideaz eta beharraz hitz egiteko . Herri

Batasuna desagertarazi egingo zela-eta (Estatutuan porrot egin zuelako

adierazpenak zirela medio), hori oraindik ikusteke zegoela zloen .

» asai gizonak. Estatutoa oraindik bikuan dabiien katua da . Eta

bestela ere lasai, zuek baino lehenago etorriak baikara».$95

• Beste artikulu batean, Estatutuaren aldekoen eta aurkakoen arteko

gatazkaz idatzi zuen -batez ere, HBren eta Euskadiko Ezkerraren arteko

liskarraz ari zen-. Ez zuen lagunak etsai bihurtu izatea onartu .

«Semaforo Gorriak ez dio estatuto honi baietzik emango, baina

baietz esango diotenet harririk bota ere ez . (. . .) Estatutoa handiena edo

koxkorrena bada ere, ez genuke nahi lagunak etsaiarekin eta gorriak

horiekin nahasteko bezain irenskorra izaterik».89s

• Estatutua bakerako armarik handiena zela esaten zen bitartean,

propaganda egiteko aukera baiezkoaren aldekoek soilik zutela salatu zuen .

Baina indar guztiek baiezkoaren aide jarri arren ere, artikulugilearen iritziz, ezin

izango zuten Euskal Herriarekin akabatu .

Amerikatik edo mundutik bueltan Alta Santua Euskal Herritik

pasatzea bakarrik behar dugu, bispo guztiekin batera estatutoari 'Te

Deum" kantatzeko . Zerbaitegatik ainkoari eskerrak emateko izaten da

kantu hori. Horrela ainkoa bera ere estatutoaren aide jartzera behartzen

da . ehen ere ez zuten eta gaur ere apenas lortuko dute Euskal Herrtko

895 Egin ; 79-X-2
896 Egin ; 79-X-3
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sorgin guztiak akabatzerik. Eta sorginen inguruan uste baino jende

gehiago bildu ohi da» .897

• Udazkenean, horbelak haizeak daramatzala. . ., Amurizak ,Badira

horbelaren erorreran udaberriaren promesa irakurtzen dutenak»898 zioen, eta horrek

Estatutuaren erreferenduaz idazteko atxakia eskaini zion, adibide horretaz

baliaturik.

• Blas Piñarrek ezezko botoa eskatzera Bilbora egin zuen bisitaldiaren

inguruan, EA ren jarrera salatu zuen, baietzaren aldeko kanpainan UCDrekin

batera agertu nahi ez zuelako .

«Estatutuari aurpegia zikintzea bailítzake hori . Ikusi al duzu

UCDren propagandarik kaleetan?, . 899

Berari, berriz, ez zion axola Blas Piñarrek Estatutua ez onartzeak,

politikari espainarraren eta bere jarrera, biak, Estatutuaren aurkakoak izan

arren, oso ezberdinak baitziren, eta ez zuen inork nahasteko beldurrik.

•

	

UCD alderdiak erabilitako 'Por amor al país, vota sí» lemari buruz, horren

atzean herriak behar zuen maitasunaren aldarrikapena zegoela zioen ironikoki .

«Hauzia ez da F P eta konpainia, Petronor edo zentral nuklearrak,

paroa edo ekonomíaren hondamendia, bizi beharra edo bizi ezína,

multinazionalak edo bankuen gilotína . Hauzia ez da hori . "Por amor al

país. San osert pater noster"» . 900

Blas Piñarrek bere aldetik gerra aldarrikatu zuela adierazi zuen . Hala ere,

gerra edo maitasuna, txanpon bereko bi aldeak zirela azaldu zuen, azken finan

nahi zutena goi-mailako helburua zen-eta .

897 Egin ; 79-X-7
898 Egin ; 79-X-10
899 Egin ; 79-X-17
900 Egin; 79-X-19
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«Horregatik, maitasunarengatik, bota bai. Berdin zaigu maítasunez

nahiz gorrotoz hil gaitzaten» .901

Ama eta haur baten arteko elkarrizketan oinarritu zen autorea

abstentzioaz hitz egiteko. Isilik egoteko aukera debekatuta zegoela salatu zuen ;

abstentzioa bekatu bailitzan, zerbait esan beharra ornen zegoen-eta .

Baina ez zuen uste urriaren 25etik aurrera ezer aldatuko zenik, beraren

ustez Estatutuak ez baitzuen ezer konponduko .

«Hitz batez, lehen bezala. Horixe da estatuto honek utziko duen

historiala. Denbora galdu dugula . Zergatik? Euskal Herriko galdera

nagusiak lehen bezala airean gelditzen direlako . - (. . .) pasatuko da negua.

onbait berotasunik bila dezakeenak, ez aukerarik gabe» .902

* "Zerrenda historikoa" izenburuko artikuluan, «"Euskal kultur munduaz

arduratzen diren jenteak" Estatutuaren aide» lemapeko kulturako pertsonaien

zerrendaz idatzi zuen Amurizak . Autoreak ez zuen ulertzen atxikimendu hori

kulturaren izenean eman zitekeenik . Beraren ustez, Estatutua EA rena zen, eta

zerrenda hori ere bai, eta jeltzaleen kulturarekiko jarrera salagarria zela azaldu

zuen.

«Eta zer da P V kulturan? Zer izan da P V euskal kulturan?

Euskara batuaren inkisizioa, imaginazioaren gatzunaska, kreazioaren

eskaiola . (. . .) raindik ez dute ortografiarik ikasi (. . .) beren artean badute

hizkuntza batua: gaztelania».903

EA ren ikuspuntu kulturala folklorikoa zela salatu zuen autoreak .

. . . at ertzeko bateltxoa, artzainaren ezjakintasuna, amona

zaharraren moino galdua, mendi gailurreko gurutzea, baserritarra idien

aurretik eta neska gordin bat gorulari jantzirik gurdian .

901 Ibid .
902 Egin ; 79-X-21
903 Egin ; 79-X-26
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904 Ibid .

(. . .) bihar berriro lasa¡ has daitezke atxeari kutxota botatzen,

"euskera eritara-ri" putz egiten, kultura abarkez janzten, estranjeriko

modak erretzen eta euskal artea perretxíkoz nabartzen. Badute beren

zerrenda historikoa eta zoaz orain danbolin horri buelta ematera» .904
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IV.3.1 .16. Erreferenduaren ondorengo zenbait
kontsidero

" os intelectuales vascos y el Estatuto" izenburuko iruzkinean,

Estatutuaren aide publikoki agertu ziren intelektualen portaera salatu zuen

epa Sukilbidek . Intelektualek beren sinadurak Euskal Herriak jasandako

arazoak salatzeko erabili beharrean, oso argi ikusten ez zuen Estatutua

sostengatzearen aide jarri izana kritikatu zuen artikulugileak .

Artikulu honetan, botereak erabilitako autoritatearen argudioa kritikatu

zuen Sukilbidek, eta baita intelektualek joko horri jarraitzea ere, berak

eztabaidagai jotzen zuen aukerari atxikimendua adierazi baitzioten .

905 Egin ; 79-X-27
906 Ibid .

. . .apoyando una opción discutible y con la que no están de acuerdo

algunos de los que han sufrido y peleado por la consecución de una paz y

libertad estables y duraderas•.905

Alde batetik, sinadura-bilketa horrekin arazoaren mamia ez zela bere

sakonean azaltzen, eta horrek intelektualek emandakoa baino erantzun

konplexuagoa behar zuelakoan zegoen .

«En este contexto me ha sorprendido extraordinariamente la

declaración de las personalidades vascas en torno al Estatuto de

Autonomía, que no deja de ser una respuesta política concreta a un

problema mucho más complejo y profundo, que trasciende tanto a éste

como a cualquier otro proyecto de solución» .906

Beste aldetik, intelektualak Euskal Herriak jasaten zuen egoera politiko

gatazkatsuaren aurrean ixilik geratu izana salatu zuen .

¿ es que ha habido un documento de personalidades sobre la

situación de los presos de Soria y en otras cárceles, sobre la tortura

permanente, sobre las detenciones indiscriminadas, sobre el "caudillaje"
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policial en Euskadi? ¿Cuándo nos han proporcionado una reflexión

colectiva y progresista sobre la violencia y la paz, sobre el desempleo y la

crisis económica, sobre la amnistía y las libertades, sobre la degradación

del medio ambiente, sobre la energía y el futuro de nuestro pueblo? ¿A qué

esperan para elevar su voz contra la constante violación de los derechos

humanos más elementales, tanto en esta como en otra nacionalidades del

Estado» .907

. ezaunek erreferenduaren emaitzen analisia egin zuen "¿Quién ha

ganado?" izenburuko artikuluan .

ortzuk Irabazi eta nortzuk galdu zuten aztertzean, guztiek irabazi eta

galdu zutela ondorioztatu zuen ezaunek .

Alde batetik, irabazleak honakoak Izan zirela zioen : Estatua,

-Estatutuarekin eredu zentralista finkatzen baitzen- eta EA , lege

autonomikoa onartu zelako. Bi hauekin batera, eskuina, bere eredu sozio-

ekonomikoa ezarri zuelako . Era berean, abstentzioaren aldekoek ere irabazi

zutela azaldu zuen, hiri garrantzitsu batzuetan %40 baino gehiago lortu

baitzuten .

Beste aldetik, galtzaileak asko ziren: hauen artean, afarroa, zeren Euskal

Herriko beste herrialdetatik gero eta urrunago geratu baitzen, juridikoki

gutxienez .

907 Ibid .
908 Egin ; 79-X-31

¿ os iremos todos, vosotros y nosotros, a desarrollamos desde

ahora en dos líneas en el mejor de los casos paralelas, que por mucho que

se prolonguen nunca lleguen a juntarse? ¿Habrá crecido el sentido de

unidad de este pueblo hasta ahora desmembrado, sin conciencia unitaria

de tal?• .908

Halaber, euskal ezkerrak galdu zuelakoan zegoen, zatituta eta elkarren

aurka geratu baitzen. Eta bakeak irabazi zuenik, zalantzan jarri zuen ezaunek .
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909 Ibid .
910 Ibid .
911 Ibid .
912 Egin; 79-XI-3

«(. . .) será éste de verdad el referéndum de la reconciliación con un

pueblo tan enfrentado, casi dividido en dos, sin salida efectiva según

muchos para sus aspiraciones más profundas y más urgentes, sin

solucionar de raíz los problemas que fueron la causa del cruel

destrozamiento que ha sufrido sin que se vislumbre el final de su

tragedia 909

EA ri zegokionean, eskuinekoa zen neurrian, alderdi jeltzaleak irabazi

zuen bitartean, abertzaletasunaren ikuspunturik galtzaile suertatu zela zioen .

afarroaren kasuan, esaterako, bere burua ez sakrifikatzeagatik, integrazioaren

aide burrukatu ez izana leporatu zion, asmo nazionalistak alderdiaren interesen

menpe jam zituelarik .

«Así, al menos, pasaría a la historia habiendo conseguido la unidad

de todos los vascos, aunque la operación le costara la muerte» .91o

Zatiketarekin, demokrazia eta eliza tradizionalak ere irabazi zutela

adierazteaz gain, herri-partaidetasuna galtzaile -eta horrekin batera guztiak

galtzaile- suertatu zela adierazi zuen ondorio gisa .

«¿ o habrá ganado aquí todo el mundo y habremos perdido todos?

¿ o nos ha quedado un pueblo dividido y enfrentado como nunca?- .911

Bestalde, Erreferenduaren garbitasuna zalantzan jarra zuen Alex Ugaldek

"Antiguos métodos, nuevosfraudes" izenburuko artikuluan .

« . . . .el partidismo de la campaña oficial del Consejo General Vasco,

el reparto de los espacios televisivos, los obstáculos para el nombramiento

de interventores y apoderados, las presiones de los patrones exigiendo el

justificante del censo electoral, la participación de personas ya muertas,

en fin, un etcétera muy extenso».912
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odu berean, erreferendu-kanpainaren muntaia salatu zuen Txomin

Ziluogak, HASIko Idazkari agusiak, "A propósito de una consulta

democrático-vergonzante" izenburuko artikuluan.

Iruzkin honetan, Zuloagak erreferendu -kanpainan gertatutako

irregulartasunak azaldu zituen : zapalkuntza poliziala, atentatuak eta

atxiloketak, aide batetik. Baiezkoaren aldekoen komunikabideen menperatzea

(hedabide gehienek baietzaren aldeko kanpaina nagusitu zutela salatu zuen),

tesi ofizialekin bat ez zetozen talde eta koalizioen aurkako deskalifikazioak eta

kalumniak, beste aldetik. Eta, azkenik, iruzurra egon zela susmatu zuela

azpimarratu zuen (postazko bozketak oso garrantzi handia izan zuen aurreko

hauteskundeekin konparatuz, hildako batzuek ere bozkatu zuten, erreferendua

lan-egunean egin zenez bozketa-agiria beharrezkoa zen zenbait lekutan,

zentsuan irregulartasun batzuk ere aurkitu ziren . . .) .

Hala eta guztiz ere, baiezkoaren aldeko botoak %50 txiripaz gainditu zuela

azpimarratu zuen; emaitzen legitimitate-eza agerian utziz. Honez gain,

Estatutuaren onarpenak ez zuela gizarte- eta nazio-askatasunaren prozesu

politikoa ixten azaldu zuen, burruka-fronte guztiak irekita jarraitzen baitzuten .

913 Egin; 79-XI-7

. . .tras este referéndum estatutario, se ratifica y reafirma que la

consecución y el logro de nuestra alternativa democrática y popular es, a

partir de hoy, más posible que nunca . unto al pueblo trabajador vasco,

habremos de seguir luchando por encontrar y abrir soluciones para

avarra, la crisis, el paro y los salarios, fuerzas represivas, el euskara y

la autodeterminación, a nuestros presos y exiliados. . ., avanzando paso a

paso como ya lo estamos haciendo, en el logro de nuestros derechos,

intereses y libertades, frente al poder de los grandes capitalistas•.913

Bestalde, "Carta al PS E" izenburuko artikuluan, PS Eri afarroa

Euskal Autonomi Elkartean sartzeko mozioari bere atxikimendua eman ziezaion

eskatu zion Euskadiko Ezkerrak, bestelako farrera herrialde hori eskuinaren

eskuetan uztea izango zela argudiatuz .
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«Una abstención, en aras de un navarrismo claramente

reaccionario, sólo puede provocar la descalificación del Estatuto de

Autonomía, y la entrega de avarra al sector más derechista de toda la

burguesía del estado» .914

Azalpen honetan, Estatutua onartu ondoren afarroaren arazoa oraindik

konpondu gabekoa zela agerian zegoen . ege autonomikoaren arabera,

afarroaren integrazioa ahalgarria eta erraza zelako argudioa faltsua zela, argi

geratu zen sozialisteei egindako eskakizun honetan. Halaber, afarroa Euskal

Elkartearen barruan sartzea erabaki politikoen menpe zegoela azpimarratu zuen

Euskadiko Ezkerrak, amaieran egindako erreguan .

914 Egin; 79-XI-8
915 Ibid .

«Todos los demás firmantes del Estatuto ya han decidido ; en

vuestras manos queda la incorporación o no de avarra en el Estatuto . o

entreguéis avarra a los caciques, ni Euskadi a otra guerra civils.915
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IV.3.2. Deia

IV.3.2.1. Baiezkoaren aldeko editorialak

Deiak baietzaren aldeko jarrera argia azaldu zuen artikulu editorialen

bidez . onstituzioan egin ez zuen arren, Estatutuaren erreferenduan baietzaren

aldeko kanpaina egin zuen iritzi-orrialdeetatik.

"Si-Bai" izenburuko editorialean erreferendu-egunean bertan, urriaren

25ean, egunkariaren partehartze zuzena argitu zuen .

916 Deia; 79-X-25
917 Deia; 77-VI-8

«DEIA, por fidelidad a sus principios fundacionales, se siente en la

obligación de exponer su postura. Y ésta sólo puede ser a favor del sí-bai.

uestro periódico se ha definido repetidamente como un diario

nacional, vasco, abertzale, DEIA se ha alineado a favor de la lucha por la

vía democrática y por el respeto a las instituciones. o creemos en la

eficacia de la lucha armada, ni por convicción ética ni por realismo

político» .916

Zentzu horretan, lehenengo zenbakian argitaraturiko editorialean

azaldutakoa gogorarazi zuen :

«(. . .) en primera fila de prioridades figura el derecho de nuestro

pueblo a recuperar, conservar, desarrollar su propia identidad en su

lengua, cultura e instituciones (. . .) DEIA insistirá en el derecho que

Euskalherria tiene a poseer instituciones propias de gobierno (. . .)• .917

Amaitzeko, Estatutuak defendatutako helburu batzuk «bide

demokratikoaren bidez» bete ahal zirela zioen.
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«Como primer paso decisivo hacia una Euzkadi libre y en paz . DEIA,

junto con miles y miles de hombres de diferentes ideología y clases

sociales, dice hoy bai-sí» .918

Une horretatik aurrera, lehenengo urratsa eman ondoren, lan handia egin

beharko zela azaldu zuen editorial-egileak .

"Hori da, orain arteko Euzkadiren aldeko bere lanari dagokionez,

DEIAk gaur aldarrikatzen duen guraria Euzkadiren onerako, Estatutuari

bai» . 919

Deiako artikulu editorialetan errepikatu ziren ezaugarri batzuk sailkatu

ditugu txosten honetan :

IV.3.2.1 .1 . Alde batetik, biolentziaren aurkako aldarrikapena egin zuen,

hori Estatutuaren eta demokraziaren aurkako mehatxu garrantzitsuena baitzen

egunkariaren ustez,

"Contra el miedo" izenburuko artikuluan, biolentziaren aurkako iritzia

azaldu zuen, ETAren atentatu batean oinarrituta. Ekintza hori Estatutuaren

aurkako kanpainaren barruan kokatu zuen egunkarlak . Bide batez, ETAren

ekintzari autonomia kentzen saiatu zen artikulugilea, logika aurrikusmen baten

barruan kokatuz. Azaldu nahi zen ideia honako hau zen: ETAk -Ezker

abertzaleak- ez zuen proiekturik, eta, beraz, erreferendua oztopatzen salatzen

zen :

918 Deia ; 79-X-25
919 Ibid .
920 Deia; 79-IX-20

« amentablemente, el hecho estaba previsto . A medida que se acerca

la fecha dei día del referéndum del Estatuto, la violencia fisica se va a

crear nuevas víctimas. Ayer han sido dos oficiales del Ejército . Hace unos

días, un empleado de Banca . ¿Quiénes caerán en las próximas

semanas?, .920
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Biolentziari aurre egiteko modurik onena beldurrik gabe bozkatzera joatea

zela esan zuen editorial-egileak. Egunkariaren iritziz, ez zegoen beste biderik ;

bestelako aukera, indarkeriaren logikan sartzea litzateke, eta biolentziak

indarkeria gehiago ekarriko zukeen, besterik ez .

«Se debe evitar que el miedo y el desánimo avancen más y paralicen

los proyectos que Euzkadi tiene y necesita para el futuro» . 921

Euskaraz idatzitako testuan argiago azaldu zuen ideia hau :

» raingo hontan Estatutoa izan daíteke Euskal Herria bere

askatasun bidean eta gizabideko bizitza bateruntz abiatzeko bidea. Hori

ongi dakite, jakin, odolaren bitartez bada ere bide hori itxi nahi

liguketenek. Ez dezagun etsil ,. 922

"El fondo de la trama" izenburuko artikuluan, aurreko logika berean

sartu zuen ETAren beste ekintza armatu bat, Estatutuaren aurkako erantzuna

bailitzan, Espainiako armadaren aurka kasu honetan eta prozesu demokratikoa

geldiarazteko, egunkariaren ustean . Testu honetan ez zen aurrikusita zegoen

ekintza batez mintzatu, ,ofensiva en toda regla» batez baizik .

921 Ibid .
922 Ibid .
923 Dela ; 79-IX-25

∎Parece que se ha iniciado una ofensiva en toda regla, en la que las

primeras víctimas son militares de alta graduación. (. . .) El objetivo está

más claro que nunca . Se trata de provocar la reacción de las Fuerzas

Armadas, interrumpiendo el actual proceso democrático» .923

Beste aldetik, Estatutuaren aurrean bi motatako jarrerak zeudela zioen

Deiak: demokratikoena, Estatutuaren aldekoa, eta hirugarren munduko

iraultza defendatzen zuten abstentzioaren aldekoena .

Artikulu honetan, geroago beste editorialetan argiago agertuko ziren bi

ezaugarri aurreratu zituen idazleak :
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- Estatutuaren aurkakoen alternatiba deskalifikatzen saiatu zen :
aipaturiko testu honetan aurrerapenaren ideiaren aurka, ezker abertzaleak
hirugarren munduko eskema iraultzailea defendatzen zuela esanez .

- Abstentzioaren aldekoak, abstentzio aktiboa ezezik, pasiboa ere biltzen
saiatuko zirela azaltzen zuten behin eta berriz. Horregatik, abstentzio pasiboa
gainditzeko deialdiak errepikatu ziren kanpainan zehar, Estatutuak ahal zen
berrespen handiena lor zezan. Biolentzia erabiltzen zutenei aurre egiteko
armarik onena botoa zela zioen egunkariak .

« os que están frente al Estatuto van a jugar a fondo esta carta. Su
posición es defender la abstención y todas las abstenciones serán
capitalizadas contra el Estatuto •.924

"Guerra sucia, juego limpio" izenburuko artikuluan, abstentzioaren
aldekoek ustez erabilitako guda zikina salatu zuen editorial-egileak, Carlos
Garaikoetxeak egindako salaketa batean oinarrituta . Estrategia horri joko
garbiaz erantzun behar zitzaiola azpimarratu zuen .

«Hay un coraje que nace de defender las propias opciones con
argumentos, con convicción y limpieza. El, juego limpio no supone encogerse

ante sus acusaciones, sino en desmontarlas pieza por pieza, con lucidez y
energía . Quienes creemos en la democracia debemos apostar por los

sistemas democráticos con todas sus consecuencias•.925

Horregatik, beraren iritziz, Estatutuaren aldeko baietza argudiatu beharra
zegoen, abstentzioak irtenbiderik eskainiko ez zuela erakutsiz . Horri dela eta,
«emozlozko» argudioak bertan behera utzi eta horien aurrean argudio arrazoituak
erabili behar zirela zioen .

924 Ibid .
925 Deia; 79-X-3
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•(. . .) es especialmente aquellos que están construidos sobre la

demagogia, la utopía inalcanzable o el emocíonalismo. El pulso tiene que

ser fundamentalmente racional, lógico, coherente, . . .».926

Editorial-egilearen ustez, herri-mugimenduek ez zuten zerikusirik

Estatutuarekin. Horien burruka prozesu autonomikotik kanpoan kokatzeaz

gain, nahasketa sortu zutela zioen .

926 Ibid .
927 Ibid .
928 Ibid .
929 Ibid .

(. . .) denunciando todos los ingredientes ajenos al Estatuto que se le

quieren añadir, como son encerronas, manifestaciones, huelgas, que sólo

añaden más confusión al temaa .927

Era berean, egiaren mitoa erabili zuen argudio gisa : datuak,

informazioaren beharra aldarrikatu zuen, egiaren erdia deitu zuenaren aurka .

¿Y qué decir de esos comunicados? Deben ser refutados punto por

punto, implacable y limpiamente. Que en todo momento el dato puede al

tópico y la verdad entera a la media verdad'.928

Estatutua onartu ondoren, elkarbizitza bakezalea berreskuratzeko

itxaropena azaldu zuen, eta, horregatik, ez zuen berak guda zikina izendatu

zuenean parte hartu nahi.

(. . .) es importante que todas las fuerzas que lo defienden

testimonien con su actitud, no sólo que sus planteamientos políticos son

los más acertados, sino que su comportamiento cívico es el más

democrático-.929

Amaitzeko, garbitasunaz jokatuz gero, hauteskunde-emaitzak ere lortuko

zirelakoan zegoen editorial-egilea .
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Estatutuaren onarpenaren ondoren, biolentzia beste bi editorialetan
salatu zuen Deiak : " a nueva frontera" eta "Ese no es el camino"
artikuluetan hain zuzen ere. Autonomi Estatutua onetsi eta gero, bi bide
zeudela zioen artikulu hauetan : aide batetik, biolentziarena, ez-demokratikoa,
sistematik kanpokoa eta legitimaziorik gabekoa; eta, beste aldetik, demokratlkoa .

Egunkariaren iritzia bigarren taldearen barruan kokatuta zegoen, erakunde

berrien zilegitasuna aldarrikatuz .

" a ueva Frontera" izenburuko artikuluan, omando Autonomoek
German González ópezen aurka Urretxun buruturiko atentatua

-erreferenduaren ondorengo lehenengoa-, eta horren aurreko erantzuna
-lana gelditzea- atxakiatzat hartu zituen biolentzia salatzeko .

Estatutua onartua izan ondoren, antagonikoak ziren bi bide politiko

zeudela zioen editorial-egileak :

Biolentziaren aurka, indar demokratikoen batasuna aldarrikatu zuen

(biolentzia zenbakien argudioaren bidez deslegitimatu nahi zuen) . Era berean,

horri erantzuteko, bide biolentoak -guda zikina- ez erabiltzeko eskatu zuen,

inplizituki erabiltzen zela onartuz .

930 Ibid .
931 Deja; 79-X-30

- as opciones defendidas con decisión y limpieza no sólo son

éticamente mejores, sino también son más rentables en las urnas» .93o

'Con el Estatuto se ha abierto una nueva y definitiva frontera: los

que aceptan las reglas democráticas, se esté o no de acuerdo con el

Estatuto, y los que prefieren utilizar el camino de la violencia para

imponer su alternativa revolucionaria» .931

-Responder a la violencia con la violencia, además de colocar a sus
autores en la misma altura de los que matan, es incrementar la espiral

violenta. (. . .) sería infantil y trágico copiar los métodos anti- AS, fórmula
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sugerida en alguna ocasión y levada a la práctica por servicios

paralelos».932

Halaber, biolentziaren aurka, irtenbide «politikoa» aldarrikatu zuen,

erakunde berrietan eta goi-baloreetan oinarrituta . Zentzu honetan .

Estatutuaren onarpenak bide armatua deslegitimatzen zuela adierazi zuen .

Euskal gizartea bitan banatuta zegoela azaldu zuen : aide batean demokraziaren

aldekoak ziren bitartean, bestean «autores, amigos y encubridores de la violencia»

zirelakoak zeuden .

«El crecimiento de las nuevas instituciones, legitimadas por el

referéndum, la sensibilidad ciudadana ante los grandes valores como son

la justicia, la paz y el derecho de la vida, situará a los autores, amigos y

encubridores de la violencia, al otro lado de la frontera democrática . Y

ellos se descalificarán a sí mismos . ejor dicho, ya están descalificados

porque la nueva frontera se estableció el 26 de octubre» .933

"Este no es el camino" izenburuko artikuluan, avier Rupérez UCDko

politikariaren bahiketa salatu zuen Deiak, eta horren bidez, biolentzia . Era

berean, «biolentoei» leporatu zien Euskal Herriaren aurkako ekintzen

erantzukizuna. Ez zuen uste, errua adrilgo boterearena zenik, honen erantzun

errepresiboa inplizituki legitimatuz (agintari espainiarren erantzuna logikoa zen,

nahiz eta desarautua) .

932 Ibid .
933 Ibid .
934 Deja; 79-XI-15

« as acciones de los grupos armados crean el caldo de cultivo para

que las posiciones antivascas y centralistas se endurezcan más y más . Si

los hombres de la violencia pretenden "liberar", lo único que consiguen es

que haya mayor represión. En definitiva, el que pierde es el pueblo, que ve

cómo tos posibles frutos de la democracia no maduran nunca por acciones

violentas, como muertes, secuestros, atentados, extorsiones» .934

*466*



Egunkari abertzalearen ustean, Francoren garalan erregimenaren aldekoen

eta oposizioaren arteko bereizketa zegoen . Gero, gizartea espainolisten eta

abertzaleen artean erdibitu zen, eta, Estatutuaren ondoren, beste bereizketa bat

ezarri zen: bide instituzionalaren aldekoak aide batetik, eta biolentziaren

aldekoak, bestetik .

'Con la aprobación del Estatuto se establece otra divisoria, los que

defienden democráticamente el pleno desarrollo del Estatuto y los que,

aceptándolo o no, utilizan la violencia .' . 935

Estatutuaren onarpenarekin ez zela biolentzia-egoera amaitu jakin

bazekiela zioen kazetariak . Hala ere, horren aurrean zulogune hori gainditzeko

demokraziaren aldekoen batasuna beharrezkoa zela aldarrikatu zuen. Hori

lortzeko, euskal herriaren energia moralaz konfindantza zuen egunkariak . Berriz

ere, arazoa gizatasunaren edo moralaren ikuspuntutik aztertu zuen, eta ez

politikarenetik .

Beste editorial batzuetan, biolentziaz hitz egin zuen Deiak, baina ez

ETArenaz soilik; beste talde batzuek ere erabiltzen zutela salatu zuen .

"Et Papa Wojtyla también habló para Euzkadi" izenburuko artikuluan

ere, biolentzia izan zen gai nagusia. Testu honetan, Irlandari zuzendutako

hitzak Euskal Herriarentzat egokiak zirela azpimarratu zuen egunkariak .

Diskurtsoan, Aita Santuak biolentziaren aldekoei zuzendutako hitzak azaltzeaz

gain, Irlandako agintariel emandako mezua ere gogorarazi zuen :

935 Ibid .
936 Deia; 79-X-1

'A cuantos poseen responsabilidad política en los asuntos de

Irlanda (. . .) o causéis ni toleréis condiciones que ofrezcan excusas o

pretexto a los hombres de la violencia (. . .)A936

Wojtylaren diskurtsottik herri irlandarraren eskubideen aldeko pasartea

azpimarratu zuen, lege nazionala lege naturala zela azaldu zueneko pasartea

hain zuzen ere.
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937 Ibid .
938 Dela; 79-X-14
939 Ibid .

«Toda comunidad humana, étnica, histórica, cultural o religiosa

posee derechos que deben ser respetados . a ley nacional no puede ser

abandonada por alguna persona o grupo, ni por el mismo Estado, ni por

ningún motivo, ni siquiera por la seguridad o por los intereses de la ley o

del orden. a ley de Dios es juez sobre cualquier razón de Estado . . 937

IV.3 .2.1 .2 . Beste zenbait editorialetan, abstentzio pasiboa gainditzeko

deialdia egin zuen egunkariak, arrazoi politikorik gabe bozkatzera ez joateko

erabakia hartu zutenei zuzenduta . Hauei, hautestontzira ez joatea biolentziaren

aide jartzea zela ohartarazi zien, beraien ausentzia abstentzio aktiboekin batera

zenbatzeko arriskua baitzegoen .

"Un envite para el futuro" izenburuko artikuluan, helburua, jendea

bozkatzera joatera bultzatzea izan zen, abstentzioa ahal zen txikiena izan zedin .

ehenengo pasartean, Estatutuaren etsairik okerrena, ezetzaren aldeko

eskuina eta ezker abertzalearen abstentzioa ez ezezik, abstentzio pasiboa zela

zioen editorial-egileak .

(. . .) ese sector que forman apolíticos amorfos, perezosos, indecisos y

en esta situación concreta un reducido grupo de miedosos, atemorizados

por cierto clima electoral crispado,938

Abstentzio aktiboa, berriz, aukera zilegitzat jo zuen (jarrera hori berea egin

zuen onstituzioaren inguruan) .

Desde estas mismas páginas, con ocasión del referéndum

constitucional, hemos defendido la abstención activa . ..939

Hala ere, Estatutuaren erreferenduan jarrera hori justifikatu zuten

arrazoiak -prozesuaren errefusapena edo erreflexio sakon baten ondorengo

aukera hobea zelako ustea- ez ziren ematen, artikulugilearen iritziz, lege

autonomikoaren idazketa-prozesua garbia izan baitzen .
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940 Ibid .
941 Ibid .
942 Ibid .

«En este referéndum estatutario la abstención activa, por

planteamiento de forma ofondo no se puede justificari .940

Egunkariaren ustez, prozesutik at geratu zirenak horrela nahi izan
zutelako izan zen. Beste aldetik, boto-emaileak etorkizunari begirako
hausnarketa sakon baten ondoren hartu behar zuela erabakia zioen,
baiezkoarekin irabazi eta abstentzioarekin asko galtzen zuela kontutan hartuz .

«En la reflexión debe ponderarse qué es lo que se puede ganar con

el sí y qué es lo que se puede perder con la abstención activa, y a la

inversa•.941

Bereziki bi arrazoi eman zituen abstentzioa aukerarik onena ez zela
azaltzeko. Alde batetik, Estatutua euskal nortasun nazionala indartzeko eta

euskara suspertzeko tresna baliagarria zela zioen . Hau abertzaletasun

instituzionalaren ezaugarri garrantzitsua da : esparru juridikoaren beharraren

aidarrikapena, erakundeetatik nazioa eraikitzeko (Euskadi oraindik eraiki gabe

zegoeneko errealitatearen ideia zegoen inplizituki) .

Era berean, Euskal Herriko arazo larrienak -biolentzia eta krisialdi

ekonomikoa alegia- gainditzeko konponbide gisa aurkeztu zuen Estatutua .

«(. . .) si en el referéndum estatutario sólo se contabilizan las

decisiones razonadas, creemos que el Sí debe golear ampliamente a la

abstención activa y al o. as razones nos parecen evidentes : el Estatuto

supone un paso decisivo para Euzkadi en temas tan trascendentes como la

recuperación de la identidad nacional vasca, a través de organismos

políticos y la defensa y promoción del euskera. El estatuto es una

herramienta eficaz para afrontar con seriedad los dos problemas más

graves del momento: la violencia y la crisis económica, con todas las

consecuencias que uno y otro llevan detrás».942
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Bestalde, abstentZio aktiboaren aldeko arrazoiak eta defendatzaileak

deskalifikatu zituen, hauen argudioak indarrik gabe uzteko . Hauen arrazoiak

maximalistak eta testimonialak zirela esateaz gain, defendatzen zituzten alderdi

politikoak prozesu politiko normaletik kanpo geratu zirela zioen . Hauen

helburua demokrazia ezegonkortzea zela ziurtatu zuen . Horregatik,

alternatibarik eskaini gabe, argudio emozionalak erabiltzen zituztela azaldu

zuen .

Gehiengoa baiezkoaren aldekoa zela argudiatu zuen editorial-egileak,

aukera hori defendatzeko orduan irizpide kuantitatiboak erabiliz, eta horren

aurka, abstentzioaren aldeko atxikimendua murritzagoa zela esanez . Era

berean, abstentzioaren aldekoek herria ordezkatzen ez zutela azaldu zuen,

ordezkaritza politikoa zenbakien menpe arriz .

943 Ibid .

'Hay un dato elocuente para medir su fuerza: sus porcentajes

electorales, en total, no llegan al 9% y hay líderes que no han sacado un

escaño a pesar de que una y otra vez se han presentado a todas las

elecciones. ¿Dónde está la fuerza que dicen de todo el pueblo?».943

Paradoxikoki, abstentzioaren aldekoek ez zuten indar nahikorik herriaren

desioa ordezkatzeko, baina -artikulu berean azaldu zenez-, bai, ordea, sistema

osoa kolokan jartzeko .

Abstentzio aktiboa kritikatzeaz gain, pasiboa salatu zuen . Alferkeriaz

bozkatzera joango ez zirenei oso hitz gogorrak eskaini zizkien egunkariak, eta

hauen jarrera insolidario eta bizkarroitzat jo zuen .

« os referimos a personas apáticas y desinteresadas de la vida

política, con niveles culturales y económicos medios y altos, que en las

actividades cívicas y políticas viven a remolque del esfuerzo de los demás .

Son personas insolidarias con lo que sucede en su entorno (. . .). Estos

abstencionistas pasivos piensan que en esta ocasión va a existir una
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inmensa mayoría que va a votar Sí y que, sin su esfuerzo, el referéndum
va a salir adelante» 944

Estatutua onartzen ez zuten abstentzioarean aldekoen aurrean «goleadaz»,
are gehiago, «goleada historikoaz» irabazteko beharra azpimarratu zuen . Berriro
ere, editorial honetan Estatutuaren legitimazioa irizpide koantitatiboetan

oinarrituta zegoen, Deiak gehiengoaren atxikimendua premiazkotzat jotzen
zuelarik .

« as instituciones que nazcan del Estatuto deben tener un soporte
moral mayoritario (. . .) hay una política nacional que salvar y que afecta

decisivamente a nuestro futuro» .945

Azkenengo esaldi hau sintomatikoa da: egunkariaren iritziz, gehiengoa
behar zen «politika nazionala» salbatzeko, bere etorkizun osoa Estatutuaren

arrakastaren menpe jarrita zegoelako, eta, beraren ikuspuntutik, hau gabe,

naziorik izango ez litzatekeelako .

Azkenean, beldurragatik ez bozkatzea erabaki zutenei zuzendu zitzaien

editorial-egilea. Botorik ez emateak biolentziaren aide egotea zela esan zien

hauei.

944 Ibid .
945 Ibid .
946 Ibid .

p(. . .) no votar será votar a quienes, consciente o inconscientemente,
apoyan la violencia. Se ha dicho hasta la saciedad que el Estatuto es la
primera piedra para reconstruir una Euzkadi libre y en paz en la que
quepamos todos. Abstenerse es ayudar a prolongar esta situación de
violencia-.946

Azken pasartean, hasieran bezalaxe, abstentzio pasiboa gainditzeko

deialdia egin zuen editorialak, aukera horren aurrean beldur agertuz .

'Uno de los riesgos del referéndum está en la abstención pasiva (. . .)
Entre todos debemos convencerles que el Estatuto no es de derechas, ni de
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izquierdas, de burgueses o de obreros, de euskaldunes nativos o de

inmigrantes. El Estatuto de Gernika es de todos ( . . .) la solidaridad debe

ser más fuerte que el egoísmo o la comodidad (. . .) En el envite los

abstencionistas pasivos se juegan su futuro . También su propio sentido de

la responsabilidad cívica» .947

Euskarazko laburpenean, Ataurrean izenburupean, askoz gogorragoak

izan ziren abstentzionista pasiboei zuzenduriko hitzak :

'Utzikeriak ez ordea. Zentzu-arauz ez baina ajolagabekeriaz,

alperkeriaz edo beldurrez huts egitea, guztion Herri horri saldukeria

beltza egitea litzateke• 948

Berriz ere, Deiak abstentzio pasiboa murriztera zuzendu zuen bere mezua

" os que no votan también van a votar" izenburuko artikuluan . Beste bi

aukeren aurrean, baietzak gehiengoa lortuko zuelakoan egon arren, horren

inguruan indar guztiak biltzeko deia egin zuen, batez ere abstentzio pasiboa

murrizteko.

Baiezkoaren aldeko botoaren azpian arrazoi ezberdinak -Euskal Herriko

eskubide historikoen berreskurapena, etorkizunean lorpen gehiago eskuratzeko

tresna izatea. . .- zirela esan bazuen ere, aukera horren balioa azpimarratzeko

argudio nagusia, koantitatiboa izan zen, gehiengoaren atxikimendua hain

zuzen ere .

(. . .) el mayor argumento del "sí" radica en el amplio frente que lo

sostiene. Pocas veces se habrá conseguido que un texto sea defendido con

tanto convencimiento por un grupo de fuerzas diversas y hasta opuestas

ideológicamente» .949

Abstentzio aktiboaren argudioak kritikatu zituen Deiak, erradikalegiak,

maximalistak zirelako -ahalgarritasunaren aurrean- . Abstentzionistak

947 Ibid .
948 Ibid .
949 Deia; 79-X-24
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prozesu demokratikotik autobaztertu zirela argudiatu zuen . Baina, hori

garrantzitsua izanda, garrantzitsuagotzat jotzen zuen abstentzio pasiboaren

aurka burrukatzea, baiezkoak gehiengoa lortuko zuelakoan egon arren . Berriro
ere, aurreko artikuluetako ideia bera azpimarratu zuen editorial-egileak :
zenbakiaren argudioa oso garrantzitsua zen baletzaren aldeko jarrera
legitimatzeko, eta, horregatik, abstentzio pasiboa murriztu behar zen,
abstentzioaren aldekoek beren aide zenbatu ez zezaten .

950 Ibid .
951 Ibid .

« a batalla, sin embargo, no se cifra en quién va a ganar -el sí es
mayoritario-, si no en los tantos por ciento de los que se abstienen .
Porque la abstención activa no sólo va a capitalizar a sus partidarios (. . .),

sino a un indeterminado número de personas a las que da todo igual por
comodidad o pereza, desconocimiento, cansancio o desilusión política».950

Amaitzeko, azken pasartean aurreko artikuluan azaldutakoa berresan zien

idazleak, bozkatzera ez joatea pentsatu zutenei: botoa ematera ez joatea
«biolentoen», «biszeralen», «alternatibarik gabekoen» aide egitea zela hain zuzen ere .

« Y sobre todo a ese grupo de electores apolíticos que al no acudir a

las urnas van a dar el voto a quienes no presentan ninguna alternativa, a

los más viscerales y a quienes se sienten más cerca de los hombres de la

violencia. ¿ preferirán los absentistas ser más responsables, acudir a las

urnas y expresar lo que quieren votando?» .951

IV .3 .2 .1 .3. Beste artikulu editorial batzuetan, Deiak Estatutuak

eskainitako normalizazioaren aurkakoei leporatu zien euskal egoera txarraren

erantzukizuna .

" peración miedo" izenburuko artikuluan, Euskal Herriko egoera

ekonomiko eta sozio-polltiko txarraren erantzuleak -demokraziaren

aurkakoak- bi zirela zioen egunkariak :
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- abertzaletasun independentista eta biolentzia. Horren aurka giza

neurriak erabili beharra azaldu zuen .

« os grupos que quieren imponer una Euzkadi independiente,

socialista y euskaldun al margen de las vías políticas democráticas,

aceptadas por la gran mayoría- .952

- frankismoaren jarraitzaileak. Hauei maskara kendu behar zitzaiela

adierazi zuen editorial-egileak .

ehenengoek, independentziaren aldekoek, proiektu politikorik ez zutela-

eta, nahi zuten bakarra anabasa sortzea zela zioen egunkariak (sistemaren

ikuspuntutik, abertzaletasun politikoak betezinak ziren zuloak zabaltzen ziuen,

kaosa sortuz) . Era berean, Euskal Herri komunista eratu nahi zutela mehatxatu

zuen . omunismo errealaren aurreko ikaraz baliatu zen idazlea beldurra

sortzeko (zeharki, marxismoaren aurkako diskurtsoa egin zuen) . etonimiatren

bidez, abertzaletasun independentistaren proiektu politikoa deskalifikatzen

saiatu zen .

952 Deia ; 79-X-19
953 Ibid .

«Hay que acentuar todas las contradicciones sociales y políticas del

sistema, hostigar los puntos más sensibles de la nueva democracia para

que se produzca el caos . De él saldrá, según ellos, una nueva sociedad en

la que el único protagonista será el pueblo trabajador vasco, dentro de un

modelo marxista leninista radical» .953

Bi mehatxu hauen aurrean, kuraiaz erantzun eta demokrazia defendatu

behar zela adierazi zuen editorial-egileak .

olanahi dela, aide batetik, biolentziaren aurrean irtenbide politikoa

aldarrikatu zuen Deiak, bide poliziala errefusatuz. Editorial-egileak politikaz

hitz egin zuenean, erakunde eta alderdietatik hartutako erabakiez ari zen, batez

ere neurri juridikoez eta «giza arlokoez» . Erabaki horiek sistema, demokrazia,

salbatzeko erabili behar zirelako iritzia zuen .
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954 Ibid .
955 Ibid .
956 Ibid .

,Por eso, el Estado, las instituciones y partidos políticos deben

defender la democracia por encima de todo, sin ceder a ninguna tentación

totalitaria».954

Beraren ustez, argudiorik gabe geratzean, biolentzia berez desagertuko zen.

Horregatik, bide poliziala eta parapoliziala gaitzetsi zituen, hauek porrotera

eramateaz gain, etikoak ez ziren-eta. Porrot egingo zuten, arazoa poliziala ez

zelako, politikoa baizik .

Beste aldetik, ,guda zikina» salatu zuen, izatez egon zegoela bazekiela

agerian utziz .

«En todo caso la terapia, para ser eficaz, debe ser política y

humana, sin dar argumentos a mayores violencias. a represión

indiscriminada, las medidas jurídicas arbitrarias, las torturas, los

atentados contra los refugiados, en definitiva el montaje de un estado de

sitio, oficial u oficioso, está probado históricamente que es un fracaso, sin

olvidar que desde la ética es imposible defenderlo» .955

Amaitzeko, Autonomi Estatutua «nortasun nazionala berreskuratu» ahal

izateko eta beldurrari aurre egiteko tresna zela ondorioztatu zuen . Baita

demokraziak aurrera egiten zuelako froga ere .

«Por encima de los posibles defectos de este momento, nuestro pueblo

tiene entre manos algo importante: El referéndum del Estatuto . El amplio

abanico de partidos que lo avala, las instituciones que lo respaldan, son

un ejemplo de que, pese a los hipercríticos de un lado y de otro, el proceso

democrático avanza. Después de siglo y medio de mordazas y de opresión.

Euzkadi comienza a recuperar su identidad .

El ,sí» al referéndum es, en definitiva, la mejor respuesta a la

" peración iedo"».956
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Aurreko editorialean, Estatutuaren etsai nagusiak bi zirela esan zen

bitartean, " os dos frentes antiestatuto" izenburuko artikuluan, ezker

abertzalearen kritika egin zuen . Estatutuaren aurkako bi fronte osatzen zituela

adieraziz :

1) Estatutua eta izendatu zuten alderdi zein agintarien deskalifikazioa,

lege autonomikoa antieuskaduntzat aurkeztu baitzuen abertzaletasun

independentistak :

» . . .antivasco, antiobrero y antidemocrático»957

Era berean, Estatutua onartzea Suarezen erreforma onestea zela esateaz

gain, euskal agintariak traidore eta Espainako interesen menpeko tontotzat

jotzen zituela azaldu zuen:

« . . .traidores, tontos políticos, claudicantes, ineptos, apátridas,

monaguillos, sacristanes» .958

2) Polemika- eta nahaste-egoera sortzea. Editorial-egilearen ustez,

Estatutuaren eztabaidan beste gai batzuk sartzeak, nahasketa-egoera sortzeko

helburua zuen, Estatutuarekin zerikusirik ez baitzuten :

957 Deja; 79-X-21
958 Ibid .
959 Ibid .
960 Ibid .

	 . . .los refugiados, el aborto, la lucha antinuclear, el paro, la

homosexualidad, las pequeñas y grandes polémicas municipales» 959

Alde batetik, ezker abertzaleko kideak deskalifikatzen saiatu zen izendapen

baztertzailearen bidez :

»(. . .) viejos conocidos por su intransigencia, su manipulación y su

sectarismo, al calificar a sus opositores de antivascos, antiobreros y

antidemocráticos, ¿acaso no se están definiendo a ellos mismos?» .960
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Beste aldetik, abertzaletasun independentistaren proiektuaren murrizte

sinplista -metonimikoa- egin zuen, euskal nortasuna eta historia kontuan

hartu gabe bere helburu bakarra iraultza komunista zela argudiatuz

(komunismoaren aurreko beldurraz baliatuz) .

«Apartemos la retórica abertzale y la ambigüedad de su socialismo

(. . .) un planteamiento marxista radical.

Su modelo de sociedad no tiene en cuenta la historia de Euzkadi,

Euskalherria para ellos es sólo un laboratorio donde se puede ensayar la

revolución marxista leninista del siglo XXI".96 1

Ezker abertzalearen aurkako beste argudio bat, atxikimendu-falta Izan

zen. Sindikatuen laguntza ez izateaz gain, aurreko hauteskundeetan lortutako

boto-kopuru murriztua azaldu zuen . Zenbakien irizpideak erabili zituen berriz

ere independentismoaren legitimitatea kentzeko .

961 Ibid .
962 Ibid .
963 Ibid .

« os antiestatutarios (. . .) grupos mesiánicos y fanatizados . Hacen

abstracción de los resultados electorales . En el cómputo global de votos

emitidos no llegan ni mucho menos a tener la mayoría, pero sólo ellos

representan a todo el pueblo» 962

Azkenean, ezker abertzalearen jarrera kritikatzeko asmoz, honek

Estatutuari alternatibarik aurkeztu ez ziola zioen egunkariak . Beraren ustez,

AS alternatiba bideragarria ez izateaz gain, horrek ez zuen benetako aukerarik

eskaintzen, eredu instituzionalik eta indar nahikorik ez zuela argudiatuz .

(. . .) tienen el único camino para salvar a Euskadi: El contrapoder

popular y los puntos de AS . ¿Qué marca institucional proponen para

llevarlos adelante? ¿Qué correlación de fuerzas existe para que puedan

ser viables? Es un misterio insondableo.963
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Beste aldetik, Estatutuaren aldeko argudioak azaldu zituen . ehenengoa,

behin eta berriz errepikatzen zuten baletzaren aldekoek: Estatutua hasierako

tresna, lehenengo urratsa zen. Hala ere, Estatutua arazo guztiak konponduko

zituen irtenbide miragarria ez zela aitortu zuen idazleak .

«(. . .) nadie ha asegurado que el Estatuto sea la piedra filosofal o la

varita mágica con la que de repente se van a resolver todos los problemas

(. . .) el Estatuto ha sido definido como una herramienta de trabajo, un

primer paso, un ponerse en marcha, sin desconocer que hay una

importante tarea que realizar o un largo camino que recorrer entre

todos» .964

Dena dela, etorkizunean aurrerapenak egongo zirela defendatu zuen

aurkako iritzia zutenen aurrean, baina garaiko koordenatu sozio-ekonomiko

eta politikoek mugatuta. (Adierazpenean kontraesana aurkitu du ikertzaileak:

Estatutuak koordenatuak ezarri arren, hauek mugatzen zuten herriak nahi

zuena; beraz, Estatutuak ez zuen herri-nahia betetzen uzten) .

964 Ibid .
965 Ibid .
966 Ibid .

«Dentro de un año, y contando con la activa oposición de los "anti"

que quieren que esto se encone más y más. Euzkadi habrá avanzado.

¿Cuánto? o que el propio pueblo desee y lo que permitan las coordenadas

socio-económicas y políticas del momento» .965

Estatutuaren aurkakoen konplota salatzeaz gain, hauek alternatibarik ez

zutela adierazi zuen.

« a estrategia de los grupos antiestatuto está perfectamente clara .

o aceptan el texto de Gernika, pero tampoco ofrecen una alternativa

válida . Su abstención activa es orquestada con ruido y escándalo» .966

Azkenik, Estatutuaren aurkakoek eta «beren talde armatuak», lege

autonomikoa onartu ondoren, zein estrategiari jarraituko zioten galdetu zuen
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egunkariak . Estatutua biolentziaren bukaera modura aurkeztu arren, eta

horrekin arazoak amaituko ez zirela jakin bazuen ere, hortik aurrera gerta

zitekeenaren arduradun edo erantzule bakarrak, nbiolentoalc» izango zirela argi
utzi nahi izan zuen .

« o importante es saber ahora cuál va a ser la postura de los
antiestatutaríos y del grupo armado que se mueve en su orla, después de

aprobado el Estatuto. Esa es la pregunta que ellos mismo deben hacerse.

De esa respuesta está pendiente todo el Pueblo Vasco» .967

IV.3 .2 .1 .4. Estatutuaren onarpenarekin Euskal Herrian garai berria

zabaltzen zela adierazi zuen Deiak hainbat artikulutan, lege autonomikoak

benetako aldaketarik ekarri izan balu bezala .

"Si-bai" izenburuko editorialean, Estatutuaren erreferenduak aurrekoa

eta ondokoa ezarri zituela zioen egunkariak . Estatutuaren onarpenari

gertakizun politikoaren tratamendua eman zion, benetako aldaketa politikoa

ekarriko zukeelakoan .

967 Ibid .
968 Deja; 79-X-25

«A partir de ahora se podrá hablar de antes y después del

referéndum estatutario . Hasta ahora se ha dependido de adrid para

resolver todos los problemas . A partir de mañana se puede poner en

marcha, con el triunfo mayoritario del "sí", un decisivo proceso político, que

supone la recuperación nacional de Euzkadi y el principio de autogobierno,

con el control de las cuestiones que más nos afectan • .96s

Berriro ere, idazki honetan abstentzio pasiboaren aurkako deialdia egin

zuen editorial-egileak, baietz bozkatzera joango ez zirenek -patxadaz,

alperkeriaz, azpertzeaz edota beldurrez -, jarrera maximalista eta erradikalak

sostengatzen lagunduko zutela zioen, baita konfidantza gehiegi izateagatik

bozkatzera joango ez zirenek ere . Abstentzio-kopurua murriztuz, ahal zen

legitimotasun handiena lortzen saiatu zen .
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«Su error es doble. as instituciones que salgan de este Estatuto

necesitan ser respaldadas moralmente por el mayor número de votos

afirmativos . o votar es restar fuerza al triunfo (. . .) va a ser contabilizado

por los partidarios de las abstención activa.»,969

Estatutuaren gehiengoz onartua izan beharrari garrantzi handia eman

zion, hori baitzen beren argudio nagusietariko bat : gehiengoaren legitimitatea

izatea (berriro ere irizpide kuantitatiboak oso garrantzitsuak ziren) .

Bozketaren aurrean, bi aukera zeudela zioen : aldekoa ala aurkakoa .

Zentzu horretan, zalantzan zeudelako zuriz bozkatu nahi zutenen jarrera ere

gaitzetsi zuen ediotorial-egileak .

omunikabideek jarrera argia erakutsi behar zutela uste zuenez, Deiak

berak bere iritzia argi eta garbi azaldu zuen baiezkoaren aide ; euskal erakundeen

aldekoa eta burruka armatuaren aurkakoa, bai etikoki horrela ulertzen zuelako,

bai bide armatua bideragarritzat jotzen ez zuelako .

969 Ibid .
970 Ibid .

«DEIA, por fidelidad a sus principios fundacionales, se siente en la

obligación de exponer su postura. Y ésta sólo puede ser afavor del sí-bai.

uestro periódico se ha definido repetidamente como un diario

nacional vasco, abertzale, DEIA se ha alienado a favor de la lucha por la

vía democrática y por el respeto a las instituciones . o creemos en la

eficacia de la lucha armada, ni por convicción ética, ni por realismo

político» . 970

Zentzu horretan, 1 .977ko ekainean lehenengo zenbakian argitaraturiko

editorialean azaldutako oinarrizko aldarrikapena gogorarazi zuen :

r(. . .) en primera fila de prioridades figura el derecho de nuestro

pueblo a recuperar, conservar, desarrollar su propia identidad en su
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971 Ibid .
972 Ibid .
973 Ibid .
974 Deja; 79-X-26

lengua, cultura e instituciones (. . .) DEIA insistirá en el derecho que

Euskalherria tiene a poseer instituciones propias de gobierno (. . .)» . 971

Amaitzeko, Estatutuak defendatutako helburu batzuk , bide

demokratikoaren bidez» bete ahal izan zitezen, baietzaren aide jarri zuen bere

burua .

«Como primer paso decisivo hacia una Euzkadi libre y en paz . DEIA,

junto con miles y miles de hombres de diferentes ideologías y clases

sociales, dice hoy bai-síH972

"Iritsi da Eguna" izenburuko euskarazko laburpenean ideia bera
azpimarratu zuen :

«Gaurko eguna, ordea, gure burujabetza eskuratzen has¡ eta

etorkizun hobe baterako ate izan daiteke, guztion elkarrekingo lanaren

bidez .

( . . .) Hori da, orain arteko Euzkadiren aldeko bere lanari

dagokionez, DEIAk gaur aldarrikatzen duen guraria . Euzkadiren onerako,

Estatutoari bai!» .973

" a Paz empieza hoy" izenburuko artikuluan, baietzaren garapena

azpimarratu ondoren, Estatutuak arazo guztiak konpondu ezin ahal izango

zituela aitortu zuen . Hala ere, lege autonomikoaren arrakasta edo porrota beste

faktore batzuen menpe egongo zela atxakia modura erabili zuen editorial-egileak.

e(. . .) el estatuto será un instrumento válido, en la medida en que

sea aceptado como una responsabilidad compartida por todos o cada

uno, 974
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Egunkariaren iritziz, Carlos Garaikoetxeak esandakoa berea eginez,

norberaren lana beharrezkoa bazen ere, adrilgo agintarien borondatea

kontuan hartzeko faktorea zen, horiek negoziazioetan itxiko baziren, prozesu

autonomikoa porrotera eraman zezaketen-eta .

975 Ibid .
976 Ibid .

«(. . .) el Estatuto sólo servirá en la medida en que exista un juego

leal por parte de adrid para desarrollar todo lo que tiene en potencia.

as negociaciones y transferencias deben realizarse con rapidez y

lealtadm .975

Estatutua biolentziaren bidea deslegitimatzeko tresna bazen ere, garatuko

ez balitz, ondorioak oso txarrak izango zirelakoan zegoen idazlea . Inplizituki,

agintari espainiarrei mehatxua egin zien (Biolentziaren mehatxua erabili zuen

negozioazioetan: Estatutuak porrot egingo balu, biolentzia legitimatuko

litzateke, eta horren erantzuleak agintari espainiarrak lirateke) .

«Si (. . .) el Estatuto quedara tan descafeinado que nadie lo

reconociese, se puede abrir una nueva y peligrosa frustración colectiva del

pueblo vasco. ¿Y quién puede predecir lo que sucedería si las vías políticas

quedan desacreditadas y desbordadas por la violencia? El remolino que

puede formarse en Euzkadi terminaría desequilibrando toda la

democracia en el Estado español• .976

Beste aldetik, editorial-egileak euskal alderdiei deialdia zabaldu zien :

alderdikeriak aparte utzita, indarrak Estatutuaren inguruan bil zitzaten eta

euskal politika nazional erantzulea plantea zezaten. Egoera ekonomikoaren

aldaketa ere beharrezkotzat jotzen zuen, horretarako inbertsioa indartzea eta

neurri batzuk hartzea premiazkoak zirelarik . Faktore hauez gain, herriaren

ilusioa eta partaidetza oso garrantzitsua zela azaldu zuen.

	 (. . .) ilusionar al pueblo vasco y proporcionarle medios para que

recupere toda su personalidad, a través de un mayor conocimiento de la
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lengua, la cultura y de la historia (. . .) al hombre vasco le corresponde

apoyar todas las posiciones nacionales y constructivas» .977

Estatutuaren erreferenduan galtzaile suertatu zirenek, abstentzioaren

aldekoek alegia, bozketaren erabakia errespetatu eta galtzen jakin behar zutela

zioen egunkariak . Eta, bide batez, beren jarrera «bakearen bidetik» defenda

zezaten eskatu zien iritzi-orrialdeetatik .

Editorial honetan, Estatutuarekin euskal egoera politikoan aldaketarik ez

izateko beldurra agerian bazegoen ere, bide autonomikoaren porrota ez zela

Estatutuaren erantzukizuna izango aurreratu zuen . Izatekotan, errua beste

faktoreen ondorioa izango zela zioen .

"Euzkadi: hora cero" izenburuko artikuluan, Estatutua onartu ondoren,

,,gobernatzeko» ordua heldua zela adierazi zuen Deiak . Premiazko helburua

bizimodua hobetzea zen autorearen ustez, horrek desegonkortasunik ez egotea

eta normalizazioaren bidez lorturiko maila sozio-ekonomiko hobea izatea

exigituko zuela esanez . Horregatik, pragmatikaren aldekoa zen, ideologiaren

aldekoa baino gehiago .

ehenengo eginkizuna gobernua osatzea eta erakundeak antolatzea zen,

hots, esparru juridikoa eratzea .

977 Ibid .
978 Deia; 79-XI-11
979 Ibid .

«El Parlamento vasco y la formación del Gobierno autónomo son los

próximos grandes objetivos políticos de Euzkadi» .978

so betebehar konkretuak zituzten erakunde hauek : krisi ekonomikoa eta

biolentzia-egoera gainditzea, besteak beste .

«El desarrollo de la conciencia nacional vasca, la crisis económica,

el posicionamiento social en las relaciones laborales, la erradicación de la

violencia, son, entre otros, algunos de los temas que deberán analizar en

profundidad+ .979

* 483



Gobernatzeko ordua heldua zela zioenean, hortik aurrera npolitikaz »,

ideologiaz, arduratzeko baino gehiago, eguneroko bizitza hobetzeko ardura zela

nagusi esan nahi zuen. Hau da, pragmatikaren politika aldarrikatu zuen,

Politika aldarrikatu ordez .

'Ha pasado la hora de la política pura y de los planteamientos

generales. El hombre de la calle está preocupado por la calidad de vida,

no sólo en un sentido ecológico, sino en un ámbito más amplio. Puntos

vitales para él son la seguridad en el trabajo, la defensa de la vida, la

existencia de puestos escolares para sus hyos, el funcionamiento de unos

buenos transportes públicos, la calidad de una red asistencial y

hospitalaria= .980

Gobernatzeko orduan, oztopo batekin topo egin zezaketen erakundeek

artikulugilearen iritziz: normalizazioaren aurkakoekin, alegia . Baina, azken

hauek gutxiengoaren indarra zutela-eta, desagertu egingo zirelakoan zegoen .

Horretarako, herritarren portaera hez! behar zela zioen, horretan alderdien

erantzunkizuna handia zelarik.

980 Ibid .
981 Ibid .

Q(. . .) los partidos políticos deben devolver a la ciudadanía una

mayor ilusión y gusto, en principio por su propia responsabilidad cívica y

laboral (. . .) . Dejar la calle a las minorías radicalizadas es ir al suicidio

colectivo. os partidos políticos deben empeñarse en una tarea pedagógica

cívica para que el ciudadano adopte un talante más dialogante y menos

agresivo, más civilizado y menos fanatizado, más exigente en su trabajo

y, en general, más responsable en todas sus actuacionesr .981

Ideia bera errepikatu men "Abiaburuan" izenburuko euskarazko

artikuluan . Estatutua onartzea ez zen nahikoa; horretan oinarrituta zenbait

arazori erantzun puntualak emateko, erakundeak sortu behar ziren .
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982 Ibid .

« an hoiek guztiak eginbideratzeko erakundeak sortarazi beharreko

zorian gaude, (. . .)», 982
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IV.3 .2 .2 . Estatutuaren aldeko iritziak, nagusi

Editorialetan Dejaren Estatutuaren aldeko jarrera agerian bazegoen ere,

argitaraturiko beste iruzkinak ere iritzi berekoak ziren (ikertzaileak ez du horren

aurkako iritzi-artikulurik aurkitu) .

Alde batetik, Deiako ohiko kolaboratzaileak bat zetozen egunkariaren

iritziarekin : Elias Arrezaga, Elias Ruiz Ceberio, osé Ramón Scheifler, Felix

Garcia lano, epa Bordegarai, Arantzazu Amezaga, ose uis de Irisarri eta

artin de Ugalde hain zuzen ere .

Beste aldetik, sektore politiko eta sozial askotako ordezkarien sinadurak

aurkitu ditugu, baina hauek guztiek ezaugarri komuna dute : guztiak

Estatutuaren aldeko frontearen partaideak ziren . Ezohiko kolaboratzaile hauen

artean honako hauek izan ziren : orge etamendia, ose a Cantera, PCE-

EP koak; Elias Querejeta Zubia, Alderdi arlistako Idazkari politikoa ; ose a

Beraza, Partido de los Trabajadores de Euzkadi zelako alderdikoa ; ulio Irazabal,

Euskal omunistetako Batzorde azionalekoa; Euskadiko Ezkerrako Teo Uriarte

eta ose uis izundia ; orge teiza artista ; osé anuel Castells Arteche

abokatua eta Pello Irujo Elizalde, apar Buru Batzarreko lehendakaria .
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1V.3 .2.3. Estatutua, arloz arlo

Zenbait artikulutan, Estatutuak bizitza sozial eta politikoaren zenbait

arlotan izango zuen eragina aztertua izan zen Deiako orrialdeetan .

" a enseñanza en el Estatuto" izenburuko artikuluan, PCE-EP -ko

orge etamendiak Estatutuak hezkuntzari emandako tratamendua aztertu

zuen :

983 Deia; 79-IX-21
984 Ibid .

'Según el artículo 16, "es de la competencia de la Comunidad

Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión . . ., sin

perjuicio del artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo

desarrollan%.983

Autore berak ondoren esan menez, hori ez zen EP -koek nahi zutena,

haiek hezkuntza osoa Eusko aurlaritzaren esku geratzea nahiago zuten-eta .

Hala ere, etamendiak ez zuen uste aurlaritzak esklusibitatea galtzeak

garrantzi handiegirik izango zuenik . Bere tesia defendatzeko, 1 .936an

atalunian gertatutakoa aipatu zuen : Generalitat zelakoak eta Estatuak

hezkuntza-sare bana mantendu zutela hain zuzen. Baina ez zuen uste hori

suerta zitekeenik (praktikan, berriz, horrela gertatu zen, gaur egun bi hezkuntza-

sare daude euskal eskolan : publikoa eta ikastolek osatutakoa) .

(. . .) y esto es lo que hay que evitar por todos los medios, no sólo

porque es un disparate la existencia de dos planificaciones educativas,

dos cuerpos de profesorado, etc. . ., sino porque además dificultará la

recuperación del euskara al quedar en la práctica reducido sólo a una

parte de los escolares y porque, finalmente, reforzaría el peligro de que se

decanten dos comunidades en el pueblo vasco, creando condiciones

objetivas e ideológicas= 984

* 487 *



Beraz, esklusibitaterik ezartzen ez zenez, legearen garapenak praktika

baldintzatuko zuela zioen. Era berean, ikastolen sakabanaketaren aurrean

beldur agertu zen artikulugilea, inplizituki sistema publikoaren aldeko jarrera

azaldu zuelarik.

' os preocupan, en este sentido, algunas tendencias que buscan la

institucionalización de las actuales ikastolas de forma que estén

definitivamente separadas de los centros oficiales»985

Beste aldetik, hezkuntzari zegokionean, lege autonomikoaren zehaztasun-

ezak gai batzuk airean uzten zituela zioen: funtzionarioen menpekotasuna,

transferentzien epeak eta programa, etab . Beraz, Gernikako Estatutuan

1 .936koan zeuden mugapen batzuk gainditzen baziren ere, hezkuntza-arloan

Estatutuaren garapena ondorengo negoziazio politikoen menpean geratzen zela

zioen. (Praktikan auzi hori oraindik konpondu gabe dago eta, besteak beste,

ikastolen sakabanaketa eman da) .

rdena publikoari zegokionean, Estatutuak jokatutako papera bi

artikulutan aztertua izan zen: Alderdi arlistako Elias Querejeta Zubiak

idatzitatako "Estatuto y control del orden público" izenburuko artikuluan,

eta Euskal omunistetako ulio Irazabalen "El Estatuto y el orden público"

delakoan .

Autore biek garrantzi handikotzat jotzen zuten ordena publikoaren arazoa

Euskal Herrian, bi artikuluetako lehenengo pasarteetan agerian zegoenez :

Eta :

985 Ibid .
986 Deja; 79-IX-22

«Sin duda el tema del orden público es uno de los principales puntos

con el que nos podemos encontrar, no sólo en el Estatuto, sino en la misma

calle•986

* 488



«El rden Público ha sido durante décadas una pesadilla para

nuestro pueblo. Casi todos depositábamos alguna esperanza en que con la

reforma democrática del Estado en algo mejoraría para los trabajadores y

el Pueblo Vasco •.987

Querejetak azaldu zuenez, euskal egoeraren normalkuntza edo gizarte-

egonkortasuna oso garrantzitsua zen beste arazoak konpontzeko :

R(. . .) el desarrollo democrático, y esto, dentro de un marco

autonómico, junto a la solución de múltiples problemas, pasan sin duda

por una consolidación y una estabilidad social» .988

Artikulugile honen esanetan, Estatutuarekin polizia autonomoaren

kontrola aldundien esku egongo zen, eta, beraz, herritarren kontrolpean

-hauteskundeen bidez-. Era berean, Espainiako poliziak Estatu osoko

gaietan soilik parte hartuko zuelako ustea adierazi zuen . (Errealitatean, ez da

horrela gertatu, eta polizien arteko gaizki-ulertzeak eta konpetentzien

bikoiztasunak egon dira, Ertzaintzaren hedaketaz geroztik) .

Hala ere, hori guztia posiblea izatea ala ez, herritarren gaitasunaren

adierazlea izango zelakoan zegoen . Hau da, Querejetaren iritziz, euskal herritar

zibilizatuek polizia propioa izateko gai zirela frogatu behar zuten . Beraz, ez zen

oso baikor agertu, eta ez zuen uste Estatutuak aldaketa koalitatiborik ekarriko

zuenik, baina bai aurrerapausoa, aurreko egoerarekin konparatuta .

«(. . .) el que el estatuto faculte a la comunidad vasca de una Policía

Autónoma encargada del rden Público, no es sino la expresión judicial

parcial de una reivindicación por la que el Pueblo Vasco ha luchado sin

cuartel durante años: un rden Público democrático y soberanos989

Dena den, ordena publikoaren arazoa konponduko ez zelakoan zegoen

(oso ezkor agertu zen zentzu horretan). Beste aldetik, poliziaren kontrolaren

987 Deia; 79-IX-26
988 Dela ; 79-IX-22
989 Ibid .
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bermea ere garrantzitsutzat jotzen zuen (ezkerretik ezin zuen poliziaren aldeko

diskurtsorik egin) .

990 Ibid .
991 Ibid .

«Tras la aprobación del Estatuto la lucha continuará: en primer

término para conseguir su rápida aplicación, después para seguir

ampliando las competencias (. . .) para que el rden Público sea

competencia exclusiva y total de los vascos . Y, sobre todo, los trabajadores

tendremos que seguir luchando por una política de rden Público

respetuosa con los derechos humanos y democráticos, que limite a lo

imprescindible el poder de la Policía (. . .) y para que ésta (la Policía) actúe

bajo el escrupuloso control del Parlamento y del Gobierno vasco en defensa

de la libertad y del progreso social• .990

Beraz, ez zuen uste Estatutuarekin poliziaren kontrola eta justizia

bermatuta egongo zirenik . Horregatik, gehiegikeria poliziala gerta ez zedin, erne

egoteko beharra azaldu zuen idazleak artikulu berean ; hala ere, Estatutua

aurrerapausoa zela azpimarratu nahi zuen .

«Ahora bien, de ello no se debe deducir que el Estatuto no significa

nada, sino que la lucha de un rden Público democrático y soberano

continúa, y continuará en condiciones más favorables para los

trabajadores con el estatuto que sin él» .991

. . llorak Estatutuko arlo ekonomikoaren balorazio positiboa egin

zuen "Valoración económica del Estatuto de Autonomía" izenburuko

artikuluan . Beraren iritziz, lege organiko autonomikoaren 40-44 . artikulue

esker, Hazienda Autonomoa foru-aldundien esku egongo zen, eta, halaber,

kupoaren sisteman oinarritutako kontzertu ekonomikoak oso positibotzat jo

zituen .

Bestetik, 45. artikuluaren bidez euskal finantza-sistema bideratuta zegoela

zioen llorak :
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»(. . .) capacidad de endeudamiento y consiguiente financiación de la

comunidad autónoma vasca, así como la consideración por dichos títulos

de fondos públicos a los efectos de colocación en las entidades financieras

vascas en sus coeficientes de inversión obligatoria (. . .)». 992

Sektore publikoaren bidez, garapen ekonomikoa bultzatuko eta gizarte-

segurantza antolatuko zirela esatea ziren, besteak beste, Estatutuaren

ekonomia-arloko ontasuna frogatzeko argudio bi . Artikulugilearen ustez, hauek

ziren garapen ekonomikoa bultzatzeko tresnak.

«Estos son resumidamente los instrumentos . Parece d cilmente

discutible pensar que con todos ellos funcionando eficientemente no

podamos abordar el proyecto de crear una Euskadi más justa, próspera y

libre».993

ulio Irazabalek ere Estatutuak ekonomian izango zuen eragina aztertu
zuen "Clases sociales, Hacienda Pública y Estatuto de Autonomía"

izenburuko artikuluan .

Beraren ustez, Estatu gehienetan ekonomia estatuko edo estatuz gaindiko

mailan antolatzeko joera zegoen bitartean, Autonomi Estatutuak joera

kapitalista horretan zuloa ireki ahai izango zuen, eta, horretaz baliatuta,

posiblea izango zen sistemaren aurka burrukatzea .

Irazabalen esanetan, oligarkia nazio-burgesian zegoen finkatuta, eta ez

herri-mugimenduak gelditzeko beharrean . Beraz, egoera horretan kokatu zuen

artikulugile honek Estatutuaren onarpena. Horregatik, Haziendari zegokionean

Estatutuak Eusko aurlaritzaren eskuetan ahalmen handia uzten zuenez,

autorearen iritziz, horretaz baliatu behar ziren ezkerreko indarrak oligarkiaren

aurkako programa bat eratzeko, eta Estatutuak baimendutako atribuzioak

langileen aide garatzeko.

992 Deia; 79-IX-20
993 Ibid .
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PCE-EP -ko ose a Canterak ere ekonomiaz idatzi zuen, baina lan-

harremanetan oinarrituta, " as relaciones laborales y el Estatuto de

Autonomía" izenburuko artikuluan .

Honen iritzian, estatu-mailan lan-harremanak arautzeko esparru

juridikorik ez zegoen bitartean, Estatutuak esparru bat eratu zuen Elkarte

Autonomoan. Canteraren aburuz, esparru juridikoa beharrezko urratsa zen,

bere alderdikoek nahi zuten angileen Estatutua lortzeko . Zentzu horretan, lege

autonomikoa aurrerapausu garrantzitsua zela adierazi zuen, eta, beraz, horren

aide bozkatzeko beharra aldarrikatu zuen .

994 Deia ; 79-X-9

'En este camino, es evidente la necesidad de que Euskadi se dote

de su Estatuto de Autonomía como la mejor forma de ir desarrollando este

marco autonómico, ya que esto permitirá poder desarrollar las

competencias que en materia de legislación laboral recoge el artículo 12 de

nuestro Estatuto, así como permitiría desarrollar y dar cuerpo a las

transferencias que tiene en esta materia la Consejería de Trabajo y de

esta forma reforzaría los denodados esfuerzos que ésta viene realizando

en el último año por conseguir sentar a las partes para la elaboración de

este marco autónomo para Euskadi» .994
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IV.3.2.4. azioa, eraikitzeke zegoen egitasmoa

Beste iritzi-artikulu batzuetan, abertzaletasun instituzionalak maiz

azaldutako idea agertu izan zen : erakundeen bidez euskal nazioa eraiki beharra,
alegia. Euskal Herrian, Estatutua nazioa eraikitzeko lehenengo urratsa zelako

ideia azpimarratu zen lege autonomikoaren aldekoen partetik, Euskal nazioa

oraindik ez zegoen errealitatea bailitzan .

ose uis izundiak idatzitako "Euskadigintzarik ezin da Estatututik
hasita ez bada" izenburuko iruzkinean, bere tesia euskal naziorik ez zegoela,

eta Estatutua hori posiblea izan zedin tresna zela esatea zen.

Aide batetik, autorea ez zegoen ados, Euskal Herriaren existentzia

aldarrikatuz, Estatutua murritzegia zela ziotenekin.

«Askok, bere ametsa eta egungo errealitatea nahasi eta bat dírela

pentsatuaz, Euskadi egínda dagoen zerbait izango balitz bezala

dihardute. Eta hain zuzen hauek dira Estatuturik nahi ez dutenak. ota

gure nazioaren eraikuntza egina dagoen . Estatutua txikíegía da, ahula,

inork emana, afarroa hartzen ez duena, Ifarraidea ere» .995

995 Deia; 79-IX-29
996 Ibid .
997 Ibid .

izundiaren ustez, aldiz, Euskadi egin behar zen egitasmo politikoa zen,

eta onarpen juridikorik ez izateak bere existentzia baldintzatzen zuen .

«Zeren Euskadi egiteke dagoen zerbait da, egun ez da Euskadi

politikorik mapan, (. . .)'.996

Horregatik, Estatutua tresna baliagarritzat jotzen zuen Euskadi posiblea

Izan zedin, erakundeetatik nazioa eraiki ahal izateko .

«Eta hau egia bihurtzeko ari gara Estatutuaren aide

bumtkatzen».997
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Errealitate politikoaren aldekoa, izundiak Euskal Herriaren existentzia

Estatutuan oinarritu zuen, lege autonomikoak Euskadi eraikitzeko

beharrezkoak ziren erakundeak sortuko zituelakoan .

«Euskal Biltzarra parlamentari aginterako ; Euskadiko Gobernua

ejekutibo aginterako eta Auzitegi agusia judizial aginterako .

Teilatu politiko amankomun bat beraz, etxegintza politiko bakar eta

baterakoi baterako, eta hortik beraz hain beharrezko eta orainarte izan

dugun administrai sare bat hirigintza, sanitatea, polizi, ekonomi, langue

arreman, Zuzen foral, kultur, hizkuntza, nekazalgo, merkatalgo, Herri

tan, garraio eta abarretan. Euskadigintza, erakunde amankomun hoiekin

gorpuzten joango da, Erdi Arotik arrezkero ez bezalaxe, eta gorpuztua bere

aziotasuna, euskaldunon kontzientzia soiletatik, atzera itzuli ezinezko

errealitate politiko biurtuko da. Hortik aurrerako pausuak ziurragoak

izango dira, bere buruarekin determinatzeko, bere buruaren jabe

izatekop99s

izundiak ideia bera defendatu zuen "Condición previa y necesaria"

izenburuko artikuluan, euskararen auzian oinarrituta. Beraren ustez,

hizkuntza erakundeen bidez soilik salbatuko zen . Euskararen arazoa zela-eta,

oldo itxelenaren hitzak gogorarazi zituen : euskara salbatzeko batasuna

beharrezko baldintza zen, baina ez nahikoa (eta hori euskal erakundeen bidez

ahalgarria izango zelakoan agertu zen izundia) .

Bigarren pasartean, berriz, Euskadi proiektu politikoak Gernikako

Estatutua behar zuela zioen, nahiz eta estatutu hori baldintza nahikorik ez

izan. Euskal nazioa eraiki gabe zegoen, eta horretarako, normalizazioa lortzeko,

autonomia beharrezkotzat jo zuen, asmo guztiak asetu ez arren.

998 Ibid .

«Euskadi, proyecto político, necesita irremisiblemente para que se

salve, para que sea una realidad, iniciar su andadura con el proceso

histórico normal en Europa el "home Rute", el Estatuto de Autonomía'. tra
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cosa bien distinta es que sea suficiente para alcanzar la plenitud política

nacional» .999

Euskararen ofizialtasuna Estatutuan bermaturik zegoela adierazteaz gain,

euskararen erabilpena ziurtatzeko, horretatik sorturiko euskal erakundeek

izango zuten papera azpimarratu zuen .

Azkenik, Estatutuaren ahalgarritasunaren aide agertu zen, aukerak

banaka aztertu behar zirela uste bazuen ere . Hau da, ez zuen euskararen aldeko

politika osorik aurreikusten, konponbideak arloz arlo planteatu behar zirela

uste baitzuen .

«Aspectos más concretos del tratamiento del euskera por el Estatuto

de Gernika necesitan un análisis y valoración más precisas que habrá que

abordarlos en la forma más honesta, menos demagógica queremos decir

con ello, posible».loo°

ose anuel Castells Artechek sinatutako "Hacia el futuro" eta osu

Arenasen "Zergatik bail" izenburuetako artikuluetan ideia bera defendatu

zuten bi artikulugile hauek.

Castells Artechek, Gernikako Estatutuak irtenbide guztiak eman ezin

izango zituela aitortu arren, etorkizuneko tresnatzat jotzen zuen, Euskadi

berreraikitzeko pausoak ematen joateko ateak zabaltzen zituelako .

999 Deia ; 79-X-5
1000 Ibid .
1001 Deia ; 79-X-20

-El Estatuto de Gernika constituye el instrumento indispensable

para seguir luchando en la reconstrución de Euskadi» .1001

Baieztapen hau justifikatzen salatu zen testuan zehar. ege autonomikoa

diru-arazo nagusiei aurre egiteko tresna baliagarria bailitzan aurkeztu zuen

autoreak.
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∎El inicio de un proceso autonómico conjunto de los cuatro territorios

históricos que conforman Euskadi Sur, la crisis económica y sus

gravísimas secuelas para la clase trabajadora ; la consolidación y el

desarrollo de las específicas señas de identidad vascas y del conjunto del

entramado instítucionah .'°02

Politika etorkizuneko historia zela zioen, eta zentzu horretan Estatutuak

esparru politiko berna eraikiko zuelakoan zegoen Castells Artechek .

(. . .) un espacio absolutamente novedoso que marcará

inexorablemente las reglas del juego, definirá posiciones políticas y

significará la auténtica hora de la responsabilidad.» . 1003

Baina jakin bazekien ez zela nahikoa Estatutua onartzea, horrela ez zela

dena konponduko . Estatutua lege organikoa zen neurrian, onstituzioaren

menpekoa zen, Estatuaren esparru politikoaren barruan mugatua . Alde batetik,

lege arruntek Estatutuan azaldutako gai asko -irakaskuntza, justizia, tokiko

erregimena, administrazio publikoak, ekonomiaren planifikazio orokorra, etab.-

arautzeko ahalmena zuten. Beste aldetik, bazeuden zehaztu gabeko Estatuaren

aldeko konpetentziak . Eta, azkenik, Estatututik sorturiko euskal aginteen

ahalmen praktikoa mugatuta zegoen . Hala eta guztiz ere, zalantza hauek izan

arren, Estatutuaren aide agertu zen autorea .

(. . .) de las incertidumbres de nuestro futuro se deduce la urgencia y

necesidad del Estatuto vasco de Gernika, afirmación que se basa en que

únicamente desde la intervención activa de un poder político vasco se

podrán hacer valer, con cierta efectividad, los intereses objetivos del País

ante aquellas instancias donde estén en juego • . 1 o04

Beraren iritziz, euskal aginte horren bidez soilik presionatu ahal izango

zen konpetentzia gehiago lortzeko .

1002 Ibid .
1003 Ibid .
1004 Ibid .
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« a ausencia del poder político vasco en los núcleos de decisión

equivalente a la permanencia en el régimen de máxima centralización que

disfrutamos en la actualidad' .1005

Amaitzeko, ideia bera azpimarratu zuen : Gernikako Estatutua lehenengo

urratsa -giltza- zen, etorkizunari begira. Baina Castells Artecheren esanetan,

helburua ez zen autodeterminazioa, autonomiaren garapena baizik . Beste

aldetik, ESEI ezkerreko alderdia zenez, Estatutua sozialismoa lortzeko tresna

baliagarria zela zioen, bere diskurtsoari legitimitatea emateko asmoz .

' a emergencia histórica del poder político vasco es la primera

realidad del Estatuto de Gernika, norma que de este modo se configura en

la llave para abrir la puerta de nuestra extensión autonómica, y también

para nosotros, en la herramienta válida para el avance hacia el

socialismo en Euskadi • .1006

osu Arenasek, "Zergatik Bai!" izenburuko testuan, Estatutua helburua

baino gehiago, burujabetasuna lortzeko bidea, tresna eta araua zela zioen .

Beraren ustez, burujabea izatea autodeterminatua izatea baino askoz gehiago

zen (Euskal Herria autodeterminatuta zegoela zioen), eta hori 1 .839 aurreko

egoeraren gaurkotasunean gauzatzen zen .

'Gure elburua Burujabetasuna da, gure buruaren jabe izatea,

1.839.eko kondairan atzeruntz egiñaz lengo egoera gaurkotura biurtzea,

askatasunean bizitzera bultzatzea . Burujabetasunaren esan naia

diralako "autodeterminazio" guztiak baino zabalago eta sakonagoa da.

Guk aspaldian erabaki gendun "autodeterminatu" giñan, Euskadiren

askatasunaren aide. ortuko dogun edo ez, batez be noiz, beste oillar

baten kukurrukukada da-.1007

1005 Ibid .
1006 Ibid .
1007 Deja: 79-X-20
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Horregatik, oso garrantzitsutzat jotzen zuen herriaren heziketa eta

hazkundea, baita euskal biztanleen arteko burruka gelditzea ere (normalizazioa,

baketzea) .

ortasuna sendotzeko oinarriak beharrezkoak zirela zioen Arenasek : arima

-kultura-, eta gorputza -osasuna-, alegia. Alde batetik, «Estatutu onegaz

osagaiaren giltzak geure eskuetan dagozela» 1008 zioen (osasun-konpetentziak,

Gizarte-segurantza, etab .) ; eta, bestetik, «Eziketa arloko bala gure eskuetan

egongo da Unibertsítate maillako arlo batzuk izan ezik»1009 (komunikabideak eta

bere ustez garrantzitsuena zena : euskararen susperketa).

narpenetik bost urtetako epean aurrerapausoak nabariak izango

zirelakoan zegoen autorea; baina praktikan ez zen horrela gertatu, eta oraindik

ere euskal gizartea ez dago euskaldunduta, euskararen presentzia murritza da

komunikabideetan, gizarte-segurantzaren arloko konpetentzia asko estatuaren

esku daude, etab .

1008 Deia; 79-IX-22
1009 Ibid .
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IV.3 .2.5 . Estatutuaren ahalgarritasunaren
defentsa, oinarri politiko orokorren gainetik

Aurreko artikuluan aipatu zen bezala, abertzaletasun instituzionaletik

lorpen politiko konkretuak defendatzen ziren, oinarri edo asmo orokorren

gainetik. Horregatik, zenbait testutan Estatutuak eskainitako aukerez

baliatzeko iritzia aurkitu dugu, horrek praktikan azaldutako oinarri batzuei uko

egitea ekarri arren .

Ikuspuntu honetatik, Estatutua nazioa izateko lehenengo urratsa zen,

praktikan lorpen batzuk gauzatzen zituena, eta, horregatik, horretaz baliatu

behar zen poliki-poliki asmo politikoak eskuratuz joateko. Beraz, Estatutuaren

aldeko apostua, errealitate eta ahalgarritasunaren aldekoa zen bitartean, horren

gutxiegitasunean oinarrituriko errefusapena, asmo edo ametsen hustasunean

mugitzea zen soilik.

"Autonomia, Estatuto y Democracia" izenburuko artikuluan, artin de

Ugaldek autonomiaren definizio bi eman zituen:

Hala ere, eta nahikoa ez zela aitortu arren, horren alde jotzen zuen, ezer

baino zerbait gehiago zela uste baitzuen .

1010 Deia; 79-IX-22
1011 Ibid .

«Estado y condición del pueblo que goza de independencia política

(. ..) Potestad que, dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias,

regiones u otras entidades de él para regir intereses peculiares de su vida

interior, mediante normas y órganos de gobierno propios» . 1010

Gernikako Estatutuaren kasuan, autonomía oso mugatua zela zioen .

«Estatuto: "ley especial básica para el régimen de autonomía de una

región dictada por el Estado de que forma parte» . 1011
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1012 Ibid .
1013 Ibid .
1014 Ibid .
1015 Deia ; 79-X-12

«(. . .) que en las condiciones actuales es preferible este primer paso

político que un enfrentamiento del "todo o nada" . 1012

Beste aldetik, demokrazia sistema politiko onena zelako iritzia zuen,

guztien gustuko erabakiak hartu ez arren, gehiengoaren nahiak errespetatzen

baitzituen .

«(. . .) además de ser teóricamente aceptable, ha demostrado en la

práctica ser el sistema más eficiente en resultados, y, sobre todo, el que

menos daña el sentido profundo de la libertad, tanto individual como

colectiva, . 10 13

Horregatik, Estatutua onena ez zela uste arren, kaosa edo ezer baino

hobea zela uste zuen, eta zegoen aukera ahalgarri zuzen bakarra .

«Pero también aquí me conformo con lo imperfecto de esta reflexión

para opinar que el Estatuto de Gernika constituye un paso adelante en la

construcción de nuestro país, un primer apoyo para llegar, y sin riesgo de

hundir nuestro pueblo en la desesperación y la impotencia, al tiempo de

planificar un modelo de sociedad de acuerdo con su voluntad profunda .

Por el camino democrático de acceder desde esta autonomía de

tercera que hoy es posible, a otra de primera que lo será seguramente

mañana» . 1014

"Del «purismo y maniqueísmo» en los planteamientos" izenburuko

testuan, . R. Scheiflerrek, Estatutuaren gutxiegitasuna onartu arren, «txoria

eskuan 100 txori hegan» 1 °15 baino hobea zela zioen . Hau da, Estatutuak

eskainitako aukerak aprobetxatzearen aide agertu zen (ahalgarritasunaren

politika defendatuz) .
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,En la vida pública que hoy nos agita, los 100 pájaros que vuelan

son en realidad muchas cosas (. . .) principios ético-metafisícos, (. . .),

motivaciones sicológicas o enunciados de derecho y, en general, un

enamoramiento platónico de la bondad y belleza absoluta (. . .).

Cuando con la vista en los pájaros que vuelan nos lanzamos a

campo traviesa por la política, corremos el peligro de quedar atrapados en

alambradas, rompemos los ligamentos del tobillo en un traspié y no ver

siquiera las piezas que escapan a nuestras mismas narices» . 1016

Scheiflerrek zioenez, horrela gertatu zitzaien karlisteei 1 .873an .

«(. . .) muchos de nuestros antepasados mantenían una guerra

perdida de antemano, tras el señuelo de unos fueros a los que con ella

daban la puntilla, despreciando una política que declaraba al País Vasco

soberano con poder de darse su propia constitución, etc .,, 1017

Idazle honen iritziz, bi arlo politiko zeuden : aide batetik, oinarriena,

ideiena, eta, beste aldetik, errealitateena . ehenengoak ahaztu gabe,

ahalgarritasunaren aide jo beharra zegoen, errealistak izan eta lorpenak

eskuratu .

,Debemos hablar y discutir principios "políticos" (. ..) pero debemos

hacer política, es decir, sólo realidades, sin olvidar en ningún momento

los principios y derechos, sin traicionarlos (que no es lo mismo que "no

lograrlos plasmar del todo en la realidad") . Porque política no es fijar el

pantógrafo en los principios políticos y recortar con igualdad o equivalencia

perfecta la realidad. Sin embargo, es eso lo que hacemos demasiadas

veces-.1018

Gero, hausnarketa Estatutuaren aidera eraman zuen, bai eta ez esateko

ziren arrazoiak alpatuz . Bal esatea errealitateak lortzearen aide jotzea zen

1016 Deia ; 79-X-12
1017 Ibid .
1018 Ibid .
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bitartean, ezetz ziotenek ideal handi baten aide aukera errealak galtzen zituzten .

Ezetza eta abstentzioa irrealitatearen aldekoak ziren .

1019 Ibid .
1020 Ibid .
1021 Ibid .

«(. . .) los SI pesan por sus apretados logros, pero logros, pequeñas

realidades, pero realidades . os acentúan la distancia, al principio y

al derecho, y pretenden pesarme un ideal grandioso, pero ideal, es un

principio y un derecho justísimo pero abstracto, ideal (. . .) es sí a otra

realidad infinitamente más lejana de aquellos de los principios o derechos

de autodeterminación, soberanía, etc 1019

Estatutua ez zen guztien gustukoa, hori ezinezkoa baitzen ; hala ere,

lorpen positiboak zituela zioen autoreak, eta hauek azpimarratu zituen . ldazleak

ez zuen uste horren truke ezeri uka egiten zitzaionik, eta kontsentsuaren

izenean kontzesio batzuk egin behar izana baliagarritzat jo zuen .

«Cuando sin renunciar a nada hay que buscar la manera de

satisfacer a muchos cientos de miles de personas, aumenta el número de

mis pequeñas o medianas insatisfacciones . Es natural . as acepto, porque

quiero la convivencia como persona social que soy . Y no dejo de valorar

las adquisiciones positivas y los esfuerzos y aun equilibrios de los

negociadores•. 1o20

egoziatzaileei egindako kritikak salatu zituen, eta kritiko horiek herri

osoa, edo gutxiengo kualifikatu kontzientziatuagoa ere, ez zutela ordezkatzen

azaldu zuen (berriz ere, irizpide koantitatiboak erabili zituen kritikoen

legitimitatea zalantzan jartzeko orduan) .

« (. . .) como si yo fuera el representante legítimo del pueblo o de la

parte mayoritaria del pueblo o, en un sistema elitista, de la minoría del

pueblo mejor concienciada o más responsablen 1021
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Estatutuak gizartea aldatzeko ahalmen osoa ez bazuen ere, Scheiferrek ez
zuen uste horrek lege txar bihurtzen zuenik, eta, beraz ez zituen bere egileen

aurkako kritikak onartzen . Horregatik, Estatutua hobezina ez izan arren, horren
aide jo zuen, aukera bakarra zelakoan .

"Ante el referéndum" izenburuko iruzkinean, iguel Pelay rozcok
Estatutua azken trena -azken aukera- zela zioen, eta ez zuen uste galdu
behar zenik, nahikoa izan ez arren . Era berean, Estatutuaren beharra

aldarrikatu zuen, herria bizi zedin (artikulu honetan ere, euskal nazioa izateko,

erakundeetatik nazioa eraikitzeko, Estatutua beharrezkotzat jo zuen) .

1022 Ibid .
1023 Deia ; 79-X-19
1024 Deia ; 79-X-24

Puedo y no debo estar del todo satisfecho por no tener más que un

pájaro en mano (aun cuando otros no tienen ninguno), pero no puedo ni

debo cejar en la caza porque ya sólo quedan 99 volando. El refrán más

verdadero es "más vale pájaro en mano y 99 volando"•. 1022

«Pero, con todo, existiendo como existe, una base sólida para echar

andar un pueblo como el vasco, que está afrontando quizá la última

oportunidad para sobrevivir como tal pueblo (es decir, con su idioma, su

cultura, sus creencias, sus instituciones), no puede dejar pasar la ocasión

(. . .) éste puede ser nuestro último tren y que perderlo supondría para

Euzkadi perder asimismo su futuro« .1023

" el Estatuto o lafrustración" izenburuko artikuluan, Asier izengoitiaz

sinatu zuen artikulugileak ez zuen uste Estatutuaren alternatibarik zegoenik .

Beraren iritziz, lege autonomikotik kanpo ez zegoen ezer, hutsa baizik .
Gernikako Estatutua ez zen lortu ahal zen onena, baina ez zegoen besterik .

«. . . .pero es que no existe otra opción• . 1024

Eta hobezina izan ez arren, ahalgarritasunaren aldeko apostua egin zuen,

idazleak aukerarik onena zela uste baitzuen, utopien aurrean .
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a(. . .) debemos movernos en el mundo de posibilidades y no de

utopías».1025

Halaber, Estatutua euskal nazioa eraikitzeko lehenengo urratsa zela

azaldu zuen, eta, horregatik, baietzaren aldeko botoa defendatu eta bultzatu

zuen.

(. . .) el Estatuto de Guernica sitúa al Pueblo Vasco en un peldaño

notablemente alto en la escalinata de la libertad y le evita la humillación

de sentarse en la calzada (. . .) . Votar este Estatuto es poner la primera

piedra de un hermoso hogar para el País Vasco» .1026

uan San artínek ideia bera azaldu zuen`Bai Estatutuari" izenburuko

artikuluan. Honen esanetan, Estatutua lehenengo urratsa zen, eta, horregatik,

Euskal Herriak aprobetxatu egin behar zuen, are gehiago historian zehar aukera

gutxi izan zuela kontuan hartuz.

»(. . .) gure historian holako aukera guti izan dugulako eta horrez

gainera bestelako aukeramenik ez dugulako . roi, herri bat garela bere

nortasunari eutsi nahirik, honen aide askatasun bideak idekiz, eta

egiazko bide bat urratzeko orain dela ordua» .1027

Helburu hori lortzeko burruka luzca zen, eta autonomia, bide-erdiko

atsedena. Estatutuak eskainitako aukerak aprobetxatu behar zirela zioen,

»ezinezko ametsetan galrlu gabe»l°28 .

Beste aldetik, Estatutua euskal nortasuna indartzeko beharrezkoak ziren

erakundeak balmentzen zituen tresna zela zioen .

Erakunde horiek dira tresna egokiak eta hortarako Estatutoak

zabaltzen dituen bideak beharrezkoak. Honegatik ondo pentsatzen duen

abertzale batentzat, ukatu ezinezkoak iruditzen zaizkigu» . 1 °29
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Demokraziaren barrean kokatu zuen Estatutua San artinek . Eta

onstituzioaren aurrean abstenitu zirela aitortu arren, horrek ezarritako

esparruan eskainitako aukerak aprobetxatzearen aide agertu zen .

»Boina, ondorean, honek ( onstituzioak) markatzen zituen bide
meharretatik genuen irtera bakarra eta onstituzioak mugatutako mailatik

sortu zen hauteskunde berriaren bidez historiak honera ekarri gaitu.

ehen ere partaide izan ziren guziek badakite horrenbeste. Eta, oraingo

hau, euskaldunontzat, abertzaleontzat, Euskalerriaren eta bere
nortasunaren aide dauden guzientzat, botoa emateko, inoiz bain arrazoi

gehiago dagoela iruditzen zaigu, eta eman ere. Bai! eman dezagun. Bai,

beharrezkoa dugulako . Bai, gaur gaurkoz beste alternatibarik ez

dugulako,.1030

"El camino del Estatuto de Gernika" izenburuko iruzkinean . artin de

Ugaldek Estatutua gutxiegikoa izan arren, lehenengo urratsa zela argudiatu

zuen lege autonomikoaren aide, galdu behar ez zen trena zela adieraziz . Bizitzan

zehar, bide bakarreko trenbidean zehar ortozik ibili ondoren, irtenbidea

Estatutua zela zioen -diktaduratik bertatik sortua zena -, ordaindutako

prezioa altua izan arren .

1030 Ibid .
1031 Deia; 79-X-25
1032 Ibid .

«El precio de esta salida ha sido alto, y la cota de autonomía, no

tanto, pero ahí está» . 1031

Estatutua, «idealarekin» konparatuta, gutxiegi zela aitortu zuen . Hala ere,

defendatu egin zuen, herriaren zati batek egin eta atxiki zuelako eta, beste

aldetik, bere iritzian alternatibarik ez zegoelako .

«Pero un pueblo no puede obstinarse políticamente en una oposición

sistemática que no tiene salida .».1032
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Estatutuarekin autogobernu osoa lortuko ez zen arren, bide zuzena
zelakoan zegoen Ugalde .

« . . .porque ni las grandes potencias son ya dueñas de su futuro
político, pero constituye un paso importante hacia la consecución de una

autonomía que sin ser de primera está en buena dirección» .1033

Beraren ustez, bide zuzena zen demokrazian, kontsentsuan, oinarriturik

zegoelako . Horretan zetzan lege demokratikoaren legitimitatea (irizpide

koantitoatiboetan) .

1033 Ibid .
1034 Ibid .
10351bid .

«Yo creo en una solución de las mayorías .

Y no creo en el falso destino de las unanimidades, sean de derecha
o de izquierda» . 1034

Amaitzeko, adierazpen sentimentala egin zuen (sentimenduengan

eragiteko amoz), hildakoen nahi nazionalistak gogoraraziz .

«Ya sé que el Estatuto de 1.979 elaborado en Gernika llega tarde

para que mi padre pueda salir a recibirlo en el apeadero de Andoain; pero

si no lo fuera, si todavía fuera tiempo para él, se apresuraría a estar

conmigo para asegurarse de que es verdad que llega» . 1035
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IV.3 .2 .6. Ezker abertzalearen jarrera antzuaren
salaketa

Beste artikulu askotan, ezker abertzalearen, abertzaletasun

independentistaren, estrategia ukatu edo desitxuratu zuten, jarrera antzu gisa

aurkeztuz, abertzaletasun instituzionakak eskainitako aukera pragmatikoaren

aurrean .

"Del corazón y de la cabeza de los vascos" izenburuko artikuluan,

ose Ramón Scheiflerrek euskaldunen izaera azaldu zuen : aide batetik, azkarra

eta hotsa, eta, bestetik, sutsua eta emozionala . Horregatik, euskal

nazionalismoa emozionala eta sutsua zela zioen . Beraren ustez, berriz, politikan

burua eta bihotza erabili behar ziren, sentimenduek agindu ez zezaten .

Gertatutako mutil gazte baten heriotzaren inguruan sorturiko

mobilizazioak onartu zituen, emozio-adierazpenak baitziren . Baina horren

errudunak biolentzia bultzatzen zutenak zirela esan zuen, hau da, kalean

mugltzen zirenak, beraren esanetan, Apala bezalako mitoak sortu eta apurtu

zituztenak . . ., hots, ezker abertzaleko buruak .

Hala ere, Scheiflerren usiez, hori ez zen arazo politiko garrantzitsuena,

Gernikako Estatutua baizik .

• El problema fundamental de Euzkadi en estos momentos, el que ha

centrado la actuación y actitud políticas, a favor y en contra, es el Estatuto

de Gernika. Son conocidos quienes están de un lado y de otro» . 1036

Artikulugileak zionaren arabera, Frantziari ez zitzaion estatutua

interesatu, ezta gustatu ere, Iparraldeko sentimendu nazionalista piztu ahal

zuen-eta. Beste aldetik, ordena-indarrek Estatutua diziplinaz onartzera

behartuta zeudela azaldu zuen . Horregatik, hauekin batera -frantses eta

ordena-indarrekin- Estatutua errefusatzea, Euskal Herriari uko egitea zen,

idazlearen iritziz .

1036 Deja; 79-X-23
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« as fuerzas abertzales que se ven compelidas a ocultar la

esterilidad política y sin salida de sus posturas bajo atrayentes banderas

de maximalismos y utopías, que en la práctica dicen "no" a Euzkadi, se

identifican solas» . 1037

Ezker abertzalearen jarrerari zentzu politikoa kentzen saiatu zen, basta

honek edota herri-mugimenduek bultzaturiko ekintzei ere . Horregatik, gazte

baten heriotza «kaosa» sortzeko atxakia zela zioen, beste helbururik gabe .

Izendapen baztertzailearen bidez, legitimitatea kendu nahi zion abstentzioaren

aldeko jarrerari .

»Y me imagino la satisfacción de los que hacen de la agitación, el

malestar y el miedo, caldo de cultivo de la desesperación e incredulidad

en lo posible y razonable y, a la vez, de tragaderas para los tópicos de lo

imposible e irreal de los infantiles "eso o porque o" y "y porque decir sí

exige hacer después algo%.1038

Azkenengo esaldian, ideia bera azpimarratu zuen euskal esaldi zahar

baten bidez .

1037 Ibid.
1038 Ibid .
1039 Ibid .
1040 Deja ; 79-X-4

« e viene a la cabeza el dicho vasco : "Bihotzez eta ametsez osatzen

da gizona. Burugabekoa, ordea, ez da gizona"» . 1039

"Ya estoy haciendo la maleta"1040 izenburuko testuan, Elias Ruiz

Ceberiok ironia erabili zuen ezker abertzaletik erabilitako "Que se vayan"
eslogana edukirik gabe uzten saiatzeko . Inplizituki, kaleko jendearen uste

faltsuarekin jokatzen zuen : independentziaren aldekoek, erradikalek, etorkinak,

eta beren proiekturako oztopoak izan zitezkeenak, independentzia lortuz gero,

Euskal Herritik botako zituzketelako beldurrarekin, hain zuzen ere .

"De la «contradicción» y «suma progresiva» como método y como

objetivo" izenburuko artikuluan, Scheiflerrek Estatutuaren aurkakoek
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«matxinada hutsa» eta «kaosa» nahi zutela zioen, hau da, etengabeko jraultza. Era

berean, horren jomuga proiekturik gabeko nahasketa sortzea zela zioen,

abstentzioaren aldeko jarrera deskalifikatzeko helburuz .

Etengabeko iraultzaren interpretazio sinplista eginez, abertzaletasun

independentistaren helburua kontraesanak sortzea zela adierazi zuen, beste

helbururik gabe .

«Reducido el proceso hegeliano (tesis, antítesis, síntesis) a tesis,

antítesis inicial, y de ésta a otra antítesis ulterior, etc. (cada blanco es

blanco y negro a la vez), se formula el principio de la revolución

permanente . unca es posible, no sólo detenerse, sino ni disfrutar de

ninguna armonía ni lograda unidad, aunque no fuera más que a medias .

Cuando uno siempre se divide en dos no hay posibilidad de unidad ni

armonía. Así, junto al despertar continuo de fuerzas creadoras se

amontona un potencial incalculable de tensiones y frustraciones . os

objetos apetecidos o deseados, ni se logran ni se disfrutan» . 1 °41

Scheiflerren esanetan, kontraesanaren ahalmen psikologikoa

manipulagarria zen, eta frustrazioa eta leher zitekeen energia sortu ahal zituen .

1041 Deja; 79-X-7
1042 Ibid .

«Provocar las contradicciones del contrario que le empujen a

autodestruírie, fomentar en el propio campo las contradicciones, fuentes de

frustración y, por tanto, de energía explosiva'. 1042

Artikulugileak zioenez, bi eredu iraultzaile zeuden : lehenengoa, eninen

teorian oinarritutakoa. Honen helburuak, kontraesanak sortzea eta urrats

txikiak lortzen zuten ahalgarriaren aldekoak nekatzea ziren .

«Con la creación constante de tales contradicciones no se buscan ni

soluciones teóricas, ni realizar nada positivo (por ejemplo en los
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Bigarren eredua makiabelikoagoa zela zioen: lortuezinak ziren idealak

eskainiz, jarraitzaileengan frustrazioak indartzen ziren, eta, kliskailuan

kokatuta, lehertzeko prest jartzen zituen .

1043 Ibid .
1044 Ibid .
1045 Ibid .

municipios) . En el mejor de los casos se trata de agotar a los activos

defensores de remedios concretos, conseguir que arrojen la toalla».1043

«Proponer a sus seguidores ideales inasequibles ; repartirles

bocadillos de slogans que exigen las estrellas ; cada contradicción entre lo

justo de su ideal y lo injusto de su negación, entre el sueño con lo

prometido y el coscorrón con la mesilla de noche al despertar será

comenzar el día con una frustración a la que seguirán otras mil, arsenal

de agresividades y carga explosiva« . 1044

Beraz, horrek bi motatako pertsonak sortzen zituela zioen Scheiflerrek :

galtzeko aukerarik ikusten ez zutenak, oso arriskutsuak suerta zitezkeen, beren

errealitate-faltagatik ; eta esperantzagabekoak, edozer egiteko prest zirenak,

« . ..para quienes la derrota es mejor que la situación actual (. . .) los

mejores para provocar la revolución» .1045

Hauei zatikako lorpenak, xedeak, eskuratzea, «gorrotagarria» iruditzen

zitzaiela ziurtatu zuen, horrek frustrazioa murrizten zielako .

Teoria orokorrean azaldu ondoren, zenbait adibide konkretu azaldu

zituen. Ezker abertzalearen taktika iraultzailea zen arren, autorearen ustean,

taktika hau ezer lortzera zuzenduta zegoen estrategiatzat jo behar zen,

helbururik gabekotzat .

«En esta táctica se comprende que una realidad como la del

estatuto, debería ser sistemáticamente boicoteada, poniendo de manifiesto
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Horren aurrean, zatikako lorpenetan oinarritutako estrategia zegoen,

harmonía eta eskurapen txikiak bilatzen zituena .

conquistas paulatinas pero incesantes de derechos y libertades

para los pueblos e individuos» .1047

" os burgueses y la Revolución" izenburuko iruzkinean, Begoña

Amunarrizek ezker abertzalearen aide lerroturiko burgesia kritikatu zuen .

Burgesia-talde hori lekutik kanpo zegoela zioen (berak ez zuen uste iraultzarik

zegoenik, «ganberrismo» hutsa baizik) .

Artikulugile honen ustez, euskal esparru politikoan ez zegoen eskuin

abertzalea biltzen zuen alderdirik, ezta ezker moderatua biltzen zuenik ere .

Horregatik, burgesiaren sektore asko ezker abertzalearen lerroetan kokatu zirela

azaldu zuen Amunarrizek .

lase-kontzeptua erabili zuen ezker abertzalearen heterogeneotasuna, edo

zehazgabetasuna, deskalifikatzeko . (Ezker abertzaleak, hasieran giza diskurtso

marxista berea egin eta euskal herri langileaz hitz egin arren, ez zuen inoiz

burgesiaren partaidetasuna ukatu . Zentzu honetan, herri-kontzeptua ez

zegokion giza malla bakar bati, kontzeptu zabalagoa eta abstraktuagoa zen-eta) .

Era berean, Amunarrizek, burgesia hori oportunistatzat joz, ondorengo

hauteskundeetan jarrerak argituko zirelako ustea agertu zuen .

1046 Ibid .
1047 Ibid .
1048 Deja; 79-X-11

sus limitaciones, haciendo inaceptables las partes en sombra de su

luminosidad, etcétera» .1046

R(. . .) ha surgido avasalladoramente un colectivo que defendiendo la

lucha armada y propugnando una alternativa socialista revolucionaria ha

conseguido concentrar en su masa votante a un sector interclasista, en

muchos casos pequeño burgués e incluso a veces claramente burgués».1048
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Amaitzeko, 68ko aiatza aipatu zuen burgesiaren jarrera deskalifikatzeko

asmoz. Garai horretako iraultza burgesa nahikeria izan zen idazlearen esanetan,

gizartea aldatzeko pixkanakako lorpenak eskuratzea berriz, aukera progresista

zela defendatu zuen bitartean .

«Una vez más las fuerzas progresistas reconocieron que para

cambiar la sociedad hace falta entre otras cosas mucha paciencia. Y es así

como algunos prestigiosos líderes de la izquierda afirmaron ya entonces

que en aquellos acontecimientos lo que quedó bien patente fue la prisa que

les mueve a los jóvenes conversos hijos de la burguesía cuando se ponen

a pensar en revoluciones» . 1049

"Para ,IIB . a Aventura podrá ser loca, pero el aventurero debe ser

cuerdo" izenburuko artikuluan, orge teizak Herri Batasunaren jarrera «eroa«

salatu zuen. Artista Gernikako Estatutuaren aide lerrotu zen, hau aukera

abertzale eta iraultzaile bakarra zela uste zuen-eta .

Beste irtenbide bat zegoen, «ideala«: dena ala ezer ez dikotomia mahai

gainean jartzen zuena. Baina hori ez zen «errealista», eta hori defendatzea

«kontrairaultzailea ,, zen beraren usiez . Horrez gain, izendapen baztertzailea erabili

zuen koalizioa aipatzerakoan .

1049 Ibid .
1050 Deia; 79-X-18

«(.. .) ante la obstinación que se pretende marxista de esta coalición

minoritaria y hetereogénea de desprendimientos ideológicos y sin

ideología, que se autonombran HB y que yo escribo cerocomaHB,

cerocomabatasuna• .1050

HBk azken mendeetan euskaldunek lortutako konkista bakarrari uko egin

ziola salatu zuen teizak, bide batez euskal historiaren irakurketa negatiboa

egin zuelarik .

«Estos pocos y con tanto ruido (. . .) a única conquista parcial que

hemos logrado positivamente en 600 años de una historia nuestra
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arrera hori ahula eta alferrikakoa zen teizaren iritziz, eta horren aurka
zentzuduna izan beharra aldarrikatu zuen .

1051 Ibid .
1052 Ibid .
1053 Ibid .
1054 Ibid .

increíble de pérdidas, consentimientos y servilismos. Con nuestros reyes
tontos de abarra y nuestras divisiones fratricidas . Y nuestras clases

dominantes colaborando en el desarrollo y crecimiento del enemigo» .1051

Artikulugilearen ustez, HBren jarrera zentzugabea zen .

». . .simplista, inflexible, irracional ( . . .) gritante, tonto y sin misterio;

torpe y pesado, muy de la derecha, ofensivo e indefenso de surrealismo

revolucionario, de inconsciente fascista» .1052

(. ..) cuando en cordura revolucionaria nos es posible únicamente

encadenamiento cuantitativo de reformas que tendríamos que calcular con

una inteligente aceleración (esto nos permitiría el Estatuto de Gernika)

como equivalente de ruptura de saldo cualitativo. Estamos debajo, no

podemos exigir lo que sabemos que no vamos a conseguir pero sí vamos a

poder cambiar notablemente de postura y libertades creadores y

poderes» .1053

ASeko puntuak onartzen zituela azaldu arren, utopiaren arlokoak ziren

neurrian ukatu egin zituen, ahalgarritasunaren aide .

» (. . .) estamos con los puntos de AS, lo que nos pasa es que es

distinta la utopía que ve todo cerca porque es miope» . 1054

Horregatik, «zerokomabatasunaz» hitz egin zuen artikulugileak, kakotzaren

beste aldean zer zegoen ikusi nahi ez zuen ezker dezimala zelakoan . Ezker

abertzale marxistaren ordezkari bakarra Euskadiko Ezkerra zela azaldu zuen

teizak .
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Azkenean, herriak Estatutuari baietz esango ziola uste zuen arren,

gehiengoz irabaztea oso garrantzitsutzat jo zuen, bestelako aukerak euskal

egoera politikoa larriagotuko zuen-eta .

1055 Ibid .
1056 Deia ; 79-X-20
1057 Ibid .

(. . .) si la abstención es grande sufriremos un percance político,

socio-económico y cultural gravísimo. Creo que este percance alcanzará,

desintegrándolo, al mismo HB, pues los que abandonaron EE y P V

confiando en la gestión política de HB (. . .) desaparecerán con un

verdadero y lógico sentimiento de vergüenza y de culpabilídad•. 1055

" oven vasco pregunta siempre por qué" izenburuko artikuluan,

euskal gazteriari ezker abertzalearen politika kuestionatzeko gonbidapena egin

zion Elosegui driozolak, gazteen sinplekeriak mora eramango ez lukeen jarrera

politikoa defendatzera eroan zezakeelakoan (abertzaletasun independentista

gazteen okerra bailitzan) . Era berean, ezker abertzalearen lerroetan sartzeko

arriskua aipatu zuen artikulugileak, erakunde faszista zela eta disidentzia

akabatu egiten zutela iradoki zielarik .

,¿ o te das cuenta de que si luego disientes, puedes correr la misma

suerte que nuestro amigo Pertur -por citar solamente uno- que fue

liquidado por tener ideas propias?•.1056

Halaber, ezker abertzalearen Gernikako Estatutuaren aurkako jarrera

deskalifikatu zuen, predikatzaileen mesu hutsarekin parekatuz, eta, bide batez,

lege autonomikoaren baliagarritasuna aldarrikatuz

«¿Has preguntado por qué ciertos despechados políticos de gesto

mesiánico y aires proféticos, predican el rechazo del Estatuto de Gernika?

¿Aunque aspires a más, no es válido lo que contiene si luego deja las

puertas abiertas al no renunciar a sus derechos históricos?». 1057
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Azkenik, apelazio zuzena egin ziren gazteei, erreferenduan iritzi propiorik

gabe bozkatzera joan beharrean, aidez aurretik hausnarketa egin zezaten (ez

zuen konfidantza handia gazteen sen onean) .

«¿ oven vasco, mi querido amigo de siempre, por qué hoy no

preguntas P R QUE?». 1058

"El instante de las urnas" izenburuko idazkian, Elias Ruiz Ceberiok HB
eta F ren jarrerak parekatu zituen, biek Estatutua onartzen ez zutelako .

Aide batetik, Blas Piñarrek Estatutua ez onartzeko adierazpenak azaldu

zituen ; hala ere, honek esandakoak ez zion axola, «ez da guretarikoa,1059 azaldu
baitzuen. Baina honekin parekatu zuen taldearen -ezker abertzalea aipatu ez

arren, berari buruz ari zen- errefusapenak, berriz, asko kezkatzen zuen .

1058 Ibid .
1059 Ibid .
1060 Deja; 79-X-24

• (. . .) hay otro grupo o una coalición de grupos, que recomienda o

preconiza, o exige, palabra bien apremiante, la abstención que equivale

casi, digo casi, al "no", al no que no se atreve a proclamar su nombre.
Bueno, pues esta coalición, yo me pregunto, y no sin inquietud, si tampoco

va a admitir lo que salga de las urnas» . 1060

F eta HBren argudio batzuk analogoak zirela azpimarratu zuen.

Irakurketa metonimikoa egin zuen (zatia osotasun gisa hartuta) : eskuin

espainiarraren alderdiarekiko analogiaren bidez, Herri Batasunaren jarrera

deskalifikatzen saiatu zen . Era berean, indar politiko bien arteko

antzekotasunak objektiboak bailiran agertzen saiatu zen, idazlearen

interpretazioaren ondorioa ez bailiran .

' o somos nosotros los que hablamos de esas analogías e incluso

identidades de pareceres entre una y otra agrupación. Son ellas mismas

quienes las proclaman.
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(. . .) es eso de que los extremos se tocan (. . .). Quién iba a decirlo

Fuerza ueva y Hem Batasuna coincidiendo en todo, o en casi todo, en su

repulsa al Estatuto de Gemika. Fuerza ueva y Herri Batasuna vuelven a

coincidir al afirmar que el referéndum carece de condiciones

democráticas. • .1061

Amaitzeko, antzekotasunaren ideia azpimarratu zuen, F k

hauteskundeen emaitzak ez onartzeko prest agertu zen legez, HBk jarrera bera

hartuko ote zuen galdetuz (galdera erretorikoaren bidez) .

«Fuerza ueva no está dispuesta a admitir el veredicto de las

urnas, ¿Herri Batasuna tampoco?' . 1062

"Euzkadin, ezaren billa. (Una historia de brujas)" izenburuko

artikuluan, itxel Unzuetak ezker abertzaleak, alternatibarik gabe, ez zuela ezer

eskaintzen argudiatu zuen abertzaletasun independentistaren aurka . adanik

izenburuan, gero artikuluan garatutako ideia azaldu zuen : idazlearen ustez,

abertzaletasun independentistaren helburua ezetza lortzea zen, ezer ez,

sorginkeria hutsa .

Ezker abertzaleak deitutako asanbladan alternatiba bat onartu zen arren,

batzar hori ez zela egin azaldu zuen autoreak, deitutako bileran 3.500 pertsona

egon zirelako, eta hauek ez zutelako euskal herria ordezkatzen . Herria irizpide

koantitatiboen arabera definitu zuen Unzuetak . (Baina, aurreko atal batean

ikusi denez, abertzaletasun politikoaren ikuspuntutik, berriz, herria

ordezkaezina zen. Zenbait egoeratan agertzen zen osotasunaren zati modura,

baina ez horren ordez) .

1061 Ibid .
1062 Ibid .
1063 Deia ; 79-X-24

«Pasó que no hubo discusión, ni democracia directa, por la sencilla

razón de que hubo pueblo (3500 personas en la plaza representando a

todo Euskadi, no parece que hubo pueblo) • .1063
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Autorearen iritziz, aldiz, hauteskundeen bidez aukeratutako ordezkariak

soilik ziren herriaren tartekariak . Horregatik, ezin zuen onartu asanbladan

bildutakoak, herriaren zati bat izan arren, osoaren legitimitateaz ari zirelarik,

inor ordezkatzen ez zutelako .

«. . .sin que nadie nos haya explicado cuándo y por quién han sido

elegidos» . 1064

Horren aurka, Gernikako Estatutua herriak hautaturiko ordezkariek idatzi

zutela zioen, hau da, legitimazio demokratikoa zutenek.

«El Estatuto de Gernika al menos lo redactaron los representantes

elegidos entre todos y por medio de las urnas».1065

Unzuetak HBren jarrera deslegitimatu zuen, prozesu autonomikoan bere

burua berak baztertu zuela argudiatuz : Estatutuaren idazketa-prozesuan

gonbidatua izan arren, ez zuen parte hartu, eta, ondoren, alternatibarik

aurkeztu gabe, botoaren bidez ez onartzeko jarrera agertu zuen-eta .

Artikulugileak koalizio abertzalearen jarrerak ez zuela ezer eskaintzen azaldu

zuen .

1064 Ibid .
1065 Ibid .
1066 Ibid .
1067 Ibid .

«Esto es "pasar" de todas las responsabilidades públicas; puro

negativismo».1066

Sorginen pasadizo baten bidez bere azalpena argitzen saiatu zen itxel

Unzueta. Idazlearen iritziz, HBren -ezker abertzalearen- jarreraren helburua

hutsunea, zuloa, ezereza zen .

« . ..las sorguinak de Elgoibar dedicándose a buscar el vacío, la

nada, el o..1067
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Ezetzaren bidetik ezer lortuko ez zen bitartean, Estatutuaren bitartez

zenbait arazoren konponketarako urratsak ematen hasiko zirelakoan zegoen

artikulugilea .

=Para Sí crear estructuras de autogobierno, aunque no sean todo lo

amplias que queramos, para Sí luchar contra el dragón del paro, la

incultura, la crisis económica, etc; se necesitan muchos actos de

afirmación responsable : hacer, hacer y hacer. Paradójicamente, egin, egin

eta egirn . 1068

Azkenengo aipamena Egin egunkariari zegokion, inplizituki kazetaren eta

ezker abertzalearen arteko loturari aipamena eginez .

Artikulu honek ere sistemak ezin zuela abertzaletasun politikoaren

-independentistaren- zenbait oinarri onartu agerian utzi zuen . Zentzu

honetan testu sintomatikoa dela esan genezake . Alde batetik, herriaren

ordezkaritza bakarra hauteskundeetan legitimatu zuen, eta beste herri-

adierazpenen esanahia bertan behera uzten saiatu zen. Beste aldetik, horren

ekintza politikoak egoeran -sisteman- zuloak eta hutsuneak sortzen zituela

onartu arren, hauek helburu bakartzat aurkezten saiatu zen, jarrera antzua

zela erakutsi nahian.

"Razones de una abstención" izenburuko iruzkinean, . R. Scheiflerrek

alegoria baten bidez bi nazionalismoen -Estatutuaren aldekoen eta

aurkakoen- arteko gatazka argitzen saiatu zen. Bando batek ura lortu eta

besteak, egarri izan arren, harrotasunez onartu ez zuela azaldu zuen .

Pasarán de largo -comentó-. Por nada en el mundo se acercarán

aquí, aunque murieran de sed o de insolación (. . .) •, 1069

Beraren iritziz, interpretazioa ez zen zalla : Estatutuaren aldekoek ura lortu

zuten oasi batean -lege autonomikoan alegia-, baina horren aurkakoek ez

zuten sinetsi, ez baitzuten horretaz esandako ezer entzun nahi .

1068 Ibid .
1069 Deia ; 79-X-25
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IV.3.2.7 . afarroa, Gernikako Estatutuan

afarroa ere gai nagusia izan zen zenbait artikulutan .

"A espaldas del pueblo"1070 izenburuko artikuluan, Teo Uriartek Herri

Batasunaren afarroarekiko jarrera salatu zuen, koalizio abertzaleak afarroa

sartzeko eskuineko indarrekin hitzarmena sinatu zuela adieraziz .

Artikulu honi erantzun zitzaion Herri Batasunatik, baina erantzun hori ez

zen iritzi-artikuluaren itxuraz agertu, zuzendariari bidalitako gutunaren bitartez

baizik. Beraz, erantzunari ez zitzaion salaketaren leku bera eman Deia

egunkarian, izkutatzen saiatuz . Gezurra erabili zuen Uriartek ezker

abertzalearen farrera zikintzeko asmotan. (Gezurra sistemak gertakizunaren

aurka erabilitako arma politikoa izan ohi da, batez ere beste argudiorik izaten ez

duenean) .

" avarra ante el Estatuto de Gernika" izenburuko artikuluan, Pello

Urkijok Estatutuak afarroa kanpoan uzteak horren balioa ukatzen ez zuela

zioen, zeren hala eta guztiz ere, afarroa Euskal Herria baitzen . ontraesana

zegoen azalpen honetan: Euskal Herria erakundeen bidez eraiki nahi bazen ere,

Estatutuak ez zuen afarroaren sartzea onartu, juridikoki behintzat, izpirituan

zegoela esan arren .

Bozkatzera egindako deialdiari legitimitatea emateko, eskaera nafar baten

ahoan jarri zuen Urkijok.

Era berean, afarroa Euskal Autonomi Elkartean sartzeko aukera handia

zela zioen artikulugileak, Hegoaldeko beste herrialdeek zutena bezalakoa, eman

1070 Dela; 79-X-23
1071 Dela; 79-X-23

«Desde avarra, os exigimos votad. Votad todos. Dejad a un lado

las perezas y el miedo . Cumplid con vuestra obligación . Votad sí. Una y mil

veces BAI al Estatuto de Gernika».1071
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beharreko urrats-kopuruei zegokienean behintzat (irizpide koantitatiboak soilik

kontuan hartu zituen) .

«(. . .) el número de pasos, votaciones, negociaciones, etc., que tiene

que dar avarra son los mismos en número que los necesitan los pueblos

hermanos de Alaba, Bizkaia y Gipuzkoa,. 1072

Era berean, Estatutuak -gutxienez formalki- Euskal Herriaren batasuna

aldarrikatzen zuela ziurtatu zuen idazleak.

«(. . .) expresa claramente la unidad del País Vasco por la que

luchamos y por la que no cejaremos de luchar cada vasco que tenga

conciencia de tal».1073

Urkijoren ustez, lege autonomikoak ez zuen afarroaren euskaltasuna

zalantzan jartzen .

1072 Ibid .
1073 Ibid .
1074 Ibid .
1075 Ibid .
1076 Ibid .

«" avarra es parte esencial del País Vasco sobre todas las

cosas».1074

Horrez gainera, Estatutuak afarroa eta Euskal Autonomi Elkartearen

arteko harremanak finkatzen zituela argudiatu zuen . EA ren nahia afarroa

Estatutuan sartzea zela, eta afarroak nahi bera zuela zioen .

« avarra nunca ha dicho "no" al Estatuto».1075

Beste aldetik, euskal batasunaren aurkakoak, afarroa elkarte

autonomikoan sartzeak herrialdeko egoera ekonomikoan izan zezakeen

eraginaren beldur agertu zirela adierazi zuen .

« . . . .parecen siempre temer el peligro de una horda vasca

deshaciendo la floreciente economía navarra» . 1076
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Amaitzeko, Estatutua bakearena zela zioen bitartean, ETAren biolentzia

errefusatu zuen Urkijok .

'.. . .quiero decir a los compatriotas de ETA, porque eso dicen ellos que

son, que con la necesaria ecuanimidad les decimos desde avarra que

esos métodos sólo conducen al retraso en nuestro avance como país, al

rechazo de las ideas que defendemos, y que sólo son aprovechados por

nuestros adversarios políticos para sus propios y malintencionados fines

( . . .) que avarra sea de Euzkadi es su objetivo y asesinar navarros por la

espalda su medio (. . .) Bien saben que para los nacionalismos del signo

que sea, avarra es Euzkadi, por encima de todas las intencionalidades

políticas . afarra Euskadi da» . 1077

Artikulu honetan, autoreak afarroaren euskaltasunaren aldarrikapena

egin zuen, eta Estatutuak hori onartzen zuela zioen -formalki bazen ere -,

hau da, afarroa Euskal Herriko partaidea zela esatera behartuta zegoen,

intentzionalitate politiko edo juridikoen gainetik . Hau da, Estatutuak afarroa

kanpoan uzteak ez zuen Euskal Herria zenik ukatzen . Beraz, arrazonamendua

paradoxikoa zen : afarroa Euskal Herriko partaidea izan arren eta bere

euskaltasuna Estatutuan onartzera behartuta egon bazen ere, lege

autonomikotik kanpo geratu zen. Hala eta guztiz ere, afarroa Euskal Herria

zela ondorioztatu zuen idazleak .

afar bat izan zen, halaber, afarroaz hitz egiteko atxakia, T .

Hernandorenak sinatutako "Un vasco de avarra" izenburuko artikuluan .

Autore honek Gernikako Estatutuak afarroa integratzeko atea ireki zuela

zioen .

Erregetasun nafarra laudatu ondoren, agintari zentralekin itundu zuten

liberalak kritikatu zituen. Hauen jarratzailea eskuin nafarra zela zioen, honen

helburua afarroa sakabanatzea, nahiz deseuskalduntzea, zelarik .

1077 Ibid .
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..acepta hoy con regocijo esa ley (1841-VIII-16) porque en ella se

basa para obtener la alta e interesada protección del Gobierno español

para llevar a cabo su única finalidad política : separar a avarra, aun a

trueque de desvasquizarla, del resto del País Vasco».1078

Carlos Garaikoetxea lege horren aurka azaldu zela aipatu zuen, EA ren

jarrera legitimatzeko asmoz . Era berean, Estatutuaren bidez afarroa Euskal

Herrian berriro integra zitekeela zioen. Horren aurka, 1.84leko legean

oinarrituta, sozialistak eskuinarekin bat zetozela adierazi zuen (1 .932an

estatutu «vasco-navarro» zelakoa ukatu zutela azaldu zuen) .

Bestetik, beste euskal herrialdeetan afarroa Euskadi zela esateak ez zuela

ezertarako balio uste izateaz gain, nafarrek inposaketarik gabe erabaki behar

zutelakoan zegoen Hernandorena .

« o creemos que el eco de esos gritos tenga resonancia alguna entre

los navarros para ganarles a nuestra causa. Y si la tiene, será perjudicial

por su carácter de imposición, d cilmente aceptable por los navarros».1079

Beraz, autorearen usiez, nafarrek ez zuten beren burua euskalduntzat

jotzen, eta denboraz horren kontzientzia hartu behar zuten .

1078 Deia ; 79-X-25
1079 Ibid .
1080 Ibid .

	 . . .sembrar la semilla de la vasconidad que un día germinará al

son de txistu y tamboril».loso

afarroa nafartasuna galdu gabe, etorkizunean Euskal Herriko partaidea

izan zitekeela adierazi zuen, bere aberastasun eta bereiztasun kulturala

-Erriberakoa barre- galdu gabe .

« avarra seguiría siendo avarra con todo el esplendor de su

verdadera y auténtica personalidad, hoy harto dominada por desgracia

* 522



por la política de la derecha «secesionista» del País Vasco e

∎integracionista' de la colectividad española».1081

Artikulu honetan, afarroaren berezitasun propioa aldarrikatzeaz gain,

Euskal arte Autonomikoan sartzeko borondateaz hitz egin zuen . Hau da,

aurreko artikuluan, Estatutuak jaso ez arren, afarroa Euskal Herria zelako

ideia ukaezina zela onartzen zen bitartean, bigarren testu honetan, hau horrela

izan ala ez, nafarrek erabaki behar zutela zioen .

1081 Ibid .
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IV.3 .2 .8. Guda zikinaren salaketa

Deian agerturiko bi artikulutan, aurre-gobernuan zegoen alderdiaren

aurkako guda zikina salatu zen: artin Ugalderen "Irainaren dialektika

ustela" eta ose Ramon Scheiflerrek sinatutako "De la «verdad» y

«honestidad» en la información y propaganda" izenburuko iruzkinean hain

zuzen ere .

ehenengoan, argudiorik ez dagoenean erabiltzen den errekurtsua iraina

dela azaldu zuen artin Ugaldek.

'Hauteskunde bezpera hontan lehertu zaigu herrian, arma bat

bezala, gizartean bai ezaguna den fenomeno bat: arrazoi-bideak krisian

sartzen direnean irain-bideak hasten dira bereak egitena . 1082

Beraren ustez, kalumniatzailearen erretratua honakoa litzateke : nfanatikoa»

eta «ez da ezker eskuineko esklusibarik» . 1 o83

Beste aldetik, irainaren armak ere ahuleziak zituela zioen .

Era berean, guda horretan kaltetu bakarra herria zela uste zuen Ugaldek .

'Uholde handi baten bidea dirudi.

Ur lodi eta burrunbariak gain behera dioaz, zurrunbiloz zurrunbilo .

enborrak, seaskatxi bat, ustelak lehen zotian puztu duen zerria. . . Hori

1082 Dela; 79-X-11
1083 Ibid .
1084 Ibid .

Hain indartsua eta erabil erraza den arma honek baditu, hala ere,

bereak diren ahuteziak . Batetik, gezurrarenak berak, oinak ditu laburrrak,

eta makalak; berez eta laster erortzen da ; eta iraina arrazoirik ez

duenean arrazoi bilakatzen denez, noraezineko bide itsuan erortzen

da, 1084
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dena inorena, besterena balitz bezala ikusten duenak konturatu behar

luke hor doana denena den herria dela.

Baina ez al gara konturatzen, bai batekoak, bat bestekoak, gure

herria bera ari dela osorik kloaka batetik behera hustutzen!» . 1085

Artikulugilearen esanetan, bikaina izan ez arren, herri bakarra zegoen,

burrukatu behar zuena (indar gutxirekin, »biluzik») .

»(. . .) ez handia, ez índartsua, ez osatua, ez jantzia, ez gertua ;

txikia, ahula, zatitua eta mundu honetan biluzik leku bila dabilen

bakarra». 1086

Artikulu osoan, ez zuen argitu zertaz ari zen eta nor zen kalumniatzale

gisa izendatu zuena . Hala ere, abertzaleen arteko gatazkaz ari zela susmatu ahal

da, eta onartzen ez zuena Eusko ontseilu rokorraren aurka ezker abertzaleak

egindako kritika litzateke .

Scheiflerren artikuluan, ezker abertzaletik EA ri eta Estatutuaren aldekoei

egindako kritikak salatu zituen, hauek orkestaturiko propaganda-kanpaina

baten barruan kokatu zituelarik . Goebbels eta Hitlerren propaganda eta E A -

en Estatutuaren aurkakoa parekatu zituen artikuluan zehar .

a) Hasteko, propaganda naziaren ezaugarri bat masari esaldi orokorrak

zuzentzea zela zioen : Estatutuaren aurkako oihukek edo esloganek helburu

bera zutela azaldu zuen, deskalifikatzeko asmoz. Horregatik, ez zituen esaldi

hauen guztlen atzean zeuden argudioak edo esanahiak sakondu .

1085 Ibid .
1086 Ibid .
1087Deía ; 79-X-17

«"El Estatuto es burgués", "perjudica a la clase obrera", "es una

traición del P V", "con el Estatuto aumentará la represión", "el Estatuto

excluye a avarra", todo esto, sin una prueba, es tan simple como su

contrario"».1087
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b) Beste aldetik, propaganda naziak egiten zuen bezala, mezuak beren

interese¡ egokitzea leporatu zien Estatutuaren aurkakoei .

1088 Ibid .
1089 Ibid .
1090 Ibid .
1091 Ibid .
1092 Ibid .

«Al revés, pero como semejante táctica, al principio se rechaza el

Estatuto porque es imposible, entonces no era ni burgués, ni aumentaría el

paro, etc . Ahora se emplaza al año de su aprobación "poco o nada habrá

cambiado con él. . "».1088

c) Era berean, etsai komuna zutela zioen : judutarrak nazien kasuan ;

baina ez zuen esan nor zen etsaia euskaldunen kasuan .

«Sin comentarios ni semejanzas entre nosotros« .1089

d) azien beste ezaugarri bat ahobatekotasunaren ilusioa sortzea zen,

idazle honen iritziz. Zentzu horretan, ir¡zpide koantitatiboen arabera

interpretatu zuen herriaren konteptua, bere esanahi politikoa kentzeko asmoz .

«El pueblo trabajador vasco está en contra o por . . ».1090

e) azien propagandaren beste ezaugarria honako hau zen:

«(. . .) era hacer creer a la masa que sus líderes pensaban así porque

ella previamente había pensado así,.1091

Scheiflerren iritziz, zerbait egin aurretik, goit¡k konsignak edo salaketak

botatzen ziren, eta hauen bidez «hau gertatuko zela», «hori egin behar zela» ustera

eramaten zen gero .

«Estaba seguro de que tal Estatuto no podía valer la pena etc.; una

serie de afirmaciones que obviamente dispensan del trabajo de leer

críticamente«.1092
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f) Propaganda naziak terrorea eta gorespena erabili zituela zioen . Alemania

eta kanpoko masak izututa -urduri- zeudela azalduz .

Propaganda naziarekiko konparaketa honen bidez, Estatutuaren

aurkakoen jarrera mespreziatu eta izen ona kendu izan nahi zion autoreak. ege

autonomikoaren kontrako ideiak propagandaren arabera moldatuta bailiran

aurkeztu nahi izan zituen idazleak .

Hala ere, euskal nazioaren «fedeak» oztopo horiek guztiak gainditu ahal

izango zituela ziurtatu zuen, gehiengoak -indar unitario handienak-
aukeraturiko «tresnen bidez» . Ezker abertzalearen planteamenduari Euskal

Herriaren ikuspen erromantikoa kontrajarri zion .

1093 Ibid .

«Es la fe en la vida de esta nación vasca y la esperanza en un

futuro mejor, esperanza que no ignora las dificultades pero está firme en

su voluntad de superarlas con el trabajo arduo, callado y con las

herramientas para el mismo que la mayor fuerza unitaria de Euzkadi

elija» . 1093
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IV.3 .2 .9 . Erreferendu-egunaren garrantzi
historikoa

Estatutuaren erreferendu-egunean Estatutuaren garrantzia azpimarratu

zuten Ellas Amezagaren "25 de ctubre de 1839" eta uan Ekialderen "Zer

da Estatutua?" izenburuko artikuluek, dataren esanahi historikoa goraipatuz.

ehenengo testuan, Amezagak euskal historiaren zoritxarreko lau data

garrantzitsu aipatu zituen :

«Cuatro fechas históricas marcan nuestra tragedia : 25 de octubre de

1839, 15 de agosto de 1841, 21 de julio de 1876 y 23 de junio de

1937» .1094

1.839an, alderdi espainiarrek bultzatuta, foruen inguruan zegoen

ahobatekotasuna apurtu zen . Aipaturiko beste datetan ere euskal herriak

eskubide gehiago galdu zituen . Honen aurrean, 79ko urriaren 25ean historiari

buelta emateko aukera zegoela uste zuen; baina hasiera-puntua ezarriko zuen

horrek, ez helmuga. Horregatik, erreferenduaren ondoren euskaldun guztien

adiskidetzarako dela zabaldu zuen .

1094 Deja; 79-X-25
1095 Ibid .
1096 Deja; 79-X-25

«25 de octubre de 1979. ¿Será fecha de nuestra recuperación? jalá

que los partidos reparen lo hecho en 1839 (. . .) A los triunfadores eso sí,

les pedimos algo más . Que extiendan su fraterna mano a los otros vascos

que no lo vieron así (. . .) El Estatuto, en realidad, sólo será una plataforma

de lanzamiento».1095

uan Ekialdek, bere aldetik, Estatutua adrildik egindakoa ez zen lege

bakarra zela, eta eskubideak berreskuratzeko tresna zela azpimarratu zuen .

«Estatutuarekin, eskubide gehienak gureganako dira, onartzen

badugu« . 1°96
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Idazle honen ustez, Estatutuari esker, euskaldunek etorkizunaz

erabakitzeko ahalmena berreskuratu ahal zuten :

a) Eskoletan euskaraz ala gaztelaniaz irakastea, BBB eta Unibertsitatean

ere bal (praktikan oraindik ez da lortu) .

b) « ustizia edo uzgadoetan ere geure aginduak izanen dira nagusi» . 1097

e) Garraioak, errepideak, eta «meatza, oían, mendi, iba¡, ítsaso bazter eta

gañerakoak»1098 kudeatzea .

e) Beste motatako transferentziak ere bai . ege asko Euskal Herritik egin

ahal izango zirela zioen (salbuespenak arautegi militarra eta anpo

Arazoetarako ministraritzak ziren) .

Estatutua erdiak baino gehiagok onartu beharrak kezkatzen zuen,

zenbakien legitimitatea eskatuz .

»Ezpada erdiak baiño gehiago bai ateratzen, lehen bezala, hau da,

adrilen menean geidituko gera, beti bezala» . 1099

Horregatik, abstentzioaren aldekoek estatutuaren aurkakoekin bat egin

izana kritikatu zuen (eta, era berean, eskuinarekin parekatuz, haien jarrera

deslegitimatu zuen) .

»Gisa horretan Fraga eta Piñar-en aide agertzen dira, beren botu ez

emateak, Piñar-en aldekoen botuak adin bat baiioko baitu, estatutoa ez

onartzeko».1100

Era berean, abstentzioaren aldekoen aurrean, Estatutua gutxienekoa zela

aitortu bazuen ere, ezer baino gehiago bazela argudiatu zuen beraren aide. odu

berean, ez zuen uste afarroa bazertuta zegoenik, »nahi duenean sartzen ahal

1097 Ibid .
1098 Ibid .
1099 Ibid .
1100 Ibid .
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da»1101 eta . Amaitzeko, HBko baseen abertzaletasunean konfidantza zuela

azaldu zuen idazleek, nahiz eta buruzagi batzuek traizioa egin zutela salatu

-Piñar eta Fragaren jarrerarekin bat egiten baitzuten-. Hau da, ezker

abertzaleko abstentzioaren aurka azaldu zen, horretarako izendapen

baztertzailea edo deskalifikazioa erabili behar bazuen ere .

1101 Ibid .
1102 Ibid .

«Herri Batasunako jende gehienak gareriez ohartu ahal dira eta

botua bai emango ahal dutea . 1102
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IV.3 .2 .10 . Autonomi Estatutuaren aldeko
atxikimenduak

Urriaren 23an, Felix Garcia lanok sinaturiko "Un camino abierto"
1zenburuko testuan, Estatutuak intelektual eta pertsonaia ospetsuengandik

lortutako atxfkimenduak azaldu zituen, alderdi askotatik bildutako sinadurak

zirela azpimarratuz. Sinatzaileen konpromezua goraipatu zuen . Era berean,
Estatutuak, alderdi eta politikarien gainetik, gizarteko sektore ezberdinen

atxikimendua behar zuela zioen, eta sostengu hori etorkizunean beharrezkoa

izango zela aurreratu zuen .

Artikulu honetan, autoritateen argudioa erabili zuen idazleak,

Estatutuaren aldeko jarrera legitimatzeko asmoz . so garrantzitsua zen lege

autonomikoak lorturiko atxikimendua, beraren legitimitatea bermatzeko .

1103 Deia ; 79-X-23

«Dentro de su ámbito el documento de San Sebastián en apoyo del

Estatuto ha abierto un camino' . 1103
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IV.3.2.11. Etorkinen botoa

Erreferenduaren aurreko egunean, epa Bordegaraik etorkine zuzendu

zien bere mezua " a palabra de los emigrantes" izenburuko artikuluan.

Etorkinen botoa oso garrantzitsutzat jo zuen, inmigrazioa sortu zuen

zentralismo basatiarekin amaitzeko . Horregatik, Estatutuari baietza emanez

etorkinek euskal populuarekiko elkartasuna adieraziko eta bategingo zutela

zioen (hau da, bi elkarteen -bertakoeen eta etorkinen- arteko diferentzia

gaindituko zatekeela) .

Etorkinen artean ziren zalantzen aurrean beldur agertu zen autorea,

zalantzak metodo bihur zedin arriskua zegoen-eta . (Estatutuarekin, ez ziren

gainditu Euskal Herriko bi gizarte ezberdinen arteko diferentziak eta

mesfidantzak) .

1104 Deia ; 79-X-24

	 . . .con este pueblo que quiere hacer borrón y cuenta nueva a partir

de su propio autogobierno.1104
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W.3.2.12. Erreferenduaren ondoko balantzea

Estatutuaren erreferenduaren ondoren, balantzea egiteko ordua heldu zen .

"Reconciliación, pesimismo y esperanza" izenburuko artikuluan,

Estatutua onartu ondoren, Felix García lanok guztiak garaile zirela uste zuen .

Emaitzen inguruko polemika zegoela aipatzeaz gain, Estatutuak aurrekoa eta

ondokoa ezarri zituela uste zuen autoreak .

«(. . .) la aprobación del Estatuto es un paso importante para
encarrilar nuestro futuro (. . .). a historia ha dado vuelta a una página y

ahora todos comenzamos a escribir los primeros renglones de la

siguiente» . 1105

Tartean hausnarketarako garaia heldua zela zioen :

a) Alde batetik, adiskidetzea beharrezkotzat jo zuen. Horretarako oso

garrantzitsua zen:

1 . Gizakia bere ezberdintasunean onartzea, eta

2. »(. . .) posturas sinceras de diálogo y de mutua cesión (. . .) dentro

del obligado respeto a las leyes, (. . .)».1106

1105 Dela; 79-X-27
1106 Ibid .

b) Beste aldetik, pesimismoa gainditu beharra azaldu zuen .

Ezezkortasunaren arrazoi nagusiak Franco hil ondoren sortutako itxaropen eta

ilusioak bete ez izatean zeutzan, Garcia lanoren ustez .

«Aplicando la tesis de Haring a otras situaciones, el pesimismo que

hoy existe entre nosotros arranca de un optimismo artificial, que ha

caracterizado a algunos sectores. En el posfranquismo esperaban mucho

más de lo que la democracia podría ofrecer. Sus expectativas y sus
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1107 Ibid .
1108 Ibid .
1109 Ibid .

ilusiones carecían de realismo y profundidad y han quedado heridas al

tener que vivir en medio de tantas contrariedades y desilusiones» .1107

Honen aurrean, itxaropena errealismoaren eta kuraiaren arteko orekan

sortuko zela zioen. Hau da, politika pragmatiko baten aide agertu zen.

« a esperanza surge en el saludable equilibrio entre el realismo y el

coraje para abordar un futuro siempre abierto» . 1108

Amaitzeko, normalizaziorako deia egin zuen, euskaldunen arteko

adiskidetzean eta burruka armatuaren amaieran oinarrituta .

« a reconciliación pasa por el reconocimiento de los derechos de

todos los hombres, incluidos los sectores más críticos hacia el Estatuto, y

por la creación de un clima de convivencia pacífica, basada en el diálogo y

lógicamente en el cese de la violencia por parte de las organizaciones

armadas» .1109

"Fiesta : "Techo mínimo" izenburuko artikuluan, ose Ramon

Scheiflerrek Estatutuarena gutxieneko lorpena zela altortu arren, horrekin

«bakearen bidea» hasten zela zioen.

Hasieran, Guatemalako istorio bat kontatu zuen, «techo mínimo» izeneko

jai baten inguruan. ndoren, Guatemalako kondairan bezala, Gernikako

Estatutuaren onarpenaren ospakizunean, abertzaletasunaren heroiek eta

hildakoek parte hartu zutela azaldu zuen . Hau da, baietzaren garaipena

euskaldun guztien -aintzinakoak barre- garaipen modura aurkeztu nahi izan

zuen.

Beste aldetik, Estatutuaren onarpenarekin bake-garaia hasten zela zioen,

baina, horretarako, guztiek gehiengoaren erabakia onartu beharko zutela .
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« a verdadera paz nace de la justicia aceptada; es decir, aceptar la

opinión y la voluntad de la mayoría, pensar tanto o más que en mis

derechos y en los deberes de los demás conmigo, en mis deberes para con

los demás. a paz nace del respeto a los demás y el respeto crea la

libertad y anula la fuerza» . 1 110

Horregatik ere, abstenitu zirenen atxikimenduaren garrantzia agerian utzi

zuen idazleak, beren proiektuaren inguruan indar gehienak bildu beharra

aldarrikatuz (zenbakiaren bidez legitimatzeko asmoz) .

«Porque aprobar el Estatuto, "techo mínimo", es una cosa, y echar a

andar la "reconstrucción de Euzkadi", otra . a reconstrucción empieza esta

noche y no es exclusiva de nadie . ecesita de todos (. . .) o todas las

presencias van a ser agradables, pero todas deben ser bienvenidas, aún

las incómodas y críticas. Queremos que ninguna sea hostil y menos

violenta» . 1111

"El capitalismo, el empresario y el Estatuto vasco" izenburuko

artikuluan, ulian a de Ayastuyk enpresariei zuzendu zien bere mezua,

Estatutua onartu ondoren ekonomia arloan gauza asko egiteke zeudela esanez .

Hasieran, sistema kapitalistak eta monopolioek ekonomian zuten eraginaz

hitz egin zuen, menpekotasuna sortzen zutela esanez. Beste aldetik, euskal

ekonomian izan zitzaketen ondorioak aipatu zituen adibide gisa . Espainiako

mailan egoera ekonomikoa oso txarto zegoen bitartean, Estatutua euskal

ekonomiaren berreskurapena errazteko tresna zelakoan zegoen .

1110 Deia ; 79-X-31
1111 Ibid .
1112 Dela; 79-XI-2

«El Estatuto vasco que ha sido trabajado con laboriosidad por el

señor Garaikoetxea, sus huestes y otros partidos, nos proporciona un

nuevo albarán para la reconstrucción de Euzkadi. Esto debe ser motivo de

una gran reflexión cara al futuro» . 1112
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Hala eta guztiz ere, arlo horretan, beste askotan bezala, Estatutuak ezin

zituela irtenbide guztiak eman aitortu zuen, ekintzen arabera murriztu ala

zabaldu ahal zela agerian utziz.

1113 Ibid .
1114 Deia; 79-XI-6
1115 Deia; 79-XI-8

∎Todo es relativo, hasta cierto punto, en el Estatuto . depende de

cómo sepamos actuar para que el mismo se amplie o quede como está. Esto

quiere decir que primero tenemos que pensar en nosotros, sin dejar de

hacerlo en los demás . uestra economía, nuestra política social, nuestra

investigación, nuestra enseñanza y nuestra lengua, es algo que debe de

programarse sin errores o con los menos posibles. Esto nos llevará a ese

punto que tanto ansiamos pero de una forma equilibrada, sin

perjudicamos ni perjudicar a nadie» . 1113

"¿Referéndum de «corte franquista»?"1114 izenburuko artikuluan, Elias

Ruiz Ceberiok Herri Batasunak erreferenduaren garbitasunaz azaldutako

zalantzagarritasunaz egindako salaketari erantzun zion . Bozketa demokratikoa

izan zela esan ondoren, HBren interesa agerian utzi zuen, beraren abstentzioa

arduragabea ez zela azpimarratuz (eta ez luke izan behar).

"Saber perder y hacer ganar al pueblo" izenburuko iruzkinean,

Scheiflerrek, aide batetik, abstentzioaren eta ezezkoaren aldeko jarrerak

parekatu bazituen ere (jokaera horren helburua abstentzioa deskalifikatzea zen),

bestetik, baiezko jarrerak abstentzioari esker irabazi zuela utzi zuen agerian .

«El voto en blanco o la abstención, por cualquier causa, al negar el

"no" apoyaba implícitamente a un "sí" que se preveía mayoritario . Como en

cualquier país democrático y con elecciones libres, una mayoría de síes ha

decidido, ha refrendado popularmente el Estatuto de Gernika•.1115

Gehiengoak Estatutua onartu izan zuenez, guztiok onetsi eta obeditu

beharra aldarrikatu zuen, beste farrera antidemokratikoa eta subiranotasunaren
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aurkakoa zatekeelakoan . Hots, Estatutuaren legitimitatea onartzen ez zutenen

jarrera salatu zuen, faszistatzat joz .

«El Estatuto es hoy el "techo mínimo" democrático bajo el que todos

los vascos civilizados pueden y deben trabajar por la reconstrucción de

Euzkadi. o acatar ni aceptar el Estatuto refrendado popularmente es

negar al pueblo su soberanía ; es negarle su mayoría de edad, porque es

rechazar su capacidad de elección y su espíritu responsable ; es no estar al

servicio del pueblo, sino en la actitud ídolátrica de quien dictamina y

ordena al pueblo lo que éste tiene que elegir. Es la postura de todos los

fascismos cuando no están en el poder o han sido derrotados en las
urnas».1116

Beste aldetik, herriak beste aukerarik ez zuela zioen, testu alternatiborik ez

zegoen-eta. Ez zuen beste errealitaterik zegoenik onartzen (abertzaletasun

politikoaren ikuspuntutik, hainbat herri-ekintzatan adierazia zena, gizarte- eta

askatasun-prozedura generikoarekin lotuta zegoena, estrukturatu gabea, idatzi

gabekoa. . .) .

1116 Ibid .
1117 Ibid .

«Tal actitud es además incomprensible desde otro ángulo de la

úncia realidad ; la realidad de que ningún otro Estatuto ha podido ser

siquiera separado, ni con la participación del pueblo ni sin ella, ningún

otro Estatuto ha sido defendido y sacado aflote en adrid y ningún otro

Estatuto ha sido refrendado como suyo por la mayoría» . 1117

Beraz, Estatutuaren onarpenak ezarritako legitimitatea onartzen ez

zutenen alternatibarik ez zegoela, edo, lzatekotan, Estatu zentralistarena zela

azaldu zuen .

a. . . o algo que no existe (su propio Estatuto) o la permanencia en el

Estado centralista, que inaugurado en 1.839 y triunfante en 1 .939, ha
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comenzado a ser desmantelado por los Estatutos de Catalunya y

Euzkadi» .1118

Horregatik, lege autonomikoak ezarritako legitimitatearen barruan

kokatzeko beharra azpimarratu zuen, gehiengoaren nahia izan zela

azpimarratuz (gehiengoaren legitimitatea aldarrikatu zuen argudio nagusi

modura) .

«Habrá que ir levantando y ensanchando ese "techo mínimo", pero

todos debemos, por decisión popular, trabajar bajo él» . 1119

Betebehar komuna zegoen autorearen iritziz, guztien partaidetasuna izan

behar zuena, demokraziaren barruan kokatuta . Euskal Herria nsakabanatuta»

zegoenez, ez zuen uste ezberdintasunak sakondu behar zirenik .

"El ideal que se realiza" izenburuko artikuluan, Arantzazu Amezagak

euskal gizakiaren ezaugarriak goraipatu zituen : zintzotasuna, oso maitatua

izatea, noblezia, erantzumena. .. Horregatik, ezaugarri hauetan guztietan

oinarrituta, euskaldunek beren etorkizuna eraiki behar zutela aldarrikatu zuen,

hori goi-mailako helburua zela azpimarratuz .

1118 Ibid .
1119 Ibid .

Estas ardientes esperanzas que comenzaron a tomar cuerpo a

partir del ha¡ del 25 de octubre y que deberán ser cumplidas a totalidad .

Porque por primera vez en varios siglos por no decir desde nunca, salvo el

paréntesis del 36, este pueblo resistente y exigente, va a dar testimonio de

sí mismo dentro de las fronteras de su propio país . Vamos a tener que

demostrar la medida exacta del compromiso de estabilidad y seguridad de

todo un pueblo que se siente pueblo y quiere seguir siendo pueblo vasco .

Vamos a tener que demostrar que no sólo somos capaces de reclamar lo

que nos ha sido arrebatado, sino que vamos a superar con creces nuestra

hacienda a base de trabajo, tenacidad, resistencia y sacrificio .
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(. . .) El ideal de todo corazón vasco es la libertad y la iremos

trabajando tesoneramente desde este desierto de desesperanza y muerte

que a veces parece ser más fuerte que nuestra resistencia, pero que no nos

vencerá porque no es más fuerte que nuestra capacidad, nuestra fortaleza,

nuestra fe. Haremos una Euzkadi donde se puede vivir en paz y en

libertad, en dignidad y en buen gobierno, porque ese y no otro es el reto

que nos depara nuestro siglo» .1120

Beraz, artikulugile honen ustez, eguneroko lanarekin «bake unibertsalaren»

nahia lortu ahal zen .

1120 Dela; 79-XI-10
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IVA. Gernikako Autonomi
Estatutuaren erreferendu-

kanpainari buruzko ondorioak
IV.4.1 . Egin

IV.4.1.1 . onstituzioaren inguruan horrelakorik egin bazuen ere, Eginek
ez zuen Estatutuari buruzko iritzi zuzenik adierazi . Beraz, ez zuen artikulu
editorialik argitaratu prozesu autonomikoaren inguruan .

IV.4.1.2 . onstituzioaren erreferenduan gertatu zen legez, Gernikako

Estatutuaren plebiszituan eztabaida irekia izan zen egunkari abertzalearen
orrialdeetan. Zabaltasun horren lekukoa izandako parte hartze zabala izan zen :
kolaboratzaileen iritziak ezezik, beste sinatzaile asko ere aurkitu ditugu hainbat
artikulutan. Dena dela, esan beharra dago kasu honetan artikulu gehienak iritzi
berekoak izan zirela, abstentzioaren aldekoak alegia .

Hala eta guztiz ere, lege autonomikoa defendatzen zuten artikuluak ere

argitaratu ziren Eginen: . . Castells Artecheren "Y sin el Estatuto de
Gernika, ¿qué?", eta . Astuyk idatzitako "Estatuto de Gernika, un alto en
el camino" izenburuko idazkiak hain zuzen ere .

IV.4.1.3. Independentisten diskurtsoan abertzaletasun soziologikoak
izandako eragina nabaria bazen ere, Politikaren diskurtsoaren presentziaren
aztanak ere aurkitu ditugu hainbat artikulutan ; hona hemen adibide batzuk:

- Amnistia aldarrikapen politikoa izan zen . Abertzaletasun

independentistaren diskurtsoan amnistia ez zen presoak espetxeetatik ateratzea

soilik, egoera politikoaren aldaketa integrala exigitzen zuen aldarrikapen

politikoa baizik. Presoen burruka ez zen kaleratzerakoan amaitzen: esparru

politikoa guztiz aldatu eta gutxieneko oinarri politikoak -autodeterminazio-

eskubidearen onarpena funtsezkoa zen- bete behar ziren. Zentzu horretan

politikoa zen amnistiaren aldarrikapena, independentzia eta sozialismoa batzen
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zituen prozesuari lotuta baitzegoen ; euskal presoen talde batek idatzitako

"Desde Soria al Pueblo Vasco" eta Gipuzkoako amnistiaren aldeko

Batzordeeen "Estatuto y amnistía" izenburuko artikuluetan argi geratu zenez .

- Euskal populuak, subjektu politikoak herri-mugimenduen bidez

garaturiko dimentsio militantea goraipatu zen hainbat artikulutan. Beraz,

aipaturiko "Desde Soria al Pueblo Vasco", eta Telesforo onzonek sinatutako

"Por una sola vez, carta abierta a nuestros detractores" izenburuko iritzi-

artikuluetan euskal herri politikoaz hitz egin zen, kontzeptu soziologikoa

gaindituz.

- Independentzia aldarrikatu zen, Estatutuak eskainitako bide

erreformistaren aurrean . Beraz, abertzaletasun politikoaren ikuspuntutik,

independentzia eta sozialismoaren aldarrikapenak batzen zituen AS

alternatibaren puntuak funtsezkoak ziren nazio- eta gizarte-askatasunaren

prozesuan. Horregatik, ez zen Gernikako Estatutua onartzen : legitimitate

politikorik ez izateaz gain, euskal nazio-subirotasuna bermatzen ez zuelako .

Euskal populuak bi aukera zituela zioten independentistek . Batetik,

estatuaren aldekoa, erreformatzailea, ez-iraultzailea : Estatutuarena, alegia .

Aukera honek, prosesu autonomikoan aldarrikapen batzuk integratuz -eta bere

esanahi politikoa kenduz- nazio- eta gizarte-askatasunaren prozesuari

oztopoak jartzen zizkion .

Bestetik, frankismoan sorturiko prozesu erreformatzailearekin apurtzen

zuen aukera zegoen, independentzia eta sozialismoaren aldeko prozesua ireki

zuena : AS alternatiba, hain zuzen ere . Aukera honek negoziaezinak ziren

oinarriak jaso eta aldarrikatzen zituen, beren dimentsio politikoa

erreibindikatuz.

AS alternatiban bildu eta gauzaturiko oinarriak lege unibertsalen maila

zuten, eta euskal populuari -euskal herri langileari- zegozkien . Horiek ziren

benetako demokrazia lortzeko gutxieneko oinarriak, Ramon Bajoren "El

derecho de autodeterminación", oxe Real Urrutiaren "«Eso» de Gernika",

Ramon de Amilibiaren " a abstención y el voto negativo" eta ertxe Ruizen

*542*



"El Estatuto de Gernika: una salida capitalista al problema nacional"

izenburuko artikuluetan azaltzen zen legez .

- Ezaugarri objektiboez gain -lurraldetasuna, hizkuntza, etnia	

herria izatearen kontzientzia eta borondatea oso garrantzitsutzat jo zituzten "El

derecho de autodeterminación" eta "«Esa» de Gernika" izenburuko

artikuluen idazleek, euskal naziotasuna osatzeko orduan .

- Amnistiarekin gertatu zen legez, euskararen aldarrikapena politikoa zen .

Hizkuntza, herriaren ezaugarri objektiboa baino zerbait gehiago zen, nazio

-kontzientziaren elementu garrantzitsua, alegia . Zentzu horretan, subjektuak

bizi behar zuen elementua zenez, euskaraz bizitzeko borondatea oso

garrantzitsutzat jotzen zuten hainbat artikulugilek, erakundeen babesa baino

funtsezkoagoa. Instituzioek ez zuten berez hizkuntzaren susperketa bermatzen,

eta, askotan, guztiz kontrakoa lortzen zuten, euskararen erabilpena arautuz,

bere erabilpen erreala mugatzen baitzuten (gaztelaniarekiko desabantaila-

egoeran egon arren, berdintasun-legeak ezartzen baitziren, diglosia gainditzeko

ahaleginak bultzatu beharrean), . R. Etxebarriak "Euskara gaixorik, bai eta

Estatutuarekin ere" izenburuko artikuluan esan zuen modura.

Era berean, euskara naziotasunaren funtsezko elementua izanda,

kontzeptu berriak, iraultzaileak, izendatzeko tresnarik egokiena zela agerian utzi

zuen icolas Xamardok "El Estatuto de la oncloa es una sentencia de

muerte para el euskera" izenburuko iritzi-artikuluan .

- Azkenik, Gernikako Estatutua gizarte- eta politika-fronte ezberdinetatik

aztertu eta errefusatu zen. Ekonomiaren ikuspunturik honako artikulu hauek

aurkitu ditugu : uis uñezen "Hazienda autonomia", E. Ameraunen

"Estatutuarekin krisis ekonomikoa gainduko da", . artulen "Un

asalariado lee el Estatuto", A. Ibargurenen "¿Qué suerte espera a los

trabajadores con el Estatuto?", . Alkortaren "Economía vasca y Estatuto"

eta . R. Castañosen "Después del Estatuto, ¿qué?". Euskararl buruz

mintzatu zen . R. Etxebarriaren "Euskara gaixorik, bai eta Estatutuarekin

ere" eta . Xamardoren 'El Estatuto de la oncloa es una sentencia de

muerte para el euskara" izenburuko artikuluetan . Emakumea gai nagusia
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izan zen AS-eko emakumeek sinaturiko "De tal palo tal astilla" eta

ihukaren "El Estatuto de Gernika perpetúa la opresión de la mujer"

izenburuko idazkietan . afarroaren arazoaz ara zen P. Zabaleta "Con este

estatuto avarra jamás" izenburuko artikuluan, eta soldaduskari buruzko

azalpena eman zuen . Urrujulegik "El servicio militar y el Estatuto de

Gernika oncloa" izenburukoan .

IV.4.1 .4 . Esan dugunez, diskurtso instituzionalaren aztarnak ere

nabariak izan ziren hainbat iritzitan, batez ere lurraldetasunari eta

nazionalitateari -etnizitateari- zegokienean .

- urraldetasunaren garrantzia eta herri etnikoaren -lurralde batean bizi

den etniaren- aldarrikapena aurkitu dugu argudio abertzaleen artean, Ramon

Bajoren "El derecho de autodeterminación" izenburuko artikuluan, besteak

beste .

- Honez gain, ohitura eta lege zaharrak zein kriterio historizistak erabili

ziren diskurtso independentistan (aintzinako eskubideak eta egoera politikoa

aldarrikatuz) .

- Halaber, kriterio juridikoak nagusi izan ziren " a nacionalidad en el

Estatuto nacional de autonomía" izenburuko artikuluan . Testu horretan,

Gasteizko . G.-k bere ustez Autonomia azio-Estatutu batek kontuan hartu

beharko lituzkeen kriterioak azaldu zituen, ikuspuntu juridiko eta

soziologikotik. Autore honen iritziz, euskal naziotasuna izateko "tus sanguinas"

zein "tus soit" izeneko oinarriak konbinatu behar ziratekeen, etorkinei euskal

nazionalitatea izateko aukera eskaintzeko, hauek nazionalak izateko

borondatea azalduz gero . Baina, borondate honi muga juridikoak jartzeko

beharra aurrikusi zuen: gutxieneko bizialdiaren eskakizuna, ezkontzaren bidez

lorturiko nazionalitate zuzena . .., besteak beste .

IV.4.1.5 . "El Estatuto de Gernika: una salida capitalista al problema

nacional" izenburuko artikuluan argi geratu zenez, abertzaletasun

independentistaren Ikuspuntutik, Estatutuaren errefusapena Erreforma-prozesu
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osoaren errefusapena izan zen, frankismoarekiko aldaketarik eskaintzen ez

zuelakoan .

Beraz, abstentzioaren bidez, prozesu erreformatzailea, autonomi esparrua

errefusatzen zuten independentistek, aukerari esanahi politikoa emanez (ez

instituzionala) . Horren aurrean, independentzia eta sozialismoaren aldeko

burruka herri-mugimenduek eragindako «kontrabotereetan» oinarritzen zuten.

Hau dela eta, ez zuten abstentzio hutsa eskatu eta herri-mugimenduetan parte

hartzeko deia egin zuten, herri-burruka Estatutuan amaituko ez zen-eta .

Diskurtso independentistan, azken helburua funtzesko oinarri politikoen

lorpena zen: indedependentzia, sozialismoa, amnistia, etab . . ., hain zuzen ere .

IV.4 .1.6. Baiezkoaren aldeko propaganda salatu zen Egineko iritzi-

orrialdeetatik . Zuzenki, agintariek erakundeak zein komunikabideak erabiltzen

zituztela salatu zen hainbat artikulutan .

Alde batetik, erreferendua astegunean jarri izana kritikatua izan zen,

horrela bozkatzera joango zirenak saritzen zirela argudiatu zuten kritikoek .

Azpimarratzekoa da EA k salaketa bera egin zuela onstituzioaren

erreferenduan, garai hartan datagatik kexu agertu zirelarik .

Plebiszitoa berdintasun-egoeran egingo ez zelako susmoa agertu zen

zenbalt iritzitan, baiezkoaren aide bildutako indarrak -propaganda,

atxlkimendu instituzionala . . .- abstentzioaren aldekoak baino gehiago ziren-

eta.

Beste aldetik, Estatutuaren aurkako jarrera defendatu zutenen

deskalifikazioa edo izendapen baztertzailea -terrorista, ero, fanatiko, faszista

modura izendatuak izan ziren- ere salatu zen .

Zentzu honetan, abstentzioaren jarrera desegokitzat jotzen zuten abertzale

instituzionalistek -batez ere EA -k-, onstituzioaren inguruan aukera hori

zilegitzat jo izan zutela adierazi zuen uis uñezek " a abstención no siempre

es pecado" izenburuko artikuluan .
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Halaber, erabilitako txantaia faltsu -Estatutua ala ezer ez- modura

salatua izan zen honako artikulu hauetan: A. Izetaren 'Demasiado cinismo",

. Castellsen "A los burukides", . . Egearen 'xokojanaria dela eta", eta .

Aizpuruaren " os buitres esperan al referéndum" izenburuko artikuluetan .

Erreferenduaren ondoren, hauteskundeetako garbitasuna zalantzan jarri

zen Alex Ugalderen "Antiguos métodos, nuevos fraudes" eta Txomin

Ziluagaren "A propósito de una consulta democrático-vergonzante"

izenburuko artikuluetan .

IV.4.1.7 . onstituzioaren inguruan gertatu zen legez, ezker abertzalearen

barruan eman zen zatiketa ideologikoa -EE eta HB alderdien artekoa batik

bat- agerian zegoen. Hala ere, erreferendu konstituzionalean bizkarturiko bi

alderdiek beren iritziak Eginen plazaratu bazituzten ere, honako honetan

zatiketaren ondorioak nabariagoak ziren, eta HBrengandik hurbil ziren iritziak

agertu ziren soilik, . Paredesen "Al «viento de libertad» no lo detiene un

estatuto", . oreno Asensioren "¡Qué cinismo!", P. opez de Aldanaren " os

colaboradores, los titiriteros y los comparsas", rtziren "Tres necesidades:

abandonar EIA, sumarnos al frente anti-Estatuto, construir el partido de

clase" eta Gipuzkoako Aministiaren aldeko Batzordeen "Estatuto y amnistía"

izenburuko artikuluetan nabarmendu zenez .

Euskadiko Ezkerrak -ezkerretik, independentziatik erreformara, Autonomi

Estatutuaren aldeko defentsara- egindako biraketa salatu zen, eta euskal

presoak zein hildakoak erabili izana leporatu zioten (amnistia truke-txanpon

gisa agertzen baitzen EEren diskurtsoan) . Era berean, ezker erreformatzaileak

nazio- eta gizarte-arazoak sakabanatuta tratatzen zituela kritikatua izan zen,

independentismorako prozesu bereko zati bereiztezinak zirela esanez .

Euskadiko Ezkerrak sinatutako artikulu bakarra agertu zen, "Carta al

PS E" izenburupean. Artikulu honetan, afarroa euskal elkarte autonomoan

sartzeko mozioaren aide bozka zezan eskatu zion PS Eri .

IV .4.1 .8 . EA k ordezkaturiko abertzaletasun instituzionala,

independentziari uko egiteagatik kritikatu izan zuten zenbait artikulutan : R.
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livaresen "Señor presidente", . . Rekondoren "A los gudaris del 36", .

ortaren"Independentismo y fueros", R. Castellanoren "Epístola a los
cirineos" eta . Valieren " a batalla que nos espera" izenburuko

artikulueetan, besteak beste .

Prozesu autonomikoaren aide kokatzean, abertzaletasun instituzionalak

euskal aldarrikapen politikoa bultzatzeko aukera galdu zuela adierazteaz gain,
bazterketa honekin hasierako EA k eta antzinako abertzaleek defendaturiko
ideia eta erreibindikazioen aurka jo zuela azaldu zuten hainbat artikulugilek .

IV.4.1 .9. Egineko iritzi gehienak Estatutuaren prolektuaren aurka eta

abstentzioaren aldekoak baziren ere, lege autonomikoaren aldeko argudioak ere

aurkitu ditugu azterketa honetan : . . Castells Artecheren "Y sin el estatuto
de Gernika, ¿qué?" eta . Astuyren "Estatuto de Gernika, un alto en el
camino" izenburuko idazkietan, hain zuzen ere .

IV.4.1 .10. onstituzioaren inguruan gertatu zen bezala, Estatutuari

buruzko zenbait txosten argitaratu ziren Eginen, egoera politikoa aztertzeko

amoz. "El Estatuto y los tres marcos de actuación política" artikuluan
Francisco etamendia, rtzi, Procustoren mitoaz baliatu zen euskal egoera
politikoa argitzeko . Artikulugilearen iritziz, Erreformak Estatutua erabili zuen

euskal esparru instituzionalean integraturik ez zegoen zatia -E A ,
abertzaletasun independentista- mozteko asmotan . Estatutuak, nazio-

aldarrikapenei erantzuna eman ordez, independentziaren nahia moztu nahi

zuen-eta.

"De las competencias del País Vasco" izenburuko artikuluan, Imanol

tegik Estatutuaren arabera Euskal Autonomi Elkarteari egokitzen zitzaizkion

konpetentziak aztertu zituen, murritzegiak zirela azalduz .

"«Vive le Québec libre», que la autonomía le oprime" delako
artikuluan, anadako Quebecen nazco-askatasunaren burruka -ingelesen eta

tawaren zentralismoaren aurka-, eta Euskal Herrikoa -kapitalismoa eta

Estatuaren kontra- parekatu zituen . Barreskik . Artikulugilearen esanetan,

autonomiaren bidez eskainitakoa, eduki politikorik gabeko deszentralizazio
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hutsa zen, hau da, antolaketa administratiboaren arazoari soilik ematen zion

erantzuna .

IVA. 1.11 . Erreferenduaren ondorengo azterketetan, gertatutakoaren berri

eskaintzeaz gain, emaitzen analisia ere aurkitu dugu . ezaunek sinatutako

"¿Quién ha ganado?" izenburuko artikuluan .

ortzuek irabazi eta zeintzuek galdu zuten aztertzerakoan, ezaunek

guztiok garaile eta, era berean, galtzaile suertatu zirela ondorioztatu zuen .

Alde batetik, irabazleak honako hauek izan ziren, artikulugileraren ustez :

Estatua, Estatutuarekin eredu zentralista finkatzen baitzen ; EA , berak

bultzatutako lege autonomikoa onartua izan zelako; eta, bi hauekin batera,

eskuina, bere eredu sozio-ekonomikoa ezarri zelako . Halaber, leku batzuetan

abstentzioaren aldekoak izan ziren garaile, zenbait hiri garrantzitsutan botuen

%40 bain gehiago lortu baitzuten .

Beste aldetik, galtzaileak ere asko izan ziren: hauen artean, afarroa,

Euskal elkartetik gero eta urrunago uzten baitzen, eta euskal ezkerra, zatituta

eta elkarren aurka atera zelako . ezaunek bakeak irabazi zuela ere zalantzan

jarri zuen, batzuk esandakoaren aurka .

EA ri zegokionean, alderdi honek eskuinekoa zen neurrian irabazi zuen

bitartean, nazionalista zen heinean galtzaile suertatu zela azaldu zuen idazleak .

Abertzale instituzionalei, beren burua ez sakrifikatzearren, afarroaren

integrazioaren aide burrukatu ez zutela leporatu zien, nazio-asmoak alderdiaren

interesen menpe jarri baitzituzten .

Euskal abertzaleen zatiketarekin demokrazia-sistemak eta eliza

tradizionalak irabazi zutela adierazteaz gain, herri-partaidetasuna -eta

horrekin batera, euskaldun guztiak- galtzaile suertatu zirela esan zuen ondorio

gisa .
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IV.4.2. Deia

1V.4.2.1 . Deia baietzaren aide kokatu zen Estatutuaren aldeko editorialen
bidez, 1 .977ko ekainaren 8an -sorrera-egunean- azaldu zuen legez . Egunkari
honek euskal erakundeak defendatu zituen lehenengo momentutik, hori izan
baitzen bere oinarri finko bat .

- Alde batetik, biolentziaren aurkako aldarrikapena egin zuen,
Estatutuaren, demokraziaren, aurkako mehatxu garrantzitsuena zela azalduz .
Halaber, ETAren indarkeria proiektorik gabeko erantzuntzat jo zuen, helbururik
gabeko logika desestabilizatzaile batean kokatuz. Azalpen hori "Contra el
miedo" eta "El fondo de la trama" izenburuko editorialetan aurkitu dugu .

Era berean, eta esandakoarekin lotuta, "demokratak" eta "biolentoak"
bereiztu zituen . ehenengoek sistema onartzen zuten bitartean, biolentziaren
aldekoak legetik at zeudela zioen, bide hori legitimaziorik gabekotzat aurkeztuz,
esaterako " a nueva frontera" eta "Ese no es el camino" izenburuko
izkribuetan .

- Estatutuaren aurkakoen alternatiba deskalifikatzen saiatu zen,
garapenaren kontrakoa zela esanez . Zentzu honetan, abstentzioaren aldekoak
eta ezetzaren defentzaileak parekatu zituen, lehenengoak -abstentzioaren
aide- deskalifkatzeko asmoz. Eskuinak ezetza eskatu zuenez, abertzaletasun
independentista erreakzionariotzat aurkezten saiatu zen.

Izendapen baztertzailea -erredukzio metonimikoa- erabili zuen ezker
abertzalearen proiektua deslegitimatzeko : gai asko ikutzen -nahasten hain
zuzen- zirela eta, horren helburu bakarra desestabilizatzea zela argudiatu
zuten, proiektu alternatiborik ez zegoela adierazteko . Eta egoera txarraren
erantzuletzat ere jo zuen abertzaletasun iraultzailea, biolentzia eta
desadostasuna bultzatzegatik: horixe azaldu zuen " peración miedo" eta " os
dosfrentes antiestatuto" izenburuko editorialetan .
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- Abstentzioaren aldekoak, abstentzio aktiboa ezezik, pasiboa ere biltzen

saiatuko zirelako ideia zabaldu zuen behin eta berriz. Horregatik, abstentzio

pasiboa gainditzeko deialdiak errepikatu ziren behin eta berriz. Gernikako

Estatutuaren aldeko ahal zen berrespen handiena eskatuz, biolentzia erabiltzen

zutenei aurre egiteko, armarik onena botoa zela zioen . Era berean,

abstentzioaren aurrean beldur agertu zen, bozkatzerako deialdian indar handia

bilduz, "Un envite para el futuro" eta " os que no votan también van a

votar" izenburuko idazkietan argi geratu zenez .

- Beste editorial batzuetan, biolentziaz hitz egin zuen, baina ez ETAren

biolentziaz soilik, beste talde batzuek ere indarkeria erabiltzen zutela salatu

baitzuen Deiak, "El Papa Wojtyla también habló para Euzkadi" izenburuko

editorialan esaterako. Halaber, gerra zikina salatu zuen, egon zegoela bazekiela

agerian utziz .

- Deiaren ustez, Estatutuak eta erakundeek Euskadiren existentzla

bermatuko zuten. Bere ikuspuntutik, Euskadi eraiki beharreko errealitatea zen,

eta horretarako funtsezkoak ziren instituzio autonomikoak . Hala ere, Estatutua

hasierako tresna, lehenengo urratsa eta ez arazo guztiak konponduko zituen

irtenbide miragarria zela argitu zuen, inplizituki bere porrotaren arriskua

aurreikusiz. Dena dela, porrotaren erantzulea ez zen Estatutua bera, horri

agintari espainiarrek emango zizkioketen irakurketa edota -biolentziaren

eraginez- bere praktika politikoari jarritako oztopoak baizik .

Estatutuaren onarpenarekin Euskal Herrian garai berria zabaltzen zela

zabaldu zuen Deiak hainbat artikulutan . ege autonomikoak egoeraren

aldaketa koalitatiboa ekarriko zuela azaldu zen, esaterako, "Si-bai", " a paz

empieza hoy" izenburuko editorialean.

- Estatutua onartu eta gero, gobernatzeko - pragamatismoaren- ordua

heldua zela zioen egunkariak . Hori izan zen "Euzkadi : hora cero" editorialaren

gai nagusia .

IV.4.2.2 . Editorialetan egunkariaren beraren Estatutuaren aldeko jarrera

agerian zegoen legez, argitaraturiko beste iruzkinak ere iritzi berekoak izan ziren .
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Sektore politiko eta sozial askotako ordezkarien sinadurak aurkitu ditugu,

baina hauek guztiek ezaugarri komuna zuten : sinatzaile guztiak Estatutuaren

aldeko frontearen partaideak ziren . Intelektualen atxikimendua, autoritateen

argudioa, erabili zuen F. Garcia lanok "Un camino abierto" izenburuko
iruzkinean. Halaber, abertzaletasun tradizionalak askotan bazterturiko

etorkinen botoa eskatu zuen . Bordegaraik 'El voto de los inmigrantes"

izenburuko artikuluan, abstentzioaren aurreko beldurra agerian utziz .

IV.4.2.3. ege autonomikoaren aldeko argudioen artean, beste artikulu

batzuetan Estatutuak bizitza sozial eta politikoaren zenbait arlotan izango zuen

eragina aztertua izan zen, arazo horiei emango zien erantzuna azpimarratuz .
Adibidez, hezkuntza eta hizkuntzaz ari zen . etamendia " a enseñanza en el
Estatuto" izenburuko artikuluan ; ordena publikoa eta polizia-autonomia ikutu
zituzten E. Querejeta Zubiak "Estatuto y control del orden público"
izenburuko idazkian eta . . Berazak "El Estatuto y el orden público"
izenburukoan; ekonomia honako artikulu hauetako gaia izan zen: . .
lloraren "Valoración económica del Estatuto de Autonomía", . Irazabalen

"Clases sociales, Hacienda Pública y Estatuto de Autonomía" eta . .
Canteraren " as relaciones laborales y el Estatuto de Autonomía", besteak
beste .

1V.4.2.4. Editorialez hitz egin dugunean esan dugunez, beste artikulu

batzuetan euskal nazioa oraindik eraikitzeke zegoen errealitatea zelako ideia
azaldu zen, eta hori posible izan zedin funtsezkotzat jotzen zen euskal erakunde

autonomikoen sorrera. Estatutua nazioa eraikitzeko lehenengo urratsa zela

azpimarratu zen . Era berean, erakundeak oso garrantzitsutzat jo izan ziren

errealitate zein kontzientzia nazionala sortu ahal izateko, Euskadi oraindik ez
zegoen errealitatea balitz bezala . . . izundiaren "Euskadigintzarik ezin da
Estatututik hasita ez bada" eta "Condición previa y necesaria", . .
Castell Artecheren "Hacia el futuro" eta . Arenasen "Zergatik bail"

izenburuko iruzkinetan argi geratu zen ideia hau .

IV.4.2.5. Ahalgarritasun politikoa -pragmatismoa- defendatu zen

hainbat artikulutan oinarri orokorren gainetik . Estatutua nazioa izateko
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lehenengo urratsa zen soilik; praktikan lorpen batzuk gauzatzen zituena.

Horregatik, instituzionalistak horretaz baliatu nahi ziren poliki-poliki asmo

politikoak eskuratuz joateko . Beraz, Estatutuaren aldeko apostua, errealitate

eta ahalgarritasunaren aldekotzat jotzen zuten bitartean, legearen

gutxiegitasunean oinarrituriko errefusapena asmo edota ametsen hustasunaren

seinale zela uste zuten . Ideia hori honako artikulu hauetan aurkitu dugu . de

Ugalderen "Autonomia, Estatuto y Democracia" eta . R . Scheiflerren "Del

«purismo y maniqueísmo» en los planteamientos" izenburukoetan, hain

zuzen ere .

Honi lotuta, beste ideia bat zegoen inplizituki: Gernikako Estatutua

autogobernua eskuratzeko azken aukera zen, eta onartzen ez bazen, kaosa,

porrota eta frustrazioa baino ez ziren lortuko . Aurreikusmen hori deduzi daiteke

. Pelay rozcoren "Ante el referéndum", Asier izengoitiaz sinatu zuenaren "

el Estatuto o la frustración", . San artinen "Bai Estatutuari" eta . de

Ugalderen "El camino del Estatuto de Gernika" izenburuko idazkietatik .

1V.4.2.6. Beste artikulu askotan ezker abertzalearen, hots, abertzaletasun

independentista edo erradikalaren estrategia ukatu edo desitxuratu zen, jarrera

antzua balitz bezala aurkeztuz, abertzaletasun instituzionalak eskainitako

aukera pragmatikoaren aurrean . Artikulu hauetan tesi independentisten

irakurketa sinplista egin zen eta askotan planteamendu maximalistak agertu

ziren, erradikalen teoriak funts gabekotzat aurkeztuz . Batzuetan izendapen

baztertzailea eta erredukzio metonimikoa -zati edo atal desitxuratuenak erabili

ziren osotasuna izendatzeko- ere erabili izan ziren argudio modura . Horrelako

errekurtsoak honako artikulu hauetan aurkitu ditugu : . R. Scheiflerren "Dei

corazón y de la cabeza de los vascos", E. Ruíz Ceberioren "Ya estoy

haciendo la maleta", "De la «contradicción» y «suma progresiva» como

método y como objetivo", B. Amunarrizen " os burgueses y la Revolución", .

teizaren "Para ,HB. a Aventura podrá ser loca, pero el aventurero debe

ser cuerdo'; . Unzuetaren "Euzkadin, ezaren billa . (Una historia de

brujas)" eta . R. Scheiflerren "Razones de una abstención" izenburukoetan,

hain zuzen ere .
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Beste aldetik, ezker abertzaleari propagandan gerra zikina eta iraina

-argudiorik gabeko argudioa- erabili izan leporatu zioten . de Ugalderen
'Irainaren dialektika ustela" eta . R. Scheiflerren "De la «verdad» y

«honestidad» en la información y propaganda" izenburuko iruzkinek .

IV.4.2.7. Euskal izaeraren goraipamena ere aurkitu dugu hainbat

iruzkinetan . Euskaldunen ikusmen erromantikoa agerian utziz, euskal

herritarraren sena azpimarratu zuten artikulugile batzuk . . R. Scheiflerrek "Del

corazón y de la cabeza de los vascos" izenburuko artikuluan, eta A .

Amezagak "El ideal que se realiza" izenburukoan, adibidez, euskaldunen

birtuteak eta sen berezia -izpiritu-noblea- azaldu zituzten, ezaugarri horiek

euskal autogobernuaren beharra legitimatuko bailuten .

IV.4.2.8. afarroa argudioen bidez integratzeko beharra agerian zegoen

iruzkinetan . egeak juridikoki integratu ez zuena, diskurtsoetan, azalpenetan,

sartzen saiatu zen Deia. afarroa Euskal Elkarte Autonomoan sartzeko

Estatutuak onstituzioak ezarritako disposizioa jaso arren, horren bidez

integrazioa errazagoa zela ziurtatzera behartuta zeuden abartzale

instituzionalistak (ezin zuten afarroarik gabeko Euskal Herria aldarrikatu eta) .

Halaber, nafarren borondatea errespetatzeko deia egin zuten, hau da, nafarrek

aukeratu behar zuten ea integratu nahi zuten ala ez. Adierazpen hauei

zilegitasuna emateko asmoz, idazle nafarren lumetan agertu ziren azalpenak : P .

Irujo Elizalderen " avarra ante el Estatuto de Gernika" eta C .

Garaikoetxearen "Un vasco de avarra" izenburuko artikuluetan, hain zuzen

ere.

IV.4.2.9. Estatutuaren erreferenduaren egunean Estatutuaren garrantzia

azpimarratu zen E . Amezagaren "25 de ctubre de 1839" eta . Ekialderen

"Zer da Estatutua?" izenburuko artikuluetan. Egun historikotzat aurkeztu

zuten data, erreferenduak Euskal Henriaren historian atal berri bat irekiko balu

bezala. Erreferendua gertakizun politikoa bailitzan agertu zen abertzale

instituzionalen diskurtsoetan, epe historiko berriaren abiapuntu modura.

Aldaketa koalitatiboaren itxaropena hedatu zuten diskurtso hauetan.
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IV.4.2 .10 . Balantzea egiterakoan zenbait ideia agertu ziren behin baino

gehiagotan :

- Euskal herritarren elkar-barkamena eta anaitasunaren beharra,

Estatutuaren inguruan .

- Estrategia politiko pragmatikoa aurrera eramateko asmoa, Autonomi

Estatutuak irtenbide guztiak eman ez arren . Ahalgarritasunaren argudioa

nagusia izan zen .

- ormalizaziorako deia egin zen, euskal herritarren anaitasunean eta

burruka armatuaren amaieran oinarrituta .

- ege autonomikoak ezarritako legitimitatearen barruan kokatzeko

beharra azaldu zen, gehiengoaren nahia izan zela azpimarratuz (gehiengoaren

legitimitatea aldarrikatu zen argudio nagusi modura) .

- Era berean, beste ideia hau ere agertu zen : Estatutuak porrot egin ahal

izango zuela, alegia . Dena dela, porrot honen ardura edo erantzukizuna ez

legoke legean bertan, adrilgo agintariek egindako interpretazio eta erabileran

aide batetik, edo, biolentziaren eraginak sortu ahal izango men desestabilizatze-

eta anormaltasun-egoeran bestetik .
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V. 1 . Itxurari buruzko lau kontsidero

V.1.1. Itxuraren aldetik, aipatzekoa da Eginen zabaltasun ideologikoa .

"Una Constitución para ser rechazada" izenburuko epigrafepean, egunkariak

argitaraturiko lau editorialetan onstituzioaren aurkako jarrera azaldu zuen

arren, ez zituen iritzi soilak eskaini, datuak eman baizik. Eginen editorialen

helburua irakurleak datuen bidez konbentzitzea zen, argudioekin pertsuaditzea
baino gehiago .

Era berean, Eginek ez zuen onstituzioaren inguruko jarrera bakarra
defendatu, eta abstentzioa zein aurkako iritziak agertu ziren aipaturiko garaian
iritzi-orrialdeetan; honez gain, baietzaren aldeko artikulu bat argitaratu zuen .

Estatutuari buruzko eztabaidari dagokionean, abstentzioaren aldeko

argudioak nagusitu baziren ere, aurka eta aldeko arrazoiak ere aurkitu ditugu
azterketan zehar . Hala ere, bigarren plebiszito honen inguruko testuetan

aldaketa nabaria izan zen : txosten-itxurako artikuluez gain, hau da, datu

objektiboez gain, iritzi zuzenagoak ere aurkitu ditugu . Ikertzailearen ustez,

egunkariaren inplikazio honen arrazoia bikoitza izan zen:

a) aide batetik, onstituzioa lege propio modura ikusten ez zen bitartean,

Gernikako Estatutua, berriz, Euskal Herrian eragin handiagoa izango zuen

legetzat hartua izan zen, eta, horregatik, inplikatuagoa sentitu zen bai

egunkarla bera, bai Eginek ordezkatzen zuen gizarte-zatia ere ;

b) bestetik, Estatutuak onstituzioak ezarritako egitura politikoan

aldaketa gutxi ekarriko zuelako ustea zabalduta zegoen.

V.1 .2 . Beste aide batetik, Deiaren eta egunkari honek ordezkatutako

abertzaletasun instituzionalaren jarreren arteko identifikazioa zuzenagoa izan

zen . Horregatik, onstituzioaren inguruan abstentzioaren aldeko argudioak

eskaini ziren bitartean, Estatutuaren erreferenduan baietza aukera egoki

bakartzat aurkeztu zen iritzi-orrialdeetatik .
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1 .977ko ekainaren 8an argitaraturiko lehenengo zenbakian euskal

autonomi erakundeak sortzearen aide agertu zen Deiako zuzendaritza

egunkariaren aurkezpenean . Bi urteren ondoren, Estatutuaren erreferenduan,

zenbait editorialen bitartez baietza espiizituki defendatu zuen . Estatutuaren

inguruko eztabaidan, aldeko argudioak eman ziren sollik agerturiko iritzi-

artikuluetan, aurkako jarrerei zein abstentzioari lekurik utzi gabe .

V. 1 .3 . Bi egunkarien jarrera ideologiko ezberdinen beste adierazle batzuk,

horietan argitaraturiko artikuluen sinatzaileak izan ziren . Deian egunkariaren

ildo editorialarekin bat zetozen kolaboratzaile finkoak aurkitu ditugun

bitartean, Eginen eztabaidak irekiagoak izan ziren, eta kolaboratzaile ezagunez

gain, kazetaren ideologiarekin guztiz ados ez zeuden idazleen iritziak ere agertu

ziren.

V. 1.4 . Itxuraren aldetik, azterketa honetan agertu den beste ezaugarri bat

bi erreferenduen arteko paralelismoa izan da. Antzekotasun honen ezaugarriak

honako hauek ditugu :

a) onstituzioaren plebiszitoan, gatazka Estatuaren eta euskaldunen

artean kokatuta zegoen . ehenengoak baiezkoen inguruan bere indarrak batu

zituen bitartean, euskal abertzaletasunak ez zuen onstituzioa onartu, eta

abstentzioaren zein ezezko botoaren bidez euskal abertzaleen errefusapena

adierazteko deialdia egin zuen .

Eginen kasuan, errefusapenak ez zuen farrera zehatz baten itxura Izan,

bikoitza baizik: abstentzioaren eta ezezko botoaren aldeko argudioak eskaini

tiren bere iritzi-orrialdeetatik .

Abertzaletasun Instituzionalaren ordezkaria zen Deiak, berriz,

onstituzioaren aurrean aukera bakarra defendatu zuen, argitaraturiko iritzien

bidez: abstentzioa. Egunkari honen itxuraren beste ezaugarri nabari bat

baletzaren aldeko propaganda instituzionalaren salaketa izan zen . ahiz eta

ezezkoaren aldekoen jarrera ez onartu eta kritikatu, kritika zorrotzenak

baiezkoen aurkakoak izan ziren. Batez ere, abstentzioaren jarrera
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deslegitimatzeko Estatuak eta estatu-ordezkariek egindako kanpaina salatu zen

Deiatik .

Estatutuaren erreferenduan, aldiz, gatazka euskaldunen artekoa balitz

bezala izan zen aurkeztua. Estatutuaren definizioa baino gehiago, Euskal

Herriarena eztabaidatu zen . Abertzaletasun instituzionalak -alderdi

demokratiko espainarrekin batera- baietzaren aldeko jarrera defendatu zuen

bitartean, ezker abertzaleak -independentistek- abstentzioa eskatu zuten,

Estatutuak egindako definizio autonomoarekin desadostasuna adierazi nahian .

onstituzioaren erreferenduan, Deiatik baiezkoaren aldeko propaganda
salatu zen legez, plebiszito autonomikoan Eginen orrialdeetan salaketa berdina
aurkitu izan dugu, abstentzioaren legitimazioaren aldarrikapenarekin batera .

Halaber, egindako salaketak berdinak ziren: bietan, baietzaren aide jarritako
bitartekariak salatu ziren; honez gain, bozketa lanegunean ezarri izatea
kritikatu zen, honela bozkatzera joatea saritzen baitzen . Beraz, honako ondorio

hauek atera ditugu :

- instituzioen aldekoek onstituzioaren inguruan erabilitako taktika

berdina erabili izan zuten Estatutuaren erreferendu-kanpainan ;

- urtebeteko epean, abertzaletasun instituzionalak onstituzioaren

kanpainan salaturiko metodoak erabili zituen, bere diskurtsoa aldatuz .

b) Beste aldetik, abstentzioak esanahi ezberdina izan zuen bi
erreferenduetan :

- onstituzioaren aurrean, abertzaletasun instituzionalak abstentzioa

eskatu zuen - eta ez ezetza-. lege estatala, euskal eskubideak gaitzetsi zituen

arren, frankismoarekiko aurrerrapausoa zela argudiatuz . Ez zuen ezetza

bultzatu, horrekin etorkizuneko bide politikoak -instituzionalak- itxiko

zituela uste zuen-eta.

- Estatutuaren kasuan, aldiz, ezker abertzalearen abstentzioak prozesu

osoaren deslegitimazioaren esanahia zuen . Estatutua Euskal Herriak onartu ez
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zuen onstituzio batean oinarrituta zegoela-eta, prozesu osoa legitimaziorik

gabekoa zen abertzaletasun politikoaren ikuspuntutik .
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dira:

V.2 . Edukiari buruzko ondorioak

Edukiaren aldetik, ikertzailearen ondor orik nabarmenenak hauxek izan

V.2 .1 . Bi nazionalismoen -politiko eta moderatuaren- diskurtsoen

arteko ezberdintasunak argi azaldu ziren azterturiko iritzi-artikuluetan

V.2.1 .1 . Ezker abertzale edo abertzaletasun politikoaren ikuspuntutik,

independentziaren ideia defendatu zen, batez ere Gernikako Estatutuaren

erreferendu-kanpainan. AS alternatiba bultzatu, eta independentzia eta

sozialismoa batzen zituen proiektuaren aide kokatu zen. Zentzu honetan, EA k

Euskal Herriaren independentziari uko egin ziola salatu zen Egine n
argitaraturiko hainbat artikulutan .

Abertzaletasun instituzionalaren diskurtsotik -EA eta EE alderdietatik

batik bat- independentzia helburu utopiko modura aurkeztu zen, eta, horren

ordez, prozesu autonomikoa bultzatu zen aukera erreal gisa . Zentzu horretan,

planteamendu maximalistak egin ziren:

- onstituzioaren inguruan ezetza errefusatu zen, ezetz esateak zenbait

bide politiko itxiko zuelako atxakiaz eta etorkizunari begira pragmatikoagoa izan

zitekeen abstentzioaren aide agertuz.

- Estatutuaren erreferenduan erabilitako argudioa honako hau izan zen :

autonomia gutxienekoa izan arren, onartu behar zen, bestela ezer -ez

independentziarik, ez autonomiarik edo autogobernurik- ez izateko arriskua

zegoen-eta . Era berean, ezker abertzalea proiekturik gabekotzat aurkeztu zuen

diskurtso moderatuak, independentisten Estatutuarekiko oposizioa zentzurik

gabekotzat joz .

V.2.1.2 . Honekin lotuta, Euskal Herriaren existentzia ere modu ezberdinez

ulertu zuten bi diskurtso abertzaleek : independentistek Euskal Herria errealitate

modura ulertzen zuten bitartean, abertzaletasun instituzionalaren
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diskurtsoetan, aldiz, Euskadi egiteke zegoen egitasmoa zen. Hau da, ezker

abertzaletik Euskal Herria estatua osatu ez arren, nazioa zen . Zentzu horretan,

Estatutuak ez zuen ezer berririk eskaintzen, are gehiago, naziotasuna guztiz

garatzeko mugapena izan zitekeen . oderatuek, berriz, Estatutua -bide

instituzionala- bultzatu zuten, euskal nazioa eraikitzeko bide bakartzat

aurkeztuz .

Abertzaletasun iraultzailearen ikuspuntutik, euskal nazioaren existentzia

Estatu espainiarrari kontrajarrita zegoen . Estatuak, autodeterminazio-

eskubidea ukatuz - onstituzioan ez zen jaso, ezta bertan oinarrituriko

Estatutuan ere-, euskal nazioa gaitzetsi zuen . Hala ere, juridikoki onarturik ez

egoteak, ez zuen nazioaren existentzia ukatzen . Horregatik, ez zen bide

autonomikoa aukera bakartzat onartzen, eta askotan -euskararen

aldarrikapenean esaterako-, herri-iniziatiba nazioaren sustraian kokatzen

zuen, erakundeen gainetik .

Era berean, afarroaren erreibindikazioak lurraldetasunaren aldarrikapen

hutsa baino zentzu politiko garrantzitsuagoa zuen . Gernikako Estatutuak hiru

probintziatako elkarte autonomikoa ezartzen zuen bitartean, abertzaleek euskal

nazioaren osotasuna aldarrikatzen zuten . Hala eta guztiz ere, onstituzioak

afarroarentzat ezarritako prozedimendu berezia eta Estatutuak berak herrialde

nafarra etorkizunean gehitzeko aukera bat jasotzea, baldintza nahikoak ziren

abertzaletasun soziologiko edo instituzionalaren diskurtsotik lege

autonomikoari bere atxekimendua adierazteko .

Independentistentzat, berriz, estatuko nazioen autodeterminazioa ukatzen

zuen onstituzioak, eta afarroarik gabeko elkarte autonomoa ezartzen zuen

Estatutuak, euskal naziotasuna ukatzen zuten. Zentzu horretan, afarroaren

erreibindikazioa politikoa zen, administratiboa -banaketa geo-politikoaren

alorrekoa- baino gehiago .

Horregatik, ezker abertzaleak Gernikako Estatutua euskal nazioa

garatzeko tresna izan beharrean, Estatuak autodeterminazio-eskubidea -eta,

horrekin lotuta, estatutik banatzeko aukera- mugatzeko baliagarria zela azaldu

zuen hainbat artikulutan . Hau da, abertzaletasun independentistatik Euskal
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Herria nazio modura existitzen zen, instituzionalki -juridikoki- osatuta egon

ez arren; Estatutuak ezarritako eremu juridikoak, berriz, administratiboki

onartua izan arren, ez zuen euskal naziotasuna bermatzen, eta askotan nazio-

aldarrikapenak mugatu egiten zituen (euskal hezkuntzarako plangintza osoa,

hazienda-autonomia. . .) estatuaren interesen arabera eratuz (azken finean,
Estatutua onstituzioaren menpeko lege organiko hutsa zen-eta) .

Horrekin lotuta, Ipar Euskal Herriarekiko harremanak ere funtsezkotzat

jotzen baziren ere, eztabaida Hego-herrialdeei buruzko etorkizunaz ari zen batik

bat .

Abertzaletasun instituzionalak, aldiz, euskal erakundeen aldeko apostua

egin zuen hasieratik . onstituzioaren inguruan, euskal foruak aldarrikatu

zituen, 1 .839 aurretiko egoera politikoa erreibindikatuz . Hau da, foru-egoera

idealtzat agertuz, foru-eskubideen onarpena eskatu zuen, horietan oinarrituta

Euskadi berreiraikitzeko . onstituzioak foruak onartu ez izatea izan zen bere

abstentzioa adierazteko arrazoirik nagusiena .

Beste aldetik, Estatutuaren onarpenak nazioa eraikitzeko lehenengo

urratsa modura aurkeztu zuten instituzionalistek, Euskal Herria egiteke zegoen

entidadea bailitzan . Era berean, lege autonomikoaren eta horretan oinarrituriko

erakundeen betebehar garrantzitsuena euskal naziotasunaren kontzientzia

bultzatzea zela argudiatu zuten horren aide, hau da, instituzioetatik nazioa

eraikiko zela adierazi zuten. Horregatik, bide instituzionala oso garrantzitsutzat

jo zuten.

V.2.1 .3. Proiektu politikoaren bideragarritasunak ezarri zuen bi

nazionalismoen -instituzionalaren eta independentistaren- arteko

ezberdintasuna .

Abertzale instituziozaleek onstituzioak estatuko nazioel emandako

tratamendua onartu ez bazuten ere, ez ziren ezetzaren aide agertu,

abstentzioaren aide baizik, «etorkizuneko bideak ez ixteko» nahian. Hau da,

konstituzio-eremua nazionalismoaren aurkakotzat jo arren, horrek ezarritako
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bide juridikoa ontzat eman zuten autogobernua lortzeko, eta, beraz, ez zuten

guztiz gaitzetsi nahi izan, aukera guztiak galtzeko arriskuaren atxakiaz .

Ezker abertzaleak, aldiz, ez zuen onstituzioak ezarritako eremu politiko

estatala onartu, eta prozesu osoaren legitimazio-falta salatu zuen, horren

aldaketa osoa aldarrikatuz. Hori dela eta, eremu konstituzionalean oinarrituriko

prozesu politiko osoa -autonomikoa- barne. Estatutuaren kanpainan,

ezlegitimotasun horretan oinarritu zen abertzaletasun independentistaren

errefusapena . Hala ere, ez zuen guztiz gaitzetsi -abstentzioa eskatu zuen-

autogobernuari ezetza ez adierazteko nahian, baina ez etorkizunean erakunde

autonomikoez baliatzeko asmoz . Are gehiago, zenbait gaitan erakunde

autonomoek euskal naziotasuna -eta honen adierazpenak- mugatu ahal

zituela adierazi zuten artikulu batzuetan : euskara zela, hezkuntza zela,

hazienda zela, etab . . .

Proiektu autonomikoaren bideragarritasuna aurreikusiz, Estatutuaren

kanpainan eskainitako autonomiaren aide agertu zen abertzaletasun

moderatua, independentziaren utopia baztertuz eta oso epe luzerako

helburutzat aurkeztuz. Beraz, bideragarritasunak baldintzatu zuen Gernikako

Estatutuaren aldeko jarrera, eta, horregatik, independentisten aurrean, EA eta

EE alderdiek nazioa eraikitzeko gutxieneko tresnatzat aurkeztu eta bultzatu

zituzten erakunde autonomikoak . Beren iritziz, erakundeak guztiz beharrezkoak

baitziren nazioa eraikitzeko ; independentistentzat, berriz, erakunde

autonomikoak naziotasuna garatzeko mugapen juridikoak ziren, herri-

iniziatiben lorpen askori «teilatu autonomikoa» ezarriz .

V.2.1.4. Zenbakien edo kopuruen legitimitatea erabili zuten argudio gisa

erakundeen aldeko alderdiek, EEk eta EA k, alegia.

EEk ordezkatutako ezker moderatuaren diskurtsoan, bideragarritasuna

lortzeko indar-metaketa aldarrikatu zen; hau da, zenbakitasunaren argudioa

erabili zen proiektu autonomikoaren -Estatutuaren- baliagarritasuna

frogatzeko. Demokraziaren, parlamentarismoaren oinarrian kokatuta zegoen

zenbatasunaren legitimitate hura, eta horren arabera, botoek aukera
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autonomikoa legimitatzen zuten independentismoaren aurka (hau

gutxienengoarena baitzen) .

Abertzaletasun independentistaren diskurtsoan, aldiz, zenbakiak,

kopuruak, ez zuen garrantzi handirik, Herriaren kontzientziak eta nazioa
izateko borondateak baizik.

ehenengo atalean argi utzi dugunez, Politikaren diskurtsotik Herria

prozesu politikoaren subjektua zen, eta ez lurralde zehatz batean bizi ziren
pertsonen multzo soila. Horregatik, azterturiko artikulu askotan euskal herria

edo euskal herri langileaz hitz egin zuten idazleek, hau osatzen zuten pertsonak
zenbat -eta zeintzuk- ziren zehaztu gabe, hori ez baitzen funtsezkoa

(esaterako, zenbaitetan herri langileaz aritzea kritikatua izan zen diskurtso
moderatutik, irakurketa ideologikoa -eta ez politikoa- emanez, eta, beraz,
kontzeptua mugatuz : ikuspuntu marxistatik langilea izatearen klase-

kontzientzia zuen taldeari egokituz) .

Abertzaletasun moderatutik, aldiz, ordezkaritza-falta -argudio

koantitatiboa- azaldu zen ezker abertzaleren alternatiba politikoa

deskalifikatzeko : gehiengoa erakundeen aldekoa zen bitartean, aldarrikapen
independentista gutxiengoarena zen-eta .

Zenbakitasunaren legitimazioa argudio garrantzitsua zen abertzaletasun

instituzionalaren diskurtsoan. Hau dela eta, Estatutua legitimatzeko «goleadaz»

irabazteko beharra azpimarratu zuten autonomiaren aldekoek zenbait
artikulutan; hau da, botoen kopuruak baldintzatzen zuen prolektu

autonomikoaren legitimitatea -eta, beraz, bere balloa edo bideragarritauna ere
bal-. Horregatik, Estatutuaren aldeko artikulu askotan, bozkatzera joateko
deialdia egin zen, lege autonomikoak ahal zen kontsentsu handiena bildu ahal
zezan. Beraz, erreferendua galtzeko beldur agertu ziren euskal agintariak, horrek

Estatutua legitimaziorik gabe utziko baitzuen ; edo, beste irakurketa bat eginez,

diskurtso instituzionaletik -beste argudiorik ez izatean-zenbakien argudioa

behar-beharrezkoa zen prozesu autonomikoaren ontasuna adierazteko .
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V.2.1.5. Abertsaletasun instituzionalaren diskurtsoan euskal foruak

- onstituzioaren inguruan- eta eskubide historikoen berreskurapena

aldarrikatu zen, autogobernuak -autonomiak- arazo guztiak (krisi

ekonomikoa, euskal kultura . . .) konponduko zituela ziurtatuz. Hots, euskal

erakunde autonomikoen bidez arazo politikoei zein ekonomikoei irtenbidea

emango ziela azaltzen zen Estatutuaren aldeko argudio modura. Esaterako,

euskal komunikabideen aldarrikapena egin zen artikulu batean, horren bidez

gizartea euskaldundu ahal izango zela ziurtatuz ; hala ere, ez zen horrela

gertatu, eta EITB sortu zenetik 15 urte pasa ondoren ez da hori gauzatu .

Hala eta guztiz ere, Estatutua euskal arazo guztiak konpontzeko tresna

modura aurkezten zutenek, lege autonomikoaren porrota aurreikusi zuten eta

horren erantzukizuna estatuko agintariek garapen autonomikoa bultzatzeko

borondate-faltari leporatu zioten . Beraz, instituzionalisten diskurtsoan honako

hau onartu zen inplizituki: Estatutuaren baliagarritasuna estatuko agintarien

esku egon zitekeen, eta horiek nahi bazuten, eduki politikorik gabe geratuko

zatekeen. Gaur egun, la hogei urte igaro direlarik, «teilatu autonomikoa» baxuegia

zela agerian dago eta horren garapena egon da, hain zuzen, EA eta PP alderdien

arteko gobernu-itunaren oinarrian, 1 .996ko estatuko gobernua izendatzeko

negoziazioetan.

Planteamendu iraultzailetik egoera politikoa ikuspuntu ezberdinetatik

aztertu bazen ere, nazio-arazoa eta gizarte-askapena prozesu berean bildu ziren .

Hau dela eta, zenbait artikulutan euskal gizarteko arazo ezberdinez idatzi zuten

idazleek, osotasun beraren zenbait gai aztertuz: krisi ekonomikoa, emakumearen

bazterketa, euskararen egoera, amnistia . . . Hauek guztiak gainditzeko, herri-

iniziatiba, militantzia, goraipatzen zen, erakundeen gainetik ; are gehiago, ez zen

konfidantza handirik, Estatutuarekiko erakunde autonomikoen eduki politikoa

zalantzan jarriz (nazio-autodeterminazioa ukatzen zuen onstituziotik

sorturiko lege organiko hutsa baitzen) .

V.2.1.6 . onstituzioak eta Gernikako Estatutuak bi bide edo estrategia

politiko ezberdin ezarri zituzten euskal abertzaletasunaren barruan :
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- aide batetik, erakundeena -"demokraziarena "- edo bide instituzionala

onartzen zutenena, abertzaletasun instituzionalak aukeratu zuena; erakunde

autonomoen bidez zenbait gairi erantzuna eskaini nahi ziona. Honez gain,

erakunde autonomoen bidez euskal nazio-kontzientzia ere sortuko zela azaltzen

zen behin eta berriz.

- beste aldetik, berriz, onstituzioaren eta Estatutuaren legitimazio eza

aldarrikatuz, herri-iniziatibak eratu zuen alternatiba edo prozesua .

Abertzaletasun independentistatik, estatuak Euskal Herria juridikoki onartu ez

izanak ez zuen bere existentzia erreala ukatzen. Honen ustez, nazio-

kontzientziak sortu zuen autodeterminazio-nahia, eta ez erakundeek .

V.2 .1 .7 . Horrekin lotuta, burruka armatuak bi abertzaletasun-mota

bereizten zituela ere agerian zegoen, azterturiko zenbait artikulutan . Dena den,

diskurtso iraultzaileak biolentziaren erabilera zilegitzat hartzen zuen arren, ia ez

zen argudiotzat agertu azterturiko artikuluetan .

Abertzaletasun instituzionalak, berriz, "biolentoengandik" bereizteko

beharra agerian utzi zuen . Deiako hainbat artikulutan, onstituzioaren

inguruan estatuaren zein ETAren indarkerla salatu zen bitartean, Estatutuaren

kanpainan bere mezuak ETAren biolentziaren aurka zuzendu ziren bereziki .

Burruka armatua gaitzetsiz, "demokraten" eta "antidemokraten" arteko lehiaren

argudioa erabili zen, abertzaletasun iraultzallearen bidea deslegitimatzeko

asmotan.

V.2 .2 . Bakearen argudioa maiz agertu zen azterketan zehar .

Abertzaletasun Independentistaren ikuspuntutik, bakeak egoera politikoaren

aldaketa eskatuko zuen bitartean -Euskal Herriaren autodeterminazio-

eskubidearen onarpena, ekolzpen-harremanen egoera berra . ..-, abertzaletasun

moderatuarentzat, normalizazo instituzionalaren esku etorriko zen berez .

ehenengoek bakea justiziaren ondoriotzat ulertzen zuten bitartean,

moderatuek gatazkarik gabeko egoeratzat jotzen zuten .

Ildo beretik, ezker abertzaleak amnistiaren aldarrikapena ezinbesteko

erreibindikazio politikotzat jo zuen aldaketa politikoa izan ahal zedin ; hots,
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amnistia ez zen presoak askatzea soilik . oderatuek, berriz, estatu-agintearen

emari modura aurkeztu zuten amnistia, bere zentzu politikoa kendu nahiaz ;

beren iritziz, bakea borondateen ondorioz lortuko litzateke, eta ez arazo

politikoaren irtenbidearen emaitzaz .

Era berean, onstituzioa estatuaren eta Euskal Herriaren arteko gatazka

-arazo nazionala- areagotu zuen legea zen bitartean, Estatutua bakea

lortzeko tresna modura agertu zen abertzaletasun instituzionalaren

diskurtsoan. Egoera politikoa normalizatzeko beharra azpimarratu zuten

moderatuek, bai onstituzioaren inguruan -Estatuko agintarien itxutasunaren

eta ,gogorzaleen,, arrazoi-faltaren aurka-, eta bai Estatutuaren kasuan ere,

armen bidea hautatu zutenen -«antidemokratikoen»- kontra batez ere .

Esan beharra dago, abertzaletasun instituzionalaren diskurtsoan

Estatutua bakerako tresnatzat agertu bazen ere, onartua izan bezain laster,

adrilgo agintariek bake hori arriskutan jar zezaketeela azaldu zuten, porrota

balego, estatuko gobernuaren errua izango zelakoan, " a paz empieza hoy"

delako izenburuaz erreferenduaren ondoren Deiak argitaratu zuen editoriaelan

irakur zitekeen legez .

Beste aldetik, azpimarratzekoa da diskurtso instituzionalak indarkeriaren

mehatxua erabili zuela Espainiako agintariei zuzendutako mezuetan .

azionalista moderatuek beren interesen arabera erabili zuten biolentziaren

argudioa : aide batetik, euskal eskubideak onartuko ez balituzte, gatazka -eta,

beraz, «armen bidea»-areagotuko litzatekeela esaten zuten eta, beste aldetik,

«gogorzaleengandik» bereiztu beharra agerian utzi nahi izan zuten.

V.2.3. Diskurtso abertzalean, instituzionalean zein independentistan,

ezaugarri soziologikoak ere askotan izan ziren aipatuak: lurraldetasuna,

hizkuntza, historia. . . Honez gain, faktore subjektiboek ere garrantzi handia

zuten: euskal sena, herria izatearen borondatea. . .

Herria Izatearen borondatea azpimarratzeko ezaugarria da. Honen

eraginak (edo aztarnak) nabariak izan ziren zenbait diskurtsotan: neurteziak
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ziren ezaugarriak aipatu ziren : pasioa, sentimenduak, herriaren nahia. Argudio

hau ez zegoen beti agerian, batzuetan diskurtsoan inplizituki aurkitzen zen .

Abertzaletasun moderatuak elementu subjektiboa azaldu zuen Espainiako

agintarien aurrean -horiek ezin zuten euskal sena edo euskaldunen
sentimentu berezia ulertu-. Abertzaletasun iraultzaleak, berriz, herri-iniziatiba

azpimarratu zuen ezlegitimotzat jotzen zuen, bide instituzioanalaren aurrean .

Argudio historizista ere erabilia izan zen, batez ere onstituzioaren
inguruan. Euskal Herriak galdutako eskubideak berreskuratu behar zituen, eta
ez zen nahikoa onstituzioak eskubide horiek formalki onetsi izatea . Baina gai
honetan ere, bi abertzaletasunen arteko ezberdintasunak nabariak ziren: ezker
abertzalearen diskurtsoan foru-aldarrikapenak independentziaren

erreibindikazioarekin bat egin zuen; abertzaletasun moderatuan, berriz,

eskubide historikoen berreskurapena atxakia nagusietarikoa izan zen .

Honez gain, abertzaletasun politikoaren beste ezaugarri bat aurkitu dugu
zenbait testutan: iraganak ez zuen independentziaren eta autogobernuaren

aldarrikapena baldintzatzen, nazioa izateko nahiak baizik . Iragana

independentziaren aldarrikapena indartzeko argudioa zen, baina ez funtsezkoa,

Sabino Aranak edo Gallastegik aurreratu zuten bezala .
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V.3. Argudio-moten eragin
eta isla diskurtsoetan

V.3.1 . Izendapen baztertzailearen argudioa boteretik erabilitako argudioa

da . nartzen ez den jarrera politiko edo ideologikoa txartzat agertzea du

helburu. Arerioaren ezaugarri okerrenak -errealak edo asmatutakoak-

azpimarratzen dira bere diskurtso osoa desligitimatzeko asmoz ; okerraren

diskurtsoa halabeharrez gaiztoa delako argudioan oinarrituta dago .

Azterketan zehar ere izendapen baztertzailearen adibideak izan ditugu, bai

ikertutako diskurtsoetan, eta bai zeharka beste diskurtsoen aipamena eginez

ere . Horrela, onstituzioaren inguruko eztabaidan, Espainiako agintariek

izendapen baztertzailea abstentzioaren aurka erabili zutela salatu zen Deiatik .

Hainbat artikulutan azaltzen zenez, estatuko agintariek ez zuten uste

abstentzioa bide zuzena zenik eta horren aldeko jarrera gaiztotzat aurkeztu

zuten, garapenaren eta erakunde demokratikoen aurkakoa ; abertzaletasuna

aldeanismotzat ere jo zuten, onstituzioaren modernidadearen kontra .

Halaber, ezker abertzaleak salaketa bera egin zuen Estatutuaren inguruan,

baina horretan, autonomiaren aldekoek independentisten abstentzioaren

kontra azaldutako argudioa izan zen gaia. Abertzaletasun instituzionalaren

diskurtsoetan honako epiteto hauek erabili ziren independentistak izendatzeko :

utopikoak, intransigenteak, antidemokratak, gogorzaleak, etab . Beraz, hauek

defendatutako jarrera ere okerrena zen, Estatutuaren aldekoen aurrean .

V.3.2 . Horrekin batera, planteamendu maximalistak ere egin ziren . Beraz,

onstituzioaren aurrean, legearen aurka azaldu arren, abertzale moderatuek

abstentzioa zuten ezetzaren aurrean . Instituzionalistentzat, onstituzioari ezetz

esatea etorkizuneko aukerei ezetz esatea zatekeen, hau da, hutserako bidean

jartzea .

Argudio maximalista hauek indar handiagoa izan zuten Estatutuaren

aurrean: autonomiaren aldekoen ustez, lege autonomikoa errefusatzea, nazioa
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izateko aukera bakarra galtzea zen-eta. Estatutua aurkeztu zen aukera bakarra

gisa, horren aurka hutsa baino ez zegoen, ezer ez zegoen, ezker abertzaleak

proiekturik ez baitzuen . oderatuen ikuspuntutik, aukera honako hau zen :

Estatutua ala kaosa.

V.3.3. Indarkeriaren argudioa ere agertu zen, Deian batik bat. Horrekin

batera, bakearen asmoa ere agertu zen argudio garrantzitsu modura .

onstituzioaren inguruan, Estatuaren indarkeria salatu zen diskurtso

abertzaletik . Euskal eskubideak ez onartzea zen Euskal Herriko indarkeria-

egoeraren arrazoia (erruduna) . Euskal nazioaren ukapena zegoen gogorkeriaren

sorreran. Beraz, injustizia-egoeran kokatuta zegoen biolentzia eta bakeak horren

aldaketa eskatzen zuen .

Beste aldetik, abertzaletasun moderatuak ETAren eta ezker abertzalearen

indarkeria salatu zuen . Hala ere, gogorkeriaren argudioa erabili zuen bere

estrategia politikoan, batez ere estatuarekiko negoziazioan . Era berean,

Estatutua bakea lortzeko tresna modura agertu zuen legez, bere burua bakezale

aurkeztu zuen .

Estatutuaren inguruan, independentistek biolentzia injustizia baten

ondoriotzat -euskal naziotasunaren ukapenaren ondoriotzat- aurkeztu

zuten, eta, beraz, egoeraren aldaketa eskatu zuten . Instituzionalistek bakea

normalizazloaren ondorioz, hau da, gatazka ezaren ondorioz, berez sortuko zela

azaldu zuten behin eta berriz, horretarako Gernikako Estatutua tresna egokitzat

aurkeztuz.

V.3.4. Autoritateen argudioa ere aurkitu izan dugu azterketan zehar .

Sabino Arana goraipatua izan zen bi diskurtso abertzaleetan . Baina,

nazionalismo moderatuak pertsonaia goraipatu zuen bitartean -heroi, jenio

gisa aurkeztua izan zen-. ezker abertzaletik bere izaera politikoa azpimarratu

zen, subjektu politikoa izan zen neurrian bere garrantzia azpimarratuz.

* 571 s



* 572







VI . 1 . Erabilitako bibliografía :
•

	

AGIRRE, . "El concepto de pueblo en la tradición religiosa y política" . ueva

Política para nuevos tiempos . Herria 2000 Eliza aldizkaria . 132. zkia . ; 1994 .

* AIZPURUA, ertxe; A URIZA, Xabier eta beste batzuk. Euskadi eta Askatasuna.

Euskal Herria y la ibertad (6 Tomo) . Txalaparta; Tafalla, 1993 .

* A BADA E FER A DEZ, Pablo . a crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa,

1766-1833: cambio económico e historia . . A A Editor; Donostia, 1975 .

A VAREZ D RR S R , Ignasi . Diversidad cultural y conflicto nacional.

Talasa ; adril, 1993 .

* A VAREZ E PARA TZA, . . (Txillardegi) . Euskal Herria helburu. Txalaparta ;

Tafalla, 1994 .

• A TXUSTEGI, Esteban . "Euskal nazionalismoari buruzko ikerketa

ideologikoak " . UZTAR giza eta gizarte-zientzien aldizkaria. Udako Euskal

Unibertsitatea ; Bilbo, 1991

* APA ATEGI, okin . os vascos, de la autonomía a la independencia (formación y

desarrollo del concepto de la nación vasca) . Txertoa Argitaletxea ; Donostia, 1985 .

* APA ATEGI, okin . os vascos, de la nación al estado. Elkar; Donostia, 1979 .

* APARICI , . A. Introducción al Sistema Político y Constitucional español. Ariel ;

Bartzelona, 1980 .

* ARA A, Sabino . bras Completas (3 tomo) . Sendoa; Donostia, 1980 (2 . edizioa) .

•

	

ARA A, Sabino . bras escogidas. Antología política . Haranburu; Donostia,

1978 .

•

	

ARA BURU eta SAGARZAZU, avier . " edios de Comunicación social (1939-

1984) . Euskal Herria, Errealitate eta Egitasmoa (II . Tomoa). akin; Donostia, 1985 .

* 575



• ARA ZADI ETXEBERRIA, Engracio de, « izkitza» . Ereintza: siembra del

nacionalismo vasco (1894-1912) . Auñamendi argitaldaria; Donostia, 1980 .

* ARA ZADI ETXEBERRIA, Engracio de, « izkitza» . ación Vasca. Imp . it. Vda . e

Hijos de Grijalbo; Bilbo, 1918 .

•

	

ARETXAGA, F. "Soberanía Vasca. Cuestión de usticia" . Euskaria . Geu

Argitaldaria; Bilbo, 1990.

•

	

ARIZ ABARRETA, Abel . Euskal Historia. Zenbait apunte . Elkar argitaletxea ;

Donostia, 1982 .

* ARREGI, atxo . emorias de RAS (1975-1978) . Hordago; Donostia, 1981 .

•

	

ARZA UZ, Xabier. Xabier Arzalluz . Intervenciones parlamentarias . Artículos .

Entrevistas (antología). Idatz ekintza; Bilbo, 1984 .

* AUBET, . . Rosa uxemburg y la cuestión nacional . Anagrama; Bartzelona,

1977 .

•

	

AUT RE BATZU . Autodeterminación de los pueblos . Un reto para Euskadi y

Europa (I). Hernia 2000 Eliza; Bilbo, 1985 .

•

	

AUT RE BATZU . Autodeterminación de los pueblos . Un reto para Euskadi y

Europa (II). Herria 2000 Eliza; Bilbo, 1985 .

* AUT RE BATZU . a Comunicación en las aciones sin Estado. E.H.U. (Gizarte

eta omunikazio Zientzien Fakultatea) ; Bilbo, 1989 .

* AYESTARA , CASTE S, ECHA eta beste batzuk. Euskadi y el Estatuto de

Autonomía. Erein; Donostia, 1977 .

* AZ ARG RTA ARETXABA A, A. eta XA ARD , . "Egia eta egiantzekotasuna:

prentsa Euskadin " . UZTAR aldizkaria ; 0 . zbkia. Udako Euskal Unibertsitatea ;

Bilbo, 1990 .

* 576



• AZ ARG RTA ARETXABA A, Antton . El País eta Euskadi . eioa, 1988 .

Argitaratu gabea.

* AZ I . Estado y nación. F. C. E argitaletxea; exico .

* AZ A, esús . Etnia y nacionalismo: una aproximación desde la antropología

Antrophos; Bartzelona, 1984 .

•

	

AZ A, esús. " a construcción de la diferencialidad nacional . El caso

vasco" . III Congreso de Antología. Donostia; 1984ko Apir lak 23-27 .

* AZk A, esús. " a construcción nacionalista y su relación con la autonomía

vasca" . II Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Donostia; 1983ko

Abuztua.

•

	

AZUR E DI, oxe eta PAG A, anolo . " enin : ohar batzuk nazio-arazoaz " .

akin 13. zkia . ; 1980ko Urtarrila- artxoa .

•

	

BADI U, Alain. "Arredor da cuestión nacional". E. Araúxo eta . artulek

itzuli eta argitaratua; Paris, 1991 .

* BADI U, Alain . Conditions . Editions du Seuil; Paris, 1992 .

•

	

BADI U, Alain. 'éthique. Essai sur le conscience du mal. Editions du Seuil :

Paris .

* BADI U, Alain . 'être et l'événement Editions du Seuil; Paris, 1988 .

* BADI U, Alain. anifiesto por la filosofia. Cátedra: Colección Teorema ; adrid,

1990 .

* BADI U, Alain . Peut-on penser la politique?. Editions du Seuil; Paris, 1985.

* BADI U, Alain . Théorie du sujet. Editions du Seuil ; Paris. 1982 .

* BA U I , . Federalismo, socialismo y antiteologismo. Aguilera; adril, 1980 .

* 577



* BARDI , aurence. El Análisis de Contenido . Aka1 ; adril, 1986.

* BARTH, F . os grupos étnicos y sus fronteras. F.C.E. argitaletxea; éxico, 1976 .

•

	

BARTHES, R. o obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Paidós ; Bartzelona,

1986 .

•

	

BASS , elio . El pensamiento político de Rosa uxemburg . Ediciones Península ;
adril, 1979 (1.Edizioa) .

* BE BIDE, I . acionalismo vasco : ación y poder. 1994.

•

	

BEZU ARTEA, fa . oticias e ideología profesional . a prensa vasca en la

transición democrática. Editorial Deusto ; Bilbo, 1988.

* B A C , H . . Race and etnics relations. 1982

• B AS GERRER , Andrés de. "Sobre el Derecho a la autodeterminación .

Izquierda, acionalismo y Autodeterminación". Cuadernos de Alzate; 1988ko

Iraila-Abendua .

B AS GUERRER , Andrés de . acionalismo e ideología, Políticas

contemporáneas. Espasa-Calpe ; adril, 1984 .

* B D, Fraser . Introducción al periodismo: estudio del cuarto poder en todas sus

formas . imusa ; exico, 1965 .

* B RRAT, Héctor . El periódico, actor político . Gustavo Gil¡; Bartzelona, 1989 .

* BREUI Y, ohn . acionalismo y Estado. Pomares-Corredor ; Bartzelona, 1990.

•

	

BRU I, uigi. ETA. Historia Política de una lucha armada. Txalaparta; Bilbo,

1988 .

•

	

CACIAG I, . Elecciones y partidos en la transición española. Centro de

Investigaciones Sociológicas ; adril, 1986 .

* 578



• CA I S ARCET, . . Transformación de la prensa en Guipúzcoa durante la

Transición Política . a Voz de Euskadi: acimiento y fracaso de un proyecto

informativo . E.H.U. (Doktorego-tesien atalean) ; Bilbo, 1993 .

•

	

CA PI , Arturo . bras completas. intzoa; Iruñea, 1985 .

•

	

CARIZ, Raymond. España: 1808-1975 . Ariel argitaletxea; Bartzelona, 1982 .

•

	

CASASUS, . . eta UÑEZ ADEVEZE, uis . Estilo y géneros periodísticos .
Ariel Comunicación; Bartzelona, 1991 . ehenengo argitalpena .

•

	

CASASUS, . . eta R IG, Xabier . a premsa actual. Introducció als models de

diari. Edicions, 62 ; Bartzelona, 1981 .

•

	

C RCUERA ATIE ZA, avier. Política y derecho. a construcción de la autonomía

vasca. Centro de Estudios Constitucionales ; adril, 1991 .

•

	

C RCUERA, . rígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco 1876-

1904. Siglo XXI ; adril, 1979 .

•

	

CUEVA de la, usto. a excisión del P V. Txalaparta argitaletxea ; Bilbo, 1988 .

* CHAW I Azouri. El Psicoanálisis. Acento Editorial; adrid, 1995 .

•

	

DE A I, Gil ; TAGUIEFF, Pierre-André . Teorías del acionalismo . Ediciones

Paidós; Bartzelona, 1993 . (1. argitalpena) .

•

	

DEUTSHIC, W. El nacionalismo y sus alternativas. Paidós, Bartzelona .

•

	

D R, oél . Introducción a la ectura de acan. El inconsciente estructurado como

lenguaje. Gedisa; Bartzelona, 1995 (2 . argitalpena) .

* DUB IS, . eta BESTE BATZU . Dictionaire inguistique. arousse ; Paris, 1973 .

* DUCR T, swald. Decir y o decir. Anagrama; Bartzelona, 1982 .

•

	

DUCR T, swald . El decir y lo dicho . Polifonía de la enunciación . Paidós ;

Bartzelona, 1986 (1 . Edizioa) .

* 579



* "EA -P V 2000.erako abertzaletasuna. (Asamblea extraordinaria, Donostia)"

EA -P V; Donostia, 1987.

•

	

EC , Umberto . a estructura ausente. Introducción a la semiótica. umen ;

Bartzelona, 1981 (2 . edizioa) .

•

	

EGID , ose Antonio . Viaje a la nada. Principio y fin de Euskadiko Ezkerra .

Txalaparta ; Tafalla, 1993 .

* Eginen-Urtekaria. 15 años de historia vasca. Egin; Hernani, 1991 .

E RZA, A. Ideologías del nacionalismo vasco (1876-1937) . Haranburu ;

Donostia, 1978 .

* EXTRA IA A, osé. Historia de las guerras carlistas . . Haranburu Editor ;

Donostia, 1980 .

•

	

FAG AGA, Concha. Periodismo interpretativo: el análisis de la noticia . itre ;

Bartzelona, 1982.

* FICHTE, . G. Discursos a la nación alemana . Tecnos ; adril, 1988.

•

	

FI IE FRAUT, Alain . a derrota del pensamiento. Anagrama; Bartzelona,

1987 .

•

	

F R E, osé. as dos caras del nacionalismo . os nacionalismos étnicos en

Europa. Haranburu editor; Donostia, 1995 .

* F UCAU T, ichel. El rden del Discurso. Tusquets Editores; Bartzelona, 1987

(3. edizioa) .

* FREUD, Sigmund . Psicopatología de la vida cotidiana. Alianza; Bartzelona, 1985

(11. argitalpena) .

•

	

GA ASTEGI, Eli - Gudari . Por la libertad vasca. Txalaparta; Tafalla, 1993 .

•

	

GARATE ARRI A, usto. El carlismo de los vascos . Auñamendi Argitaletxea ;

Donostia, 1982 .

* 580



• GARATE, Gotzon. arxen marxismoa. ensajero ; Bilbo, 1971 .

•

	

GARCIA de C RTAZAR, F. eta AZC A, . . El nacionalismo vasco . Historia

16; adril, 1981 .

•

	

GARCIA de C RTAZAR, F. eta TER , . Diccionario de Historia del País

Vasco. Txertoa; Donostia, 1983 .

• GAR E DIA, Vicente . a ideología en las guerras carlistas, 1868-1876 . En los

orígenes del nacionalismo vasco . Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratua ;

Donostia, 1985 .

•

	

GE ER, Ernest . aciones y nacionalismo. Alianza; adril, 1988.

•

	

Gemikako Autonomi Estatutua . Bizkaiko Foru Aldundia ; 1979 .

•

	

GIAC PUCI, Giovanni . ETA. Historia política de una lucha armada (2) .

Txalaparta ; Tafalla, 1992 .

* GI VA I, Cesareo . Fa otízia. Editori Rimiti ; Roma, 1981 .

•

	

G ZA EZ PARA , . . Política de prensa . Dialéctica de la empresa

periodística. Grijalbo; Bartzelona, 1971 .

* GRAFEI Taller de Escritura . Teoría y Práctica de un taller de escritura . Atalema;

adril, 1981 .

* GURRUTXAGA, Ander. a refundación del nacionalismo vasco . EHUko argitalpen

zerbitzua; Bilbo, 1990 .

* GUTIERREZ PA ACI . Periodismo de opinión. Paraninfo ; adrid, 1989.

• HA I T , A . ; GAY, . eta ADIS . G . e Fédéralisme. Bibliothèque de

Textes et études fédéralistes. ibrairie Genérale de Droit et de urisprudence. R.

Pichou & R. Durand; Paris, 1957.

* 581 *



• HAUPT, G. ; WY . eta WEI Cl . os marxistas y la cuestión nacíona a

historia del problema y el problema de la historia . Fontamara; Bartzelona, 1982 (2 .

argitalpena) .

* HERDER, . G . bra Selecta. Alfaguara ; adril, 1982 .

* IBRAHI , Amr Helmuy. aicité, religiosité et politiques islamistes . 1983 .

•

	

I BERT, G.Tipología de los textos de opinión . a subjetividad en el texto de

opinión . 1986 .

•

	

I BERT, Gérard eta BE EYT , .V. El País. la Referencia dominante. itre ;

Bartzelona, 1986 .

• IRA A, A. de; ART A, . ; GAR E DIA, F.; IRIARTE, . . ; I E TZA, . eta

URUA, . Revolución - Represión o Burujabetza. El combate del pueblo vasco

por su identidad. ET R argitaletxea ; Donostia, 1981 .

* AUREGUI BERECIARTU, Gurutz . Contra el estado nación : en tomo al hecho y la

cuestión nacional. Siglo XXI ; adril, 1986 .

* AUREGUI BEREZIARTU, Gurutz. Ideología y estrategia política de ETA . Análisis

de su evolución entre 1959 y 1968. Siglo XXI; adril, 1981 (1 . Edizioa) .

* E SE , . B. eta A WS I . W. etodologías cualtitativas de investigación

en comunicación de masas . Bosch Comunicación; Bartzelona, 1993 (1 . Edizioa) .

* UA AUD, ean- ouis. Punto y Hora aldizkaria. 78-9-15tik 22ra.

* a Constitución. Ramón Sopena, S.A.; Bartzelona, 1978 .

* ACA , . Escritos (In. Siglo XXI; exico, 1987 .

•

	

A DA, epa eta G IRIZE AIA, one. " a Constitución Española Frente al

Derecho de Autodeterminación del Pueblo Vasco". Euskal Herria - a Habana,

1993ko azaroan izandako hitzaldian .

* 582



• ARR DE, ean Claude. El nacionalismo vasco. Su origen y su ideología en la

obra de Sabino Arana Goiri . Ediciones Vascas; Donostia, 1977.

* ARR DE, ean Claude . Sabíno de Arana Goiri . ensajero ; Bilbo, 1991 .

•

	

EFEBVRE, Henri . ógica formal, lógica dialéctica . Siglo XXI ; adril, 1984 (12 .

argitalpena) .

* E I , V . bras Completas . Akal Editor ; adril, 1974-1978 .

•

	

ETA E DIA, Fco. ( rtzi) . Historia de Euskadi: el nacionalismo vasco y ETA.

Ibérica de Ediciones y Publicaciones ; Bartzelona, 1977.

•

	

ETA E DIA, Francisco ( rtzi) . Euskadi Pueblo y ación (II-VI) . Sendoa

argitaldaria; Donostia, 1990 .

ETA E DIA,Fco. ( rtzi). El no vasco a la reforma . Txertoa argitaletxea ;

Donostia, 1979 .

* ICHS I . os escritores contra la Comuna. S . XXI; adril.

•

	

PEZ ADA , Beltza . acionalismo vasco y clases sociales . Txertoa; Donostia,

1976.

•

	

RE Z ESPI SA, . . Gudari, una pasión útil. Eü Gallastegi (1892-1974)

Txalaparta; Tafalla, 1992 .

•

	

RE Z ESPI SA, . . Historia de Euskal Herria. El nacimiento de una

nación (Tomo III). Txalaparta; Tafalla, 1995 .

* UCAS, avier de . Europa . ¿Convivir con la diferencia? Racismo, nacionalismo y

derechos de las minorías. Tecnos ; adril, 1992-

•

	

AC AS PICAVEA, Ricardo . El problema nacional; hechos, causas y remedios .

ibrería General de Victoriano Suárez; adril, 1899 .

* AEZTU, Ramiro de . Hacia otra España. RIA P; adril, 1967.

* 583



* A CI I, Pasquale S. Sobre la nacionalidad. Tecnos ; adril, 1985.

•

	

A CISID R, Eduardo . "Autodeterminación y paz". Paz para un pueblo

soberano . Herria 2000 Eliza; 1987. (90 zkia .) .

•

	

ARTI VIVA DI, G . Géneros periodísticos. Reportaje. Crónica. Artículos .

Paraninfo ; adril, 1987 .

•

	

ARTI EZ A BERT S. Curso general de Redacción Periodística . itre ;

Bartzelona, 1984.

•

	

ARTI EZ A BERT S. a noticia y los comunícadores públicos . Pirámide ;

adrid, 1978 .

•

	

ARTI EZ A BERT S. Redacción periodística . os estilos y los géneros en la

prensa escrita . A.T.E. ; Bartzelona, 1974.

* ARX, . eta E GE S, F . anifiesto del Partido Comunista. Ediciones Sociales ;

a Habana, 1960 .

* ARX, . eta E GE S, F . bras Escogidas . Cartago; Buenos Aires, 1957 .

•

	

ARX, arl eta beste batzuk . El marxismo y la cuestión nacional. . Avance;

Bartzelona, 1976.

• ATA PEZ, osé anuel. El acionalismo Vasco Radical

Discurso, organización y expresiones . E.H.U.ko Argitarapen Zerbitzua ; Bilbo,

1993 .

* EDIAVI A, oldo (koord .) Euskadi 1979-1989. Claves de una década. Sabino

Arana Fundazioa; Bilbo, 1989 .

•

	

EES, ugder . Entre nación y clase: el nacionalismo vasco y su base social.

Sabino Arana Fundazioa ; Bilbo, 1991 .

•

	

TABES PERETRA, uan. a Prensa del Estado durante la transición política

española . Centro de Investigaciones Sociológicas . adrid, 1989.

* 584 *



• TESQUIEU, Ch . ouis Secondat. Del Espíritu de las leyes . Tecnos; adrid,

1985 .

•

	

Z , Telesforo . Ultimos artículos . rain S.A. Egin bilduma ; Donostia,

1995 .

•

	

RA T RRES, Esteban . Géneros del periodismo de opinión . Ediciones

Universidad de avarra; SA. ; Iruñea, 1988 .

* RE SARDA, Amparo . a prensa de los siglos XIX y XX ( . Tuñón de ara)

«Realidad histórica» y «realidad informativa» . a reproducción, de la realidad

social a través de la prensa .

•

	

UTI A P ZA, osé aría . Guipúzcoa en el siglo XIX. Guerras .

Desamortización. Fueros. Gipuzkoako Aurrezki utxa; Donostia, 1982 .

* UÑEZ ASTRAI , uis . a razón vasca. Txalaparta argitaletxea; Tafalla, 1995 .

* UÑEZ ADEVE E, uis . Introducción alperiodismo escrito . Ariel Comunicación;

Bartzelona, 1995 .

•

	

BIETA, Chalbaud ose A . El Derecho Humano de la Autodeterminación de los

pueblos . Tecnos ; adril, 1985.

* RWE , George . " azionalismoari buruz" . Emak Bakia; Baia-Pamiela; Iruñea,

1993 .

•

	

PERE A , CH. eta BRECHTS-TYTECA, . a lógica jurídica y la nueva

retórica. Civitas ; adrid, 1979 .

•

	

PERE A , CH. eta BRECHTS-TYTECA, . Tratado de la Argumentación .

ueva Retórica. Gredosa adrid, 1989 (5 . argitalpena) .

* PETIT R BERT Dictionaire de la langue française. e Robert; Paris, 1984 .

•

	

PEYTARD, . "Textes et discours non literaires" . angue Francaise . arousse,

(28. tomoa) ; Paris, 1975.

* 585 *



* P AT . Diálogos. Gorgias o de la Retórica . Selección Austral, Espasa-Calpe ;

adrid, 1981 .

* REA CUESTA, avier. El carlismo vasco, 1876-1900. S.XXI argitaletxea; adrid,

1985.

* RE A DE, . R .

	

"El derecho de autodeterminación" . Izquierda,

acionalismo y Autodeterminación . Cuadernos de Alzate ; 1988ko Iraila-Abendua .

* RE A DE, . R. a Construcción de 1ns naciones. Siglo XXI; adril, 1982 .

* RE A , Ernest . ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss . Alianza Editorial ; adril,

1987.

•

	

RE A , Ernest. ¿Qué es una nación? Centro de Estudios Constitucionales ;

adril, 1983 .

* R A GARCIA, V. Introducción al periodismo, información y conciencia . Teide ;

Bartzelona

•

	

R USSEAU, . . Gizarte Hitzarmena. Bernard yharçabalek euskaratuta ;

( iren Azkaratek berrikusita) . lasikoak S.A . ehen argitalpena; 1 .993 .

•

	

R USSEAU, . . Proyecto de Constitución para Córcega. Consideraciones sobre

el Gobierno de Polonia y su proyecto de reforma. Tecnos ; adrid, 1988 .

•

	

RUD PH, . R.; TH PS , R. . Política etnoterritorial. Desafíos en las

democracias occidentales . Pomares Corredor; Barcelona, 1992 .

* SA A- I S, luis. "Cataluña, estado independiente" . a nación: un ente

dinámico hacia el Estado . Herria 2000 Eliza (93 zkia .); 1987.

* SA SEBASTIA , oldo . Historia del P V. Donostia, 1979 .

•

	

SA SEBASTIA , oldo ; AR de la, a Asunción eta RI del, aura . Todavía

Ayer. Iparraguirre argitaletxea; Bilbo, 1993 .

* 586



• SA CHEZ-BRAV CE R, A . Periodistas: mensajeros, escribas y retóricos .
Ediciones Pirámide ; adril, 1979 .

•

	

SA TA ARIA, uisa. El Comentario Periodístico . os géneros persuasivos.
Paraninfo ; adrid, 1990 .

•

	

SAPERAS, Enric . os efectos cognitívos de la Comunicación de asas ( as

recientes investigaciones en tomo a los efectos de la comunicación de masas 1970-

1986) . Ariel ; Bartzelona, 1987 (l .argitalpena) .

* SAUSSURE, F. Curso de lingüística general . osada; Buenos Aires, 1971 .

•

	

SCHEURER, Paul . Revolución de la ciencia y permanencia de lo real . Destino ;
1979

•

	

SCHEURER, Paul. Revoluciones de la ciencia y permanencia de lo real . Destino;
1979.

* SIGA , eón V. Reporteros y Funcionarios . Ediciones Gernika; éxico, 1978.

•

	

SI VER, Philip W . acionalismos y Transición . Euskadi, Catalunya, España .
Txertoa; Donostia, 1988 .

* S ITH A. as Teorías del acionalismo . Península; Bartzelona, 1976 .

* S ITH, A . The etnical reviva Cambrigde Universitu Press; Cambridge, 1981

•

	

S ITH, C I eta beste batzuk. Diccionario Collins Español-Inglés . English-

Spanish oguer ; Bartzelona, 1972 .

* S E TURA, ordi. acionalidades y acionalismos en España. Alianza ; adril,

1985 .

* STA I Biografia Política . Ediciones Vanguardia brera : adrid, 1979 .

• STÛRTZE, Alizia eta G ZA EZ DE GARAI, Iñaki . Historiaren bideak urratuz.
Euskal Herría. En la.foja de la historia. rain - Punto y Hora ; Donostia, 1988.eko
Abuztua. (526. zkia.) .

* 587



* STÜRTZE, Alizia . Independentzia: 1936ko aukera galdua. Gaiak; 1990 .

* SU IVA , . acionalismo vasco radical, 1959-1986. Alianza; adril, 1988 .

TI TE A VAREZ, esús eta beste batzuk. Historia de los medios de

comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990). Ariel

Comunicación; Bartzelona, 1989 .

•

	

T QUEVI E, Alexis . a Democracia en América (I eta II). Alianza Editorial ;

adrid, 1989 (3. argitalpena) .

• TRI ET, Elsa. "El primer desgarrón cuesta doscientos francos" (Premio

Goncourt, 1944) . os premios Goncourt de ovela. III . alea. Plaza & anes;

Bartzelona, 1989 .

* TUDESQ, André- ean (zuzendaria) . a presse et l'événement. Centre d'Etudes de

Presse; outon - Paris - a Haye, 1973 .

•

	

U.Z.E.I . Politika, 1,2,3. Hiztegia. Ediciones Vascas argitaletxea ; Donostia,

1980 .

•

	

U A U , iguel de . En torno al casticismo. Austral bilduma, Espasa Calpe ;

adril, 1961 .

•

	

U ZUETA, Patxo . ietos de la ira: nacionalismo y violencia en el País Vasco. El

País Aguilar; adril, 1988 .

•

	

UR A, ikel. "Autodeterminazioa. Estatuen gainetik herriak " . ARRU

aldizkaria, 19 . zkia.; 1993.ko abendua .

•

	

UR A, ikel . "Utopías nacionales y autodeterminación ."

Paz para un pueblo soberano. Herria 2000 Elija ; 1987. (90 . zkia .) .

* VA DI , Teun A. Estructura yfunciones del discurso . Siglo XXI ; adril, 1 .980

(1 .argitalpena) .

* VA DI , Teun A . a Ciencia del Texto . Paidós: Bartzelona, 1983.

* 588



* VA DI , Teun A . etodologías cualitativas de investigación en comunicación de

masas. Contenido de los medios de masas. El estudio interdisciplinario de las
noticias y el discurso

* VA DI , Teun A. Texto y Contexto . Ediciones Cátedra; adril, 1980.

* VI A UEVA, avier. Diccionario Crítico de la Autodeterminación (Pensamiento
Europeo 1750-1919) . Gakoa iburuak; Donostia, 1991 .

* ZA A AI , exuxmari . oxemiren uzta. Euskal prentsa hem proiektua da.
Txalaparta; Tafalla, 1993 .

* g taldea . Réthorique générale. Seuil argitaletxea ; Paris, 1982 .

* 589



VI.2. Azterturiko artikuluak
V 2.1 . onstituzioaren inguruan

VI. 2.1 .1 . Egin

-A IER, . artínez." a Constitución del golpe de estado" (78-XI-12) .

-A I IBIA, iguel de. "Euskadi puede ser un país frustrado" (78-XII-27) .

-A URIZA, Xabier. "Semaforo gorria" (78-XII-9 ; 78-XII-16) .

- AÑUA, avier. "El estatuto: después de 40 años, esto" (78-XII-15) .

- Asamblea acional Popular Galega A -PG, Union do Pobo Galego UPG .

"Galicia tampoco puede aceptar la Constitución" (78-XI-16) .

- AU ESTIA, epa (ElAko militantea) . " as minorías nacionales en Europa" (78-

XI-28) .

- AUZ E DI AIERBE, artin . "Erreferendumari buruz birplanteaketa

orokorra?" (78-XII- 15) .

- AZUR E DI, ose ari; IRI D , osé iguel eta ZUBI AGA, Iñaki .

"Rechazar la Constitución no puede ser una carrera de mítines" (78-XI-2) .

- BARA DIARA , osé Antonio, HASIko komite zentrala ; PE AEZ, Alberto,

AIAko omite ejekutiboa eta GI , Txus, AS -ko militantea. "Ante las

movilizaciones del 17 de noviembre en Euskadi . E CGV, herramienta de la

reforma de Suárez" (78-XI-30) .

- Bizkaiko Emakumeen Asanblada . "El texto constitucional refuerza la

protección de la familia patriarcal . a Constitución consagra la opresión de la

mujer" (78-XI-15) .

* 590



- C T-ko Basauriko Federakunde okala. " a C T ante el referéndum . Boicotear

la Constitución y avanzar hacia la abolición del Estado" (78-XII-1) .

- EA -ko prentsa bulegoa . "P V: o queremos expresar un rechazo global" (78-
XII-3) .

- Egin. "Una constitución para ser rechazada" (78-XI-24) ; "Una constitución
para ser rechazada (II) . a cultura vasca y el euskara, marginados . ( . . .) os
quieren separar de avarra" (78-XII-2) ; "Una constitución para ser rechazada (y
III) . El cheque en blanco de los trabajadores" (78-XII-3) ; " onstituzioari

emandako arbuioaren ondoren" (78-XII-9) ; "Reflexión tras el rechazo" (78-XII-10) .

- ESEIko gazteak . " uventud de ESEI : la Constitución hubiera podido ser
mejor" (78-XII-3) .

- Estatutuaren Proiekturako ESEIko omisioa. "El estatuto de autonomía, un

instrumento que facilite la articulación de Euskadi" (78-XII-13) .

- ETXABE, Tomás, E E- IC. "A los trabajadores se nos pide firmar un cheque
en blanco" (78-XI-8) .

- GU A, osep; PSA -ko omite Ejekutibokoa . " arxismo e independentismo en

la izquierda abertzale" (78-XII-6) .

- I . . . HASIko omite Zentralako kidea. " a manifestación de Herri Batasuna

el 28 de octubre fue necesaria . El P V ha renunciado al independentismo" (78-

XII-8).

- I AZ, . "Después del 28 aumentaron las tinieblas" (78-XI-4) .

- AUREGUI, Gurutz. " os tres nacionalismos" (78-XII-16) .

- ARE A, X. "Constitución, lucha armada y movilización de masas" (78-XI-5) .

- ETA E DIA, Feo, « rtzi» . "El P V, EIA y mi desc alificación" (78-XI-3) ; " rtzi

explica su abandono del Congreso . Carta abierta a los vascos que me votaron"
(78-XI-9) .

* 591



- EZAU , esus. "Esta constitución agrava el problema vasco" (78-XI-29) ; "El

referéndum y sus resultados" (78-)úI-13) .

- I. " I ante el referéndum Constitucional . as libertades plenas y el camino

al socialismo no caben en esta constitución" (78-XI-23) ; "Siete razones para

rechazar el Estatuto" (78-XII-16) .

- PEZ ADA , Emilio; «Beltza» . "Euskadi ante la «normalización europea» (II) .

Todas las fuerzas burguesas pueden ponerse de acuerdo para combatir la

revolución" (78-XI-25) ; "Euskadi ante «la normalización europea» (y 111) . a

resistencia al fascismo democrático puede endurecerse en Euskadi Sur" (78-XI-

26) .

- ARTI EZ A ER, . " a Constitución del golpe de Estado" (78-XI-12) .

- UGI A, uis aría. "El anteproyecto de Estatuto es disglósico, en el

tratamiento del euskara" (78-XII-14) .

- AI DIA. ario. " a izquierda abertzale, camino de altzaga" (78-XI-5) .

- PERA ES ARTETXE, Iosu. " IC ante la Constitución . os obligan a

abstenemos" (78-XI-21) .

- RUIZ CEBERI , Elías. "¿Quién quiere casarse con la Constitución?" (78-XI-

11) .

- SA TA ARIA A SA, Carlos. " a "pasión" de Sabino Arana" (78-XI-26) .

- SAVATER, Fernando . " a obligación de interesarse por la Constitución" (78-

XI-26) .

- ZABA ETA, Patxi. "Al anteproyecto de Estatuto de los parlamentarios .

Enmienda a la totalidad" (78-XII-12) .

- ZUBI E DI, uanjo. "Estatuto de autonomía: no lo pongamos más dificil

todavía" (78-XII-16) .

* 592



VI . 2.1 .2 . Deia

- ~TIÑ . Bihar gaur da izeneko zutabean :"Bi eta bi . . .hiru" (78-XI-23) ;
" egoziaziorik onena : euskaldunak saldu" (78-XI-29) ; "Euzkadiko Plazan" (78-
XII-9); "Euskara ez da dekretoz salbatuko" (78-XII-10) .

-A EZAGA, Arantzazu . "El hombre, el fuero y abarra" (78-XI-25) .

- A EZAGA, Elías. "Y los sueños . . . "(78-XI-9) ; "Carta abierta a un amigo de

adrid" (78-XI-15) .

- A ASAGASTI, Iñaki . 'También eso es violencia" (78-XI-9) ; "El hombre que

entendió al pueblo pequeño" (78-XI-22) .

- ARA BERRI, uis A . " o es serio, don arcelino" (78-XII-6) .

- ARRIZABA AGA, Bernardo de. "Arquímedes y el euskera" (78-XI-17) .

- AZ ARRAGA, oseba, Euzkadi Buru Batzarreko kidea . "El poder, al pueblo"
(78-XI-5) .

- BA FA , Ramón. "Constitución 78 versus Estatuto 36" (78-XII-3) .

- BAR GA, osé a . " a Constitución, avarra y los parlamentarios de UCD"

(78-XI-30) .

- B ETA, Inmaculada. " is razones para la abstención" (78-XI-24) .

- C AVERIA, Carlos. " uestro objetivo" (78-)GI-14) .

- E SEGI, Antton eta ARRAZ, ikel . " onstituzio hau derogaturik geratzen
da (I)" (78-XII-16) ; " onstituzio hau derogaturik (y II)" (78-XII-17) .

- E SEGUI, oseba. "Para volver a reír, cantar y amar" (78-XII-28) .

* 593



- EZAU , esus. "Esta constitución agrava el problema vasco" (78-XI-29) ; "El

referéndum y sus resultados" (78-XII- 13) .

- I. " I ante el referéndum Constitucional . as libertades plenas y el camino

al socialismo no caben en esta constitución" (78-XI-23) ; "Siete razones para

rechazar el Estatuto" (78-XII-16) .

- PEZ ADA , Emilio; «Beltza» . "Euskadi ante la «normalización europea» (II) .

Todas las fuerzas burguesas pueden ponerse de acuerdo para combatir la

revolución" (78-)U-25) ; "Euskadi ante «la normalización europea» (y III) . a

resistencia al fascismo democrático puede endurecerse en Euskadi Sur" (78-XI-

26) .

- ARTI EZ A ER, . " a Constitución del golpe de Estado" (78-)ü-12) .

- UGI A, uis aría. "El anteproyecto de Estatuto es disglósico, en el

tratamiento del euskara" (78-XII-14) .

- AI DIA. ario . " a izquierda abertzale, camino de altzaga" (78-XI-5) .

- PERA ES ARTETXE, Iosu. " IC ante la Constitución . os obligan a

abstenernos" (78-)U-21) .

- RUIZ CEBERI , Elías. "¿Quién quiere casarse con la Constitución?" (78-XI-

11) .

- SA TA ARIA A SA, Carlos . " a "pasión" de Sabin Arana" (78-XI-26) .

- SAVATER, Fernando . " a obligación de interesarse por la Constitución" (78-

XI-26) .

- ZABA ETA, Patxi. "Al anteproyecto de Estatuto de los parlamentarios .

Enmienda a la totalidad" (78-XII-12) .

- ZUBI E DI, uanjo. "Estatuto de autonomía: no lo pongamos más difícil

todavía" (78-XII-16) .

* 592 *



VI. 2.1 .2. Deia

- ~TIÑ . Bihar gaur da izeneko zutabean :"Bi eta bi . . .hiru" (78-XI-23) ;
" egoziaziorik onena : euskaldunak saldu" (78-XI-29) ; "Euzkadiko Plazan" (78-
XII-9) ; "Euskara ez da dekretoz salbatuko" (78-XII-10) .

-A EZAGA, Arantzazu . "El hombre, el fuero y abarra" (78-XI-25) .

- A EZAGA, Elías. "Y los sueños . . . "(78-XI-9) ; "Carta abierta a un amigo de

adrid" (78-XI-15) .

- A ASAGASTI, Iñaki . "También eso es violencia" (78-XI-9) ; "El hombre que

entendió al pueblo pequeño" (78-XI-22) .

- ARA BERRI, uis A. " o es serio, don arcelino" (78-)(II-6) .

-ARRIZABA AGA, Bernardo de. "Arqu medes y el euskera" (78-XI-17) .

- AZ ARRAGA, oseba, Euzkadi Buru Batzarreko kidea . "El poder, al pueblo"

(78-)U-5) .

- BA FA , Ramón. "Constitución 78 versus Estatuto 36" (78-XII-3) .

- BAR GA, osé a . " a Constitución, avarra y los parlamentarios de UCD"

(78-XI-30) .

- B ETA, Inmaculada. " is razones para la abstención" (78-XI-24) .

- C AVERIA, Carlos . " uestro objetivo" (78-)UI-14) .

- E SEGI, Antton eta ARRAZ, ikel . " onstituzio hau derogaturik geratzen

da (I)" (78-XII-16) ; " onstituzio hau derogaturik (y II)" (78-XII-17) .

-E SEGUI, oseba. "Para volver a reír, cantar y amar" (78-XII-28) .

* 593



- ERRE A, dei . Agermen izeneko zutabean: "El Roble dormido" (78-XI-30) ; "El

Rey y los Fueros" (78-XII-22) .

- GARAI ETXEA, Carlos, Euzkadi Buru Batzarreko lehendakaria . " a salud

del P V" (78-XII-16) .

-G IRIA. "Arana Goiri'tar Sabin" (78-XI-17) .

- I USGARRIA. "¡¡¡ Pasen, señores, pasen 111" (78-XII-5) .

- IRIARTE, osé uis. "Algunas claves para afrontar nuestro futuro inmediato

(I) . Reafirmar lo vasco ; denunciando lo extravasco y negando lo antivasco" (78-

XI-10); "Algunas claves para afrontar nuestro futuro inmediato (II) . os vascos,

ante el referéndum constitucional" (78-XI-11) ; "Algunas claves para afrontar

nuestro futuro inmediato (y III) . Unidad de acción de todas las fuerzas vascas

amantes de la libertad" (78-XI-14) .

- IRISARRI, osé uis de. "Sobre las declaraciones de uan Iglesias. El Gobierno

Vasco, víctima del cambalache" (78-XI-19) ; "El búfalo que se parecía a

Beethoven . .. o las generalidades de Don Felipe" (78-XII-8) ; " os números rojos del

Referéndum en Euzkadi" (78-XII-13) .

- IRU , anuel de. "El beso de Sabino" (78-)U-24) .

- RR, E. " esedez, oraingoan bateral l" (78-XI-24) .

- A UA ZARA D A, osé ari . "Unas cuentas electorales que no casan"

(78-)(II-14) .

- ARTI EZ EU DA, uan osé ; RT-ko Euzkadiko omite azionalako

kidea . "Calabazas para ellos, entre nosotros unidad" (78-XI-3) .

- RUIZ CEBERI , Elías. "Algunas razones para la abstención" (78-XI-8) ; " as

misiones constitucionales" (78-XI-16) ; " os problemas se resuelven, no se

combaten" (78-XI-18) ; " a abstención : lo contrario del anonimato" (78-XI-21) ;

" as Papeletas" (78-XI-26) ; "El anuncio más televisado" (78-XII-1) .

* 594



- RUIZ DE ABUE AGA, osé Ignacio . "El referéndum en Euzkadi :

aproximación sociológica . Aunque hayamos ganado" (78-XII-29) ; "El referéndum

en Euzkadi : aproximación sociológica (II), Euzkadi: factoide político" (78-XII-30) ;

"El referéndum en Euzkadi : aproximación sociológica (III) . El revés de la trama"

(78-XII-31) ; "El referéndum en Euzkadi : aproximación sociológica (y IV) . Ator,
ator, etxera" (79-I-3) .

- SARRIA ITURREGUI, uan a . "Eta orain zer?" (78-XI-5); "Ez bata ez bestea"
(78-XI-22) .

- SCHEIF ER, osé Ramón. "Cansancio, escepticismo" (78-XI-16) ; "Reto del

ministro o llamada al derecho" (78-XI-23) ; "¡ A trabajarl" (78-XII-7) ; "¡A ver si venl"
(78-XII-10); El Problema Vasco . De la comprensión al reconocimiento del derecho

(o la comprensión e incomprensiones de Gil Robles)" (78-XII-27) .

- U ZUETA, ichel . "Ejercitarse en la democracia" (78-XII-17) .

- URIARTE, avier de. "Abstención: razones de una actitud" (78-XI-26) .

VI.2.2 . Estatutuaren inguruan

VI.2.2 .1 . Egin

- A. B. "Estatuto General de Estado vasco" (79-X-24)) .

- AIZPURUA, Itziar; G R STIDI, okin. "Con el estatuto de adrid, todos a una

contra Hem Batasuna" (79-X-24) .

-AIZPURUA, osu. " os buitres esperan el referéndum" (79-X-24) .

-A RTA, okin. "Economía vasca y Estatuto" (79-X-20) .

-A ERAU , E. "Estatutuarekin kr1si ekonomikoa gainduko da" (79-X-18) .

* 595



- A URIZA, Xabier. "Semaforo Gorria " : (79-X-5) ; (79 -X -7) ; 79-X-19; 79-X-21 ;

"Zerrenda historikoa" (79-X-26); (79-X-28); (79-X-3 1) ; (79-XI-2) .

- ASTUY, on, A V-historikoaren idazkari nagusia . "Estatuto de Gernika, un

alto en el camino" (79-X-4) .

- Autogestioaren aldeko taldea . "El Estatuto de la oncloa pretende

estrangular el avance hacia el socialismo" (79-X-24) .

-BA , Ramón. "El derecho de autodeterminación" (79-X-26) .

-BARRES I, I. "«Vive le Québec libre» que la autonomía le oprime" (79-X-3) .

- CASTAÑ S, . R. "Después del Estatuto, ¿qué?" (79-X-23) .

- CASTE A , Rafael. "Epístola a los cirineos" (79-X-24) .

- CASTE S ARTECHE, osé anuel. 'Y sin el estatuto de Gernika, ¿qué?' (79-

IX-27) .

- CASTE S ARTECHE, iguel. "A los burukides" (79-X-6) ; "Contestación a un

artículo de «El Diario Vasco», firmado por Pertinaz" (79-X-23) .

- EGEA, osé uis. " oko janaria dela eta" (79-X-14) .

- ElAko militante ohiak "Tres necesidades : abandonar EIA, sumarnos al frente

anti-Estatuto, construir el partido de clase" (79-X-24) .

- ETA- -ko 55 preso eta independiente bat . "Desde Soria al Pueblo Vasco" (79-

IX-30) .

- ETXEBARRIA, . R. "Euskara gaixorik, bai eta estatutuarekin ere" (79-X-13) .

- Euskadiko Ezkerra . "Carta al PS E" (79-)U-8) .

- Gipuzkoako Amnistiaren aldeko Batzordeak . "Estatuto y amnistía" (79-X-19) .

* 596



- IBARGURE , Antton. "¿Qué suerte espera a los trabajadores con el Estatuto?"

(79-X-20) .

- IRAZUSTA, Peli. "Con el estatuto todos al cielo" (79-IX-29) .

- IZETA, Andoni. "Demasiado cinismo" (79-1X-22) .

- as-eko Emakumeen Taldea. "De tal palo tal astilla" (79-X-13) .

- RTA, . " a batalla que nos espera" (79-XI-14) .

- ETA E DIA, Fco ., rtzi. "El Estatuto y los tres marcos de actuación política"

(79-X- 18) .

- EZAU , esús. ¿Quién ha ganado? (79-X-31) .

- PEZ DE ADA A, Patxi. " os colaboradores, los titiriteros y las comparsas"

(79-X-12) .

- . G. " a nacionalidad en el estatuto nacional de autonomía" (79-X-17) .

- ARTU , . "Un asalariado lee el estatuto" (79-X-19) .

- Z , Telesforo. "Por una sola vez, carta abierta a nuestros detractores"

(79-X-24) .

- RE ASE SI , skar. )Qué cinismol" (79-X-5) .

- UGI A, uis a . "El euskara desautoriza nuestro abertzalismo" (79-)u-2) .

- UÑEZ, uis C. " a abstención no siempre es pecado" (79-IX-26) ; "Hazienda

autonomoa" (79-X-11) .

- ihuka, Bizkaiko Emakume Abertzaleen Taldea. "El Estatuto de Gernika

perpetúa la opresión de la mujer" (79-X-23) .

- IVARES, Rosa. "Señor presidente" (79-X-10) ; "Reforma política a la vasca"

(79-X-18) .

* 597



- A URIZA, Xabier. "Semaforo Gorria" : (79-X-5) ; (79 -X -7) ; 79-X-19; 79-X-21 ;

"Zerrenda historikoa" (79-X-26) ; (79-X-28) ; (79-X-3 1) ; (79-XI-2) .

- ASTUY, on, A V-historikoaren idazkari nagusia . "Estatuto de Gernika, un

alto en el camino" (79-X-4) .

- Autogestioaren aldeko taldea . "El Estatuto de la oncloa pretende

estrangular el avance hacia el socialismo" (79-X-24) .

- BA , Ramón. "El derecho de autodeterminación" (79-X-26) .

- BARRES I, I. "«Vive le Québec libre» que la autonomía le oprime" (79-X-3) .

- CASTAÑ S, . R. "Después del Estatuto, ¿qué?" (79-X-23) .

- CASTE A , Rafael . "Epístola a los cirineos" (79-X-24) .

- CASTE S ARTECHE, osé anuel. "Y sin el estatuto de Gernika, ¿qué?" (79-

IX-27) .

- CASTE S ARTECHE, iguel. "A los burukides" (79~X-6) ; "Contestación a un

artículo de «El Diario Vasco», firmado por Pertinaz" (79-X-23) .

- EGEA, osé uis. " oko janaria dela eta" (79-X-14) .

- ElAko militante ohiak 'Tres necesidades: abandonar EIA, sumarnos al frente

anti-Estatuto, construir el partido de clase" (79-X-24) .

- ETA- -ko 55 preso eta independiente bat. "Desde Soria al Pueblo Vasco" (79-

IX-30) .

- ETXEBARRIA, . R. "Euskara gaixorik, bai eta estatutuarekin ere" (79-X 13) .

- Euskadiko Ezkerra. "Carta al PS E" (79-)U-8) .

- Gipuzkoako Amnistiaren aldeko Batzordeak . "Estatuto y amnistía" (79-X-19) .

* 596



- IBARGURE , Antton. "¿Qué suerte espera a los trabajadores con el Estatuto?"
(79-X-20) .

- IRAZUSTA, Peli. "Con el estatuto todos al cielo" (79-IX-29) .

- IZETA, Andoni. "Demasiado cinismo" (79-IX-22) .

- as-eko Emakumeen Taldea. "De tal palo tal astilla" (79-X-13) .

- RTA, . " a batalla que nos espera" (79-XI-14) .

- ETA E DIA, Fco ., rtzi. "El Estatuto y los tres marcos de actuación política"

(79-X- 18) .

- EZAU , esús. ¿Quién ha ganado? (79-X-31) .

- PEZ DE ADA A, Patxi. " os colaboradores, los titiriteros y las comparsas"

(79-X-12) .

- . G. " a nacionalidad en el estatuto nacional de autonomía" (79-X-17) .

- ARTU , . "Un asalariado lee el estatuto" (79-X-19) .

- Z , Telesforo. "Por una sola vez, carta abierta a nuestros detractores"

(79-X-24) .

- RE ASE SI , skar. "¡Qué cinismo!" (79-X-5) .

- UGI A, uis 8. "El euskara desautoriza nuestro abertzalismo" (79-XI-2) .

- UÑEZ, uis C. " a abstención no siempre es pecado" (79-IX-26) ; "Hazienda

autonomoa" (79-X-11) .

- ihuka, Bizkaiko Emakume Abertzaleen Taldea. "El Estatuto de Gernika

perpetúa la opresión de la mujer" (79-X-23) .

- IVARES, Rosa. "Señor presidente" (79-X-10) ; "Reforma política a la vasca"

(79-X-18) .

* 597



- TEGI, Imanol. "De las competencias del País Vasco" (79-X-16) .

- PAREDES, ikel. "Al «viento de libertad» no lo detiene un estatuto" (79-IX-23) .

-RA DE A I IBIA, . " a abstención y el voto negativo" (79-X-24) .

- RA S, Agustín, A A. "El Estatuto de Gernika refuerza y consolida el poder

de la burguesía" (79-X-25) .

- REA URRUTIA, oxe. "«Eso» de Gernika" (79-X-19) .

- RE D , uan osé, Saseta Batailoiko gudari ohia . "A los gudaris del 36"

(79-X-11) .

- RUIZ, ertxe. "El Estatuto de Gernika: una salida capitalista al problema

nacional" (79-X-21) .

- SAR EIS, . "Una llamada del Consejo General "vasco" a r. Carter" (79-X-

25) .

- SU I BIDE, epa. " os intelectuales vascos y el estatuto" (79-X-27) .

- TXI ARDEGI. "Iruri-tik Itzultzean" (79-X-9) .

- UGA DE, Alex. "Antiguos métodos, nuevos fraudes" (79-XI-3) .

- URRU U EGI, on. "El servicio militar y el estatuto de Gernika- oncloa" (79-

X-22) .

-VA E, . "Independentismo y fueros" (79-XI-13) .

- XA ARD , . "El Estatuto de la oncloa es una sentencia de muerte para el

euskara" (79-X-24) .

-ZABA EGUI. "El circo de los vencedores" (79-XI-1) .

- ZABA ETA, Patxi. " usticia vasca, Injusticia del Estatuto" (79-X-24) ;"Con el

Estatuto, avarra jamás" (79-X-24) .

* 598 *



- ZI UAGA, Txomin, HASIko Idazkari agusia. "A propósito de una consulta

democrático-vergonzante" (79-XI-7) .

VI.2.2 .2. Deia

- AGUIRRE, epa de. "Estatutoari bai" (79-X-17) .

- A EZAGA, Arantzazu "El ideal que se realiza" (79-XI-10) .

- A EZAGA, Elías. "25 de ctubre de 1839" (79-X-25) .

-A U ARRIZ, B . " os burgueses y la revolución" (79-X-11) .

-ARE AS, . "Zergatik bail" (79-X-20) .

-ASIER. " el Estatuto o la frustración" (79-X-24) .

- AYASTUY, . . "El capitalismo, el empresario y el estatuto vasco" (79-XI-2) .

- BERAZA, . .; Partido de los Trabajadores de Euzkadi alderdiko omite

Ejekutiboa. "E1 estatuto y el orden público" (79-IX-26) .

- B RDEGARAI, epa. Palco de prensa izeneko zutabea: " a palabra de los

emigrantes" (79-X-24) .

- CA TERA, . . PCE-EP -ko omite Ejekutiboa . " as relaciones laborales y el

Estatuto de Autonomía" (79-X-2) .

- CASTE S ARTECHE, . . "Hacia el futuro" (79-X-20) .

- Deia . "Contra el miedo - Ez dezagun etsi" (79-IX-20) ; "Alderdi eguna de la

responsabilidad - Gaurko eginkizuna" (79-IX-30) ; "El fondo de la trama - Ez ta

ezl" (79-IX-25) ; "Guerra sucia, juego limpio - Gizabidea" (79-X-3) ; "El Papa

Wotjtyla también habló para Euzkadi - Bakezko hitzak" (79-X-7) ; "Un envite

para el futuro - Ataurrean" (79-X-14) ; " peración miedo - ndarrak" (79-X-19) ;

" os dos frentes antiestatuto" (79-X-21) ; " os que no van a votar también van a

votar - Etorkizuna Erabakikizun" (79-X-24) ; "Sí-Bai - Iritsi da eguna" (79-X-25) ;

" a paz empieza hoy - Bake-bidea" (79-X-26) ; " a nueva frontera - Hori, ezl" (79-

* 599



X-30); "Euzkadi : hora cero - Abiaburuan" (79-XI-11) ; "Ese no es el camino - Eten

gabe" (79-XI-15) .

- E IA DE, uan. "Zer da Estatutoa?" (79-X-25) .

- E SEGUI DRI Z A. " oven vasco pregunta siempre por qué" (79-X-20) .

- GARCIA A , Félix. "Un camino abierto" (79-X-23) ; "Después del

referéndum del Estatuto . Reconciliación, pesimismo y esperanza" (79-X-27) .

- HER A D E A, I. "Carlos Garaikoetxea, "Un vasco de avarra" (79-X-25) .

- IRAZABA , ulio ; Euskal omunistak (PCT) alderdiko Batzorde azionala .

"Clases sociales, Hacienda pública y Estatuto de Autonomía" (79-1X-27) .

- IRISARRI, osé uis de. "Al final, todos diremos "bai" al Estatuto de Gernika (y

IV)" (79-IX-20) ; " as piedras en el tejado ajeno" (79-X-21) .

- IRU E IZA DE, Pello ; apar Buru Batzarreko lehendakaria . " avarra ante

el Estatuto de Gernika" (79-X-23) .

- ETA E DIA, orge, PCE-EP -koa. " a enseñanza en el Estatuto" (79-IX-21) .

- IZU DIA, . . ; Euskadiko Ezkerra. "Euskadigintzarik ezin da Estatututik

hasita ez bada" (79-IX-29) ; "Condición previa y necesaria" (79-X-5) .

- RA, . . 'Valoración económica del Estatuto de Autonomía" (79-IX-20) .

- TEIZA, . "Para ,HB a aventura puede ser loca pero el aventurero debe ser
cuerdo" (79-X-18) .

- PE AY R ZC , . "Ante el referéndum" (79-X-19) .

- QUERE ETA ZUBIA, Elías, Alderdi arlistako Gipuzkoako Idazkari politikoa .

"Estatuto y control del orden público" (79-IX-22) .

- RUIZ CEBERI , Elías. "Ya estoy haciendo la maleta" (79-X-4) ; "El instante de

las urnas" (79-X-24) ; "¿Referéndum de "corte franquista"?" (79-XI-6) .

* 600



- SA ARTI , . "Bai Estatutuari" (79-X-24) .

- SCHEIF ER, . R. "Del corazón y de la cabeza en los vascos" (79-IX-23) ; "De la

"contradicción" y "suma progresiva" como método y como objetivo" (79-X-7) ; "Del

"purismo" y "maniqueísmo" en los planteamientos" (79-X-12) ; "De la "verdad" y

"honestidad" en la información y propaganda (y II)" (79-X-17) ; "Razones de una

abstención" (79-X-25) ; "Fiesta: 'Techo mínimo" (79-X-31); "Saber perder y hacer

ganar al pueblo" (79-XI-8) .

- UGA DE, artin de. "Autonomía, Estatuto y democracia" (79-IX-22) ;

Irainaren dialektika ustela" (79-X-11) ; "El camino del Estatuto de Gernika" (79-

X-25) .

- U ZUETA, itxel. "Euzkadin, ezaren billa (Una historia de brujas)" (79-X-24) .

- URIARTE, Teo . "A espaldas del pueblo" (79-IX-23) .

* 601









Ezin amaitu doktorego-test hau azken hileotan Gernikako Autonomi

Estatutuaren Inguruan gertatu den polemika aipatu gabe . I E delako enplegu-

institutuari buruzko transferentzien krisiak testu autonomikoa bide itxian sartu

dela agerian utzi du, ose Elorrieta E A sindikatuko idazkari nagusiak azaldu

duenaren arabera.

« a explicitación de la negativa a cumplir el bloque socio-laboral del

Estatuto de Gernlka ha levantado acta de que el Estatuto ha entrado en

vía muerta». 1

Era berean, eta krisialdi honekin lotuta, E A eta AB euskal sindikatuek

esparru juridiko berriaren beharra azaldu dute . Zentzu honetan, bigarren

trantsizioaz hitz egin dute, diktaduraren ondorengo prozesuan sorturiko

erakundeak gaindituko lituzkeen esparru juridikoa aldarrikatuz .

« ás allá de las palabras, más allá de los discursos, tenemos que

entrar en la segunda fase de la transición, en la que reformulemos los

contenidos del autogobierno y, lo que no es menos importante, seamos

capaces de conseguir el marco jurídico que lo garantice» .2

Iritzi bera azaldu zuen . . Gómez lanosek alderdi-egunaren bezperan,

"El nacionalismo vasco en la encrucijada: la autodeterminación en

marcha" izenburuko artikuluan . Artikulugile honen ustez, EA ri dagokio nahi

duen estrategia politikoa aukeratzea: Gemikako Estatutua sakontzen jarraitzea

ala esparru politiko berria zabaltzea .

«El P V debe acelerar el proceso interno de reflexión sobre el alcance

dei estatuto de Guernica y las causas profundas de los incumplimientos y

sacar todas las conclusiones . (. . .) debe meditar sobre la conveniencia de

mantener o no su estrategia de desarrollo del mismo, o de superar este

marco proponiendo una alternativa si es necesario,.3

1 E RRIETA, osé. 'Vamos a luchar por el autogobierno que queremos"; Dela, 97-X-5 .
2 Ibid .
3 Deia; 97-IX-27 .



Halaber, eta independentziaren aukera galdu gabe, EA gai horretaz argi

agertu behar dela dio Gómez lanosek aipaturiko artikulu berean . Pasarte

honetan, EA k egoera ezberdinel egokitzeko duen erraztasuna agerian utzi du

idazleak, alderdi jeltzaleari zalantzagarritasunik gabeko jarrera har dezan del

eginez:

4 Ibid .
5 Ibid.
6 Dela; 97-IX-27 .

«Al P V ya no le queda mucho más tiempo para dudar de su táctica o

de su estrategia independentista (. . .) Su problema como desde su creación

sigue siendo el de su identidad y su adaptación a las realidades

cambiantes a lo largo de estos 60 años. . r.4

Baina, Gómez lanosen ustez, independentziaren eskariaren inguruan

indarrak bildu beharko lirateke, prolektu anitz batean, horrek eduki politikoak

aldatzea ekarri aryen. Hau da, idazle honen ikuspuntutik independentziak ez

luke esanahi politikorik izango, baizik eta gobernu-era litzateke .

«Euskadi puede ser independiente porque la dificultad reside más

en el cómo, y en los contenidos sociales y políticos con que dotaríamos al

nuevo ente territorial para hacer adherir para su desarrollo al mayor

número de gente, que otra cosa .. .r . 5

"Una angustiosa reflexión sobre Euskadi" lzenburuko artikuluan

iguel Pérez Turradok azaldu duenez, kr1sialdiaren sakonean, diktaduran,

euskai abertzaleak blltzen zituen elementu subjektiboa galdu izana dago . Hots,

beraren ustez, zatiek -arazo partzialek- prolektu abertzalearen osotasuna

ordezkatu dute, eta horrekin batera naziotasuna ere bigarren planoan geratu da .

x(. . .) no tenemos espíritu de nación vasca, nos falta o hemos perdido

lo que nos aglutinaba en la dictadura, todo lo que significaba Euskadi con

mayúsculas, nos hemos convertido en unos defensores a ultranza de lo

pequeño olvidando lo fundamenta ».6



Hori dela eta, euskal sindikatuek gizartearen protagonismoa aldarrikatu

dute erakundeen gainetik . azlo-prolektuan herriak -subjektuak- arlo

guztietan duen Indarra goraipatu dute, abertzaletasun politikoaren diskurtsoan

askotan agertu den legez .

«En esta nueva fase, la estrategia no puede descansar en lo

institucional, porque lo institucional está al servicio de la construcción

nacional y no a la Inversa . Siempre nuestra fuerza ha estado en la

sociedad, en organizaciones de diversa índole, en los pueblos, en los

objetivos sectoriales por los que hemos trabajado (ikastolas, euskara. . .)». 7

Hala ere, diskurtso iraultzailea dela eman arren, osé Elorrietak

proiektuaren inguruan «gehiengo berriak» bildu behar direla esan du, kriterio

koantitatiboak nagusituz . Horretarako, moderazioa aldarrikatzeaz gain, burruka

armatua gaitzetsi du.

«cerrando viejas heridas, aparcando discursos agónicos,

abriéndonos con un talante los más alejados posible de cualquier atisbo

sectario. (. . .) Este horizonte sólo es posible en una Euskadi sin lucha

armada» . 8

rlsiaidi honetan agerian utzi den beste ezaugarria, honako hau Izan da

E A eta EA tik, krisialdiaren arrazoia ez da Estatutuan bilatu behar, honen

irakurketan baizik. Hots, Gernikako testua ez da gaiztoa, Estatuak egindako

irakurketa, aldiz, bai. Estatuaren estrategia okerrak porrotera eraman du bide

autonomikoa, ez beste inork.

Roman Sodupek argi utzi zuen Idela hau "Aniversario para la reflexión"

lzenburuko iritzi-artikuluan :

«En su día este pueblo apostó por el Estatuto de Gernika y no cabe

duda que el nivel de autogobierno que así se hizo posible ha dado a las

7E RRIETA, . Alpaturiko artlkuluan . Deia; 97-X-5 .
8 Ibid.
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guztletan duen indarra goraipatu dute, abertzaletasun politikoaren diskurtsoan

askotan agertu den legez.

«En esta nueva fase, la estrategia no puede descansar en lo

institucional, porque lo institucional está al servicio de la construcción

nacional y no a la inversa. Siempre nuestra fuerza ha estado en la

sociedad, en organizaciones de diversa índole, en los pueblos, en los

objetivos sectoriales por los que hemos trabajado (ikastolas, euskara .. .> . 7

Hala ere, diskurtso iraultzailea dela eman arren, osé Elorrietak

proiektuaren Inguruan «gehiengo berrialc» bildu behar direla esan du, kriterio

koantitatiboak nagusituz . Horretarako, moderazioa aldarrikatzeaz gain, burruka

armatua gaitzetsi du .

«cerrando viejas heridas, aparcando discursos agónicos,

abriéndonos con un talante los más alejados posible de cualquier atisbo

sectario . ( . . .) Este horizonte sólo es posible en una Euskadi sin lucha

armada». 8

risialdí honetan agerian utzl den beste ezaugarria, honako hau izan da:

E A eta EA tik, kr1sialdiaren arrazola ez da Estatutuan bilatu behar, honen

irakurketan baizik . Hots, Gernikako testua ez da gaiztoa, Estatuak egindako

irakurketa, aldiz, bai . Estatuaren estrategia okerrak porrotera eraman du bide

autonomikoa, ez beste Inork.

Roman Sodupek argi utzi zuen idela hau "Aniversario para la reflexión"

izenburuko iritzi-artikuluan:

«En su día este pueblo apostó por el Estatuto de Gernika y no cabe

duda que el nivel de autogobierno que así se hizo posible ha dado a las

7E RRIETA, . Aipaturiko artikuluan. Deja ; 97-X-5 .
8 Ibid.



administraciones vascas competencias sobre un gran número de temas (. . .)

Creo que ahí reside, precisamente, la resistencia de los poderes del Estado

a desarrollar el Estatuto. .9

Hain zuzen ere, krisialdiaren haslera-puntutzat aurkeztu den I E en

transferentzla izan da porrotaren eragilea, Deiako " a indignación por la

negativa al I E vasco" izenburuko editorialean azaldu denez :

«El artículo 18, apartado 2, del Estatuto de Gernika prevé las

competencias del País Vasco en materia de Seguridad Social, (. ..) Dieciocho

años de retraso, de "marear la perdiz" desde adrid y desde las

sucursales centralistas de Euskadi, arruinan cualquier autoridad moral o

margen de sugestión para seguir frenando esta reivindicación amparada

por la ley, (. . .)».lo

Iritzi bers azaldu zuen Arzalluzek azken alderdi-egunean, 1997ko irailaren

28an. Hala ere, líder jeltzalea Gernikako Estatutua garatzearen aide agertu zen,

sozialistek eta popularrek jarritako oztopoak gaindituz .

«Y ahora hemos averiguado explícitamente lo que sospechábamos,

que no ya en la caja de la Seguridad Social, sino en la transeferencia con

recaudación del I E , o no pueden o no quieren hacer esa transeferencia,

tal como están las prioridades. o se ha roto nada, simplemente, hemos

comprobado que si no pueden desarrollar el Estatuto, nuestro apoyo cae de

por sí. o hemos roto nada ni hemos fallado nosotrose. 11

. Perez Turrado ere Gernikako Estatutua bere osotasunean garatzearen

aide agertu da, azken hileotako eztabaldan .

« uestra lucha no tiene que estar entre nosotros, entre bizkainos,

alaveses, gipuzkoanos, navarros o vecinos de Iparralde, todos somos

miembros de un País que tenemos que terminar de construir, luchando

9 Dela ; 97-IX-27.
10 Deia; 97-X-2 .
11ARZA UZ, Xabier. Sailburuan; Alderdi Egunean. 97-IX-28 .

* IV



cada día por un mayor autogobierno, por un desarrollo pleno y total del

estatuto de Gernika».12

Bere adierazpen publikoetan, ose Antonio Ardanza lehendakariak

Estatutua tresna baliagarria dela eta, aldi berean, osatu beharra dagoela esan

du . Alde batetik, Estatutua euskal herritarren biltokia zela, eta, bestetik,

kontsentsu bera lortuko duen itun berrria lortzea zafia ikusten duela adierazi du

Ardanzak. Hala ere, lege autonomikoa ez betetzeak euskal gizartearen

disgregazioa ekarriko lukeela esan zuen irailaren 26an, egebiltzarreko politika

orokorreko eztabaidan :

« (el Estatuto) es el acuerdo que nos une a la mayoría de los vascos.

Va a ser difícil que tantos vascos coincidan fuera de ese pacto. (. . .) si en la

adhesión al Estatuto se ha asentado nuestra convivencia, la desafección

respecto de él o su incumplimiento prolongado acabarán acarreando

nuestra disgregación». 13

Esan dugunez, krisialdiaren hasiera-puntua I E en transferentziak izan

dira. Hain zuzen ere, enplegurako estrategia estatuko gobernuaren esku gelditzea

Izan da, era berean F RCE lan-hezkuntzarako proiektuan estatuko

sindikatuek soilik parte hartu ahal izateak areagotu duen auzia . Horregatik

guztiagatik, zatiketa nabarla izan da sindikatugintzan : estatuko sindikatuak

UGT, CC eta US batik bat- aide batetik, eta euskal sindikatuak - AB

eta E A-, bestetik. Horrekin lotuta, eztabaida honetan euskal frontearen

beharra aldarrikatu dute artikulugile batzuek estatu-estrategia batuaren

aurrean :

Beraz, sindikatuen batasuna ezezik, Roman Sodupek abertzaletasun

moderatu edo Instituzionalaren ordezkoak diren EA eta EA alderdien batasuna

ere aldarrikatu du:

1 Dela; 97-IX-27. Aipaturiko artikuluan .
13 ARDA ZA, . A. 97-IX-27an Delan jasotako adierazpenak .
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«. ..sería deseable que los nacionalistas de EA -P V y de EA

fuéramos capaces de sumar nuestros votos en las elecciones . a relación

de fuerzas resultante cambiará de manera sustancial el enfoque de las

políticas a diseñar tanto en relación con el Estado como para la

normalización interna de Euskadl» . 14

osé Elorrietak, E Ako idazkariak ere, batuketaz hitz egin du. Elorrietak

baldintza bat jarri du prozesu horretan baztertua ez izateko: legitimotasun

demokratikoa onartzea, alegia.

«(. . .) necesitamos la suma (. . .) El proyecto de construcción nacional

tiene fases pendientes de las que no podemos ni debemos excluir a nadie,

en las que sin complejos tenemos que compartir todos los demócratas

vascos, es decir, con quienes aceptan que nuestra soberanía reside en la

voluntad mayoritaria de los ciudadanos y ciudadanas de Euskal

Herria» . 15

Euskal abertzaletasunaren batasuna ere azaldu du ose uis Gómez

lanos idazleak "El nacionalismo vasco en la encrucijada: la

autodeterminación en marcha" izenburuko artikuluan . Abertzale

demokratikoen blokeaz art aryen, idazle honek ez du E A en .partaidetasuna

baztertu .

«El P V debe buscar el reforzamiento del bloque nacionalista

democrático. (. . .) El marco resultante de dicho proceso convergente

concluirá con una organización pluralista, operativa y moderna . (. . .) El

nacionalismo democrático debe exigir inistentemente que el resto de las

fuerzas políticas, incluidas el mundo dei V, hagan lo mismoo.16

Deiako " a indignación de oir la negativa al I E vasco" izenburuko

artikulu editorialean ere euskal bloke baten legitimitatea aldarrikatu zuen

egunkariak .

14 Deia; 97-IX-27 . Aipaturiko artikuluan.
15 Deia; 97-X-5 . Aipaturiko artikuluan.
16 Deia; 97-IX-27 .



« as transferencias negadas de empleo (I E ) y Seguridad Social a

Euskadi van a ser el catalizador que precipite un nuevo bloque

reivindicativo vasco con toda legitimidad y fuerza moralr17

Beraz, argi dagoenez, euskal abertzaleen batasuna aldarrikatu arren.

guztietan aurreko baldintza jarri da: bide Instituzionalaren onarpena, edo,

idazleen esanetan, «bide demokratikoaren» zilegitasuna onartzea, biolentziatik

eta bide ez-instituzionaletatik bereizteko ahaleginetan .

«Ese asunto no tiene nada de célebre terrorismo y, al contrario, será

ta piedra de toque de la "unidad de los demócratas"» 18

Eztabaida honetan ere . azpimarratzeko kontraesana gertatu da: euskal

abertzaleek Estatutuaren egunean Gernikan esparru juridiko bernia

aldarrikatzen zuten bitartean, Estatuko erakunde eta alderdi politikoek lege

autonomikoaren urteurrena ospatu zuten, batzuek -gaur egun PP alderdiaren

barruan kokatuta dauden askok- 1 .979an testu autonomikoari ezetz esan

arren .

osé Elorrietak agerian utzi du kontraesan hori 'tramos a luchar por el

autogobierno que queremos" izenburuko artikuluan:

«Un Estatuto mutilado es otro Estatuto, justo el que en el colmo del

sarcasmo defienden ahora los centralistas como el lugar común de los

vascos/as».19

Amaitzeko. Estatutuaren mugapenaren auziak onstituzloaren

erreformaren eztabaida zabaldu du, "E A, E A por do viene" Izenburuko

artikuluan Antonio Alvarez-Solisek aurreikusi duen legez :

17 Dela; 97-X-2.
18 Ibid .
19 Deia; 97-X-5.

«El hecho abre la puerta de par en par a una realidad de la que

tozudamente casi nadie quería hablar : que el Estatuto de Gernika ha



20 Dela; 97-X-20 .

cubierto ya la etapa que históricamente le correspondía y, sobre todo, que

la Constitución española resulta un Instrumento Inválido para generar

vida política en común. Es más, o se cambia la Constitución o entraremos

en una fase acelerada de corrosión del marco instiucional (. . .) la

Constitución está muerta».20
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