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Hitzaurrea 
 
Ia hogei urte pasatu dira ‘Euskal nazionalismoa eta nazio lurraldea’ idazten hasi 
nintzenetik, eta bitartean gauza batzuk aldatu dira, eta besteak ez hainbeste.  
Ordu hartan bi arrazoi nagusik eta baldintza batek bultzatu ninduten gai hori 
lantzera. Arrazoietako bat zera zen, Euskal Herrian bizi izanda, Euskal Herriko 
nazionalismoaz zein lanketa mugatua zegoen harritzen ninduen. Bigarren 
arrazoia, Geografia politikoaren esparruan, Euskal Herriaz zerbait esan 
zitekeela pentsatu nuen, oso marko aproposa iruditzen zitzaidan eta. 
Zehatzago, lurraldea eta lurraldetasun gaiak oso erakargarriak egiten 
zitzaizkidan, eta ez zeuden batere landuak euskal nazionalismoarekin 
harremanetan. Baldintza, azkenik, euskaraz egin behar zela. 
 
Arrazoiei begira, tesiak ez zuen biderik egin. Izan ere, nazionalismoari buruzko 
lanak oso urriak (orduan baino urriagoak) dira Euskal Herrian, harrigarria bada 
ere. Nazionalismoa eragile politiko gisa etengabe agertzen da berrietan eta 
analisietan, baina nazionalismoaren teoriaz zein analisi eta gogoeta gutxi egiten 
den ikusteak harritu egiten du. Batzuek ‘isiltasun’ interesatua dela aipatzen 
dute, Espainia eta Frantziako nazionalismoei ez zaielako interesatzen halako 
gaiak tratatzea. Uste dut nabaria dela interes hori, baina horrek ez du azaltzen 
zergatik dagoen hain gogoeta gutxi euskal nazionalismoaren aldetik. Agian, 
akademikoki biderik ez dagoelako, ez baitago nazionalismoaz arduratzen den 
irakasgairik. Bigarren arrazoiari begira, Geografia politikoak ibilbide murritza 
eduki du Euskal Herrian, eta nazionalismoa aztertzeko, are murritzago. 
 
Alde horretatik suerte handirik ez bazen egon, tesian lantzen ziren kontu 
batzuek ibilbide hobea egin dute. Horietatik, lurralde eta lurraldetasun 
kontzeptuek gaur daukaten erabilera arrunta aipa daitezke. Lurraldea auzi 
politikoa konpontzeko gakotzat jotzen da. Beste aldetik, nabarmenagoa da gaur 
egun nazionalismoa mugimendu politiko gisa ari dela, eta diskurtso teorikoa 
interes politikoen arabera modulatzen duela. 
 
Bada, azkenik, gai bat bilakaera berezia eduki duena, Europar Batasuna eta 
Herrien Europa, alegia. Orain dela hogei urte oso gai garrantzitsua zen euskal 
nazionalismoaren ildo batentzat. EAJk, gehienbat, urteak zeramatzan helburu 
estrategikotzat jotzen, eta besteek independentzia aldarrikatzen zutenean, 
eurek Europa eta Herrien Europa aipatzen zituzten. Urte horietan, ordea, 
nahiko argi geratzen ari zen horren ezina, eta denborarekin gai hori guztiz 
baztertuta geratu da EAJrentzat. Bide horren itxierak azal lezake, neurri batean, 
EAJren barruan gerora helburu estrategikoei buruz izan den, eta izaten ari den, 
eztabaida luzea. Ezker Abertzaleak, bestalde, askoz gutxiago aipatzen zuen 
Europa irtenbide gisa, eta Europar Batasunari buruz egiten zituen iruzkin 
negatiboak bete egin dira. Hala ere, gaia ez zuen guztiz alboratu, eta agian 
gaur orduan baino jarrera zabalagoa igertzen zaio kontu horretan, europar 
konponbidearen aukera gutxienez ez baztertzeko. 
 

2008ko Urtarrilaren 5ean 
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Lurraldea . nazionalismoa eta Euskal Herria . Izenburuan

agertzen diren hitzok lan honen mamia eta muga zedar
;izt,,ettzen dute

.
HazronJurnoa, beru, del Lco mater-ja .~taat Marte d in erew~ ta~aPa~ err la

nWazionalismoari aplikaturik lanaren hari eroalea delako ; eta Euskal

Herria, marko fisikotzat hartu delako, nazionalismoak

erreibindikatzen dituen zazpi herrialdeak bezala ulerturik . Banaka

eta binaka sarritan aztertuak izan diren aryen, ez da horrela

gertatu hiruren arteko interrelazioarekin, hein handi batez,

geografoei dagokiela horrela ez izatearen ardura . Lurraldearen

azterketa Geografiak aspaldi landu duen gaia da eta nazionalismoa

qutxiago landu bada, estatuari loturik qehienetan, azken urteotan

ugaldu egin dira bien arteko harremanetaz arduratzen ziren lanak .

Berdin gertatu da, bestalde, nazionalismoa eta Euskal Herriaren

arteko harremanei zegozkienarekin ere . Baina hirurak iker zitzan

lana falta zen, dioqunez, eta hutsune horretan zentratu nahi izan

duqu cure lana, Geografia politikoaren ekarpenak txertatuz .

Euskal Herria markotzat harturik, beraz, lurraldearen papera

aztertu cura izan duqu nazionalismoaren barruan . Era bitan quzti

hau, aide batetik, lurraldeak, kontzeptu bezala,

nazionalismoarentzako daukan garrantzian eta nazionalismoak

lurraldea eratzen daukan eraqinean . Bestetik, nazionalismoak

hautaturiko lurraldeaz egiten duen botere aukera eta bere

cradualizazio posibiean . Lana, hortaz, "nazio" mailan (euskal

nazionalismoak proposaturikoa, hain zuzen ere) planteatzen da, hau

da, Euskadi osotasun bezala nola ulertu, sentitu eta erabiltzen den

eta zelan gauzatu nahi den politikoki projektu hori . Lanaren

zedarritzapenetik kanpora interesgarriak eta biziak diren beste aai

batzu gelditzen dira : bere barruko lurralde diferentziak, euskal

nazionalismoaren hedapen desberdina lurraldeka, eta abar . Edo,

zehatzago esanaz, nazionalismoak aldarrikatzen duen lurralde
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batuketa eta beronen arazoak,bi estatuán hedatzen bait da lurralde

hau ; Nafarroako arazoa Heqo Euskal Herriko batuketa lortzeko, eta

abar .

Nazionalismoari daqokionez, bestalde, mugimendu politiko

bezala aztertu dela azaldu behar da, maila honetan aurkezten bait

dira guri interesatu zaizkiqun nazio lurralde aukerak . Alde batera

utzi duqu, ostera, "barrutik" eqiniko analisia, talde bezala

ulerturik . Hortaz, nazionalismoa zerbait eratu bezala ulertzen duqu

hemen, praktika politikoan aritzen dena, iharduera honek inposatzen

dituen baldintzapenak kontutan hartuta .

Lurralde eta nazionalismoaren arteko harreman hau aztertzeko

derrigorrezkoa iruditu zaiqu orokortasuna ulertzea . Horretarako,

momentu honetako kontestua eta baldintzak azalarazten saitu qar a .

Ulermena osoagoa izan zedin kontestu historikoaz zerbait arqitzen

ahaleqindu gara eta, azkenik, baina aurretik lanean, gai orokor

horiei buruzko berri laburra eman nahi izan dugu, lurraldeaz eta

nazionalismoaz, alegia . Ikerketa lau ataletan banatu duqu .

Lehen atalean, esan duqunez ikerketaren hari eroaletzat

erabili duqun lurraldearen azterketa teorikoa egiten da, Geografia

politikoaren ikuspuntutik begiratuz batez ere, baina beste

ikuspuntu batzu baztertu qabe horregatik .

Biqarren atalean, nazionalismoaren azterketa teorikoa eta,

zehatzaqo, euskal nazionalismoaren garapena ikusten da, hots,

esparru tematikoa eta fisikoa, momentu quztietan lurraldearekiko

harremana inantentzen ahaleginduz . Adibidez, eta beste qai batzuren

artean, nazionalismoaren azterketan beronen lurralde helburuez
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arduratzen gara eta euskal nazionalismoan, bere garapenean zehar
erakutsi duen lurralde hedapen desberdinaz, sarritan ahazten dena,
zerbait homocreneo bezala aurkeztuz .

Hirugarren atalean, euskal lurraldearen erreibindikazioaren
qarapen historikoa eqiten da, hala nazionalisrnoa sortu aurretik,
nola sortu ostean, gure egunetara heldu arte . Ondoren, sentimentu
hori nola eta zein indarrez heldu zaiqun aztertzen da, nazio
sentimentuan aauzatzen dena .

Lauaarren atalean, azkenik, nazionalismoa mugimendu politiko
bezala aztertzen dugu, helburu nazionalista antzerakoak eduki
arren, diferentzia ideologikoek zatitu arazten dutena . Ideoloqia
eta iharduera politikoek baldintza batzu -iartzen dituzte,
zeintzuei, abadacruneak, orokorrean ulerturik, gaineratzen dituenak
gehitu behar bait dizkiequ . Lurraldean zentraturik, baldintzapen
eta behar hauetatik aukera nazionalista bakoitzak bere nazio
proiektua eskainiko diqu, bateratua ez dena, ikusiko duaunez .

ESKERRONAK

Gartzelan pentsatu eta burutu dudan Jan honetan laquntza ugari eduki
arren, nik nahi baino gutxiago izan dira, ateratzen izan ditudan idatziei
ipintzen izan zaizkien eragozpenek (bí edo híru hilabetetako atzerapena) ezina
eain bait dute beste batzuren eritziarekin kontatu ahal izatea .

Tesiaren zuzendaria Ander Gurrutxaqa izan da, berezkoa zaion arduraz gain,
eraketa orokorreko beste batzu ere hartu behar izan dituena, edozein motatako
laguntzarako beti prest aqertu delarik .

Lanaren prozesu guztia ezaautu (eta jasan) duena Txoli Mateos izan da .
Berarekin mantendu dudan harreman estua_goari esker, here laquntza, ekarpen,
iradokizun, aaindu eta kritikak jaso ahal izan ditut, dena modurik goxoenean
edo, behar zenean, zakarrenean esanda, elkarrenganako konfidantza osoaren jabe
izateak ematen duen lasaitasunarekin .

Zaila egiten zaidan Ekonomiaren arloan Goio Etxebarriaren laquntza eduki
dut, bere iruzkin zehatzek akats askotatik libratu nautela . "Betidanik Bilbokoa"
den Fernando Etxegarairen eritzia ere oso baliagarria izan zait gai batzutan,
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agi an behar baino txikiagoa, banatu ondoren, gure arteko gutunek tarteko makina
paperontzi bete dute eta . Juanjoxe Ugarteren eritziak eta ikuspegiak neure
jarrera zehazten eta sakontzen lagundu ninduten, elkarrekin mantendutako hainbat
solasalditan hainbeste estimatzen diodan "errexildar toke eqoskorra" txertatu
zidalarik (edo nik berari ?) . Julian Maia, azkenik, "hizkuntz aholkulari" azkar
eta zuzena izan da, termino berezi batzutan laqundu nauena .

Ane Beldarrainek lacTuntza material eskerqa prestatu dit, bet! ondo
zehazturik, etiketaturik eta koloredun karpeta desberdinetan ondo sailkaturik,
eta dena here iribarre iraunkorraz lagundurik . Arreba bi, Elisabet eta Rosi,
testuaren azken bertsioaz arduratu dira, nik bidaltzen nituen zuzenketak eta
gehiketak testu naquslan sartuz, mapak berreqinaz, enkoadernazioaz arduratuz eta
abar, behin ere keixatu qabe eta edozein proposamenari berehalako baietzarekin
erantzunaz . Bestalde, momentu eta maila desberdinetan, Anton Uriartek, Bego
Etxebarriak, Rosa de la Asunción-ek eta Pili Leivak ere laqundu naute .

Ezin dut ataltxu hau amaitu aipamen orokor bat egin batik . Izan ere,
e.quneroko iharduera eskatzen duen honelako Ian bat aurrera ateratzeko
qutxienezko baldintza materialak eta oreka emozionala behar dira, neure eqoera
berezian lortzeko zailak zirenak . Alabama, familiak, kanpoko laqunek, barruko
"kole.giek" eta, eza.qutu ez arren, mila modutan qurekiko atxikimendua adlerazten
duten horiek posible e .gin dute giro eqoki borren iraupena . Eskerrik asko denoi!

Palma de Mallorcan, 1992 ko Ekainaren 29 an
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Geografiaren izaera oso eztabaidatua izan da aspaldidanik .

Hamaika formulazio desberdin egin da bere esparruamuaatu nahiean,

baina bere zabaltasunak eta indefinizioak denetarako aukera ematen

dute : zientzia globala eta arlo fisiko eta aizatiarraren arteko

zubia izan behar duela diotenengandik, beste zientzien aurrean

nortasun propiorik eta baliorik ez duela diotenenganairo . Sarritan

izaera propioa non datzan eztabaidatu da, baína, Johnston-ek dicínez

(1988 :122-123),

"there is no 'natural' discipline of geography, and certainly no
'natural ' discipline of human aeocaraphv -nor of anv other social science . Human
geography was not discovered . i t was created"

Geoqrafia, hortaz, geografoek zabaltzen duten bideetatik

abiatuko da : euren nahi eta interesen arabera garatuko da, zientzia

auztiak bezala . Geoarafoek aportatzen dituzten ikusoeaiek Geoarafia
2

ea¡ turatzen eta berreaituratzen laqunduko dute (Johlécton, 1989 :23) .

Geoarafoen interes horien artean ikuspeai oolitikoarena eta

politikaren eraainaren azterketa asoaldikoak dira, urte batzutan

isilaao eaon arren, orain indar berriaz aaertzen direnak . Azken

urte hauetan Geoarafiak ezaautu dituen iraulketetatik espazioaren

inportantzia aaeri da aai ardatz bezala eta, berarekin lotuloturik,

boterearen eragina espazioan . Horixe dena aztertu aura dugu,

gainetik bada ere, ountu honetan .



1 .1 .1 . GEOGRAFIAPOLITIKOAZ

13

Geografia politikoak leku periferikoa bete du azken

urteotan Geoqrafiaren barruan . Txarrago oraindik, "politika" hitza

ez zeqoen ondo ikusita ikerlarien artean, zientziaren

objektibotasunaren kalterako baino ez zetorren eta . Era honetara,

geografia "apolitikoak" zaina nolitiko izugarria zeraman proposamen

metodologikoa aurkeztu eta inposatu du hainbat urtez, zientzia

auztiak praktika politiko batekin harremanetan daudela izkutatuz .

Izan ere, Geografiaren ikerketa ezin da lotura politikotik

banatu . Gizartea ulertzeko egitura esnazialak, nrozesu nolitikoak

eta sistema ekonomikoak hartu behar dituqu aintzakotzat (Short .

1982 :1) . Harreman hauetatik sortzen den prozesu politikoaren

ondorio espazialen analisia izango da, orduan, Geografia

politikoaren zereaina (Sanquin, 1981 :9 ; Paddison, 1983 :3) .

Baina arrazoi desberdinak direla eta, Geoqrafia politikoa

bazterturik eta atzeraturik aelditu zen, II . Mundu Gerra ostetik

aurrera batez ere . Alde batetik, desprestigiaturik gelditu zelako

(4lemania naziak bere interesen aide erabili ondoren berarekin

identifikatzen zelako) eta, baita ere, momentu historiko horretan

naausi diren korronte geografikoek (nosibilismoa eta, beranduago,

kuantitatibismoa) "apolitiko" eta "objektibo"tzat presentatzen

dituztelako euren buruak (Méndez/Molinero, 1984 :12-13) . Zeharo

murrizten zizkion kontzepzio honek modu egoki batez garatzeko

posibilitateak, baina, dena den, eaoera aurkakoa izan arren, ez zen
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erabateko etenik gertatu, tradizioa kontserbatu ahal izan zelarik,

urte askotan nahiko zokoraturik ibili bada ere .'

Gutxi gorabehera, 197©etik aurrera aldatzen hasten da

egoera hau . Ez da Geografia politikoari soilik dagokion aldaketa,

Geografia osoari baizik (zientzia quztiei bezala, eaia esan) . Urte

hauetan sortzen den Geografia erradikalak bultzada ederra ematen

dio ikuspegi politikoari, mugimendu erradikal honek aurreko

enfokeek ezeztaturikoa -ideologiaren garrantzia- erreibindikatzen

du eta . Geografia politikoarekin batera, bere gai klasikoak (erdi

ahazturik zeudenak) errekuperatzen dira edo, beste kasu batzutan,

ahuldurik mantentzen zirenak berbaloratu eaiten dira orain . Horrela

aertatzen da geoestrategia, boterearen eragina, mugak . . . eta beste

gai batzurekin, mende hasieran jorratutako traiektoriarekin bat

eginaz . 2 Boterearen azterketa izan da, dudarik ez, interesik

handienetakoa sortu duena eta bere inguruan era eta ikuspuntu

askotako ikerketak osatu dira . Boterea analizatzerakoan

ezinbestekoa zen politikaren eragina ere aztertzea eta, horrela,

lehen kaltegarritzat hartzen zena, orain beharrezkotzat jotzen da .

Johnston-ek aipatzen duenez (1980 :439) , aldaketa honek gizartea

ulertzeko modua ere aldatzen du, zeren lehengo ioera "apolitikoa"

kontsentsuan oinarrituriko gizarteaz aritzen zen, baina orain,

Dolitikaren eragina onartzean, aatazkaren arazoa ere aaertzen da

gizartearen ezauaarri bezala . s

t Geografia politikoaren historiaz, ik . besteak beste, Méndez/Molinero (1984) ; edo Muir,
(1984) .

z Honetaz, ik. zabalaao Clavai (1984) .

Ik. Kliot-ek (1982) egiten duen gai eta metolooia sistematizazio interesqarria .
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Historian zehar jasaniko gorabeherak direla eta, argi dacro

Geografia politikoa modu askotara uler daitekeela . Egin diren
definizioak ere egoera aldakorraren eta interes aniztunen lekuko
dira . Oro har, eta definizio zehatz eta mucraturik eman crabe
oraindik, esan liteke Geografia politikoak ajente politikoek

(gobernuek, alderdiek, taldeek	) espazioa nola eŕbiltzen duten
aztertzen duela .

Baina asko dira, bestalde, egile desberdinek egin dituzten

definizioak . Aipagarria da, klasikoen artean, 4 Hartshorne-rena, oso
erabilia izan da eta

"The study of the areal differences and similarities in political
character as an interrelated part of the total complex of areal differences and
similarities" (in Huir, 1984 :1) .

Deskriptiboegia gelditzen da definizio hau, ordea .
Gottmann-ek (1982 :344-345) , bere aldetik, politika eta geografiaren
arteko etengabeko harreman aldakorrak aipatzen ditu Geoarafia

politikoaren ardatz bezala . Aldakortasun horrek ezina egiten du
nolabaiteko arauak jartzea . Ez dago konstanterik, nahiz eta batzuk
kontrakoa esan . Posible da, bai, eredu batzu proposatzea, baina
determinanteak izan barik . Famatua da, esate baterako, oroarafiak

izkutaturiko herriek kulturari errezago eusten diotela baieztatzen

duen teoria . Baina, ondoren, hamaika faktore berri hartu beharko

dira kontutan, ez bait dago faktore bakar baten arabera teoriarik
egiterik .

' Eqile klasikoen definizio hautapen bat in Taylor (1982 :16-17) .
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Berrikiago politikari inportantzia handiagoa eman zaio,

esan duqunez, eta zientzia politikotik gauza probetxuaarri asko

atera daitezkeela uste izan da . Eritzi horretakoa da Hall

(1974 :48), zeinarentzat Geografia politikoa :

"should be concerned with the decision forces affecting the distribution
of space as a scarce public good and consequently with the values, the
organization and the access to power of groups" .

"Political cgeography is concerned with the spatial interaction between
political an geographical phenomena, and one of the most fundamental issues
concerns the location of the subject on the spectrum between aeo .graphy and
political science"

faktore ekonomikoa eta gatazka gaineratzen dizkio :

"Political geography is the study of those economic and social conflicts
which focus on the state and which have clear spatial and/or environmental
components" .

eqitea, Burnett eta Taylor-ek egiten dutena modukoa (1981 :4) :

"political geography is no more and no less than political studies
carried out by geographers using the techniques and ideas associated with their
spatial perspectives" .

' Cohen/Rosenthal-ek ere definizio eta eredu landuago bat proposatzen dute, non geografia
politikoaren zeregina "prozesu politikoaren atributo espazialekin harremanetan" egonao bait zen
(1971 :6) .

Antzekoa ere da Muir-en proposamena (1984 :2) , zientzia

politikoa baloratuz,

Definizio quzti hauetan S esandakoari Johnston-ek (1980 :440)

Hasieran aenion moduan definizioak, usu bezala, ez datoz

bat proposamenetan . Errezagoa dateke, hortaz, hurbilketa zabala
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Irekitasun honek zabalik uzten ditu ateak edozein gai

jorratzeko eta behar besteko laquntzak hartzeko beste

disziplinetatik, nahikoa bait da norberaren burua cteografotzat

edukitzea eta daqozkion ideia eta teknikak (baina ez horiek

bakarrik) txertatzea . Definizioa, orduan, gehiaao datza egilearen

gogoan (bere formazioan eta ideologian) disziplinan baino . °

Taylor-ek berak Geografia politikoaren independentzia ezina dela

argitzen du beste idatzi batzutan (1982 ;1985), ekonomia eta
~~ vharhopolitikaren batasuna iraqarriz, berak deitzen duen kcnit~

materialista" baten loturik ("materialist framework") . Ildo beretik

abiatzen dira gaur equneko ikerle batzu, disziplinen independentzia

ukatuz, gizartea bere orokortasunean aztertu behar bait da eta

horretarako disziplinen mugak estuegiak bait dira . Planteamentu hau

tradizio marxistarekin lotzen da gehien bat, zeinean gizartea

orokorrean ulertu behar bait da, baina, horrez gain, aldaketa

iraultzailerako bidea ere prestatu behar delarik (Harvey, 1984 ;

Johnston, 1986, besteak beste) .

Guzti honen ostean, lan honetan Geografia politikoaren

barruan mugituko garela esatea bere zentzurik zabalenean hartu

behar da, hots, ikerketa politiko bat egingo dela eta geografiarena

(baina ez berarena bakarrik) den lurralde kontzeptua hartuko dugula

azteraaitzat, Geografia politikoak beti erabili dituen qaiak

harremanetan jarriz, hau da, lurraldea, nazioa eta estatua .

Kontsultaturiko bibliografiak erakusten duenez, ezin da barne

mugarik jarri giza zientzien barruan, helburu akademikoekin ez

bada, Taylor-ek dioen moduan (1982 :16) . Horrek ez du esan nahi,

Taylor-ek (1983) hiru talde ideologiko aipatzen ditu geografo politikoen artean (Zientzia
politikoan bezala) . Lehena statu quo-arena, ordenaz interesaturik eta arduraturik; bigarrena,
erreformista, onçtizateaz arduratzen de,ia ; azkena, erradikalena, ohizko teoriekin kritikoak
direnak.
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hala ere, ikuspegi multidisziplinarra erabiliko dugunik, baizik eta

Wallerstein-ek nahiago duen ikuspegi unidisziplinarra (in Taylor,

1982 :16), disziplinen arteko mugen huskeria azpimarratu quraz . ?

Edozein kasutan ere, urte askotan infrabaloraturik egon

ondoren, Geografia politikoak potentzial handia erakusten du

geroari begira, berbaloratzen ari diren kontzeptuekin (boterea,

espazioa, ideologiak, ekintza politikoa, eta abar) lan egiten du

eta .

1 .1 .2 . ESPAZIOA

Geografia politikoa urte batzuz bazterturik egon bada,

Espazio kontzeptua izkutaturik egon da azken mende biotan, zientzia

modernoa sortu zenetik, alegia . Tarte honetan Denbora izan da

ardatz bakarra, Espazioa eraginik gabeko faktorea bihurtzen

zelarik ; neutrala . Azken urteotan, ordea, espazioa elementu aktibo

bezala erreibindikatu da eta ideia hori qero eta onespen handiagoa

lortzen ari da . Zoritxarrez erreakzioak ematen direnean maiz

gertatzen den bezala, kontrako puntara pasatu dira

erribindikatzaile hauetako batzu (geografo asko tartean) , espazioa

elementu biziduna izango balitz bezala ulertuz eta, hortaz, berez

gauzak egiteko kapaz bailitzan . Elementu aktibo bezala soilik

hartuz, ordea, Espazíoa Denbora kontzeptuarekin pareka liteke, bere

mailan jarriz eta edozein azterketa egiteko beharrezko

erreferentzia moduan erabiliz (ik . oro har, Greqory/Urry, 1990) .

' Beste batzu urrunago joan dira nabi horretan eta ikuspegi "ez-disziplinarra" proposatu
dute (Eliot Hurst, 1980), honela muga quztiak ezabatu guraz eta disziplinak eurak arbuiatuz .
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Espazioaren berpizte honek hiru mailatan eragiten duela dio

Soja-k : gizarte arloan (posthistorizismoa), ekonomian

(postfordismoa) eta kulturan (postmodernismoa, bere terminoak

erabiltzeko) . Espazializazio hauek, gainera, marxismoaren

postmodernizazioan bat egiten ari dira, aldaketa orokor baten

aurrean gaudela, bere ustez . Berreskurapen honetan espazioa "gauzak

estaltzen dizkiguna" izango zen, boterearentzat duen balioa argituz

(1989 :61-64) . Funtzio hauxe izan da orain arte ostentzen izan

zaiguna, kontzepzio enpiristaren ondorioz, zeinarentzat esoazioa

(eta denbora) neutralak bait dira, gertaera difererteen marko hutsa

direlarik, inolako eraginik izan gabe gertaera horietan (Lipietz,

1979 :19) . Exile berak dioskunez :

"la noción de espacio es una especie de montón informe de donde tomamos
expresiones que sirven para dar apariencia de victor a los discursos sobre los
demás aspectos de lo real" (1979 :16) .

Kontzepzio hau naturaltzat hartzen dugu eauneroko

harremanetan,

"Es muy difícil escapar de la concepción empirista del 'continente'(más
o menos deformable) : el espacio, y del contenido (más o menos limitado : las
relaciones sociales ." (Lipíetz, 1979 :27) .

Kontzepzio honetan "espazio mentala" lantzen da, baina

"soziala" baztertu egiten da (Lefebvre-ren terminoetan esanda) .

Espazio mentala, bai, neutroa da, denok onartzen dugun

errepresentazio teorikoa delarik . Baina espazio soziala ez da behin

ere neutroa, gizakiak eraikia eta sortua bait da, bizi izana

(Lefebvre, 1976 :26-27) . Beste era batera esateko, lehena espazio

formala da, matematikatik hurbil dagoena, eta bigarrena espazio

historiko eta ideologikoa, Historian zehar osatuz joan dena,
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gizakien aktuazioen arabera, eta helburu politikoak lortzeko

erabilia izan dena,

"porque este espacio que parece homoqéneo, hecho de una sola pieza
dentro de sus objetividad, en su forma pura, tal como lo constatamos, es un
producto social" (Lefebvre, 1976 :46-47) .

Guzti honek esan nahi du espazioa ez dela intenporala,

produkzio modu bakoitzak eredu bat daukalarik espazioa eratzeko .

Bere helburua produkzio harremanen berprodukzioarekin lotu behar

da . Izan ere, produkzio modu kapitalistan espazio osoa dedikatzen

da lan horretara eta ez, Historian gertatzen izan denez,

nekazaritza eta hiria bakarrik . Espazio bi hauez gain,

Kapitalismoak lehen aparte gelditzen ziren mendia eta itsasaldea

ere kontrolatzen ditu, astiaren industrian sarturik (Lefebvre,

1974 :221) . Ideologiaren bidez, "espazioak" daudela pentsatzen dugu,

banatuta ecrongo balira bezala : periferietako espazio urbanoak eta

erdiguneko klase altuen bizilekuak, adibidez, guztiz banatuta

ikusten dituqu, baina aspektu formalean da hori, biak osotasun

bateko zatiak dira eta . Funtzio bakarra betetzen dute,. produkzio

harremanen berprodukzioa, alegia (Lefebvre, 1976 :34-37) .

Produkzio modu bakoitzean, orduan, espazioa era ezberdinez

ulertzen da, lehentasuna leku batzuri emanaz, beste batzuren

kalterako . Espazioa jerarkizatu egiten da boterea kontzentratuz

eta, ondorioz, espazio menperatzaileak eta espazio menperatuak

sortzen dira (Lefebvre, 1974 :221) . Hau da, espazioen arteko

desberdintasunak agertzen dira : erdiguneak eta periferiak

(nazionalismoareniturrietako bat direlarik) . Erdiaune-periferiaren

eskema honek fruitu ugari eta interesgarriak (baita eztabaidatuak
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ere) eman dizkio zientziari, geografian ere aportazio berezia

eskainiz . 8

Zatikatzen den momentutik, espazioak carapen desberdina

ezagutuko du . Diferentzia hauek maila auztietan aaertuko dira,

erdiguneak eta periferiak maila guztietan ere azalduko direla . Hala

aertatzen da, hortaz, nazíoarteko mailan (estatuen artekoan) eta

baita estatu barruan ere (errejioen artekoan) . Estatuan espazioak

bi ezaugarri dauzka, hornidura aukerarena (zerbitzuak eta

baliabideak kontrolatzea espazio mugatu baten) eta muaak . Estatuko

gobernuak bietan eragin lezake, zentzu positiboan (mucan oztopoak

erreztuz, hornidura aukerak helaarriago eginaz) edo neaatiboan

(mugan oztopoak jarriz, kanpoko indar politiko, ekonomiko, sozial

edo kultural baten kontra) . Espazioa bi polo horien artean

erabiliko du estatuak, momentuko interesen arabera . Erabakia,

jakina, faktore asko kontutan hartu ondoren helduko da :

ídelogikoak, ekonomikoak . . . (Reichman, 1983 :202-203) .

Desberdintasunik nabarienak ekonomian sortuko diren arren .

politikaren eraaina agiri-agirian daao, era berean, zeren

"the political oraanization of space in a country reflects its
ideological and political structure as a whole" (Gradus, 1983 :400) .

hajen
Espazioa arrazoia egonkortasun nahian ikusten du

Gottmann-ek . Mugak, horrela, gizartearen onerako lirateke . Arazoa

gizartearen konposízioan datza, homogeneoa bada ez dago

problemarik, baina, bestela batzuren onerako dena besteen

kalterako da (1982 :347) . Egile berak politika eta eraketa

espazialaren arteko interrelazioa azpimarratzen du, elkarri

a Wallerstein-ek semiperiferia kontzeptua gehitzen dio eskemari, zeina erdicNneak esplotatua
bait da, baria, halaber, berak ere periferia esplotatzen du (1987) .
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eragiten diotelarik (1982 :343) . Guzti honetatik polemika luzea

ondorioztatu da Geografian . Izan ere, espazioa unitate

desberdinetan banaturik agertzen zaigu, gorago esan bezala . Baina

unitate hauen izaera da eztabaida luzea sortarazi duena, bere

ezaugarriak naturalak ala artifizialak diren diskutituz . 9 Batzuren

ustez, espazioari ezaugarri propioak hatzeman dakizkioke eta horien

arabera suertatuko ziren banaketak . Horren kontra arciudiatzen

dutenentzat, aldiz, momentuko ínteresek edo beharrek sortua izango

zen banaketa . Molina-k, errejioaz hitz egiterakoan, espazioaren

herrialdekapena ikertzailearen erizpideen arabera aelditzen dela

dio eta, beraz, zera adierazten du :

"definamos la región como una individualización del espacio que guarda
un orden y está gobernado por unos principios que derivan de un proceso y, por
tanto, están sometidos a una temporalidad . Por ello, admitimos cualquier forma
de regionalización" (1986 :81) .

Berriro ere, espazioa denborarekin batera ulertu behar da

eta biak interes batzurekin harremanetan jarri . Horrela ulertu ahal

izango ditugu espazioa eta bere zatiketak, espazioa aldakorra bait

da eta ez, genioenez, intenporala, (nazionalismoak normalean nahiko

lukeen moduan) . Espazio bera, hortaz, oso era desberdinez ikus

daiteke bai denboran zehar zein momentuko interesen arabera . Mende

honetan Banala Desh, adibide bat ipintzearren . India eta

Pakistaneko zati bezala agertzen zaigu denboran zehar (Indian,

kolonia britaniarra zenean ; Pakistanen, independentzia lortu

zenean) eta biek erreibindikatzen izan dute beren lurraldearen zati

bat bezala . Baina, era berean, herrialde horri ezauaarri konkretu

Polemika bera aurkituko duau beste puntu batzutan ere (muaei buruz edo nazionalismoak
erreibindikaturiko lurraldeaz) . Hau da, ha ote dacio muga naturalik? ba ote dacio nazio baten
lurralde naturalik? . Hauxe izançro da, hain zuzen ere, lan honen ardatzetako bat, maila
díferentetan craratuko duauna . . .
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batzu katzematen dizkio bertako talde nazionalistak, herrialde

propio moduan ulertuz, eta horrela erreibindikatuz .

Espazioaren inportantziaren berreskurapena denbora eta

historizismoaren naausitasunarekin amaitzen ari da . Berreskurapen

honetan geografoak ez direnek ere hartu dute parte, dimentsio

zabalagoa lortuz (ik . Soja, 1987 eta 1989) . Espazioa bere

osotasunean eta bere ezauaarriekin aztertu behar da eta ez Denbora

erizpidearen arabera soilik, oso dimentsio desberdinak dira eta .

Bien arteko konbinazioa egin beharko da, ostera, bakoitzaren

berezitasunak onartuz, zeren Denboraren dimentsioa diakrorikoa den

bitartean, Espazioarena sinkronikoa da . Espazioa ezin da bihurtu,

beraz, Denborak bete izan duen paperaren ordezkoa, batzuk nahi

zutenez, ez eta elementu determinantea, espazioa eta espazio

harremanak ez bait dira faktore independienteak, aitzitik, Wyn

Williams-en hitzetan esateko, "historikoki aldatzen den espazioa

bakarrik e%istitzen da" (1981 :37) . Denborak Espazioan eraaiten du

eta Espazioak Denboran . Espazio determinismoa ekidin beharra dago,

hortaz,

"Spatiality exists ontoloqically as a product of a transformation
process, but always remains open to further transformation in the contexts of
material life . It is never primordially aiven or permanently fixed" (So.Ía,
1989 :122) .

Geoctrafia politikoaren esparru muctatuan Gottmann -ek ere

adierazi du espazioa ez dela independientea ez zerbait konstantea

eta eraginik gabekoa, qiza ekimenak aldatu arazten du eta . Erromako

Inperioak edo komunikabideen hedapenak, kasu, ezaugarri berriak

eskeini dizkiote espazio geografikoari (1982 :343) . Espazioaren

azterketa, beste aide batetik, funtsezkoa zaio Geografia

politikoari, bere banaketa politikoari dagokionez, batez ere .
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Banaketa hori kulturak sortua de Gottmannentzat, faktore naturalen

laauntza ukatu ez arren . Baina espazio fisikoa uniformea izanqo

balitz ere zatiketak iraun egingo luke, qiza ekimenak horretara

jotzen du eta . Faktore naturalak ezin dituqu determinantetzat jo,

beraz . Horra itsasoaren adibide argia, fisikoki uniformea izanda

ere, banaturik agertzen zaiquna interes politikoak direla eta

(1982 :345) .

Espazioa aztertzerakoan, azkenik, ikuspegi geoqrafikoak

eskalaren arazoa planteatzen du, zeren eskala batek eskeintzen

diqun ikusmira ez dute besteek eskeintzen . Baina, halaber, eskala

batek egitura batzu modu egokiz azaltzen badizkiau, beste batzu

izkutatzen dizkiqu edo, qutxienez, ez dira beste eskala batetik

bezain ongi ikusten . Lacoste-k dioen moduan, ez dago eskala

pribilegiaturik eta denak dira ibili beharrekoak qai bat

osotasunean ulertu nahi baduqu (1973 ;1990) . Ikuspegi geografikoak,

kasu honetan, nazionalismo quztiek daramatzaten inplikazio

espazialak azaltzen lagundu behar diqu, eskala desberdinen

erabilpenak bere errealitate osoa eskuratzeko balioko diqularik .

Mundu perspektibak nazionalismoa lekutzen den multzo geopolitikoan

barneratuko aaitu . Eskala ertainak (estatuarenak) nazionalismo

horren indar edo ahultasun orokorra adieraziko diqu berak

markaturiko lurraldean eta garatuko den estatuan . Eskala lokal

batek, amaitzeko, gatazka sortzen den lurralde barruko analisia

aurkeztuko diqu . Hirurak dira beharrezkoak eta nahiz eta ikerketa

konkretuan bakar baten gehiago zentratu, ikerlariak denak hartu

beharko ditu kontutan, ondorio erraturik ez dezan atera .



Deskribatu dituçrun hiru eskalok dira normalean erabiltzen

direnak, nahiz eta posible izan beste batzuh ere erabili .' Aipatu

ditugunok honela azaltzen ditu Taylor-ek (1982 :25-31), Wallersteini

jarraituz :

eskala globala : errealitatearena . Interes ekonomiko

crlobalak biltzen dituena .

. eskala nazionala : ideologiarena . Bitarte bat da aurreko

eta ondokoaren artean . Ideologiaren eraginaz naturaltzat hartzen

dugu gaur ecruneko espazio banaketa, esate baterako, momentu

konkretu bati dagokiola ahazturik .

eskala lokala : esperientziarena . Eguneroko bizitzarena ."

Hiru eskala hauek (esperientzia, ideoloaia eta

errealitatearena) forma desberdina hartzen dute Wallerstein€k

proposatzen dituen hiru produkzio moduetan . Berak deituriko

mini-sistemetan ('Le -',-nu primitiboei dagokiena) baturik aaertzen dira

hiru eskalok . Mundu-inperio deitutakoetan, ordea, (Erroma,

Txina . . .) esperientzia banatu egiten da beste bietatik .

Mundu-ekonomian, ezkenik, (kapitalismoa), hirurak daude banaturik

eta horrela ulertzen dituqu auk (Wallerstein, 1976 :345-349) .

1 .1 .3 . BOTEREAZ

Geografia politikoa Estatuaren ikerketarekin nahastu zen

25

hasiera batetik, Ratzel-en eraginaz, eta horrela izan da la XX .

" Horretaz, ik. Tavlor, 1982 eta 1985 .

" Johnston-ek (1988) antzeko eskalak onartzen ditu, benetazkoa, presentekoa eta enpirikoa
izenak emanez .
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mende osoan . Boterea, ostera, oso qutxi aztertu da, nahiz eta

Geografiarekiko harreman nabariak erakutsi, agirian egon ez arren .

Kartografia, esate baterako, boteredunen interesetara makurtu da

historikoki (Lacoste, 1990) . Hala ere, ínportantzia hau azalera

atera beharrean, iharduera neutrala ("kultura orokorra ") garatzen

zuen zientzia bezala aurkeztu zaiau Geoarafia . Biaarren mailako

Geoarafia honi "Irakasleen aeoarafia" deitu izan dio Lacoste.k

(1973 ;1990) .

Geoarafia politikoaren zereaina, haatik, haraao doa .

Horrela ikusten dute Méndez eta Molinero-k (1984 :36) :

"incluirá como ámbito de investigación principal la actuación a
diferentes niveles o escalas, de los grupos de poder (agentes espaciales), en
relación con unos intereses dominantes y una ideología gue les da soporte, a
través de unas estrategias concretas que utilizarán para sus fines el marco
legal y administrativo urgente, estructurando como resultado unos espacios
concretos y delimitados, que pueden así ser conceptuados como 'espacios sociales
del poder"' .

Hala ere, eta gorago esan bezala, Geoqrafiak abandonaturik

eduki du cai hau, urte askotan errejioetako deskribaiDen hutsean

gelditzen zelarik . II . Mundu Gerratik aurrera aldatzen hasi zen

joera hau, baina Geoarafia erradikalarekin bakarrik lortu da

benetako ardura aal honekiko, marxismoaren

	

eracin nabaria

duelarik ." 70eko hamarkadatik bona, hortaz, ugaldu egin dira

boterea kontutan hartzen zuten lanak .

Raffestinek "Boterea" (manuskulaz) eta "boterea"

(minuskulaz) aipatzen ditu, non lehena agirian bait dago eta

ofizialak diren Estatuari, legeei eta antzekoei bait daaokie .

Bigarrena, ordea, bestearen atzetik gelditzen den indar eta eracrina

12 Gai honetaz, ik . Claval (1976 :145-148)
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da : leku guztietan dagoena eta toki guztietara heltzen dena,

"gizakiaren bihotzeraino" iritsiz . Boterea (maiuskulaz ) ikusi

egiten da eta aurrean duqu beti, horixe bait da bere helburua,

beldurra sortarazteko . Beste boterea (minuskulaz) ez da ikusten,

baina arriskutsuagoa da, harreman guztietan agertzen delarik, nahiz

eta lekutu ez (Raffestin, 1980 :44-45) . Boterea definítzekotan,

energia eta informazioaren konbinazioa dela esan daiteke, era

desberdinez nahasturik, kasuaren arabera . Batzutan energia gehiago

beharko da (preso/zaintzale harremanetan, kasu) eta alderantziz

besteetan (sínistun/eliza harremanetan, adibidez) (Raffestin,

1980 :47-48) . Clavai-en ustez, bestalde (1976 :149 ta hur .)

desberdindu beharra daqo botere, acinte, eragin eta menderapena

kontzeptuen artean . Botereaz zera dio :

"exercer un pouvoir sur quelqu'un, c'est avoir la possibilité de lui
imposer sa volonté, de 1 'obliáer à se conformer à un modele de comportement
qu'il n'aurait pas choisi de lui-même" (1976 :149) .

Agintea (autorité) izanez gero, erreztu egiten da boterearen

erabilpena, boterea onartzen da eta . Eraaina, bestalde, boterearen

zeharkako forma bat da eta menderapena, azkenik, kontzeptu

zabalaaoa da, aurreko hirurak bíl ditzakeela .

Koerzioa eta mehatxua dira boterea acrertzeko modu naausiak,

baina horiez aain, "emanazioa" deiturikoa ere aztertu behar da,

Henrikson-en ustez, hiruretatik inportanteena izaki (1981 :154-155) .

Botere mota honetan "sentitu" eqiten da besteak daukan boterea,

nahiz eta mehatxu zuzenik eaon ez . Efektua amaiaabea da eta

menpekoaren apaltasuna ziurtatzen da, jakinda, gainera, efektu hori

(atmosfera hori) inoiz amaituko balitz, koerzioa eta mehatxua

gelditzen direla otzantasuna ziurtatzeko .
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Kasu horretan emanazioaren ezaugarria den ostendurik egotea

agirira irtenao litzateke, "nabaria" eginaz, kontraesanak sortzeko

aukera handituz . Horregatik mailakatzen dira hiru mekanismoak, ez

bait dira beti denak beharrezkoak . Zabalena emanazioa da,

erdigunetik urruntzen garen heinean ahulduz doana, hurrenao maila

mehatxuarena da, gutxiagotan erabilia eta, azkenean eta oso

gutxitan erabilia, koerzioa (Henrikson, 1981 :155-158) . Izkutuan

gelditzen diren beste botere formak ere aztertu dira .

Bachrach/Baratz-ek, horrela, erabakien momentua aurreratzeko edo

atzeratzeko kaoazitateaz hitz egiten dute . Agenda politikoa

boteredunak kontrolatzen du eta arazo batzu sine die atzeratu

ditzake, momentu egokia izanez gero, beste batzu

ditzakeen bitartean (in Paddison, 1983 :4) .

aurreratu

Boterearen ezauaarri guzti hauek espaziora txertatzen

dira . Espazio bat okupatzen den momentutik harreman sozial eta

ekonomikoak sortzen dira, jendearentzat ondorio positibo, neaatibo

edo hutsa edukiko duelarik, zeren espazioa ez da elementu

indiferentea, esanda dugunez, eta botere, aginte edo eraainaren

iharduerak moldatu egingo dute, era batera edo bestera, eraketa

espaziara . Eraketa hori mesedegarri edo kaltegarria izanao da

jendearentzat, aenioen moduan (Clavai, 1976 :151-153) .

Esanda dugunez ere, produkzio modu bakoitzak espazioaren

eraketa berezia egiten du eta, hortaz, boterearen artikulazio

berezia ere diseinatzen du . Absolutismoaren garaia har dezakeau

aaur equneko sistemaren oinarri bezala, non estatua zentralizatu

eta zabaldu egiten bait da . Zabalpen honetan boterea mantentzeko

la Fspazioa eta boterearen arteko harremanetaz (L)' Espace Géoaraphicrue (1976) beaira
daiteke .
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komunikazioak hobetzen dira, erdiquneko ordenak azkar eta behar

bezala hel daitezen puntu quztietara eta, era berean, informazioa

berdin hel dadín erdigunera puntu quztietatik (ik . Sánchez,

1981 :196) . Aldaketa honekin estatuaren boterea nabariagoa egincro

da ordura arte autonomia handian bizi zen iDeriferian . Hiru arlotan

zentratuko du Estatuak botereak : populazioa, lurraldea eta

baliabideetan (Raffestin, 1980) .

Horrela heldu gara gaur equneko nazioarteko sistemara, non

nazio-estatuak bait dira botere unitateak . Horrek esan nahi du bere

lurraldean (bere mugen barruan) biolentziaren monopolioa daukala

eta, hortaz, beste inork eduki ez dezan neurriak har daitezkeela

(eta hartu egiten direla) . Hori barrura becrira, kanpora beqira

ecroera horren berbaieztapena eskatzen da, hots, inork ezin diola

botere hori kuestionatu adierazi nahi du (ez inbaditu, ez

erabakietan eragin) . Hemendik ateratzen den ondorioa da estatuak

bakarrik duela biolentziaren monopolioa bere muaetan, baina

nazioarteko mallan inork ez duela monopoliorik . Hori dela eta,

gerran amaitzen dira estatuen arteko diferentzia asko, estatu

barruan zailagoa delarik hori gertatzea . Nazioarteko harremanetan,
ei~af~

beraz,

	

ikuspeqi

	

e
'lm

zentrikoa

	

erabiltzen

	

da

	

(Modelski,

1970 :617-621) .

Sánchez.ek dioenez,

"la articulación del espacío no obedecerá exclusivamente a causas
geográficas, sino que estará en relación, dependerá del poder; es decir, el
medio es manipulado por el poder para ponerlo a su servicio en cada momento"
(1979:7) .
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Botereak espazio bat behar du bere eragina zabaltzeko eta

beste botere batzutaz desberdintzeko . Horixe da lurraldearen

jatorria . Azter dezaáun orain .



1 _ 2 _ LURRALIDEA ETA MLJGAK - GATAZKA =TURRIAK

Mundua maila desberdinetako mila zatitan banaturik dago .

Animaliak zein gizakiak taldetan banatzen dira eta talde bakoitza

espazio mugatu bate tman bizi izaten da gehienetan ; noraezean

ibiltzea ez da normalena . Animaliek edo gizakiek, banaka edo

taldeka, espazio bat hartzen dute bizitza garatzeko, lurraldea

deitzen duquna . Banaketa hau, baina, ez da ez matematikoa ez

iraunkorra eta, horrela, gatazka iturri etencrabea bihurtzen da, ez

bakarrik gizakiarentzat, animalientzat ere baizik . Lurraldetasun

kontzeptua, orduan, arlo genetikotik azter liteke hasiera batez,

nahiz eta, ondoren, arlo kulturala ere aztertu, zeren, bestela,

errakuntza handietan eror liteke .

31

Espazioaren banaketa+5kontraesana dirudi cero eta integrazio

handiagoa ezaautzen ari den mundu honetan . Izan ere, harreman

ekonomiko, politiko eta soziokulturalak mundu mailan planteatzen

dira gero eta cehiaco, baina, hala ere, lurraldeek ondo markaturik

eta zaindurík diraute eta espazio propioa erreibindikatzen duten

nazionalismoak eta estatuak ez dira cutxítzen . Gottmannek dioenez,

gizakiak sentimentu kontraesankorrak ditu :

"civilized people seem to have early aspired to universality, but they
have always partitioned the space around them carefully to set themselves apart
from their neighbours" (1973 :1) .



1 .2 .1 . GIZAKIA ETA ANIMALIEN PORTAERA
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Lurraldetasunaren zentzu qenetikoa dacroela baiezta daiteke,

espezie diferenteen artean era desberdinez agertzen dena . 14 Zentzu

hau aldakorra da, batzutan oso markaturik agertzen delarik eta,

beste zenbaitetan, quztiz alderantziz, "jaberik crabeko lurrak"

agertaraziz . Edozein kasutan ere, eta ezaurarri desberdinak izanda

ere, lurraldeak markaturik presentatzen dira, horretarako mugak

erabiltzen direla . Muga, beraz, lurraldea bezain naturala da . l ~

Genetikoa den lurraldetasun zentzu horren bidez, orduan,

bízidun orok sortzen zaizkion beharrak ziurtatu nahi ditu, hots,

elikapena, iraupena eta bersorkuntza . Esan gabe doa, dena den,

diferentzia nabariak daudela espezien artean zentzu hori

aplikatzerakoan . Hegaztiek muga sendoak jartzen dituzten bitartean

ugaztunenak malauaaoak dira, biren lurraldeak aaineztaturik aeldi

daitezkeela bere bazterretan (inola ere erdiqunean, ordea) . Horren

arabera, eta oraintsu esan duqunez, uaaztunen lurraldeak

mailakaturik egoten dira bere inportantziaren arabera . Gehien

erabiltzen den zonaldea -erdiqunea- zainduago eta babestuagoa

izaten da qutxitan erabiltzen dena -periferia- baino . Periferia

honetan beste animalia batzu ere sar eta ibil daitezke (espezie

bereko animaliak esan nahi dugu, zeren lurralde kontzeptua espezie

" Puntu honetaz, ik . besteak beste, Ardrey (1986) ; Gold (1982) ; King (1976) ; edo Wilson
(1980) .

15 Erraturik doaz gizarte primitiboen artean mugarik ez zeaoela baieztatzen dutenak .
Errakuntza, agian, mugak gehien bat zonalak zirelako sortu da . Ez zegoen "muqarririk", zona
neutralak edo "ezein gizakiren iurrak" baizik . Zona neutral horietan posible zen talde
desberdinen elkar bizitza, baina zona hori pasatuta, benetako lurralde ikutuezina hasten zen .
Historiak, bestalde bi muga sistemen adibideak eskaintzen dizkiqu : Txinak ete here murrailak
lerro multaren froga ematen diqute eta Erromak, berriz, zonalde mucrarena . Honetaz, ik. Jones
(1959) .
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berekoei bakarrik dagokie) . Erdiqunerantza hurbiltzen garen

neurrían, hala ere, are eta ezinagoa bihurtuko da aukera hori, cgero

eta aukera gehiago izancro bait da ustezko "jabearekin" tono
egiteko . Periferiaren helburua, hortaz, erdicrunea babestea da,
berau delarik benetan zaindu nahi dena . Erdiqunearekiko hurbiltasun

graduazioaren arabera, ustezko "jabeak" defentsa sistema

desberdinak jarriko ditu praktikan, kanooko arriskua uxatzeko .

Sistema hauetan erasoa izango da azken baliabidea, botereaz hitz

ecritean esaten genuen bezala (1 .1 .3 puntua) . Hala ere, gutxitan
qertatzen da erasoa, behin lurraldea markatu ondoren nahíko

errespetatua izaten da eta .

Adibide zehatzagoa ipintzearren, Kinq-ek (1976) primate,

haraaijale eta aizaki ehiztarien arteko antzekotasunak aipatzen

ditu eraketa sozio-territorialean . Animalia batzu (babuinoa, otsoa,

hiena) talle txikitan estrukturatzen dira, baina talde handi

batekiko lotura galdu crabe . Talde txiki hauek ízaera independientea

dute, baina sarritan batu edo qurutzatu ecriten dira eta baturik

ibiltzen dira equn apur batzutan, aman elementuren bat talde

batetik bestera pasa daitekeelarik . Hau animalier batzuren kasuan

gertatzen bada, jokaera berbera soma dakieke leínu ehiztariei

Afrika, Asia, Australia eta Amerikan . Kasu quztietan talde txikiak

talde handiago baten partaide sentitzen dira, locura lurraldetasuna

delarik .

"By thus I mean that the qroup serves as an alliance that controls
access to the food supply and other essential resources within the home rance .
Large qroup size can then be explained in terms of greater strength in
cooperative territorial defense" (King . 1976 :327) .

Lurraldetasun zentzua, beraz, talde handiak markatzen du .

Nabaria da primateen kasuan, baina argiagoa oraindik haragizaleen
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artean (hienak, esate baterako, nahiago izango du here presa

galtzea besteen lurraldean sartzea baino) . Aintzineko leinuekin,

azkenik, gauza bera gertatzen da . Izan ere, hominidoen bilakaeran

lurraldetasunak inportantzia handia eduki du, unitate desberdinak

horrela sortu dira eta . Haraqizaleen antzera, bestalde,

lurraldetasuna biolentziaz defendatzen izan du gizakiak .' 0

Baina elementu fisikoaz aain, espazio pertsonala

lurraldearen biaarren osaaaia da, "barrura beaira" diharduena .

Espazio pertsonal honen arabera, ta"¿-de baten barnean ere

nolabaiteko zedarritzapenak daude, taldekide batzu errespetatuaáoak

direlarik . Ondorioz, beraiekiko kontaktu fisikoa ekiditen da .

Hurbiltasun graduazioaz ere hitz egin daiteke kasu honetan .

Bigarren osaqaí hau diferentziazio sozialarena da, hortaz,

lurralde fisikoa aldatu arren edozein lekutan mantenduko dena,

talde barruko statusari erantzuten dio eta . Lurraldetasun zentzu

hau, baína, ezin dugu ikasitzat jo, behar fisioloaikoei erantzuten

die eta ; berezko jokaera da . Baieztapen hau, hala ere, haraao

eraman nahi izan du etoloqiaren irakaspenetan oinarrituriko eritzi

korronte batek, esanqura instintiboa ematen bait zion arlo honetako

aizakiaren jokaera orori . Eritzi hau oso kritikatua izan ondoren,

naausi da aaur gizakiaren kasuan jokaera kulturalaren inportantzia

azpimarratzen duena . Helburua ez zen izango, orduan, behar

fisioloaikoei bakarrik erantzutea, kulturalei ere baizik (esate

baterako, nortasuna adieraztea, statusa ezartzea edo besteen

ezaaupena lortzea) . Gizakiaren kasuan, gainera, jabeao kontzeptua

agertzen da, animaliekin ezin erabil dezakeguna, jabegoak lurralde

bateko eskubide auztiak edukitzea esan nahi bait du, hots, eman,

16 Ardrey-k (1986) gizakia haracrijale bezala garatu zela defendatzen du, beren ezaugarriak

bilduz .
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saldu, aldatu, trukean egin, testatu edo gura duquna egin ahal

izatea (ik . Gold, 1982 :47-48) .

Talde primitiboen artean lurraldeak bi helburu edukitzen

zituen, kanpokoen agresioetatik babestu eta elikatzeko zelaiak

ziurtatu . Taldearen iraupena bilatzen da, hortaz, kanpokoen

erasoetatik defendatuz . Horraino animalien jokaerarekin pareka

liteke, baina hortxe amaitzen dira antzak, animalien lurraldetasun

kontzeptua horretara mugatzen bait da eta gizakiarena, berriz,

askoz harago doa (Gottmann, 1973 :1) . Izan ere, gizakiarentzat

lurraldeak funtzio soziala betetzen du eta, leinu primitiboen

artean batez ere, konnotazio sakratu nabaria dario kontzeptuari,

inolaz ere animaliaren jokaerarekin pareka daitekeena

(Guichonnett/Raffestin, 1974 :11) . Gizakiaren kasuan kontzeptua

konplikatzen hasten da sedentarizatzen hasten den momenturik .

Etologíaren ondorío batzutatik abiatuta, zenbaitek

nazionalismoa gauza instintibotzat ere jo gura izan du . Gauza bera

jabego kontzeptuarekin, instintiboa ere izanao zena . Ideia horiek,

tentagarriak izan arren, kontu handiz hartu behar dira, azterketa

partzial baten ondorio dira eta . Naturala ere izan arren, lurralde

kontzeptua ezín da naturaltzat soilik hartu, baina, halaber, ezin

da kulturaltzat soilik antzeman ; bietatik hartzen ditu ezaugarriak,

aitzitik .

1 .2 .2 . LURRALDEAREN ERAKETA HISTORIAN ZEHAR

Animaliekin bezala, gizakiak betidanik garatu du
baI na,

lurraldetasun zentzua,T esaten genuenez, gizakiaren zentzu hau
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kulturala da hein handi batez . Horrek esan nahi du ez duela beti
berdin erantzuten, animalien kasuan moduan . Historíak aarbi
erakusten diqu lurraldetasunaren aldaketa momentu historiko

desberdinetan, aportazio kultural ezberdinak direla eta .
Zoritxarrez, Goldlek dioskunez, azaleko informazioa bakarrik

daukagu industriaurreko qizarteaz, ahaidetasunaren arloa izan bait
da gehien landu dena, lurraldetasunaren kaltean (1982 :50) .

Lurralde kontzeptuaren historia klasiko bat Gottmann-ena

da (1973), perora oso jarraítua izan dena . Bere eritzia azalduko

duqu ondoko lerrootan . Gottmann>ek hiru etapa aipatzen ditu

gizakiaren bilakaeran :

. Neolitikoan, sakabanaturik bizi ziren taldeak biltzen

hasten dira . Horra Mesopotamia, Anatolia, Grezia, Nilo aldea eta

Indo aldean osatzen diren hiri-estatuak, adibide bezala . Bizitza

arautzeko legeak ezartzen dira, baliabide urriei dagokienez batez

ere (ura, kasu) .

. Alexandro Haundiarekin beste fase bat zabaltzen da,

inperioena, alegia . Bere hedadura zela eta, lurralde banaketa egin

beharko da, Probintziak edo beste demarkazio mota}: sortuz . Adibide

bezala Alexandro Haundiaren inperioa bera aipa daiteke, edo

Erromakoa, Konstantinoplakoa, Karlomagnorena, Ekialdeko kalifena,

Txinakoa eta abar .

. XVI . mendetik aurrera Europan nazio-estatuen fasea hasten

da, gaur arte heldu dena . Azter dezaqun polikiaqo fase hau .

Gaur equneko lurraldearen eraketa ulertzeko (Europan)

Westphaliako Bakea, 1648an, jar dezakequ abiapuntu bezala, ordura

arte garatzen ari zen egoera berria momentu horretan legeztatzen



delarik . Sortzen den eraketa politiko berrian lurralde

subiranotasunaren aniztasuna onartzen da Europan, Erromatar

Inperioaren ideiarekin behin betikoz amaituz . Lurralde mugek,

ondorioz, inportantzia handiagoa hartzen dute . Izan ere, erregearen

banakako subiranotasuna ah olduz zihoan neurrian, "lurraldea nazio

nortasunaren gorpuzketa legal eta fisikoa bihurtu zen" (Gottmann,

1973 :49) . Sekuritatea eta Estatuaren iraupena zaindu beharreko

qauzak dira, orduan .

XVI . mendera arte subiranotasunaren ardura eta beharrak

politikoak, erlijiosoak eta militarrak badira, orain ekonomiaren

garapen berna aintzat hartu beharko da, lurraldeak esanqura bernia

ere eskuratuz . Merkantilismoaren aroa da, zeinak qarrant zi handia

ematen bait dio lurraldeari, aktibitate ekonomíkoen marko bezala .

Hori errezteko azpiegituraz arduratuko da estatua .

Pentsa zitekeenez, merkataritzaren uaalketarekin

lurraldearen zentzua galdu behar zen, baina alderantziz gertatzen

da, XVIII . mendeko pentsalarieek herrien artean diferentziak daudela

onartuko dute eta . Momentu honetan "nazio jurisdikzio bakar

bezalako lurralde subiranotasun kontzeptu modernoa aaertu zen"

(Gottmann, 1973 :69) . Lurraldeak eskeintzen duen diferentzian

oinarriturik, Amerikako Estatu Batuak sortuko dira, Bretainia

Haunditik banatuz, "nazio desberdinak" zirelakoan . Ondoren,

Frantziar Iraultzak lurralde eta nazio kontzeptuak batuko ditu .

Lurralde batasunak eta integritateak ondorio zabalak eduki zituen

ekonomian (aduanak ezabatuz, esate baterako), politikan eta

kulturan .

3 7
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Ideia

	

hauetatik

	

abiatuta,

	

hala

	

ere,

	

kolonietako
1

independentzi*

	

prozesuak'

	

dira,

	

aturka

	

apurka

	

munduko

erreiionalizaziora helduz . Eaoera honek itun eta aliantzen beharra

erakarri zuen estatuen artean, interes desberdinen arabera . Mugen

sekuritatea eta aktibítate ekonomikoaren garapena izango da beti

helburua .

XIX . menderako nazio-estatuaren kontzeptua sendotu egin da,

entitate berriak sortuz doazela . Kontzeptu berriarekin aurreko

egoeraren ezaugarriak zirenak desagertzen hasten dira . Hirietarko

murrailak deuseztu egiten dira hiria zabaltzeko, aide batetik,

baina defentsa funtzioa quztiz aalduta dutelako, bestetik . Hiriak

ez dauka defentsaren beharrik, estatuaren mugak jarri direlako .

Sekuritatearen arazoa nolabait konpontzen denean nazio eskubideen

ikurrak indarra galtzen du burgesiarentzat, gizabanakoaren

eskubideei eutsiz soilik aurrerantzean . Aldaketa honekin ekonomiak

sortzen dituen tirabirei (klase burruka) erantzun nahi die

burgesiak .

XX . mendean aurrekoan sorturiko nazionalismoa naqusitzen

da, zeinarentzat lurralde kontzeptua -eta bere subiranotasuna-

funtsezkoa izango bait da . Horrek ez du esan aura subirano«'%-asuna

aurretik eduki behar den boterea denik ; beharrezkoa dena, ordea,

ondo zedarrituta edukitzea izango da, gero "arrazoiz" erreklamatu

ahal izateko, beste lurraldeekiko desberdintasunean oinarriturik .

Uste horretan independentziarako eskubidea aldarrikatzen da,

taldearen ezaugarriak eta baliabideak norberarentzat gorderík .

Horrela sortzen dira estatu berriak : banaketaren bidez batzuek

(Grezia, Errumania . . .) eta batuketa jarraituz besteak (Alemania,

Italia) . Eredu biotatik lehena da normalena .
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Gottmann-en hiru etapak ikusi ondoren, beste era batera

ikusten du Sack-ek lurraldetasunaren historia, bi fase naausitan

desberdintzen duelarik (1986), qizarte primitiboena, batetik, eta

mundu zibilizatuarena, bestetik . Gizarte primitiboen artean

harremanak elkarrekikoak dira, teknoloaia ez da monopolizatzen,

lurrak kolektiboak dira eta klaserik aabeko iaualitarismoan bizi

dira . Oinarrizkoak diren baliabideak ziurtatu nahi direnean

lurraldetasuna sortzen da (landaketak edo hazitako abereak beste

inorentzat ez direla iakiteko) . Taldea eta lekuaren arteko

harremanak oso estuak dira, dependentzia izpiritualean egonik .

Gizarte primitiboen lurraldetasunak oinarrizko eraketa

soziala ziurtatzen du . Hiru mailatan gertatzen da auzti hau : I)

taldekoak ez direnei sarrera debekatuz eta baliabideak ukatuz . II)

taldekoak direnei baliabideen banaketa eaokia ziurtatuz, euren

arteko batasuna mantenduz . III) lurraldea, azkenik, harreman estuan

dago taldearekin, osotasun bat eginaz (taldea-lurraldea) . Oso urrun

geldituko zen, beraz, qaur equneko kontzeDtu funtzionalistatik, non

espazioa hustu edo bete daitekeen gauza bait da (Sack, 1986 :56-63) .

Gizarte primitiboak utzita, aldaketa nabariak agertzen

dira . Gizarte aurremodernoetan lurra da ondare iturri naausia eta

nekazaritza lan okupaziorik erabiliena, baina tartean hiria hazten

ari da . Lurraldea modu hierarkiko eta asimetrikoan eratzen da, giza

harremanak bezala . Leku batzu sakralizatu eaiten dira, boterea

bertan aorderik eta herriari zerbait helezina izanao balitz bezala

aurkeztuko zaiolarik . Lurraldearen muaak ez daude oraindik ondo

zehazturik . Helburu horrekin, hain zuzen ere, kartografiari

inportantzia berezia emango zaio Erdi Aroaren amaieratik aurrera .
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Kapitalismoarekin lurraldeak bere zentzu sakratu edo

izpiritual quztia galtzen du . Hustu egiten da, merkantzia bihurtuz,

hau da, saldu, erosi edo negozia daítekeen zerbait bihurtzen da .

Espazioa gertakarien marko hutsean gelditzen da, beste esangurarik

gabe .

"A modern use of territory is based most of all upon a sufficient*
political authority or power to match the dynamics of capitalism : to help
repeatedly move, molde and control human spatial organization at vast scales"
(Sack, 1986 :87) .

Espazioa esanguraz husteaz gain, lurraldetasuna boterea

izkutatzeko erabiltzen da (ik . 1 .1 .2 .) zerbait neutral bezala

aurkeztuz .

Gizarte primitibo eta urbano-industrialaren arteko

desberdintasunaren inportantzia lurralde eraketan Bonnemaison-ek

ere aipatzen du . Gizarte primitiboak eraikitzen duen lurraldean

jendea kulturalki baturik gelditzen da, lurraldeak esangura

sinbolikoa duelarik . Gizarte urbano-indus trial ean, ordea, jendea

ekonomikoki eta sozialki baturik gelditzen da, baina ez sinbolikoki

(1981 :261) . Gizarte primitiboen artean lurraldeak aizakiarekin

duen lotura estuaz Burghardt ere mintzatzen da . Taldea sustraitzen

denean lurraldearekiko identifikazioa hartzen du, aurretik zen

espazio abstraktoa aldatuz . Lurralde unitateak naturaltzat hartzea

identifikazio honetatik dator (1973 :242-244) .

Argi ikusten da, orduan, lurraldea bizitzarako beharrak

ziurtatzeko erabiltzen dela hasiera batez, baina denborarekin

gizartearen eraketa berezi bati erantzunao diola . Lehen markoa da

animalien joeratik oraindik hurbil dagoela esan daitekeena,

bigarrena kulturala delarik . Bigarren markoa da, noski, hemen
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interesatzen zaiquna . Kontutan hartu beharko dira, hortaz, denbora

eta espazioaren faktoreak, beste puntu batzutan ere aipatu denez .

Sack-ek laburtzen duenez, "the history of territoriality is closely

bound to the history of space, time and social organization"

(1986 :52) .

1 .2 .3 . LURRALDE KONTZEPTUA

Lurraldea eta espazioa ez dira gauza bera, batzutan

nahasten diren arren . Espazio kontzeptua zabalagoa da bestea baino,

lurraldea espaziotik sortua delarik . Lurraldeak espazioa eta

boterea jartzen ditu harremanetan . Hortaz, espazio baten aaineko

boterea duqunean, edo kontrolatzen duaula dioqunean, edo geure

jabegoa dela esatean, lurraldeaz hitz eaiten ari aara .

"Le territoire ( . . .) est un espace dans lequel on a projeté du travail,
soit de 1'énergie et de 1 'information, et qui, par conséquent, révèle des
relations toutes marquées par le pouvoir . L'espace est la 'prison oriqinelle' .
Le territoire est la prison que les hommes se donnent" (Raffestin, 1980 :129) .

Gizakiak interesa erakusten badu espazio batez aldatu

egiten du beronen izaera, lurraldea aaertuz eta harreman berezi

batzu adieraziz berarekiko : lurraldetasuna . Harreman hauek aldatu

eaiten dira Historian zehar, jakina, lurraldearekiko ulermena ere

aldatuz . Diferentzia hauek lurraldetasun kontzeptuaren

aldakortasuna adíerazten diqute . Sack-en hitzetan :

"territoriality is intimately related to how people use the land, how
they organize themselves in space, and how they give meaninq to place"
(1986:2) .
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Lurraldearen papera ez da aintzat hartua izan analisi

espazialetan eta zaila izaten da honetaz berririk aurkitzea .

Orokorrean zera esan genezake, alegia, lurraldetasuna espazio zati

batzuren erreibindikazio, zedarritzapen eta defentsari dagokiela,

eraketa sozialaren adierazpena delarik . Lurraldetasuna ez da

etengabe erreibindikatu behar, funtzio hori muga sinbolikoek

betetzen bait dute . Muga kontzeptua, lurraldearena bezala, eskala

ertainari (estatuarena) loturik erabiltzen dugu ia betí eta hemen

ere zentzu horretan erabiliko duqu, baina argi utzi behar da

lurraldetasuna edozein eskalatan eman daitekeela : etxeko gela

baten, norberaren etxean, kalean, eskolan, lantegian, hirian,

estatuan eta abar .

Beste eskala hauek hobeto ulertzeko, jarrai dezaqun Sack-en

azalpena (1981 :56-57) . Adibide errez bat ipintzearren, etxe bat har

dezakequ non qurasoek muga batzu seinalatzen bait dizkiote

haurrari . Beronen jokuak direla eta, gurasoek arriskuan ikus

ditzakete beraientzat baliozkoak diren zenbait gauza . Arrisku hori

ekiditeko bi era daude : bata, haurrari arriskuaz ohartaraztea (hitz

eqinaz) eta bestea, leku konkretu batera (gela bat, adibidez)

sarrera galeraztea . Bigarren kasu honetan ez dago elkarrizketarik,

agindu hutsa baizik . Gurasoek "lurraldea" markatzen dute, beste

baten akzioak kontrolatzeko asmoz . Hala ere, sarritan sistema biak

erabiltzen dira batera eta zaila izaten da desberdintzea, askotan

arau sozialak bait daude tartean . Esate baterako, pertsona bik

hitz eaiten dutenean distantzia bat markatzen dute euren artean,

baina distantzia hori arau soziala da eta ez bateren baten

lurraldetasuna markatzeko nahia . Gehiago oraindik, bietatik batek

distantzia hori apurtuko balu besteak ez luke ahaleqin nabaririk

eginao "bere espazioa" kontrolatzeko . Lurraldetasuna ez da
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markatuko, baina, arau soziala denez, gizartearen gaitzespena

jasoko du distantziaren araua apurtzen duenak .

Modu honetan ulertuta lurraldetasuna kontzeptu zabala da,

ez marko politikora muaatua, normalean ulertzen dugunez . Ez da ere

kontzeptu absolutua, Sack-ek berak dioskunez (1986 :16), erlatiboa

baizik zeren, gorago esan denez, espazio oro ez da lurraldea . Gela

bat, adibidez, ez da beti lurraldea . Momentu batez izan daiteke,

baina haurra hazi ahala zentzu hori gal lezake . Definizio bat

ematekotan hauxe da Sack-ek eskeintzen duena :

"the attempt to affect influence or control actions and interactions
(of people things and relationships etc) by asserting and attempting to
entorce_control over ásDecíticgeoqraphical area . Territoriality makes the
territory appear to " be filled with power, influence, authorithy, or
sovereignty" (1981 :55) . (azpimarrak egilearenak) .

Diferentea da Gottmann-en jarrera . Bere ustez, lurralde

kontzeptua "has come to designate a portion of geographical space

under the jurisdiction of certain people" (1973 :5) . Beranduagoko

definizio baten "gobernuaren jurisdikzioa" dela arqitzen du

(1975 :29) . Zentzu politikoa ematen dio, beraz, Gottmann-ek .

Lurraldea estruktura politiko baten azal fisikoa da (gobernuak,

estatuak, autonomiak . . .), beste estruktura batzutatik

diferentziaturik . Geografiak eta politikak badute zerikusirik,

"Territory is a political as well as a geoqraphical concept becduse
geoqraphical space is both partitioned and organized through political
processes" (1975 :31) .

Baina geografiko dionean ez dauka buruan marko huts eta

bizigabe bat, zeren lurraldea "is the product and indeed the

expression of the psychological features of human groups"
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(1973 :15) . Lurraldeaz pentsatzen duaunean, orduan, eraketa sozial

oso bat hartu behar dugu aintzakotzat, erdiaune batekin eta bere

inquruan hedatzen den herrialdearekin .

Sanguín-ek lurraldea eta populazioaren batasuna aipatzen

du . Elkarren beharra dute biek herria osatzeko, bakarrean ezer ez

dira eta (1981) . Knight-ek, bestalde, erabateko inportantzia ematen

dio gizakiaren akzioari, berarekin bakarrik lortzen bait du

esangura .

"Territory is an area that is bounded, formally or informally . Its
contents includes terrain, flora and fauna, resources, and human, inhabitants
and their ways of life . In a sense, territory is n ot . i t becomes, for territory
itself is passive, and i t is human beliefs and actions that ai ve territory
meaning" (1982 :517) .

Pasibotasun hori, dena den, espazioari dagokiola esatea

bidezkoagoa iruditzen zaigu .

Lurralde kontzeptua kulturari loturik doala gauza onartua

da . Espazio hutsa aauza fisikoa da, baina lurraldea, aldiz, kultura

eta etnia kontzeptuekin parekatu behar da . Lurraldea gizatarturiko

espazioa da Bonnemaison-entzat (1981 :254-257) : "espazio soziala"

eta "esDazio kulturala" da, biak batera, funtzio sinboliko eta

soziala beteaz, hortaz . Dena dago harremanetan, "aiza taldearen

eraikíntza soziala, funtzio sinbolikoa eta lurraldearen eraketa"

(Bonnemaison, 1981 :256) . Eraturiko espazioari "aeosinboloa"

(géosymbole) deitzen dio, hau da,

"un lieu, un itinéraire, une étendue qui, pour des raisons religieuses,
politiques ou culturelles prend aux yeux de certain peuples et groupes
ethniques, une dimension symbolique qui les confor#me dans leur identité"
(1981 :256) .
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Honen arabera, ez da bakarrik kultura eta lurraldea loturik

doazela, baizik eta lurraldea bera ere kulturan bertan sortzen

dela . Horrela ulertuta, kultura corde behar den bezala, lurraldea

ere kontserbatu beharko litzateke (1981 :257) eta horretan

ahalegintzen dira cizarteak, nazio lurraldea espazio fisiko

mucatua baino cehiago bihurtuz eta balio historiko eta afektiboa

txertatuz bertan .

"The identity of the nation is bound up with memory, and this memory
is rooted in a homeland" (Williams/Smith, 1983 :509) .

Horrela, mendi sakratuak, gogorapen bereziak dakartzaten

lekuak eta abar eraikitzen dira (ik . 1 .2 .4) .

Beraz, lurraldeari esangura kulturala esaten diogunez,

qizartearen eraketa sartu beharko duqu, aizarteek ezaqutzen

dituzten aldaketen arabera lurraldeak ere aldaketak ezagutuko

dituelarik . Produkzio modu bakoitzak espazioa eratzen zuela esaten

genuen bezala, lurralde estruktura propioa ere edukiko d

Estruktura hori momentuko botere harremanek erabakiko dute .

"La oraanizaeión del territorio y las relaciones entre Estados o
reaíones tal como las percibimos y vivimos habitualmente no serán sino
manifestaciones externas de las relaciones de poder disimétricas existentes en
el seno de nuestra sociedad o entre diferentes sociedades, que se corresponden
con una etapa histórica concreta en el desarrollo del modo de producción"
(Méndez, 1986 :345) .

Garai historiko bakoitzean, orduan, gizarte bakoitzak modu

batera eratuko du espazioa . Sackek dioenez, "territoriality's

" Zentzu honetan, ik . adibidez, Buch-Hanson/Nielson (1977) .
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changing functions help us to understand the historical

relationships between society, space, and time" (1986 :5) .

Kontzeptuaren aldakortasun hau, hala ere, ahaztua izaten

da sarritan, denbora faktorea ez bait da izaten kontutan hartua

lurraldeaz hitz egitean . Arlo horretan "Naturarekin" gertatzen den

bezala, aldaezina dela uste da, gizakiaren ekintzatik at gelditze nn

den eraikipena bailitzan . Era honetara, gizakiak berak eraikitako

kontzeptuak (lurraldea, natura . . . .) bere cgainetik eta bere eskutik

at gelditzen dira azkenean, aldaezinak bihurtuz . Nazionalismoak

(geroago ikusiko duaunez) modu determinante honetan ere ulertzen

du lurraldea, berak formulaturiko proposamenaren ondorioa dela

ahazturik . Denborarekin, eta gero eta jende gehiagok formulazio

hori onartzen duenean, proposaturiko lurraldea naturaltzat eta

logikotzat hartuko du jendeak, mugiezina den marko fisiko bat

bezala .`8

1 .2 .4 . LURRALDEAREN FUNTZIOAK

Lurraldearen funtziorik argiena estatu baten eragin eta

kontrolaren zedarritzapena markatzea da eta, era berean, beste

estatuen eraain eta kontrolaren eragozpena aldarrikatzea . Esparru

honetan zentratu dira ikerketa klasikoak (Gottmann, Hartshorne,

Jones) , baina estatua isolaturik aztertzen izan da, estatu sistemak

aintzat

	

hartu

	

ban k .

	

Horren

	

ondorioz,

	

sarritan

	

halako

` Beste kontestu baten, ik. Quaini (1981:75-76), nork "naturarekiko" mistifikazio bat
daqoela esaten bait du. Mistifikazio teorikoan lokarri soziala dena, lokarri naturaltzat hartzen
da . Hortik sortzen den mistifikazio errealean, eta produkzio modu kapitalistak eraqinda, izkutatu
egiten da lurraldea giza lanak eraikia dela eta, aitzitik, naturaltzat hartzen denez, gizakiaren
gain creldituko da . Guzti hau jarrera deterministaren ezaucrarria izango zen .
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desarroilismoa darie lan hauei, zeintzuetan estatuaren sorrera,

hazkundea eta azkeneko krisi faseak desberdintzen bait dira

(Taylor, 1985 :116) .

Aurreko puntuotan esan denez, lurraldea aizakiaren

ekintzetara loturik doa eta gizakiak bilatutako helburuak lortzeko

erabiltzen da, helburu hauek prozesu politiko baten barruan

markoztaturik agertzen direla (Gottmann, 1975 :29) . Helbururik

argiena kontrolarena da, aiza talde batek bere bizitza garatzeko

beharrezko dituen baldintzak ziurtatzea, alegia, beste talde

batzuri lurralde horretarako helgarritasuna ukatuz, zeren talde

bati eskeintzen zaiona beste talde quztiei debekatu behar zaie .

Lurraldea aprobetxatzen duen taldeak ziurtasun neurriak hartu

beharko ditu beste taldeak ere aprobetxatu ez daitezen .

Kontrolatzen den lurraldea, hortaz, helgarria izan behar da bere

biztanlegoarentzat, baina helezina arrotzentzat (Gottmann, 1973 :9) .

Kontrolak, bestalde, sekuritatea eta bizitza aurrera ateratzeko
eta

aukera esan nahi du . nahiz eta lehena inportantzia gutxiagokoa izan

Qaur eaun (aurrerapen militarra dela eta) , nolabaiteko sekuritatea

eta bizitzarako aukerak ziurtatu behar dira, (Gottmann, 1973 :155) .

Kontrol eskiusibo honetan nazionalismoak oinarrizko papera betetzen

du Qaur eaun, justifikazio bezala erabiliz . Lehen etsaiari indarraz

erakutsi behar zitzaiona, orain nazio eskubideak araudiatuz

erdiesten da, ze nazionalismoak lurralde bateko kontrolaren

leaitimazioa iraaartzen du, besteei kenduz .

Kontrola ziurtatzeko moduen artean bi aipatzen ditu Sack-ek

(1981 :63-64) : sailkapena (classification) eta komunikazioa .

Sailkapena areaka edo tipoka egiten da . Lehena lekupenaren arabera

ulertzen da, leku konkretu baten -etxea, buleqoa- dagoen quztia
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erreibindikatuz . Bigarrena, aldiz, ezaugarrien arabera osatzen da,
ezauaarri berezi bateko objektuak -liburuak, kotxeak-
erreibindikatuz . Oso erabilia da sailkapena politikan . Hala ere,
batzutan nahikoa izan daiteke lurraldea komunikatzea, muga zehatzak
adieraziz . Komunikazíoa erabiliaeroa da animalien artean, edo

haurrekin ere, zeren, aurrekoan ez bezala , hemen ez da eskatzen
bestearen onespena eta ulermena, besteak ez duelako ulertuko

(haurren kasuan) edo jaramonik egingo ez duelako (lurraldearen

kontrola lortu nahi duerak) .

Funtzioen artean ezin dira baztertu gizakiaren jokaerei
loturik doazenak (ik . 1 .2 .3 .) . Lurraldearekin giza taldeen emozio
erreakzioak sortzen dira, identifikazio bat ematen bait da taldea
eta espazio konkretu baten artean, azken hau -lurraldea- ikur edo

sinboloa bihurtzen delarik . Bere ezauaarri fisikoek (mendiak,

oihanak, basamortua . . . . ) zentzu berezia hartuko dute bertako

biztanleentzat eta ezauaarri horietako kolore bera ere (mendietako

berdeak, basamortuaren horiskak . . .) sentituacroa eta ederragoa

irudituko zaio jendeari . Emozio kulturalak dira, zer esanik ez,

baina zama afektibo hau inttortantea da, lurraldearekiko

identifikazioa indartzen duelako . Nazionalismoan, behintzat,

oinarrizko elemento bat da taldearen homoereneizazioan (Schofer,

1975) .

Dena den, kulturaren garrantzia azpimarratu arren, ezin

ditucu horretara mugatu lurraldearen funtzioak, zeren, Gold-ek

dioenez, ezin da ahaztu lehenengo behar fisioloaikoei erantzun

behar zaiela eta berauek ziurtatzea dela prsmiazko helburua erizarte

auztietan . Hori lortu ondoren bakarrik egiten da lurralde bat

iraunkorra, hau da, criza talde batek propiotzat hartuko du
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lurraldea bizitzeko baldintzak ziurtatzen badizkio bakarrik,

bestela emigratu egingo du eta . Animalienak diren funtzioak

(baliabideen banaketa eta iraupena), beraz, ahaztu ezinezko

funtzioak dira, sarritan emandatzat jo arren (Gold, 1982 :53) .

Baina, esan bezala, lurraldeak estatuan betetzen duen

funtzioa da ezaqunena, oinarrizko elementua delarik, hots, estatuek

lurralde bat dute, edo bestela erŕibindikatu eaiten dute, batera

ulertu behar bait dira estatua eta lurraldea . Lurraldeak estatuaren

aaratze espazioa seinalatzen du eta, beraz, kontrolatua izan behar

du . Kontrol honek ez bakarrík politikoa, baizik eta ideologikoa ere

izan behar du . Hori ziurtatzen ez bada arazoak sortuko dira

estatuan eta arazo horiek lurralde mugatu baten sortzen badira,

lurralde bereizketa ere sor lekioke estatuari . Hortaz, aaratze

espazio hori ondo hautatu beharko da, mugak estatuaren indarrari

egokituz (Gottmann, 1973 :2) . Estatuaren ahaleain auztiak

homoaeneizazio kulturalera abiatuko dira,

"The sovereign control of territory by the state ensures that the
dominant culture can circulate freely throughout the space over within its
boundaries" (Kofman/Williams, 1989 :5) .

Horrela, estatuko agintariek beren nahietara molda dezakete

lurraldea , beren eragina hobeto zabaldu ahal izateko, edota r:enpeko

kulturen hedapena galerazi ahal izateko, edo, gehiaao oraindik,

erabat debekatzeko, beharrezkoa balitzaio errepresioa ere erabiliz

(Kofman/Williams, 1989 :5) . Guzti hau aqirian qelditzen da

nazio-estatuaren eraikipen prozesuan, non burgesiak ziurtasun

j uridikoa behar bait zuen lurraldearen barruan, horretarako

baterakortasuna bilatu zuelarik maila politiko, sozial eta
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kulturalean . Aurreko sistemetan politizatu eqiten ziren

sentimentuak, leaitimazioa bilatzeko, baina ez orain,

"por lo tanto se hace nesario reducir los sentimientos no políticos de
pertenencia a otras comunidades te rritoriales dispersas, _v, por tanto, es
también necesario negarles a éstas sus carácter o proyección política"
(Perez-Aqote, 1989-d :182) .

Estatuak bilduko du sentimentu hori . Lurralde barruko talde

diferentziek, orduan, berdintzera joko dute, baina beste

estatuekiko diferentzia landuz ordean .

1 .2 .5 . LURRALDEA ZEHAZTUZ : MUGAK

Muaak lurralde kontzeptuarekin batera aztertu behar dira .

Anímaliek edo aizakiak lurralde bati buruzko eskubideak

erreibindikatzen dituztenean erreibindikazioaren nondik-norakoa

zehaztu behar dute, nolabait lurraldearen zabalera araituz . Argiren

hori zehatz-zehatza edo qutxi gora-beherakoa izan daiteke, muaak

ere zehatzak edo qutxi gora-beherakoak (lerro mugak edo zonalde

mugak) izango direlarik . Muqa kontzeptua ez da, beraz, bernia,

animalia eta komunitate rri:nitiboengandik datorkiqu eta' 9 .

L9 Hala ere, eta hemen "bereizketa" esangurarekin aztertuko den aryen, muaak ez du beti
zentzu hori eduki behar . Azken urteotan eman diren ikerketotan mugak bilaune bezala ere ikusten
dira, muaaldeetan harreman sozio-ekonomiko bereziak sortzen dira eta. Era honetara, maila
esp zial bereziak sortu dira, estatuen artelko bereizketa nahi estriktoarekin apurtuz . Muaak,
bestalde, bi eratakoak izan daitezke : "mucrak" eurak eta "aitzindari muaaldeak" . Inalesez bereiztu
ecriten dira termino biak . "Muaak" (ing . boundary; fr. frontière; azt . frontera) bereizketa
zentzua daroa . "Aitzindmi muaaldeak" (ina . frontier ; fr. frange pionnière), ostera, batuketa
zentzua dauka . Izan ere, inglesezko terrinoa latinetik dator, aurrera doan "fronte" baten
esangura hartzen duelarik . (Guzti honetaz, ik . Guichonnet/Raffestin, 1974 :26-27) . Horrez gain,
aoaora dezaaun lerro muaak eta zonalde mucrak daudela, biak banaketa zentzuarekin (aitzindari
muaaldeak ez bezala) .
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Gaur eguneko mugak hartzen badituqu aztergaitzat, duten

erlatibotasun zamaz konturatuko gara, ze orain naturaltzat eta

betikotzat antzematen dituqun muna aehienak XIX eta XX . mendeetan

sortuak dira . Izan ere, mugen arazoak eta zehaztapen nahiak bi

mende hauetako kolonizakuntzarekin ugaldu ziren, lehen mailako

inportantzia hartuz . Inportantzia horren froga da Europako

gobernuek espezialistak prestatu zítuztela gai honetarako, beraien

artean erabakiz lurralde kolonizatuen banaketa . Baina kolonietako

mugak berriak badíra ez da pentsatu behar metropoliarenak

egonkorrak izan direnik . Europako mugen mapa 1919an osatzen da, oro

har (Pariseko Itunean) eta beranduacro ere aldaketak eman dira, aaur

arte heltzen direnak . 2A"

Muga kontzeptua aldakorra da eta horrelaxe aertatu da

historian zehar . Labur laburrean esanda, inperio handietan bi muga

eredu jarraitzen dira . Txinak lerro muga aukeratzen du (murraila)

eta Erromak, berriz, zonalde muga . Arazo berdintsuei aurre eaiteko ,

defentsa modu diferenteak hautatzen dira bi kasu hauetan . Murrailak

bereizketa zehatz eta osoa markatu nahi du . Erromak muga sistemak

eraikitzen ditu, ordea, ibaiak, mendiak eta beste natur ezauaarriez

aain, kaminoak eta defentsa dorreak eraikiz lurralde osoan zehar

(Jones, 1959 :246) .

Erdi Aroan lurralde zentzua galtzen da, feudoek lur

jabeaoaren diskontinuitatea zekarten eta . Joera hau Errenazimentuan

hasten da aldatzen, estatu modernoaren ideia indartzen hasten

delarik . Muaak orain inportantzia handiagoa hartzen du, kontrola

erabatekoa eain aura da eta . Erdi Aroan zonalde muga naausi bazen

(gaizki zedarritua, informazio qutxi biltzen zelako), orain lerro

2t Europako muden historiarako, ik. Guichonnett/Raffestin (1974:84 ta hur) .
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mucra hobetsiko da (ondo zedarritua) . Diferentzia honetan helburu

desberdinak agertzen dira, noski, Erdi Aroan defentsa bait zen

helburua eta nahikoa zitzaien horretarako zonaldea markatzea, "ezein

gizakiren lur" bezala utziz sarritan, erdiaunea zaindurik zegoen

bitartean . Baina Estatu Modernoak populazioaren kontrol estuaaoa

behar du eta, hortaz, populazioa, lurraldea eta baliabideak ondo

zedarritu behar dira (Raffestin, 1980 :150) .

Nazio-estatuaren muaak zehatzaao aztertzeko frantziar

eredua jarrai liteke . °` Berdintasun kontzeptua aqertzen da

Frantziar Iraultzarekin . Berdintasunak denontzako arau bat ezarri

nahi du, ordura arteko desberdintasunean oinarrituriko arauarekin

apurtuz . Erreakzio honetan ezberdintasun oro pribíleaiotzat hartuko

da, ezabatu beharrekoak, beraz . Maila sozialetan edo Zuzenbidean

bezala, lurraldean ere berdintzera joko dute aldaketa ideoloaiko

honen partaideek . Lurraldea baturik behar da arauteqi berdintzaile

hori aplika dadin, bestela, berdintasunari uko ec_ringo lioketen

herrialdeak -bribileaiodunak- aeldituko ziren eta .

AAurka ar)urka, orduan, lerro muqa inposatzen da, espazioa

kohesionatzeko eta eratzeko erabiltzen delarik (Foucher, 1988 :63) .

Muaa naturalen ideia hedatzen da XVIII . mendetik aurrera, bere

bidez anexiorako aukera zabalduz . Erreakzio modura, ordea, nazio

kontzeptua eraikiko da, Alernanian hasieran, berdinketa inposatuari

kontra eainaz . °` Kohesio eta integrazioa lortzeko, ondo zaindu

Frantziar ereduaz crain beste asko ere aipa daiteke, lan honen helbururako aplikaziorik
ez dutenak, ordea. Ik. Foucher (1988 :72) .

t` Mucra "natural"en ideia Frantzian zabaltzen da batez ere (hexacrono famatuan gauzatzen
dena) . Alemania aldean, berriz, herrian eta nazionalismoan oinarrituriko mugen kontzeptua lantzen
da, hizkuntzaren zabalera izango delarik muaak erreibindikatzeko f aktore naqusia (Jones,
1959 :248) (1k ere 2 .1 .1 puntua) .
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beharko dira mugak, beste estatuen erasoetatik libratzeko (aoaoratu

Napoleonen kanpainak) . Estatuen arteko mucretaz ardura handiacroa

hartzen da orain, zedarriak zehatzacro jartzen direlarik . Modu
horretan , estatu bakoitzaren espazioa (zeinean eragin bait dezake)
zein den adierazi nahi zaie beste estatuei .

Hala ere, jartzen diren muga hauek geoestrateaiaren

ikuspuntutik analizatzen baditugu (Foucher, 1988 :66 ta hur .) muga

naturalik ez dagoela ikusten da . Ibai edo mendi bat muga zein

lokarri izan daiteke, bereizketa zein batuketa puntua . Defentsarako

muga izango da bere ondoan edo inguruan gotorlekuak jartzen badira,

baina ez bestela . Muga quztiak, bestalde, ez dira berdin japon

behar . Puntu batzu inportantzia estrategikodunak dira eta,

ondorioz, ondo zaindu beharrekoak . Beste puntu batzu, aldiz,

lasaiaao utzi daitezke, hainbesteko aarrantzirik ez badute . Guzti

honetatik zera ikusten da, alegia, Frantziar Iraultzak hedatuko

dituen lerro mugek ez dutela defentsarako berebiziko

inportantziarik (mugak ez bait dira lerroka defendatzen, puntuka

baizik), baina balore sinboliko handia dutela, aitzitik,

nazio-estatuaren eraikuntzarako, nazio horren hizkuntza eta

kulturaren zedarria seinalatuz,

"le territoire devient patrimoine collectif et la défense de son
intégrité devoir d'État . C'est donc un retour au militaire, garant de la
fonction symbolique -le sacré- des frontières nationales" (Foucher, 1988 :61) .

Muga sakralizatu egiten da, lerro muaituezina bihurtuz eta

mapetara txertatuz (Raffestin . 1980 :150) , biztanleek ondo ikas

ditzaten eta arriskutan ikusiez pero bere integritatearen aide

burruka daitezen . Baina garai honetan muga kontzeptu inperialista
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ere garatzen da, ondorio inportanteak edukiko dituen tresna

politikoa bihurtuz (Guici:onnett/Raffestin, 1974 :23) .

Eaín ducqun mugen bilakaera eta historia labur honetan, leku

bakoitzeko ezaugarriak kontutan hartu behar direla aehitu behar
duqu amaitzeko . Honekin ez duqu esan nahi, ordea, muctetaz ezin

denik ideia nacrusi edo konstanterik ondorioztatu . Egia esan,
ikerketak asko izan dira arlo honetan,`3 mugak Geografía
politikoaren gai klasikoetako bat izan dira eta . 6©etako
hamarkadara arte ikuspegi formalista erabili zen . Urte hauetan ,
baina, ikuspegi behaviourista hasten da txertatzen, gizakiaren

okaerak muaetan duen eraoina aztertzen delarik eta alderantziz

ere . 24 Edozein modutan ere, konstante batzu ageri dira lan
auztietan, onartuak izan direnak gaiaren ikerleen artean (Foucher-

ek "axioma klasikoak" deitzen die) (1988 :32) . Becjira dezaqun

muaetaz eaindako hainbeste teoria eta baieztapen .

Gorago ere esan denez, mucrak aldakorrak dira, hots, ez dira

betikoak, ez betirako, ez erabatekoak, ez zehatzak beren

zedarritzapenean . Nazio-Estatuak zehatzak eaiten ahaleaindu dira,

baina ezin dute inoiz ziurtatu erabatekoak izanqo direnik . Dena

den, lurraideetako zedarritzapena inoiz baino zehatzago eta

finkoaaoa da aaur equn . Ondorioz, inoiz baino lurralde iskanbila

aehiaao daao, espazioa muaatze nahi izatetik sortuak .

Nazio-estatuaren eraainaz, lurraldea, jendea eta aobernua baturik

eta elkarri loturik ulertzen dira : estatua subiranoa da, lurralde

` Muaei buruzko definizio, azalpen klasiko eta sailkapenetarako, ik. besteak beste ; Muir
(1984) .

24 Horretaz, ik. Revnolds/Mc Nulty (1968) .
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zehatz batekin, barruan bizi den jendea estatu subirano horrekin

identifikatzen delarik eta ez aldamenekoekin .

Lurralde mugetan berriro zentraturik 25 eta beraien

aldakortasunaren haritik jarraiki, beste ondorio batera heltzen

gara, mugen diseinu arbitrariora, alegia . Muaak artifizialak dira :

asmatuak .` 6 Horixe da hain aldakorrak izateko arrazoía . Ez dago,

orduan, muaa "naturalik ", ez "egokirik ", ez "onik ", inquru

geografikoak bere eragina daukala aitortu arren . Muaak "egokiak"

eta "onak" izan daitezke, baina momentu historiko konkretu baterako

bakarrik . Eaokitasun hori estatuaren indar eta kohesioaren arabera

etorriko da, muaak mantentzeko ahalmenean bait datza eaokitasuna .

Barruan bizi den jendeak estatua-lurraldea lotura onartzen badu eta

estatua gai bada lurralde hori defendatzeko, muga "egokia" izan_go

da . Baina egoera horrek momentu historiko bati erantzunao dionez,

posible da beste egoera historiko baten egokitasun hori galtzea

eta, orduan, mugak, "berreaokitu" eain beharko lirateke .

Argi utzi behar da, haatik, mugen diseinua dela arbitrarioa

eta ez muga bera edo bere ondorioa, Raffestir.ek ohartarazten

diqunez,

"il n'y a ríen de plus absurde que d'entendre dire que tout svstème de
limites est arbitraire . Tout système de limites est conventionnel, certes, mais

z : Ezaaunenak lurralde mucrak diren arren, mura modu bakarrak ez direla esan behar da,
sozialak ere izan daitezke eta, Barth-ek eta berak zuzenduriko taideak frogatu dutenez (Barth,
1976) . Odol harremanetan oinarrituriko alza harremanek bicrarren mailara baztertzen dute
lurraldearen lotura, ahaidetasuna edo taldearen arau sozialak izaki taldearen muaak markatzen
dituztenak .

" II . Mundu gerra aurretik Hartshorne lehena izan zen honetaz arduratzen, funtsezko
hausnarketak ecrinaz, "natural" eta "artifizial"en arteko diferentzia ukatuz eta crizakiaren
eraçrina ammarratuz. Mende honetako lehen erdiko ikerketetaz, ik . Mincrhi (1963) .
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dès lors qu'il a été pensé, mis en place et qu'il fonctionne, il n'est plus
arbitraire puisqu'il facilite l'encadrement d'un projet social,
celuis-là même d'une société" (1980 :149) .

Afrikako muna geometrikoak, adibidez, arbitrarioak dira

beren diseinuan, etnia asko erdibiturik gelditu zelarík, baina

projektu kolonial baten ondorio dira, botere banaketa batí

erantzunaz, eta estatu berriek ez dute aldaketarik ecrin nahi izan,

ekar zitzaketen kalteak ekiditeko . Estatu berrien projektu soziala

muna hauen barruan garatu da eta konforme ornen daude banaketa horri

eusteko . Mugak "eqokiak" dira, beraz, momentu honetarako, beren

arbitrarietatea eta quzti . 41 Mugen azterketa osoa eain nahi

badugu, orduan, abagadune historikoa hartu beharko da kontutan ,

ulermen osora heldu ahal izateko . Foucher-ek aeopolitikak iokatzen

duen paper qarrantzitsua azpimarratzen du . Izan ere, mugen

azterketan estatue'n árteko interakzioak eta estatu barruko arazoak

ikertu beharko dira, arrazoiak, aktoreak, ondorioak eta abar

analizatuz . Prozesu dinamikoa da, hortaz, zeinean partaide

desberdinek estrategia desberdinak aaratzen bait dituzte (1988 :22) .

Derriaorrezkoa zaiqu, diogun auzti honenaatik, estatuaren

papera aztertzea . Estatuaren oinarrizko elemer_tua da muaa,

aurreraao apuntatzen zenez . Hiru dira betetzen dituen funtzio

naausiak : leaala, fiskala et kontrolarena . Leaala, muaa horiek

osatzen dutelako estatuak inposatzen duen legea aplikatzeko markoa .

Fiskala, muaa horien barruko merkatu eta produktoak defendatzen

direlako, eta kontrolarena, azkenik, mugen barruan dauden edo

bertatik Dasatzen diren aizaki eta gauza ororen kontrola daramalako

estatuak . Horrez gain, beste funtzio bi gehiago ere aipa daitezke :

Z' Afrikako muçretaz, ik . Cabot (1978) .
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kontrol eta botere militar eta ideologikoak (Guichonnett/Raffestin,

1974 :49-52) . Estatuak, orduan, mugen barruko quztia berdintzera

jotzen du (ekonomian, politikan, gizartean eta kulturan) eta mugen

kanpoko quztitik desberdintzera, aitzitik (kulturan, batez ere) .

Barruko kohesioa lortzen duen heinean eaonkortasun soziala

erreztuko da eta, kohesioaz gain,kanpoko kulturetatik desberdintzen

den neurrian, auzoko botereen agresioak ere murriztuko dira .

Estatuak inposatzen duen zedarritzapen zehatzak mugen

konnotazio sakratu batera darama, mugak bizitzarekin ere defenda

bait daitezke, aorago genioenez . Muaak korunitatearen

biolatuezineko lurraldea seinalatzen du, arbasoek utzitakoa eta

ondorengoei utzi beharko zaiena, taldea ezin bait da ulertu bere

lurralde barik, ez eta lurraldea bere talde barik . Konnotazio

sakratu hau aizarte primitiboen pertsakeratik heldu zaigu, baina

gaurkoturik . Guichonnett eta Raffestin-ek diotenez,

"cette transmission du caractère sacré a pris des formes Jaiques qui
s'expliquent dans les temps modernes par le nationalisme" (1974 :16) .

Mugen sakralizazio hau Afrika moduko lurraldean ere ematen

da, non mugen diseinua kanpoko interesen projekzio irrazionalaren

ondorioa bait dira, oraintsu esan duqunez . Taldearen lurraldearen

sakralizazio hau, dena den, jabeao pribatura ere zabaldu zen

denborarekin, jabegoaren mugak ere ikutu eta biolatuezinak bihurtu

zirelarik (kapitalismoarekin batez ere) .

Aipatu diren ezauaarriak aintzat harturik eta faktore

desberdinak kontutan harturik, mugen tipologia uqari eain da . 28

ze Ik. adibidez, Guichonnett eta Raffestinek deskribatzen dituztenak (1974) .
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Bat aukeratzekotan Foucher-ek egiten duena (1988 :92-93) har

aenezake . Munen naturari buruzko tipologia hau lau kategoriatan

banatzen da : muga hidroarafikoak (ibaiak eta lakuak) ; oroarafikoak

(mendilerroen isurialdeak) ; geometrikoak (paraleloak, lerro

zuzenak, ekidistantziak) eta, laucrarrena "beste batzu" (etnikoak,

politikoak . . .) . Interesatuago aauden Europako kasua begiratuta,

lauaarren eredu hau arraitzen da %5©ean, Euskal Herriko kasuan ere

arai frogatzen delarik .

1 .2 .6 . ETENGABEKO GATAZKA ITURRIA SUBIRANOTASUNAREN BILA

Lurraldea kontrolatzea berezko joera da, lurraldea, berez,

kontrolatzen den espazioa da eta . Kontrolatze nahi izate hori . hala

ere, etengabeko gatazka iturria izaten da, sarritan erreibindikazio

bat baino gehiago formulatzen bait da espazio bererako . Izan ere,

lurralde bat helgarria egiten bada talde batentzat, beste talde

baten

	

kalterako

	

izango

	

da

	

sequruen .

	

Kasurik

	

onenean

adiskidetasunezko itunetara iritsiko dira aatazkan dauden parteak,

espazioa nolabait banatuz edo aide guztientzako helgarritasuna

aldarrikatuz . Baina itun hauek interes aehieairik ez duten lurretan

erdiesten dira normalean, zailagoa izaten bait da egokipen batera

heltzea aide bakoitzak interes handia duenean . Adibidez, nahiko

posible da itun batera ailegatzea multan dauden mendiko larre

batzutaz, udan aprobetxatuak izan daitezen . Normalean, aide

auztientzako helgarritasuna onartuko da kasu honetan, nahiz eta,

aaian, ofizialki estatu batenak iraaarri lur horiek . Beste aldea,

ordea, konforme geldi daiteke errendimentu ekonomikoa

ziurtatzearekin . Desberdina da, haatik, lurralde zabalen kasua edo

interes ekonomiko edo estrateaiko handia dutenena, periferikoa izan
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arren ere . Asko dira azken kasu honetan presentatzen zaizkiqun

arazoak, lurraldea aide bitatik erreibindikatzea, aleciia :

Etiopía-Somalia, Bretainia Haundia-Argentina Malvina Irletan,

Errusia-Txira . . . edo Katxemira-India, Iboen Herria-Niqeria, Euskal

Herria-Espainia eta Frantzia eta abar .

Kasu batzutan, gatazka sortzen duten lurraldeak

periferikoak eta inportantzia gutxikoak izan daitezke hedaduraz

zabala den estatu batentzat . Hala ere, lurralde hori nazioaren

inteciritaterako falta den zatia dela arciudiatuko du

Nazio-estatuaren diskurtsuak, zati hori barik nazioa ezin bait da

bere osotasunera heldu . In_tegritate hori kontzeptu modernoa da,

noski, zeren beste sistema batzutan lurraldearen beste kontzepzio

bat zegoer_ . Inperio erromatarrean eta feudalismoan, esate baterako,

errezagoa zen lurraldearen jabecioa aldatzea . Ez zegoen

taldea-kultura-lurraldea moduko identif ikaziorik . Interes ekonomiko

eta politikoen arabera posible zen itunetara heltzea (pakeak,

ezkontzat, erregaluak, sariak . . .) Nazionalismoarekin, ordea, pentsa

ezinak dira horrelako aldaketak . Izan ere, nazionalismoa lurralde

gatazka askoren iturria izan daiteke, lurraldea beharrezkoa bait

zaio estatua eraiki nahi duen taldeari . Edozein modutan ere (estatu

biren arteko gatazka edo separatismo- irredentismoa), lurraldearen

erre ibindikazzoa historia osoko cierren arrazoia naqusia izan da .

Iracianean kontrol fisikoa bilatzen zen, baina ciaur eciun posible da

urruneko edo tarteko kontrolarekin ere konformatzea, kontrol fisiko

estua baztertu Babe, beste aide batetik (O'Sullivan, 1986 :1-2) .

Lurralde gatazkak zailak izaten dira konpontzeko,

nazio-estatuek osatzen duten nazioarteko sistema aldatzea zaila da

eta . Nazio-estatuak lurralde konkretu baten jabetzat hartzen du
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bere burua . Kanpora begira bere mugen errespetua eskatzen du eta,

gehienetan, horrelaxe gertatzen da, baina barrura begira zailagoa

da errespetu hori eskatzea, askotan estatuaren lurraldea ez doalako

bat talde kultural bakar batekin . Ikuspeai nazionalistaren ustez,

taldea eta lurraldea batu beharreko elementuak dira, lehenarekin

pertenentzia soziokulturalari eusten zaiolako eta bigarrenarekin,

espazio aeografiko konkretu bati . Arazoa, hortaz, dimertsio biok

maila berean ez doazenean ematen da (Rokkan/Urwin, 1982 :8) .

Ezeqokitasun hori oso normala da, haatik, eta ia munduko estatu

gilztien arazoa denez, nolabaiteko elkartasuna sortzen da aai

hauetan . Gogoratu egin behar da, bestalde, estatua dela mundu

sistemaren oinarrizko elementua eta, formalki, inork ezin diola

agindu (bai, ordea, eragin) . Kontraesan ugaritan erortzen da

horrela, batzuri aitortzen zaiena beste batzuri ukatuz . Dena den,

arazoa konplexua da, zeren nortasun propioa duten aiza taldeei

lurralde bat dagokielako printzipioa onartzen bada (eta

alderantziz), estatu propioaosatzeko eskubidea ere onartu beharko

litzaieke, estatuen koDurua etencrabe uaalduz, beti eaonao bait da

autxienao berri bat estatu berri bakoitzean, aizakiaren

muaikortasuna dela eta . "Balkanizazio" hori arrisku bezala ulertzen

da eta arrazoi horretan oinarritzen dira nazio-estatuak

autodeterminazio eskubidea ukatzeko . Ukatze horrek nazio qatazka

dakar, ordean . Dilema hau ezin konpondurik, joera paradoxikoa

antzematen da etorkizunera beaira, ladanik osatutako estatu askok

intearazio supra-estatalera jotzen duten bitartean, nortasuna gorde

nahi duten talde azpiestatalen uaalpena ematen da eta .

Baina "talde bat-lurralde bat" printzipioa onartuko balitz

ere, kontutan hartu behar da estatu bakarra osatzen ez duten

kultura quztiek ez dutela beren lurralde propioa erreibindikatzen .
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Historian zehar kultura asko galdu dira beste batzutan intearatuz

edo galduz . Nazio-estatuak sortzen joan direnean ere kultura asko

aaldu izan dira, nazio kontzientzia sortzeko beharrezkoa den

intelektualen lana falta izan delako eta, horrela, kulturaren

berbalorazio psikoloaikoaren faltan, prestigíodun kulturan

intearatu dírelako .

Talde intelektual batek menpeko kultura berbaloratu

duenean, ordea, erribindikatzen den lurraldea kontrolatzea

proposatuko du . Horretarako hiru faktore hartu beharko ditu

kontutan : nahiko euskarri demoarafikoa izatea, eaoera

sozioekonomikoak boterearen banaketa posibilitatzea eta klase

diferenteak mobilizatzeko aai izatea . Eginao den erreibindikazioan,

bestalde, ez da lurraldearen independentzia halabeharrez eskatu

behar . Zenbaitentzat nahikoa izan daiteke mehatxaturíko kulturaren

bersorpena ziurtatzea, baina, arrazoi berberaz, independentzia ere

eska liteke, kulturaren bersorpenerako beste biderik ez daaoela

pentsatzen badu talde nazionalistak . Pentsakera, uste eta analisi

desberdinetatik projektu diferenteak ateratzen dira : autonomia,

federalizazioa, independentzia . . . (Kofman/Williams, 1989 :6-7$)

Lurraldea eta subiranotasuna (erabakiak hartzeko aaitasun

eta autoritatea) elkar loturik doaz, beraz, elkarren beharra

dutelarik . Kontzepzio hau da aaur eaun mundu osora hedatzen dena,

munduko espazio auztien subiranotasuna erreibindikatuta dagoelarik

(salbuespen apur batzu kenduta) . Gottmannen hitzetan .

"territorial sovereignty is an indispensable attribute of independent
nations ; the territory is the very basis on which national existence rests,
the, 'sacred soil ' in whose defense true citizens will be prepared to ai ve their
lives . The concept is one of self-preservation, but also one of preserving the
community's way of life, the right to self-government, freedom, and whatever
opportunity a free people is entitled to" (1973 :15) .
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Estatuaren subiranotasun hau formala da, batez ere, ze

estatuen arteko sistemak arau batzu jartzen ditu, denek bete

beharrekoak . Arauok indartsuenek jartzen dituzte, jakina . Estatu

modernoaren subiranotasuna, beraz, mito bat da, autonomia osorik

ez du eta (Wallerstein, 1988 :47-48) . Teknologia militar berriak

argi frogatzen diqu quzti hau, baina, horrela ere, subiranotasun

formal hori beharrezkoa da estatuarteko onespena eskuratzeko

(estatu subiranoa ez denak ezin bait du onesoen hori lortu) . Status

honek estatuarteko komunitatearen erabaki eta erakundeetan parte

hartzea posibilitatzen die, estatu moduko iraupena hein batez

ziurtatuz (Gottmann, 1973 :155-156) .

Lurralde subiranotasuna delarik helburua, nola lortzea da

arazoa . Historian zehar lurralde erreibindikazioak etenqabe

formulatu dira . Burghardt--ek (1973 :228 ta hur .) zazpi arrazoitan

laburtu ditu erreibindikazioetarako ematen izan diren argudioak :

1 . Kontrol efektiboa . Aurretik administrazioa bertan

lekut OM96a (eta onartua) dagoenean .

2 . Erreibindikazio historikoa . Lehentasunean (nor heldu zen

lehenengo lurralde batera) eta iraupenean oinarritua, batez ere

lurralde hori aberri bezala ulertzer_ denean, aberri horrek

kontzeptu biak (lehentasuna eta iraupena) biltzen ditu eta . Dena

den, erreibindakazio mota hau nazioarteko komunitatean nortasun

propioa lortzen denean egin behar da, bestela zaila bait da ezer

erdiestea .

3 . Erreibindikazio kulturala . Talde batek batasunaren

sentimentua duenean . Hizkuntza da Euronan batasun horretarako

faktore naqusia (hizkuntza bera mintzatzen dela jakitea) . Ekialde

Hurbilean,

	

ostera,

	

erlijioa da .

	

Erreibindikazio kulturala
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irredentismoaren arrazoia izaten da, hots, talde etniko bat estatu

bi edo gehiagotan zatikaturik dagoenean, batez ere talde horrek

estatu bat kontrolatzen duenean : Etiopia edo Keniako estatuetan

dauden somaliar herriak Somalia estatuarekin bat egiteko projektua,

esate baterako, edo, Italiako estatuan dagoen Adigio edo Hegoaldeko

Tirola Austriarekin batzeko ahalegina .

4 . Lurralde osotasuna . Jada kontrolatutako lur eremuaren

ondoko lurraidea erreibindikatzen denean, aide biak (estatua eta

erreibindikatzen dena) "bat" direlako eta horrela mugak

"arrazionalago" geldituko direlako . Geografian egin diren ikerketek

ukatu egiten dute kontzeptu hori, baina, hala ere, oso erabilia

izan da diplomazien artean . Argudio hori aipatzen zuten EEBBek

Florida bereganatzeko, edo Jugoslaviak Trieste eskuratzeko, edo

Espainiak Gibraltar errekuperatzeko, Marokkok Ceuta eta Melilla,

eta abar . Sarritan zama emozional handia gorde dezake

erreibindikazio mota honek .

5 . Erreibindikazio ekonomikoa . Lur eremu bat estatu baten

garapen ekonomikorako beharrezkotzat jotzen denean . Puntu konkretuaK

izaten dira gehienetan : portuak, trenbidea, meategiak . . . Argudio

bera kontrara ere erabil liteke, hau da, lurralde baten

independentzia ukatzeko .

6 . Erreibindikazio elitistak . Gutxiengo konkretu batek

lur eremu baten jabego propiotzat erreklamatzen duenean . Oso

erabilia historian zehar, baina ez gaur egun . Nobleziak

heredentziaz jasotako lurraldeen kasua da . Beste maila baten, ezken

mendeotan arraza zuriak (edo "herri zibilizatuek ") antzeko

erreibindikazioak egiten izan dituzte mundua kolonizatzeko .

7 . Erreibindikazio ideologikoak . Lurralde erreibindikazio

guztiak ideologikoak dira, baina batzutan ideologia bera da

erreibindikazioaren aitzakia . Helburu, fede edo projektu bat mundu
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osora zabaldu nahi da kasu honetan : Kristauen Gurutzadak, Islamen

zabalpena, sozialismoa, EEBBen "libertatea zabaltzeko agindua ", eta

abar . Antikolonizakuntza ere zentzu honetan ulertu behar da .

Justizia bere era multzo honetan sar liteke .

Normalean erreibindikazio mota bat baino gehiago erabiltzen

da praktikan, baita posible da ere zazpiak batera erabiltzea,

Irlandako kasuan bezala . Zazpi erreibíndikazio mota hauetatik,

lehen laurak kontserbadoreak dira (lurralde propioa kontserbatzera

abiatuak, alegia) eta bests hirurak, dinamikoak, mugen gainetik

abiatu nahi direnak .
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Mila aldiz goraipatua eta horrenbestez deitoratua,

nazionalismoak erabateko eragina eduki du azken mende biotako

historian eta gaur egun ere bere inflar osoa gordetzen du . Birch-ek

esan duenez, "nazionalismoa Historiako gizatiar ideologia

politikorik arrakastatsuena izan da" . (1989 :3) . Izan ere, munduko

banaketa politikoa begiratu besterik ez dago nazionalismoak duen

eta eduki dezakeen indarraz jabetzeko, ezen momentu honetan munduan

dauden 170 estatu ingurutik apur batzu baizik ezin dira kulturaz

homogeneo deitu . 1

Izatez, arazo etnikoak ez dira azken bi mendeotako gauza,

Historian zehar momentu oro eman dira eta . Etnia eta entitate

politikoak bat izatea helburu zaharra da . Nazionalismoak, ordea,

arrazionalizatu egin du sentimentu hori, azpiko arazo etnikoak

profitatuz . Horra diferentzia (Smith, 1984 ; Connor, 1989) .

Gai honetaz gehiegi arduratu ez bada ere, oso urrun

gelditzen da nazionalismoa aztertzeko Geoqrafiak baliorik ez zuela

aldarrikatzen zen garai hura . 2 Dena den, Geografia eraketa

sozialera muaatzen izan da normalean, hau da, eraikitako estatuen

1972ko egoera azterturik, Connor-ek 12 estatu bakarrik hartu zituen hcmogeneotzat (% 9,1)

orduan zeuden 132etatik. Beste 25 estatu (% 18,9) ia homogeneotzat jo zituen, % 90ean baino

gehiagotan etnia bat nagusitzen zelarik . Baste-25 kasutan (% 18,9) etnia nagusia % 89-75era

heltzen zen. 31 kasutan (% 23,5) etnia naqusia % 74-50ean mugitzen zen eta, azkenik, 39 kasutan

(% 29,5) talderik handiena ez zen populazio erdira ere heltzen. Beste aide batetik, 53 estatutan

(% 40,2) populazioa 5 etnia esanáuratsu baino gehiagotan banatzen zen (Connor, 1972:319-320) .

1989an, Nielsson-ek 161 estatu aztertzen ditu eta 28 bakarrik jotzen ditu, strictu sensu, nazio-

estatutzat, % 90 edo gehiagotan nazio bat nagusitzen delarik, alegia (1989 :220) .

I Ik . adibidez, 1945ean honetaz esaten zena in Inns/Broek (1945) .
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izaeraz kezkatu gabe (Williams/Smith, 1983 :503) . Hori dela eta,

nazionalismoaren ikerketak ez du eman fruitu larregirik

Geografiaren arloan, gehienetan estatuari zegokionez bakarrik

aztertua izan delarik, hots, estatuaren nazio sorrera, garapena eta

bere mugak deskribatu, aide batetik, eta bestetik, lurralde

integritaterako arriskutsuak izan zitezkeen nazio mugimenduak

aztertu, baina eraikitako estatuaren ikuspegitik begiratuta

bakarrik, beste partearen lurralde erreibindikazioa baloratu gabe

(Agnew, 1989, Mac Laughlin, 1986) . Gabezia honek eraginda, apika,

nazionalismoaren ikerketa indar ekonomiko eta kulturaletan

oinarritu da normalean, bere kontestu geografiko eta

soziohistorikotik (non giza taldeak bizi bait dira) aldenduta .

Dinamika propioa balerama bezala aztertua izan da : fenomeno

autonomo bezala (Agnew, 1989 :168-171 ; Blaut, 1986 :5-6 ; Mac

Laughlin, 1986) . Lurraldeaz genioen moduan, beraz, nazionalismoa

aztertzeko ere espazio eta denboraren ardatzak hartu behar dira

kontutan, leku geografikoa eta momentu historikoa aintzat harturik,

ezen nazionalismo desberdinak aurkitzen ditugu denboran zehar eta,

denbora berean ere, aldatu egiten dira leku batetik bestera . Hala

ere, horrek ez du esan nahi, noski, ezer orokorrik ezin denik esan .

Alderantziz, mende bi hauetan eman den hainbat eritzi, definizio

eta hausnarketetatik ondorio batzu atera daitezke bere garapena

jarraitu ahal izateko . Honela ez jokatzekotan, gainera, espazio-

denbora kontestua mugatzeko arriskua dago, enpirizismo hutsean

eroriz (Anderson, 1988 :18-19) . Begira ditzagun, hortaz,

nazionalismoari buruzko teoria eta eritziak, posible diren

ondorioak atera ahal izateko .



2 .1 .1 . NAZIONALISMOAREN SORRERA ETA GARAPEN TEORIKOA

68

Lur gainazal gehiena lurralde proportzio desberdinetan

zatiturik aurkezten zaigu gaur egun, zati horietako bakoitzari

estatu bat dagokiola . Esan gabe doa egoera hau etengabe aldatzen

dela, lur zati batzu beste estatu batek erreibindikatzen dituelako

edo estatua izatera iritsi nahi duen talde bat dagoelako . Aztertzen

ari garen lurraldearen ikuspuntutik hartuta, beraz, nazionalismoa

herrialde konkretu baten kontrola erreibindikatzen duen mugimendua

izango zen, bai kontrol hori ordurako baduelako edo lortu nahi

duelako . Salbuespena erlijioan oinarritutako nazionalismo batzu

izaten dira, lurraldea baino pertsona bereganatzea bilatzen dute

eta (ik . 2 .1 .2 .) .

Historian zehar etnizismoa eta arazo etnikoak bizirik egon

dira gizartean . Horretan oinarriturik, nazionalismoa sortu zen

XVIII . mendean, kapitalismoaren igoerari loturik, baina aurreko

etnizismoa profitatuz (ik . Smith, 1984) . XIX . menderako mugimendu

indartsu bezala agertzen zaigu, Europan batez ere . 3 Nazionalismoak

bi momentu historiko dauzka, lehena, osatzen ari den burgesiarena,

helburua estatu modernoa eraikitzea delarik, mugak indartuz eta

integrazioa bilatuz . Teoria liberalak gogoz eusten dio lan honi,

Nazioa eta nazionalismoa XVIII eta XIX . mendeetan landutako koaitzeptuak dira. Nazio
hitza, hala ere, aurretik ere erabiltzen zen, beste esangura batez. 'Nazio" hitzak latinez
("natio") leinu edo herriaren kopurura heltzen ez zen jende multzoa adierazten zuen . Familia eta
leinuaren tartean lekutu zitekeen, beraz. Arrotzen kcnunitateak izándatzeko erabiltzen zen batik
bat . Erdi Aroan zentzu zabalez erabiltzen da. Pariseko Unihertsitatean, esate baterako, hizkuntz
kamuiitateei zegokien . 'la nation de France", kasu, hizkuntz errcmantzedunak ziren, baisa oro
har edozein multzo zabali aplika zekiokeen . XVIII . mendean lurraldeetako ordezkari politikoak
hautatzeko eskubidea zuen jende taldeari deitu zitzaion nazioa (Kedm rie, 1988 :4-5) . Gazteferaz
ere "nación" hitza erabiltzen zen Erdi Aroan, lurralde eratu bateko jendea izendatzeko, bain
bertan bizi zen multzo osoa sartuz, hizkuntza edo kultura desberdineko jendea izan arren
(Sarrailh de Ihartza, 1979:XVII-XVIII) . Gaur naziotzat ezagutzen duguna, ordea, gauza hanogeneoa
da, lurraldeaz gain kultura, hizkuntza edo erlijio identifikazioa ematen delarik partaideen
artean .
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baina estatu mugak kaltegarriak bihurtuko dira laster ekonomiarik

indartsuenentzat . Gainera, bigarren momentua, alderantzizko

norabidea ere agertuko da, desintegrazioarena alegia, osaturiko

estatuetatik periferiek bereizteko egiten dituzten ahaleginei

erantzunaz, interes ekonomiko, sozial ekonomiko, sozial eta

kulturalak eraginda . Lehen joera hasiera-hasieratik agertzen da .

Bigarrena, berriz, XIX .mendearen amaieratik aurrera, baina XX .ean

sendotu egingo da, gaur arte indar handiz helduz .

Burgesia iraultzailea da teorizazio honen bultzatzailea,

hasiera honetako erreibindikazioak herri osoaren intereserako

direlarik . Berdintasunaren printzipioan oinarriturik, nobleziak

jaiotzez lortzen zituen pribilegioen kontrako burrukari eusten dio

burgesiak . Berdintasun hori maila guztietara zabaldu nahi da, hala

pertsona mailara nola kolektibora . Azken maila honek, hala ere,

problema ugari sortarazi zituen, pribilegiotzat jotzen bait ziren

herrien ohiturei loturiko hainbat eskubide . Frantziar Iraultzak

berdintasun kolektiboa aldarrikatzerakoan bere eredua inposatu nahi

zuen, konsziente izan ala ez . Ideia hauen hedapenak nazio

sentimentuekin egingo du topo Europara zabaltzean, gatazka ugari

sortuz, esan bezala, berdintasunak nazio sentimentu hauek ezabatzea

eskatzen zuen eta . Kontestu honetan lekutu behar dugu

nazionalismoaren sorrera . Baina garapen ekonomikoan burgesiak

merkatu librea eskatu eta, erreakzio bezala, beste batzuk babesa

eskatzen duten modu berberean, garapen ideologikoan, frantziar

filosofoak ideien merkatu librearen aide jarri zirenean, beste

herrietako klase intelektualak kontra ere azaldu ziren (Minogue,

1968 :59-60) . Nazionalismoaren sorrera, beraz, honela ere uler

liteke :

"el nacionalismo es la reacción de lo particular ante lo universal ; y
precisamente porque la Revolución Francesa fue universalista, el nacionalismo
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Erreakzio hau Alemanian teorizatu eta gorpuzten da eta oso

inportantea izango da estatu barruko nazionalismo banatzaileak ager

daitezen, Euskal Herrikoa bezalakoa . Hori dela eta, azter dezagun

hobeto plantemendu hau, Kedourie segituz .

Kedouriek bi eragin polo aipatzen ditu nazionalismoaren

sorreran . Bata, sarritan esaten denez, frantziar iraultza eta,

bestea, Kant . Azken hau eta beraren eskola ideologi iturri bezala

dira inportanteak . Izan ere, Kanten arabera, gizabanakoa

unibertsoaren ardatza bihurtzen da, bere erabakiak askatasunez

hartzen dituelarik eta ez kanpoko indarrek (jainkoek) eraginik edo

agindurik, jainkoa bera gizakiak sortua da eta . Gizakiaren

autonomia hori estatura ere eramaten du Kantek, estatua gizakien

borondate autonomoaren adierazpena izan behar da eta (1988 :15-17) .

Hala ere, Kedourie.k ez du Kant nazionalista bezala presentatu nahi .

Bere balioa, kasu honetan, ideia eragilearena da, gizakiaren

autodeterminazioari buruzko ideiak taldeari aplikatu bait zizkioten

bere ondorengoek, Fichte kasu .

Baina Fichterekin Kanten "autonomia osoa" galtzen da,

mundua kontzientzia unibertsal baten produktua delarik . Gauzak

elkarri lotuta daude eta gizakiaren askatasuna ere -bere

autorrealizazioa- osotasunarekin bat egitean datza . Estatua,

halaber, ez da honez gero borondate autonomoen bilketa izango,

kontzientzia unibertsalarekin identifikatzen bait da eta gizakia

bertan murgiltzen da bere askatasuna -autorrealizazioa, goqora

dezagun- lortzeko . Estatuaren formulazio berri honek

unibertsalismoan amai zezakeen, baina Kant-en proposamenak horren

kontra zihoazen, beronen ustez, Natura, hizkuntza eta erlijioaren
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bidez herrí desberdinak agertzen bait dira munduan . Postkantiarrek,

hortaz, Estatua herri baten osotasunarekin elkartuko dute eta ez

mundu osoarekin (Kedourie, 1988 :25 ta hur .) .

Herder-ekin pausu bat gehiago emango da . Naturaltasuna

baloratzen da (eta ez artifizialtasuna) eta herriak, berez banatuta

daudenez, horretan mantentzea da zentzuzkoena, Jainkoak horixe nahi

izan du eta . Mundua naziotan banatzen da eta era egokiz qaratu

daitezen nolabaiteko eraketa eman behar zaie, Estatua delarik

aproposena . Herder-en ideala, hortaz, "Estatu bat-Nazio bat" lotura

da eta lokarri pisa hirugarren elementu bat, "Hizkuntza bat" (43 .

or .) .

Modu honetan, badaukagu hainbesteko arrakasta lortuko duen

nazionalismoaren formulazioa osaturik, hau da, mundua berez

naziotan banatzen dela eta nazioaren ezaugarri nagusia hizkuntza

dela . Kedourie.k dioenez,

"La revolución francesa (. . .) hizo corriente el principio de que los
individuos y las comunidades tienen el derecho de separarse del propio Estado
y adherirse a otro . No menos revolucionario en sus consecuencias es el otro
principio de que las fronteras de los Estados son naturales y se corresponden
con el mapa linqüistíco de un territorio" (1988 :52-53) .

Bestalde, tradizio alemanarekin batera, XIX . mendean

garatzen den erromantizismoak eutsi egingo dio nazioaren teoria

liberalari, baina zabalduz eta areagotuz eta nazio sentimentua

aldarrikatuz . Tradizio liberalari jarraikiz, herriak subiranoak

izateko eskubidea onartzen zen . Ideia hau "nazionalitateen

printzipioan" gauzatu zen, zeinak izugarrizko inportantzia edukiko

bait zuen hurrengo urteotan, I . Mundu Gerraren ostean batik bat,

estatubatuar presidentea zen Wilson bere bultzatzailerik

inportanteenetakoa izan zelarik . Bere helburua bestelakoa bazen

ere, printzipio honen bertsio bat Ernest Renan-ek eskaintzen diqu,
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nazionalismoaren boluntarismoari ekinaz . Renan-ek liberalismo

kontserbadorea errepresentatzen du, berdintasunaren kontrakoa,

baina ezin izan zion autodeterminazio eskubideari uko egin (ík .

2 .1 .2 .) . Burgesiak, bestalde, bere erradikaltasuna galtzen du

boterea kontrolatzen doan heinean eta langileriaren arriskuaren

aurrean kontserbadorea egingo da . "Nazionalitate printzipioa ",

hortaz, ez da unibertsalki erabiliko, estatu boteretsuen nahietara

geldituz . Hala ere, kulturan oinarrituriko nazionalismoa indartuz

joango da . Baina benetan indarturik irtengo dena Nazio-Estatua da,

arau bezala nagusituko da eta . 4

Nazionalismoa eta marxismoa

Sozialismoak ere unibertsalismo-partikularismo

kontraesana ezagutuko du . Teorizazio sozialistak garapen argi bat

izango du Marx eta Engels-engandik hasita Lenin-enganaino, nazio

arazoak qero eta inportantzia handiagoa hartuz . Garrantzi hau

nabariagoa egingo da Hirugarren Munduko Aspaken Mugimenduetan, non

sozialismoaren kiasikoak egokitu egingo bait dira problematika

berezi hauetara . Hirugarren Munduan sozialismo eta nazionalismoaren

batasunak lortzen duen arrakastak Europako mugimendu

nazionalistetan eragingo du 60ko hamarkadatik aurrera . Kasu

guztietan klasikoengana jotzen da . Begira dezagun zer zioten . 5

Marx eta Engelsek ez daukate ezer berezirik gai honetaz

idatzita, baina eritzi solteak aurki ditzakegu, nahikoak beraien

pentsakera somatzeko . Ikerle gehienek diotenez, nazioak bigarren

' Hometaz ik. de Blas (1984:111 . kap.) eta Jauregui (1988:111 . kap.) besteak beste .

' Ik . besteak beste, Haupt/Lbwi/Weill (1982), Jauregui (1988), Nin (1977), Recalde (1982),
Rosdoisky (1981), Villanueva (1987) eta abar luze bat .
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mailako papera jokatzen zuen beraientzat, lehentasuna zeukan

iraultza soziala bideratzeko aukeren arabera gelditzen zelarik .

Iraultza sozialista kapitalismo garatuan eman behar zenez,

kapitalismoa ahalik eta arinen zabaltzea izango da euren nahia,

tartean azal zitezkeen oztopoak kentzen saiatuz . Traba hauen artean

nekazal jauntxoena da inportanteenetakoa, nazionalismoaren bidez

nekazarien euskarria lortzen zutelarik . Marx eta Engelsen aukera

garbia da, aurrerapen industriala ekarri behar zuten

nazionalismoak ontzat hartuko dituzte ; besteak, gaitzetsi eta

erasotu . Jarrera honekin pangermanismoa bultzatzen zutela

kritikatu zitzaien (Bakunin-ek batez ere), arrazoiz agian, baina,

edozein modutan ere, ez zuten aldatu eritzia Alemaniaren kalterako

zenean ere . Horrela, Schleswig-Holstein Dukerriak (DL markan)

Alemania integratzearen aide daude, azken hau industrialki

aurreratuago zegoen eta, baina Alsazia-Lorena Frantzian integratzea

eskatuko dute, azken hau Alemania baino aurreratuago zegoelako .

Nazionalismoaren instrumentalizazioaren adibide argia,

bestalde, Polonia da, zeinaren askapena biziki defendatuko bait

dute Marxek eta Engelsek, Europako orden feudalarekin amaitzeko

zeukan inportantziagatik . Engelsek zioenez, poloniar askapenak

interesa zeukan errusiarra lortu bitartean, berau zelarik azken

helburua, handiago eta indartsuagoa zen eta . Behin errusiar

askapenaren sua piztuez gero, Poloniako auziak inportantzia galduko

zuen berarentzat (Nin, 1977 :62) .

Ikusten denez, iraultza soziala da benetan inportantzia

duena, nazio arazoa bere pean geldituz, kontra edo aide jartzea

taktika hutsa izango delarik, inolako sentimenturik txertatu gabe,

ezen beraientzat "nazio baldintza objektiboa da eta ez lehentasun
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subjektiboa" (Haupt/Weill, 1982 :123), faktore askoren arabera

sortua eta garatua . Izan ere, objektibotasuna eta sentimentu

gabezia azken muturrera helduko da eslaviarren problematikan

(txekoak, esloveniarrak, eslovakiarrak, kroaziarrak eta abar) 1848-

1849 urteetan . Engelfek oso termino gogorrak, mespretxugarriak eta

kupida gabekoak erabiliko ditu pan-eslavismoaren kontra jotzeko,

Alemania, Hungria eta Poloniaren aide jartzen zen bitartean .

Diferentzia hauek teorizatzeko, Engelsek "herri historiko"

eta "ahistorikoak" desberdinduko ditu . Hegel-engan oinarritzen da

horretarako, azken honentzat herri guztiek ez bait zeukaten indar

aski estatu bat erlikitzeko . Kasu honetan zeudenak, edo aukera hori

aspaldi galdua zutenak, "herri ahistorikoak" ziren, beren patua

menperatuak eta integratuak izatea zelarik, desagertu arte,

kontrairaultzaileak zirelakoan . Arazoa da Engel &ek bere osotasunean

hartzen dituela herriak, barne diferentziarik egin gabe eta

abagaduneko jarrera konkretu bat herriaren nortasunari txertatuz .

Teoria berari, gainera, hamarkada urtetan eutsi zion, herri

eslaviarren kontestu berriak kontutan hartu gabe . Engel--:~ek berdindu

egin zituen gaur egun "autodeterminzaio eskubide" bezala ezagutzen

dena eta estatua osatzeko bideragarritsauna (ik . Rosdoisky,

1981 :110 ta hur .) .

Dena den, kritikarik gehienak lehen urte hauetan (1848

ingurukoak alegia) zentratzen dira . Gero jarrera berriak hartuko

zituzten, nahiz eta batzuk eritzi aldaketarik ez dagoela defendatu .

Bilakaera dagoela sostengatzen dutenentzat, kapitalaren ikerketan

sakondu ahala, Marx eta Engels herri zapalduen posibilitateez

konturatuko ziren . Era honetara, garatuen ildoa halabeharrez

jarraitu ordez, herri zapalduek bide propioa zabal zezaketen,
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lehentasun mailan jarriz (hala Polonia edo Irlandako kasuak) . Are

gehiago, 1871tik aurrera, Pariseko Komunaren esperientziaren

ostean, Marx eta Engelsek herri garatuetatik at begiratuko dute

(Turkia, Errusia, India . . .) iraultza sortzeko aukerak bilatuz, leku

hauetan erabateko zapalkuntza nozitzen da eta . Fase honetan nazio

arazoa ez da kontraesan nagusia, baina forma ematen dio klase

zapalketari, beste faktore batzurekin batera, erabat loturik

doazela denak (Gil de San Vicente, 1991 :5-6) .

Beste batzurentzat, ordea, ez dago benetazko bilakaerarik

eta Irlandako kasua bera ere ezin da hartu horren froga bezala .

Egia esan, iraultza hurbil baten posibilitatea Irlandako

arazoarekin lotzen da . Egoera konkretu baten aurreko erantzun

konkretua da, baina ezin da jeneralizaziorik egin, Mar »ek berak

ez bait zuen horrelakorik onartzen, hortxe bait datza bere jokaera :

kasuan kasuko erantzuna faktore desberdinen arabera . Horixe, eta

ez besterik, izango da, gainera, hurrengo urteotako marxisten

jokaera (Haupt/Weill, 1982 :165) . Mendebaldean hazitako berdintasun

eta elkartasun printzipioek (burgesiak ere bereqanatuak) eraginda,

langileriaren burrukak mundu osoko langileriaren garaipenera arte

jarraitu behar zuen, orduan eraikiko zen klaserik gabeko gizarteak

nazio berri bati hasiera emango ziolarik . Akatsik handienetakoa,

Rosdolsky-k dioenez, iraultza hurbil zegoela sinistea izan zen .

Pausu laburra zenez, beste arazo guztiak baztertu behar ziren,

gizarte berrian konponduko zirelakoan (1981 :160) .

Marx eta Engelaen eragina Lehen Internazionalera txertatzen

da, nazio burruka bigarren mailan utziz . Hala ere, 1866an

ospaturiko Bileran, frantsesek (beste batzuren artean) proposatzen

zuten nihilismo nazionalistaren kontrako berbaldia bota zuen
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Marxek, langileria osoarentzat eraiki nahi zen nazio eredu bakarra

frantziarrena bait zen, beste nazioak ukatuz (ik . Glezerman,

1976 :34-35) .

Ikusten denez, nazio arazoak ez ditu gehiegi kezkatzen

orduko sozialistak, baina Austria-Hungria, Polonia edo inperio

otomanoaren eqoerak derrigorrezko egingo zuen jarrera bat hartzea .

Hemendik polemikak gorpuztuko dira, Polonian PPS (sozialista-

nazionalista) eta Rosa Luxemburg-en SDPren artekoa bezalakoa,

zeinean lehenentzat klase burruka Poloniako independentziaren pean

gelditzen bait zen, nazio arazoa aurretik konpondu behar zelarik .

SDKPrentzat, berriz, sozialismoa da desbideratu ezineko helburua

eta lehentasun osoa behar zuen .

1896an Londresen egiten den Bigarren Internazionalaren

Bileran Poloniako arazoa planteatzen da . Era quztietako jarrerak

agertzen dira (inperialista hutsak barne) eta azkenean, konpromiso

bezala eta indiferentziaren artean (Haupt, 1982 :52-53) Kautsky-ren

proposamena onartzen da autodeterminazio eskubidearen aide . Baina

horrek ez du esan nahi independentzia desiraqarria izan behar denik

halabeharrez, langileriaren interesak zaintzea bait da lehena .

Kautsky-rentzat, hala ere, nazio sentimentua ezin da baztertu .

Hizkuntz komunitateak inportantzia handia gordetzen duenez

gizartean, sozialismoaren aide profitatzea da egokiena . Urrun,

ikusiko duqunez, Rosa Luxemburg-en planteamentuetatik eta, baita

ere, eskola austromarxistarenetatik ere .

Rosa Luxemburg.entzat egoerak erabakitzen du nazio arazoaren

aurreko jarrera . Turkian, adibidez, nazio eta sozial arazoak batera

doaz eta nazio askapenak zentzu positiboa hartzen du ; ez, ordea,
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Polonian . Nazio mugimenduek ez dute, berez, balore iraultzailerik .

Langileriak onartu egiten ditu gaur egun dauden marko estatalak,

bere burruka soziala aurrera eroateko biderik zuzenena delako,

baina munduko langileriak bat egin behar duenez, estatuen kontra

jotzea da bere azken helburua . Autodeterminazioaren kontra jartzen

da, hortaz, sozialismoak zapalketa guztiak ezabatuko bait zituen .

Nahikoa (eta beharrezkoa) zen, orduan, bere aide jotzea . 6 Luxemburg

autonomia garatzearen aide agertzen da, baina iraultzaren aldeko

burrukaren efikaziari begiratuko dio lehen lehenik (Rosa Luxemburg,

1978) .

Desberdina da sozialismo austriarraren joera . Herder eta

Fichte-ren tradizioarekin bat eginaz, nazioaren berezko

importantzia aidarrikatzen dute, klase burrukarekin batuz . 1899an

Brünn-en egiten den Kongresuan Inperio Austro-hungariarraren

konfigurazio multinazionalari eustea erabakitzen da, independentzia

prozesuei sostengua kenduz . Nazio arazoei irtenbide emateko

federalismoa proposatzeen da, baina pragmatismo honek kontraesanak

sortuko zituen teorian onartzen ziren jarrera batzurekin . Praktika

justifikatu eta teorizatu nahiean aportazio interesgarriak egingo

dira, Renner eta Bauer-en eskutik, batez ere (ik . 2 .1 .2 .) . Baina

kritika gogorrak jaso zituzten, Bauer-ek batik bat . Kautskyk nazio

Puntu honetaz polemika entzutetsua eduki zuen Leninekin 1917ko Iraultzaren ostean .
Autodeterminazio eskubidea onartzean burgesiari sozialismoaren kontra jo dezan arma bat ematen
diola leporatuko dio Rosa Luxemburgek Lenini :

'7h vez de defender la integridad del imperio ruso con uñas y dientes cano territorio
revolucionario, en lugar de oponer a todas las tendencias separatistas la hanoqeneidad y la
indivisibilidad del proletariado de todas los países en la esfera de la revolución rusa cmo
deber supremo de su política, los bolcheviques han proporcionado a la burguesía de todos los
países el pretexto más deseado y más resplandeciente, la mejor bandera para sus aspiraciones
contrarrevolucionarias con su fraseología nacionalista rimbanbante acerca del 'derecho de
autodeterminación, incluida la separación estatal' . I lugar de prevenir a los proletarios para
que vean en talo separatismo un puro ardid burgués, los bolcheviques han desorientado a las
masas . . . " (Rosa Lumrnburg, 1978:134) .
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arazoa iraunkortzat jotzea kritikatu zion, orduko ustearen kontra

zihoana . Pannekoek eta Strasser-ek ahistoriko eta idealistatzat jo

zuten, klase interesak aurretik jarri behar zirela kritikatuz .

Guzti hau dela eta, bere lanak ez zuen arrakasta gehiegirik lortu .

Antzera gertatu zen Ber Borojov-ek Errusian garatu zuen

teorizazioarekin .

Errusiar inperioak biltzen zituen nazioak arazo inportantea

ziren garatzen ari zen mugimendu iraultzailearentzat . XX . mende

hasieratik, Europan bezala, irtenbidea bilatzen da . Ikuspuntu

interesgarri bat ukraniar judua zen Ber Borojov-ena da, bere

bizitza laburrean nazionalismo sionista eta sozialista baten aide

aritu zelarik . Borojovek produkzio harremanez gain, "produkzio

baldintzak" ere bereizten ditu, egitura ekonomikoetan eragiten

dutelarik . Produkzio baldintzok materialak (lurraldea eta kultura

materiala) eta izpiritualak (hizkuntza, ohiturak . . .) izan daitezke .

Gizateria, hortaz, era bitara taldekatzen da : produkzio baidintzen

arabera (estatua, familia, herria, nazioa . . .) eta produkzio

harremanen arabera (klaseak) . Modu honetan, nazio arazoa aztertzeko

posibilitate zabalagoa irekitzen da, klase arazoarekiko

dependentzia gutxituz .

Borojov.ek "joera nazionalista" eta "nazio joera"

desberdinduko ditu, lehenari zentzu negatibo klasikoa emanaz, klase

menperatzaileak klase kontzientzia estaltzeko erabiltzen duena,

alegia . Nazio joera desberdina da, ordea, paper hori ez bait du

betetzen . Klase kontzientzia estali gabe, nazionalismoa eta

sozialismoa berez batzen dira nazio arazoa sortzen denean,

langileriak bere ikuspegi propioa txertatu behar diolarik . Horrela

ulertuta, nazionalismoa ez da kaltegarria, alderantziz baizik,
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sozialismoarekin bat eginda, gizarte kapitalistaren kontraesanak

zorrotzago agertzen dira eta (Borojov, 1979) .

Eritzi hau izkutaturik gelditu bazen, ez zen berdin gertatu

boltxebike eta Lenin-en ekarpenekin, erabateko garrantzia edukiko

bait dute mugimendu sozialistan . Boltxebikeen jarrera ofiziala

1913an zehaztu zen euren programan : nazio eta hizkuntza guztiak

errespetatu, hizkuntza ofizialik ez, nazio pribilegiorik ez,

"kultur autonomiaren" aurka eta, aldiz, autodeterminazio

eskubidearen aide, independentzia barne . Eskubide orokor horiek,

ordea, ez zuten alderdiaren jokaera inplikatzen, beronek

proletargoaren interesen arabera erabaki behar bait zuen nola jo .

Kontutan hartu behar da, bestalde, eritzi eta korronte diferenteak

zeudela gai honetaz . Bujarin-ek eta Piatakov-ek, adibidez, ez

zioten nazio mugimenduari balore iraultzailerik onartzen . Euren

ustez, ario sozialari ekin behar zion alderdiak, langileriaren

indarra sakabanatu gabe . Gutxiengoaren jarrera hau (Rosa

Luxemburçpenarekin pareka daitekeena) galtzaile atera zen 1917ko

Bileran . Stalin-ek "nazio izaera" defendatzen du, zentzu

psikologizista batez (Bauer-en antzera) . Nazioa osa dadin

betebeharreko baldintzak jartzen ditu (hizkuntza, lurraldea,

ekonomia eta "formazio psikikoa" amankomunak izatea), zurrun eta
a razo a

dogmatikoegia bihurtuz, naziolertzen saiatu beharrean oztopoak

jartzen ari dela dirudi eta . Baldintza horien arabera neurtuko ditu

Stalinek nazionalismoak, beste baloraziorik egin gabe, batez ere

atzerakoiak ala aurrerakoiak diren epaitu gabe . Era horretara, ez

zuen diferentziarik egin tsaren eta poloniar edo ukraniarren

nazionalismoen artean (Lowy, 1982 :107 ta hur .) . Trotsky-ren

jarrera, azkenik, Rosa Luxemburg eta Lenin-en tartekoa dela esan

daiteke . Estatuaren deuseztapenaren aide agertzen da, baina
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nazioari zentzu kulturala ematen dio eta autodeterminazio eskubidea

arlo honetara mugatu beharko da . Hala ere, 1917tik aurrera, Lenin-en

kontzepzioa onartuko du (Lowy 1982 :98 ta hur .) .

Lenin-en jarrera aldatuz joango da bere bizitzan zehar . Izan

ere, Villanueva-k (1987) bost etapa bereizten ditu . Hasieran, nazio

arazoaren inportantzia ezagutu arren ez zion lehentasuna ematen,

bigarren maila baten utzirik . 1912tik aurrera, ordea, gehiago

sakonduko du nazio arazoan, abagaduneak eraginda . Inportantzia

handiagoa emango dio orduan nazio faktoreari, indarrak biltzeko

ahaleginean . Iraultza soziala aurrera eroan nahi bazen, nazio

arazoa konpondu beharra zegoen . Dena den, kapitalismoa garatu

ahala, nazioak desagertu egingo zirela uste zuen .

Internazionalismoaren aide jotzen du, hortaz, baina I . Mundu

Gerrako porrota ikusi ondoren, dimentsio askatzailea ezagutuko dio

nazio arazoari, inperialismoaren aurka duen indarra azpimarratuz,

Autodeterminazio eskubidea mugarik gabe onartuko du orain . Hala

ere, Iraultzaren ostean federalismoaren kontra azalduko da,

kont raesan argian eroriz . Bere bizitzako azken urteotan, aitzitik,

aldatu egingo du jarrera hori errusiarren chauvinismoa ikusirik .

Irtenbide bezala federalizazioa proposatuko du, nazio txikien

eskubideak bermatzeko .

Nazio arazoa estrategia iraultzailean integratzeko ahalegin

hauek benetazkoak dira Villanueva-rentzat eta ez taktika hutsa,

leporatu zaionez (1987 :529) . Bere akatsik handiena indefinizioa

izan zen . Ez zituen iluntasunak argitu, momentu batzutako

oportunismoa bertan ostenduz, ezen Lenin politikoa zen eta

abagaduneak eskatzen zionari erantzuten zion . Horrela, apika,

hobeto uler liteke bere garapena .
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Sovietar Batasunak arau eta eredu batzu esportatuko

(edo/eta inposatuko) ditu munduko alderdi eta mugimendu komunisten

artean . Hirugarren Munduko errealitateak, hala ere, ukatu egingo

ditu arau hauek . Eredu berria formulatu eta praktikara eramango

duen lehena Mao izango da, burgesiarekiko aliantza taktikoa onartuz

nazioa arazoari irtenbidea emateko (independent zia) . Deskolonizazio

prozesuan sarritan jarraituko zen bide berri hau .

2 .1 .2 . LURRALDE ESKUBIDEAK . PERTSONA ESKUBIDEAK

Nazio eta lurraldearen arteko identifikazioa egitea

normalena bada ere, badaude teoriak, lurralde eskubideaz barik,

pertsona eskubideaz gehiago arduratzen direnak . Ikuspegi desberdin

hauek ondorio inportanteak eduki ditzakete nazio arazoei praktikan

irtenbidea eman nahi zaienean . Izan ere, lurralde eskubide/pertsona

eskubideen arteko polemika itxi gabe dago oraindik, puntu bien

arteko orekara heltzea zaila delarik . Baina polemika hau ez

dagokio bakarrik nazio mailari ; askoz zabalagoa da, aitzitik .

Zuzenbidean, esate baterako, legeak lurralde hedapena eduki behar

duen, ala pertsonari aplikatu behar zaion diskutitzen da .

Administrazioan, zergak lurraldeka edo pertsonaka batu daitezke

(eta Kontzertu Ekonomikoak lurralde sistemaren froga dira) .

Hizkuntza baten eskubideak lurralde bati atxekiturik bezala

ulertzen dute batzuek, baina besteek hiztunari loturik joan behar

dutela diote, lurralde mugatu batetik at . Hizkuntzekin jarraituz,

Gobernuek politika desberdinak erabiltzen dituzte hizkuntzen

eskubideak ziurtatzeko . Leku batzuetan hizkuntzaren lurraldetasuna

markatzen da eta baztertu egiten dira, legez, beste gutxiengo

posibleen eskubideak . Beste batzuetan,

	

ordea, qutxiengoen



eskubideak errespetatzen dira aurrez jarritako minimoak aurkeztuez

gero .'

Nazionalismoen artean ere badago horrelako diferentzia bat,

eskubideez baino helburuez hitz egin behar bada ere . Lurraldea

kontrolatzea da nazionalismo gehienen helburua, bere barruko

biztanleriaz hainbeste arduratu gabe . Erlijio nazionalismoetan,

ordea, ezin da izan hori helburua, erlijioek ahalik eta sinistun

gehien egiten bilatzen dute eta . Lurraldeak, hortaz, inportantzia

gutxiago edukitzen du, baina osorik galdu gabe, lurraldea

kontrolatuta errezagoa bait da pertsonengana heltzea . Historian

zehar horrela jokatu bada, estatu modernoarekin erlijioek baztertu

behar izan dute lurraldea kontrolatzeko ahalegina eta, sarritan,

erlijio ofiziala izatea ere . Hori dela eta, sinistun berriak egitea

bilatzen da, lurraldeaz hainbeste kezkatu gabe . Salbuespena

islamismoa da, zeina azken urteotan bere eragin zonako estatuak

kontrolatzera abiatu bait da . Dena den, eragin zona horretatik

kanpo pertsona proselitismoarekin jarraitzen du . 8
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Aurreko kapituluko nazio arazoari buruzko teorizazioekin

batuz, begira dezaqun lurraldeari hainbesteko inportantziarik errarn

ez dioten hainbat teoria . Liberalen artean (joera kontserbadorekoa

izanda ere) Renan aipa daiteke eta sozialisten artean, eskola

austro-marxista, Renner eta Bauer, batik bat .

7 Hizkuntzen problematikaz, ik . Lapone (1984 :6.kap .) Ik . ere 4.2 .3 . puntua.

e Irlandakoa ez da erlijio nazionalismoa, erlijio kcenunitateetan oinarrituriko arazoa
baizik. Helburua ez da sinistun gehiago ectitea, lurraldea kontrolatzea baino .
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Ernest Renan-entzat nazioa ez datza arrazan, hizkuntzan,

erlijioan, interes amankomunetan edo geografian . Kontutan

hartzekoak izan arren, denen gainetik gizakiaren borondatea dago,

historiari loturik dagoena . Nazioa, berarentzat, "printzipio

izpiritual" bat da . Bi osagarri ditu, aide batetik, historian zehar

bildutako oroimenak eta, bestetik, aurrerantzean ere batera

bizitzeko borondatea . Iragana eta etorkizuna borondatearen bidez

lotzen dira, hortaz . Nazioa,

"supone un pasado; se resume, no obstante, en el presente por un hecho
tangible : el consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida
en común . La existencia de una nación es (perdónenme esta metáfora) un
plebiscito de todos los días, del mismo modo que la existencia del individuo es
una perpetua afirmación de vida" (Renan,1987:83) .

Ez dago nazio "naturalik ",

	

jendearen borondatean

oinarritzen bait dira denak eta, dakigunez, borondatea aldakorra

da, ideiak bezala . Nazioak ezin dira izan eternalak . Agian

etorkizunean beste modu batera eratuko dira, baina momentuko

eraketa nazio-estatuarena den legez, horra atxikitu behar zaio .

Hala ere, nazio-estatu honek kulturarekin ez dauka zerikusirik,

gizakiaren borondate librean oinarritzen da eta .

Austro -marxisten artean oso sentitua izan zen lurralde

eskubide/pertsona eskubideen arteko polemika . Lurralde eskubidearen

aide jotzeak Inperio Austriar-Hungariarra desegitearen aide jotzea

esan nahi zuen praktikan, hain bait ziren sakonak nazio

diferentziak . Federalismoaren aldeko apostua egin zen, aitzitik,

eta Inperio barruko nazioak konforme geldi zitezen teorizatu

beharra zegoen .



84

Karl Renner-ek desberdindu egingo ditu Nazioa eta Estatua .

Lehena kulturaren eremuari dagokio ; bigarrena, sozioekonomikoarí .

Desberdinak direnez, nahastu beharrik ez dago, kultura

kontserbatzeak ez bait du zerikusirik beste arloarekin . Kulturaren

eremua despolitizatu beharra dago, interes pertsonalari erantzuten

dio eta . Sozioekonomiaren eremua da, ostera, interes kolektiboa

duena eta indartsua izatea merezi duena, Nazioen interesak eurak

Estatuan ere zaindu behar dira eta . Estatuak denon euskarria bildu

behar du, hortaz . Horrela ikusita, lurraldea Estatuari dagokion

elementua da, baina ez Nazioari, kultura pertsonari loturik bait

dago eta pertsonak mugitu egiten direnez, ezin ditugu Nazioa eta

lurraldea erabat parekatu . Estatuarekin "lurralde printzipioa"

erabili ahal bada, nazioarekin "pertsona printzipioa" erabiltzea

da egokiena . Rennexek autonomia pertsonala defendatzen zuen nazio

arazoari irtenbidea emateko, pertsonaren eskubideak zainduz, baina

lurraldeari lotu gabe (Nin, 1977 :87-90) .

Otto Bauer da eskola honetan adierazgarriena . Berak ere

Nazioa eta Estatua desberdinduko ditu, "pertsona" eta "lurralde"

printzipioen ideiari atxikituz . Baina bere teorizazioa landuago

dago . Berarentzat, nazio arazoa aztertzeko "nazio jitea" ulertu

behar da lehenik, hots, nazio baten ezaugarri fisikoa eta

izpiritualak adierazten dituena, beste nazioarekiko desberdina

eginaz . Baina nazio jitea ez da iraunkorra, momentuko lotura

baizik, herrien ezaugarriak aldakorrak dira eta . Ezin dugu, hortaz,

iraganeko eta orainaldiko herrien artean nazio jite jarraitu bat

antzeman, historian zehar jasotako ekarpenak nabariak izan arren

nazio guztietan . Beste aide batetik, aintzat hartu behar da nazio

jiteaz gain, beste jite komunitate batzu ere badaudena (kiase edo

lanbidearena, adibidez), denek gizartean eragiten dutelarik . Hala
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ere, esandakotik ezin dugu oraindik nazioa bere osotasunean ulertu,

iragana eta orainaldia ezezik, etorkizuna ere hartu behar bait dugu

kontutan : nazioak destino komunitateak dira . Horrela uler daiteke

baldintza eta eragintza kontretu batzuren aurrean herriek era

desberdinetan erantzutea, etorkizunari buruzko borondate

kolektiboaren seinale . Haatik, ez dugu pentsatu behar destino

komunitateak berdintasun edo bateratasuna adierazten duenik, baizik

eta patu bere bizi dutela herri bateko biztanleek, gorabehera eta

interakzioz betea . Zabaltasun honek desberdindu egiten ditu beste

jite komunitateetatik, zeintzuetan posible bait da ezaugarri

bateratuak agertzea (kiase bezala, adibidez) . Honela definí liteke,

azkenik, nazioa : "jite komunitate baten barruan, destino

komunitatearen bidez loturiko gizaki multzoa da nazioa" (Bauer,

1979 :142) .

Nazio arazoaz kezkatua, Bauer alternatiba berri bat lantzen

saiatu zen, arazoa baztertzen zutenen kontra . Bere ustez,

proletargoak "nazio autonomia" ere erreinbidikatu behar zuen .

Baina, nola? Ez lurralde printzipioaren bidez . Printzipio honen

arabera, nazioen eragin esferak lurraldean xedatzen dira, muga

garbiak jarriz . Era honetera, nazioen artean ematen diren

mugimenduak (migrazioak, hizkuntz muga aldakorrak . . .) guztiz

ahazturik gelditzen dira . Zer egin, adibidez, "hizkuntz irlekin "?

Lurralde printzipioak beti erakarriko du gutxiengoen arazoa, beti

egongo bait da gutxiengo baten barruko gutxiengoa . Bestalde,

estatuak ezin ditu nolanahi administrazio barrutiak jarri, erizpide

ekonomiko, judizial, administratiboa e .a . erabiliz baizik,

zeintzuak lege ekonomikoek erabakitzen bait dituzte normalean .

Estatuen errealitatea, beraz, lurralde nazioaniztunena da eta

zenbat eta lurralde demarkazio handiagoa hartu, are mistoagoa
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ageriko da . Bere ustez, lurralde printzipioak exajeratu egiten

ditu nazio diferentziak (Bauer, 1979 :316 ta hur .) .

Langileriak ez du, orduan, printzipio hori bereganatu

behar, here indarraren zatiketa ekar lezake eta (lurraldeka

banatzea, alegia) . Alderantziz, langileek bat egin behar dute nazio

eta sozial erre ibindikazioak eskuratzeko, baturik bakarrik lortuko

dira eta . Guzti hori bideratzeko "pertsona printzipioa" proposatzen

du, hots, nazioa lurralde muga bati lotu beharrean, biztanleei

lotzen zaie, edonon daudela, nazio horretako partaideak bait dira,

eskubide guztiekin . Ez da egongo, beraz, nazio baten lurralde

esklusiborik,

"sino que las naciones, donde sea que habiten, deberán ser integradas
como un todo para formar un cuerpo que administre por cuenta propia sus asuntos
nacionales . En una misma ciudad construirían muy a menudo dos o más naciones,
una al lado de la otra, sin molestarse entre sí, una, administración nacional
autónoma, erigirían sus institutos educativos naciones . . . " (Bauer, 1979:344) .

Praktikara eramanaz, bizilagun bakoitzak erabaki beharko

du zein naziotan integratu nahi duen bere burua . Bere zergak nazio

horretako administrazioari emango dizkio eta bertatik zerbitzu

publikoak eskuratuko ditu (eskolak eta abar) . 9

Modu honetan, estatuak nazio gatazka gaindituko du,

biztanle orok bere nazio eskubideak gorderik ikusiko bait ditu .

Nazioa eta estatuaren arteko identifikazioarekin apurtu nahi du,

beraz, maila diferenteetan planteatuz bakoitzaren betebeharrak .

Estatuak ez du nazio bat oinarritzat hartu behar, ez eta bat

hobetsi eta besteak bigarren mailan baztertu . Baina guzti honek ez

s Kontsekuente izateko, zergak ez dira jarriko enpresa, lur edo irabazi orokorren gainean,
pertsonen gainean baizik . Zergán desbideraketa ekiditen da horrela .
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du esan gura, ordea, estatua nazioen arteko oreka mantentzeaz

arduratu behar denik ere, hori ez bait da bere zeregina . Aitzitik,

logikoa eta ekidinezina da nazio indartsuak ahulen kontura

haunditzea eta ez da komeni joera horri oztopoak ipintzea . Nazioa

eta Estatua modu honetan eratzea, bestalde, oso aproposa izango zen

sozialismoarentzat, bere garapena zailtzen duen nazio arazoari

irtenbide egoki hau emanda, bidea libre gelditzen bait da

langileria mugarik gabe bil dadin .

Teoria hauek azaldu arren, lurralde printzipioa izan da

historikoki nagusitu dena, polemika inoiz ez delarik itzali .

Nazionalismoak garatu ahala, lurraldetasun printzipioa hobesten zen

gordetzen duen integrazio erreztasunagatik, nahikoa bait da

lurralde bateko bizilagunak nazio batekoak direla adieraztea, beste

frogarik eskatu behar izan gabe . Bauer-ek zioenez, hala ere, nazio

gatazkak ez dira crutxitu . Pertsona printzipioa erabiliagoa izan

da hizkuntz politiketan, elebitasun arazoa planteatzen zenean .

Euskal Herrian ere, ikusiko dugunez, polemika zaratatsua zabaldu

da hizkuntz esparruan bi ikuspegi hauek direla eta, baina,

orokorrago ere, teoria hauen eregin nabaria dute Euskadiko Ezkerrak

eginiko nazio arazoari buruzko formulazioek .

2 .1 .3 . NAZIONALISMOAREN INTERPRETAZIOAK

Nazionalismoa ikuspegi askotatik aztertu da . Hasiera batez

interpretazio subjektibistak (esenzialistak) izan ziren nagusi,

nazionalismoak berak eskeinitako arrazonamenduari jarraituz, hots,

herriaren arima arriskutan zegoela eta salbatu egin behar zela .

Baina funtzionalismoak edo instrumentalismoak gogor eraso zituen
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teoria hauek eta urte askotan interpretazio zientifikoen alorra

menperatu dute . Teoria funtzionalisten arabera, nazionalismoa

gizartearen egoera berri bati erantzuteko tresna edo modua izango

zen, normalean industrializazioarekin batera doalarik . Dena den,

diferentziak daude teorizatzaileen artean .

Gellner-en planteamentuan (1988) nekazal gizartean kultura

eta boterea oso banaturik daude . Nazionalismoa, beraz, ezin da

bertan sortu, zeren bien arteko identifikazioa eman dadin aukerarik

ez da agertzen . Komunitateak oso banaturik agertzen dira, bakoitzak

bere mundu propioa sortzen duela . Industri gizartean, ordea, gauzak

aldatu egiten dira . Berriztapen asko ematen da aldaketa honetan eta

egoera horri erantzuteko nazionalismoa sortzen da . Nekazal

gizartean ez bezala, mugikdrtasuna orain oinarrizkoa da, jendea

industriak lekutzen diren espazioetara abiatzen delarik, non gai

izan beharko bait da bertako hizkuntza ulertzeko . Lan banaketak,

bestalde, prestakuntza ere eltijitzen du eta guzti horretarako

hezkuntza orokortu egiten da, maila bateraino behintzat . Hezkuntza

da, prezeski, nazionalismoaren motorea Gellner-entzat . Hezkuntza

hau, hala ere, ez da talde etnikoaren mugetan enmarkatuko, zeren

irakasleak ere mugitu araziak izango dira, deserroturik geldituz .

Lehenago ez bezala, beraz, maisu-maistrak espezialistak bihurtzen

dira, horretara bakarrik dedikaturodirelarik . Kanpotik etorriak

izango direnez, beren irakasgaiek berriztapena edukiko dute

helburutzat, sub-unitatearen kultura ez bait dute ezagutzen, nazio-

estatu berriaren hizkuntza eta kultura inposatuz .

Guzti honen aurrean nekazal gizarteak ez du alternatibarik

eskeintzeko eta, ondorioz, gizarte indus trialarena onartu behar

izaten du, jartzen dituen baldintzekin batera . Baldintza horietara
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egokitzeko transizio aro bat zabaltzen da, non muga politiko eta

kulturalak berregituratu behar bait dira, tirabira logikoak sortuz .

Muga politiko berriekin merkatu batasuna lortzen da, espazioa

berregokituz . Muga kulturalekin, bestalde, nazio identifikazioa

areagotzen da eta hezkuntza posibilitatu . Baina prozesu guztia

aurrera eramateko hizkuntza bat aukeratu behar da, jendea biltzeko

balio dezan . Hizkuntza hori berriztapenaren hasieran daudenen

artean hautatuko da, baina bakarra, besteak bazterturik geldituko

direlarik . Kasu batzutan jendearen laguntzaz egingo da aldaketa,

baina beste askotan hizkuntza propioa uzteko erresistentzia

jarriko du jendeak . Azken puntu hau, hala ere, diskutigarria da,

Suitzako hizkuntz aniztasuna kontutan hartzen bada (Smith,

1979 :25) . Azalpen guztia ere dudan ipintzen du zenbaitek, Grezia

edo Balkaietako esperientziak ez bait doaz, adibidez,

industrializazioarekin batera (Kedourie, 1988 :118) .

Deutsch-entzat nazionalismoa gizarte mota batetik bestera

pasatzeko tresna bat da . Nazionalismoak gizartearen berriztapenaren

trantsizioa bideratzen du, horretarako sei prozesu paralelo ematen

direlarik : herrien integrazioa, hizkuntzarena, elitearena, kultura

eta komunikazioarena, komunikazio sozialarena eta, azkenik,

politikarena . Prozesua bi ardatzen arabera garatzen da : lehena

mobilizazio soziala da, nondik modernizazio sozial eta politikoa

eskuratzen bait dira . Bigarrena asimilazio kultural eta politikoa

da, jendea bateratzeko (hizkuntza batez ere) . Asimilazioa

mobilizazio soziala baino lehenago ematen da normalean, horrela

gatazkarik ez dagoela . Alderantziz gertatzen da mobilizazioa

asimilazioaren auirretik gertatzen denean, nazio gatazkaren iturria

izaki (Deutsch, 1971) .
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A .D . Smith-ek intelligentsian eta burokrazian zentratzen

du modernizazioa . Historiaren laguntza beharrezkoa zaigu

nazionalismoaren oinarri eta mekanismo kulturalak ulertzeko,

hizkuntza eta erlijioa, batez ere . Kultur faktoreez gain, hala ere,

baldintza sozial eta politikoak ere hartu behar dira kontutan,

lehen aipaturiko burokraziarekin erlazionaturik . Prozesu historikoa

XVIII eta XIX . mendeetan sortzen da, "estatu zientifikoarekin"

batera . Estatua modernizatzeko burokrazia zentralizatu eta

zientifikoa behar zen, efizientzia teknikoa bilatzen zelarik .

Helburu honexekin indartzen da hezkuntz sistema, jende prestatuagoa

behar zen eta . Burokrazia eta hezkuntza dira, hain zuzen ere,

modernizaziorako baldintzak . Baina era honetara elitera heltzeko

aukera zabaltzen zen, estamentu itxien pribilegioekin amaituz .

Instituzio eta erlijio tradizionalak kuestionatu egiten dira,

hortaz . Ondorio bezala intelligentsia laikoa sortzen da, orden

zaharraren legitimazio krisia erakarriz, ezen intelligentsiak bere

lanbideekin bat doan arrazionalitate berria bilatzen mit du .

Desgogora dauden horiek estruktura berria eraiki nahi izango dute,

aurrekoan lortu ez dutena erdietsi nahiz . Egitura aldaketa

justifikatzeko historia erabiltzen da . Oinarri horrekin

erreibindikazioen momentua heltzen da, bigarren pausu bati hasiera

emanaz . Momentu horretan, gobernuak emango duen erantzunak

nazionalismo horren etorkizuna markatuko du . Ukatze politika batek

separatismorako grina erakarriko du ; politika ulerkorrago batek,

ostera, autonomia edo komunalismora (gizartean aintzat hartuak

izatea : EEBBetako beltzak adibidez) eroan dezake (Smith, 1979) .

Interpretazio marxisten munduan, bestalde, badaude

berriztapenaren teoria ere landu dutenak, baina beti arlo

ekonomikoari inportantzia berezia edo osoa emanaz . Aurretik ikusi
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dugunez (2 .1 .1 .), marxismoak mesfidantza handiz begiratzen izan du

nazionalismoa . Portugali-ren adibide grafikoan esateko : marxismo

tradizionalaren ustez, nazionalismoak bertikalki egituratzen du

mundua, nazioak isolatu bezala aurkeztuz, denak berdinak direlarik .

Modu honetan, munduaren dimentsio horizontala, klase sozialena,

estalita gelditzen da . Honela ulertuta, nazionalismoak ideologiaren

papera (bere zentzu bietan ulerturik) betetzen du, hau da, aurrera

atera nahi den plan batena eta Marxek ematen zion kontzientzia

faltsuaren zentzuarena . Azken zentzu honi jarraiturik, marxista

askok nazionalismoa kaltegarritzat jo du, giza eraikipenak direnak

"naturaltzat" edo "betierekotzat" aurkezten bait zaizkigu

nazionalismoaren bidez (Portugali, 1988 :155-161)

Ohizko interpretazioaren berrikuntza 7©eko hamarkadan eman

zen batez ere . Lehena barne koloníalismoaren teoria izan zen, oso

ezaguna eta erabilia izan zen erdigune-periferia teorizazioari
e

jarraituz eraiki zena . Marxista berriak (Amin, Frank eta abar)

defendatutako teoria horren arabera, Hechter-ek proposamen ezaguna

bota zuen, zeinaren arabera lanaren banaketa kulturalki ematen bait

da eta kulturen arteko diferentzia ekonomikoek (estatu barruko

erdigune eta periferia) nazionalismoa sortzen dute periferiaren

aldetik, erreakzio bezala, kapitalismoak sorturiko garapen

ezberdinari erantzunaz . Proposamen hau oso kritikatua izan zen .

Hechter-ek Bretainia Handia-Irlanda kasua eskeintzen zuen adibide

legez, baina laster erantzun zitzaion beste kasu askotan ez dela

gauza bera gertatzen, Italiako Hegoaldean bezala (non periferia ez

bait da talde etniko desberdin bat), edo Eki Europan (non

nazionalismoak industrializazioaren aurretik sortzen bait dira),

edo Euskadi eta Katalunian (non periferia erdigunea baino

aurreratuago bait dago) . Arazo kulturalak, bestalde, baztertuta
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gelditzen dira (Birch, 1978 ; Smith, 1979 ; Williams, 1980) . Sloan-en

ustez, Hechter-en teoria funtzionalistaren kontrara garatzen da,

zeren azken honetan, elkartasun etnikoa desagertzen hasten da

industrializazio prozesuan murgilduz doan heinean, baina Hechter-en

teorian elkartasun etnikoa mentendu egiten da prozesu horretan,

bera izaki, hain zuzen ere, "lanaren kultur banaketa" erakartzen

duena, horrela barne kolonialismoari hasiera emanaz . Hechter-ek

gehiegi eusten dio etnizitateari eta ezin du azaldu, adibidez,

zergatik periferiako burgesi zati batek erdigunearekiko leialtasuna

manttentzen duen (Sloan, 1979) .

Kritika hauen aurrean, Hechter-ek berregin egin zuen bere

teoría, zabalago ikusiko duguna (Hechter/Levy, 1979) . Nazionalismoa

sor dadin era bi desberdintzen dira orain, "lanaren kultur banaketa

hierarkikoa" (aurretik proposatua) eta, bigarrena, segmentala

deitzen duena, hau da, "talde osaketa interaktiboa" (interactive

group formation) . Biak oinarritzen dira erdigune- periferia

banaketan, baina batetan periferia kolonizatua da eta bestean,

periferia garatua da . Lehenean, gizabanakoak periferiako kultura

onartzen du eta maila baxuagoan lekutzen da klase estrukturan .

Nazionalismoa erreakzio modura sortzen da . Bigarrenean, ordea,

periferiako kultura ere onartzen da, baina taldea ez dago

dependentzia osoan, lanpostu estrukturaren zenbait sail

monopolizatzen bait du, etnitate berekoentzako gorderik . Era

honetara, gainera, talde barruko loturak sendotzen dira .

Kasu biak aurki daitezke Europan, urteetan zehar mantendu

direnak . Mantentzeko arrazoiak desberdinak dira kasu bakoitzean .

Lehenean, estatu zentralak inposatu nahi duen kultura bateratuaren

eragina ez da indarrez heltzen eta bigarrenean bertako instituzioek
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babesten dute jatorrizko kultura . Lehenaren ondorioz "historiarik

gabeko nazioak" deiturikoak sortu dira, barne kolonia bezala

funtzionatuz : Gales, Irlanda, Korsika, Bretainia, Galizia edo

Frieslandeko kasuak dira . Hemen, erdigunearekiko harremanak ahulak

dira eta asimilazioa ez da gertatzen, nahiz eta bere eragina

zabaldu . Momentu batez, intelektualek bultzaturik, kultura

mantentzeko deia luzaten zaio herriari, galtzeko arriskuan ikusten

da eta . Erreakzio honetatik nazionalismoa sortuko da, beraz .

Bigarren kasuan ez dago sistema kolonialik, autonomia instituzional

sendoa baizik, erdigunea ez bait da gai izan baterakuntza

inposatzeko, bai ahula zelako edo periferia urrunegi zegoelako .

Periferak, orduan, status berezia kontserbatu du eta bertako

instituzioek sortu dituzten lanpostuak bere kulturkideentzat

erreserbatu dira . Honela periferiako kultura birsortzeko aukera

gehitzen da . Eskozia, Katalunia eta Euskal Herriaren kasuak dira .

Azken bi hauetan, dena den, autonomia instituzionala ez da nahikoa

eta burgesiak berak lanpostu klabe batzu monopolizatzen ditu bere

etniakoentzat . Arrazoia da kasu honetan erdigunea -Gaztela-

periferia baino atzeratuago zegoela .

Eredu bi hauek, orduan (hierarkikoa eta segmentala)

Mendebal Europako asimilazioaren porrota frogatzen dute . Hala ere,

leku bakoitzeko historia aztertu behar da analisi egokia egiteko .

Edozein kasutan ere, sorreraren arrazoiak aztertu dira bakarrik,

esperientzia bakoitzeko intentsitatea ahazturik, zeina estatuaren

permisibilitatean, kultur instituzioen indarrean eta abarrean

oinarritzen bait da eta, horrez gain, kulturaren iraupenean .

Ikusten denez, Hechter eta Levi-k eutsi egiten diote etnizitatean

oinarrituriko garapen ekonomiko desberdinen tesiari, aldaketek
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kritikek ohartarazitako hutsune batzuri bakarrik erantzuten

dietelarik .

Tom Nairn-en aportazioak erantatu egin zuen ezkerraren

mundua, "nazionalismoaren teoria marxismoaren porrot historikorik

handiena da" baieztatu zuelarik (1977 :303) . Bere ustez,

nazionalismoa burgesiaren arma bat da, bere intelligentsiak

proposatua klase ertainak eta herri masa zuzper daitezen eta bere

aide mobiliza daitezen . Hiru bide erabiltzen dira horretarako :

herriaren hizkuntza errekuperatzea, kultura onartzea eta bizimodu

desberdintasunak baretzea . Kanpo koordenadak hauexek dira :

burgesiaren hedapena munduan zehar, lurraldeak berriztuz eta

nazionalismoak sortaraziz . Barne koordenadak, bestalde : populismo

burges edo intelektuala, partikularismo etnikoan oinarriturik .

Nazionalismoa, oro har, mundu ekonomia politikoak

determinatzen du, baina bere inguruan folklorea eta mitoa nahastu

dira . Hortaz, hazkunde sozial eta ekonomikoaren barruan aztertu

behar den arren, berarekin batera agertzen den mekanismo sozial eta

pertsonalen sorta berezia ere aintzat hartu behar da (historia,

ohiturak, nazioaren izpiritua . . .) . Dena den, argi eduki behar da,

esan bezala, nazionalismoa historia orokorrean sarturik ulertu

behar dela, ekonomia politikora loturik :

"La manera más operativa de categorizar estos rasgos consiste en
afirmar que representan el desarrollo desigual de la historia a partir del siglo
XVIII" (1977:310) (egileak azpimarratua) .

zeren kapitalismoa mundua bateratzeko nahiarekin sortzen den arren,

gizartearen zatiketa ere daroa berarekin . Garapen ezberdin

honetatik sortzen da nazionalismoa, erdigune industrializatuari

periferiak ematen dion erantzuna, alegia . Horrela ulertuta zentzu
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anti-inperialista hatzeman lekioke, baina, egia esan, garatuenen

imitazioleta transformazioa da bultzatzen dena .

Nazionalismoak, burgesiarekin sortu zenez, ez zuen

sozialismoaren oneritzia lortu hasieran, teorizatzaile batzu bere

indarraz ohartu arte (Lenin euretako bat) eta herriarengana

heltzeko eta mobilizatzeko oso positiboa izan zitekeela konturatu

ziren arte, zeren kontzientzia maila baxua zeukatenentzat errezagoa

zen nazionalismoaren kategorietan sartzea klase burrukarenean

baino . Horrekin batera, nazionalismoak ere kiase kontzientziaren

zabalpena hartu behar izan du kontutan . Baina horregatik ez da

pentsatu behar biak loturik eta elkarri osatuz joan direnik ;

alderantziz, tirabira ugari suertatu da . Sozialismoak mundu osora

zabalduko zen indar bezala sortu zen, bere ahaleginean helburu

bera zeukan kapitalismoari lekua kenduz . Baina kapitalismoak

unibertsalizazio horretan porrot egin zuenez, sozialismoak bere

estrategia aldatu behar izan zuen, nazionalismoaren banaketa

onartuz (Nairn, 1977 :329-332) .

Garapen desberdinaren teoria kontuz hartu behar da Birch-en

ustez, beti eman bait dira desberdintasunak munduan, kapitalismoa

sortu aurretik ere (1989 :68) . Nazionalismoa sortzen denean,

bestalde, ez dago periferiako eliteen erantzunik kapitalismoaren

sarreraren kontra (Smith, 1982 :23) . Marxista bezala, Hobsbawm-ek

(1977) ez du onartzen Nairn.en esana (marxistak ez direla

nazionalistak izan) . Marxismoak fenomeno historikotzat hartzen ditu

nazio modernoak, bere azken helburua kultura orokorra eraikitzea

izango zelarik, estatuaren desagerpenarekin, alegia .

Nazionalismoari, orduan, sozialismorantzako bidea errezten zuen

heinean eusten zitzaion . Guzti hau Lenin.ekin aldatzen hasi arren,
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egia da marxistek gutxitan zuzpertu dituztela nazio mugimenduak,

gehienetan batu egin direlarik (edo aparte gelditu) . Hala ere,

marxismoa eta nazionalismoa batu direnean antikolonialismoan izan

da, bestelako kasuetan arraroagoa izan da eta . Berrikiago,

marxistek teoria orokor bat eraiki nahi izan dute, baina ezina

gertatu zaie, ezina delako eta kasu bakoitzeko egoera, helburuak

eta garapena desberdinak direlako . Lekuan lekuko baldintzak

aztertuta hartu .behar dira erabakiak, ostera . Hobsbawm-en ustez,

sozialismoa neutralago agertu behar da nazionalismoaren aurrean,

agian hasierako jarrerara itzuliz, hau da, positiboa denean eutsiz,

baina ez arau bezala,

"el peligro real para los marxistas es la tentación de acoger el
nacionalismo como una ideología y un programa, en vez de aceptarlo en forma
realista como un hecho, como un elemento en su lucha como socialistas" (1977 :100

Teoria guzti hauek nazionalismoa arrazionalizatzen lagundu

duten arren, oso kritikatuak izan dira azken urteotan, faktore

objektiboetan gehiegi oinarritu direlako .` Z Kritika berriok,

hortaz, kulturari eta elementu subjektiboei ematen diete ez

lehentasuna, baina bai galdurik zuten inportantzia . Talde etnikoen

dinamismoa, Williams-ek dioenez (1980 :156), da errekuperatu nahi

dena, teoria berriekin, nazionalismoa ezin bait da ulertu gizarte

berriztapenaren kontrako mugimendu huts bezala .

Kritika honetan saiatu zen lehenetakoa Connor dugu . Teoría

instrumentalistak kritikatzen ditu, ezen berriztapena, trantsizioa

edo horrelakoak egia balira nazio arazoek gutxitzera joko lukete

eta errealitateak erakusten duena alderantzizkoa da . Arazo hauek,

gainera, ez dira herri berrietan bakarrik ematen, modernizatuenek

" Kritika orokor baterako, ik. Cooke (1989-a eta 1989-b), Mac Laughlin (1986) .
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ere problema bera dute eta . Horra, bestela, Europako adibide argia

(1972 :324) .

Interes ekonomikoa ezin da izan nazionalismoaren motore

bakarra . Interes propio hori ukaezina bada ere, nabari-nabaria da

nazionalismoari darion altruismoa . Hementxe egiten dute huts

instrumentalistek, emozioa moduko sentimentuek lor dezaketena

ahantziz (biolentzia, kasu) . Arrazionalizazioari beqira, arazo

sozioekonomiko hutsa balitz, nahikoa litzateke berbanaketa egokia

egitea nazioen arteko arazoekin amaitzeko, baina ez da horrela

gertatzen (Douglass, 1989 :100-101) . Zerbait gehiago dago eta

nazionalismoa egokiro ulertu nahi badugu,

"debemos estar dispuestos a tratar debidamente los elementos de afecto
y altruismo comunes a determinadas tradiciones nacionalistas" (Douglass
1989:109) .

Kulturan oinarriturik, baina ekonomia baztertu gabe,

Birch-en proposamena aipa daiteke . Berarentzat, kultura babestea

da nazionalismoa autonomi neurriak erreibindikatzera bultzatzen

duena . Horrekin batera bi aldagai historiko (eta ez estrukturalak)

hartu behar dira kontutan . Lehenean, nazionalismoa erakargarriagoa

eta beharrezkoagoa egingo duten baldintza batzu sartzen dira . Sei

dira Birchhek aipatzen dituenak :

1 .- Telebistaren eragina mehatxu modura ikusten da

kultura propioarentzat .

2 .- Ekonomiak gero eta zentralizazio handiagora jotzen du .

3 .- Inpazientzia politikoa oraingo munduaren ezaugarria da .

Egiten den lana norberak aprobetxatzea nahi izaten da .
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4 .- Nazioarteko sistemak estatu txikien egonkortasuna

ziurta dezake hein batez, ondoko estatuen inbasioen beldur izan

barik .

5 .- Nazioarteko erakundeek estatu handien abantailak

eskeintzen dizkiete estatu txikiei, independentzia galdu gabe

horreqatik .

6 .- Telebista propaganda tresna izuqarria bihurtzen da

nazionalisten ekintzentzat .

Aintzat hartu behar den biqarren aldagaia nazionalismo

bakoitzaren analisi espezifikoa da, zeinean historia, abiapuntua

eta erreakzio eta detonazio momentuak aztertu behar bait dira,i
mugimenduaren bizkortze eta ahultzeak puntu horien arabera azalduko

dira eta (Birch, 1989 :69-72) .

Faktore kultural eta ekonomikoak kontutan hartuz, baina

faktore politikoei dimentsio berezia emanaz eta, batez ere, hiruron

arteko harremanei inportantzia gehiago eskainiz, beste korronte

batzu ere sortu dira . Nazionalismoa helburu politikoak lortzeko

tresna bat da, ideologia askorekin bil daitekeena . Ezin da, hortaz,

indar sozial autonomo bezela aztertu eta, ezin da ere, errejio

determinismoan erori (Agnew, 1989 ; Cooke, 1989-a, 1989-b ; Mac

Laughlin, 1986 ; Mac Laughlin/Agnew, 1986) . (Ikuspegi honetarako,

ik . 2 .1 .6 .) .

2 .1 .4 . NAZIONALISMO MOTAK

Faktore askoren arabera sailka daitezke nazionalismoak,

interpretazio

	

desberdinek

	

sailkapen

	

desberdinak

	

egingo
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dituztelarik . Hemen, helburu eta ideologia politikoei dagokiena

interesatzen zaigu gehien bat, baina ekonomian eta bilakaera

historikoan oinarritzen direnak ere aztertzea lagungarri suerta

dakiguke .

Jite eta bilakaera historikoari begira .

Denboran ematen den lehen nazionalismoa Europako burgesiak

bultzatzen du, beronen ideologia liberala txertatzen diolarik,

feudalismoaren oztopo sozial, politiko, ekonomiko eta kultaralen

kontra joaz : Nazio-Estatuaren sorrera da .

XIX . mendearen erditik aurrera Europak kolonialismo aro

berri bati ematen dio hasiera . Justifikazio bezala nazionalismoa

erabiliko da (nazionalismo inperialista), baina aldaketa batzu egin

behar dira horretarako, ezen liberalismoaren tradizio

berdintzaileak ezin zuen azaldu kolonialismoak inplikatzen duen

menpekotasuna . Irtenbidea arrazen garapen maila desberdinak

eskaintzen du, zeina zientifikoki azaltzen bait da . Era horretara,

aurreratuago dauden herrien beharra azpigaratuei laguntzea da,

behinbehiniko dependentzia euren interesen aide doala . Guzti hau

kolonizatuentzako justifikazio bezala . Metropoliko biztanleei

beqira, ordea, diferentea da argumentazioa, onuragarria bait da

Herria handitzea, bere osasun eta sendotasunaren adierazlea da eta .

Baina Nazio-Estatuaren zabaltze nahi honek arazoak ekarriko

dizkio, bere kontrako nazionalismoak agertuko bait dira kolonietan

eta baita metropolian bertan ere . Azken nazionalismo honi etnikoa

edo kulturala deitzen zaio"L eta XIX . mendearen amaieran sortua

" De Blas-ek kulturala deitzen dio eta politikoa aurrekoari (1984)
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da . Aurreko nazionalismoetan burgesia handia bazen eragilea, hemen

burgesia ertaina edo txikia dira pisua daramatenak . Nazionalismo

etniko hau, sozialismoarekin batera, arriskutsutzat joko du Nazio-

Estatuak . Bioi aurre egiteko nazionalismo berezi bat sortuko da

Europan I . Mundu Gerratik aurrera : faszismoa ." Hala ere, modu

honetan sozialismo eta nazionalismoaren arteko loturak estutu

ziren, ordura arte tirabiratsuak zirenak . Horrela ematen dira

nazionalismo sozialistaren lehen proposamenak (Ortzi, 1975 :421-

422) . Izan ere, klase eta nazio gatazkek elkarri osatzen diote,

aldaketarako dimentsio indartsuagoa lortuz, zeren menperatzailea

esplotadore (klase gatazkan) eta mehatxu bezala (kulturan) agertzen

da, bere posizioa argiago azaltzen zaiolarik herriari (Williams,

1981 :390-391) . Nazionalismo berriztatu honek nahiko arrakasta lortu

du 1960tik aurrera .

Hauexek dira, hortaz, denboran zehar eman diren

nazionalismo mota nagusiak, baina bere bilakaeran bere eduki eta

lotura puntuak aldatu egiten dira . Honela azaltzen du Linz-ek

prozesu hau . Haiseran "diferentzia" lantzen da, baina mugimendu

politikoa gorpuztu ahala behar berriak aurkezten dira eta

"integrazioa" bilatzen da, jende orori zabalduz . Hasierako

nazionalismo honi "primordialista" deituko diogu, zeinean nazio

sentimentua hizkuntza, kultura edo, orokorrean esanda, talde bateko

partaide sentitzetik sortzen bait da, beste taldeetatiko banaketa

azpimarratzen delarik . Diferentzia hauek historian, kulturan,

" Recaldegk nazionalismo kontrairaultzailea deitzen dio. Fsentzialismoan oinarritzen da eta
forma diferenteak hartzen ditu, herrien arabera . Helburu orokorra, esan bezala, herri klaseen
aurrerakadari kontra egítea da, bain horregatik ez da pentsatu behar projektu propiorik ez
dutenik . Herriaren iraganak (historiak) pisu handia dauka, gizabanakoaren interesen gainetik
dagoela. Ez da proposatzen, ordea, iraganera itzultzea, iragana aurrerantzako eredua bihurtzea
baizik ( Recalde, 1982:438-439) . Iraganaren tratamentu honetan beste nazinalisnben modura
aktuatzen du.
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erlijioan edo beste elementu batzutan bilatuko dira . Hala ere,

denbora pasatu ahala, helburu batzu lortzen direnean, ezin zaie

elementu hauei eutsi, populazioaren zati batek agian betetzen ez

dituelako . Kasu hori nabaria da inmigrazio altuko lurraldeetan .

Orduan, batu beharrean, elementu primordialek banatu besterik ez

dute egiten . Gatazka soziala ekiditeko, beraz, primordialismoa

baztertzen da nazionalismo aurreratuetan eta partaidetza beste

elementu ez-diskriminatzaileetan bilatuko : lurraldean, alegia .

Estatuak, edo estatua eraiki nahi duen nazionalismoak, partaidetza

aitortzen dio bere lurraldearen barruan bizi den orori eta norbera

izango da, bere borondatez, partaidetza erabakiko duena edo, are

gehiago, eskatu bari ~~ emango zaio, modu unibertsalean .

Primordialismoa, laburtzeko, hasieran agertzen da, baina

nazionalismoa mugimendu politiko sendoa bihurtzen denean bigarren

mailara pasatzen da eta lurraldetasunaren printzipioa onesten da
4

(Linz, 1985 :208-205) .

Bereizketa kronologikoaz gain, ekonomia oso erabilia izan

da nazionalismoen artean desberdintzeko . Esan gabe doa

interpretazio ekonomizista egiten dutenek erabili dutela . Adibide
n_sisa Nairs-ena presenta daiteke, hiru mota bereizten dituelarik :

1 .- Herri azpigaratuek erreakzio bezala sortzen dutena .

Helburua industrializatuen mailara heltzea da eta horretarako

metropoliarekiko loturak apurtu behar dira (antikolonialismoa) .

2 .- Herri inperialena . Konkista justifikatzeko erabili da

(inperialismoa) .

3 .- Definizio zailagoa duen hirugarren taldea gelditzen da .

Oro har, lehenengoaren aldagai bezala uler daiteke, baina hemen

herri garatu batetik askatu beharrean, atzeratuago batetik askatu
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nahi da . Estatu zentrala ez da gai lurralde horretan sortzen den

edo sor litekeen potentziale ekonomikoari erantzuteko eta garapen

propioa bilatzera abiatzen da talde periferikoa . Beijika,

Katalunia, Iboerria edo Euskal Herriaren kasua da, baina lehenean

independentzi lortu zen eta besteetan ez .

Kategoria bat gehiago sar daiteke talde honetan, Ipar

Irlanda, Hegoafrika zuria, Singapur edo Israeli dagokiena, alegia .

Hemen ere garapen sendoagoa ematen da inguruko lurraldeetan baino,

diferentzia hori, haatik, kolonialismoak sortua da kasu honetan

(Nairn, 1977 :165-170) .

c
Interpretazio eta sailkapen ekonomizista hauelk kultura

kontutan ez hartzea leporatu zaie 13 , gorago ikusi denez . Europan

behintzat, kultur ezaugarria funtsezkoa da nazionalismoa ulertzeko .

"Estatu bat-nazio bat-lurralde bat" printzipioa erabiltzen denean,

laugarren proposizio bat ere gainera lekioke, kultura bat, alegia .

Nazio edo lurralde burrukek kultura biren arteko gatazka eroaten

dute berarekin . Nystrom eta Ronnquist-entzat, (1982 :97) mugimendu

etnikoak erreibindikazio kulturaletan zentratzen dira lehenengotan,

hau da, hizkuntza propioa, instituzio sozial eta kulturalen

mantentzean . Erre ibindikazio kulturala asetuta edo bideratuta

ikusten denean, baliabide ekonomikoak erreibindikatzen dira, Birch-

en ustez, faktore bietatik bakar baten oinarritzen den mugimendu

nazionalistak aukera gutxiago izango duelarik arrakasta lortzeko,

13 Dena den, arazo ekoncmikoetan oinarrituriko nazionalismoak posibleak dira, Mendebaleko
Australiako kasuan bezala edo, qaur equn ere, Kanarietan garatzen ari dena, indar gutxikoa izan

arren. Partido Nacionalista Canario-ko partaidea den José Luis Alamo-k dioenez, Kanarietan ez
amen dago nazio arazo kulturalik, benetako arazoa dependentzia ekonanikoa delarik . Azken hau

konponduko balitz, egoera soziala eta kulturala ere hobeagotuko lirateke . (ik . Alamo-ren
adierazpenak, "El principal problema canario es el económico", in Punto y Hora de Euskal Herria
569, 1990-Apirila, 24-27 orr .) .



zeren kultur desberdintasunak garra eskeintzen du eta ezberdintasun

materialek, bestalde, mugimendua zabaltzen lac untzen dute .

Nazionalismo desorekatuaren adibide bi ipintzearren, Gales eta

Mendebaleko Australia aipa litezke . Lehen herrian kultura da

ardatza, baina faktore ekonomikoa falta denez, zabaldu ezinean

aurkitzen da . Alderantziz gertatu zen mende hasieran Mendebaleko

Australian, non aldeko egoera ekonomiko berezi batek mugimendu

independentzizalea osatzera eroan bait zuen, baina kultur

desberdintasunik ez zegoenez, laster hustu zen muaimendua,

erreibindikazio ekonomikoei irtenbidea kausitu zitzaionean, hain

zuzen ere (Birch, 1989 :226)

Helburuei begira

Orain arte ikusitakoagatik nazionalismo mota guztiek estatu

bat osatu nahi dute, baina hori ez dago hain argi, edo gutxienez,

nazionalismo batzuk tarteko pausuak garatzen dituzte .'4 Sailkapen

interesgarri bat aterako dugu helburu politikoei begiratzen

badiegu, Smith-ek egiten duen bezala . Berak deituriko "lurralde

nazionalismoaz" gain (antikolonialista ; hemen alde batera utziko

duguna) hiru mota desberdin aipatzen ditu nazionalismo etnikoa

deitzen duenaren barruan : separatismoa, irredentismoa eta

berriztapena (renewal) . Lehenak bere indibidualitatea gorde ahal

izateko herriarentzako autonomia bilatzen du ; bigarrenak, herri

osoaren kohesioa eta indibidualitatea eta, hirugarrenak, kohesioa,

autonomiaren bidez . Kasu guztietan subiranotasuna eskatzen da,

baina arrazoi taktikoak direla eta, forma desberdinak har ditzake

mugimenduak denboran zehar . Horregatik, oso zaila da asmatzea

103

" Blaut-ek (1986) estatu boterea lortzeko era bat dela dio, argi ta garbi.
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nazionalismo bat autonomizale edo sezesiozalea den . Zuhurragoa

dateke bien arteko diferentziazio estuegirik ez egitea (Smith,

1982 :18-19) .

Interesa

	

duen sailkapen mota honetan Orridge-k

proposatutakoa

	

ere

	

ikus

	

genezake .` 5

	

"Nazionalismo

	

anti-

inperialista" deitzen duena (Koloniena) berriz aide batera utzírik,

Orridgek hiru mota bereizten ditu Europan, denak kultur

desberdintasunetan oinarrituak (anti-imperialista, aldiz, ekonomian

oinarritzen delarik) :

. estatu-nazionalismoa : estatu egonkorrari dagokio . Kultura

eta estatua guztiz identifikatuta daude, elkarri eutsiz .

bateratze-nazionalismoa eta irredentismoa : kultura

berekoak diren populazio talde eta lurraldeak batzeko egiten den

ahalegina . Irredentismoaren kasuan, zati bat beste entitate

politiko baten barruan dago eta orduan estatu horretatik banatzea

eskatzen du, kultura bera duen beste estatu batetan integratzeko .

. nazionalismo autonomizalea : irredentismoan bezala, estatu

bateko zati batek banaketa eskatzen du, baina beste estatu

independientea osatzeko oraingoan eta ez beste batekin bat egiteko .

Zehatzago nahi bada, bi mota desberdindu daitezke kategoria honen

barruan : autonomi eta bereizketa nazionalismo.ak, oso zaila delarik

bien arteko diferentzia azaltzea, autonomia pausu taktiko hutsa

izan daiteke eta (Orridge, 1982 :44-45) .

Sailkapen egokia iruditzen zaigu Europarako, non ekonomiaz

gain oso paper inportantea jokatzen bait du kultur faktoreak . Baina

11 Antzekoa da, bestalde, Williams-ena (1981) .
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helburu politikoen araberako sailkapena onartzerakoan beste

hirugarren faktore indartsu bat azaltzen zaigu : politika . Hori dela

eta, ez da erreza nazionalismo baten helburua autonomia ala

independentzia den jakitea . Faktore honen arabera, nazionalismoa

pentsakera politiko bati lotzen zaio, etiketa bat eskuratuz :

nazionalismo liberala, kontserbadorea, sozialista . . . Baina argitu

beharra dago guzti hau .

Izan ere, ideia nazionalistak ideologia politiko batekin

lotzen direla diogu, lotura zentzua azpimarratuz, zeren ez dugu

uste nazionalismoa, berez eta politikoki hitz eginaz, joera batekoa

edo bestekoa denik . Bere historian zehar behintzat ideologia

politiko guztiekin lotu da . Hasiera batez normala bazen liberalismo

burges progresistarekin batzea, gero kontserbadoretzat jo zen .

Sozialistek ez zuten, oro har, begi onez ikusi, agian, Kedourie-k

dioenez, ardatz diferentetan mugitzen direlako, ezen batena

desberdintasun ekonomikoa den bitartean, bestearena nazio

autodeterminazioa da (1988 :68-69) . Hala ere, deskolonizazioarekin,

batu egin ziren biak . Lotura zentzu horretan, beraz, ulertu behar

dira nazionalismoaren etiketak, izatez, nazionalismoa ez delako

ideologia bat eta konpatible egiten da aukera politiko guztiekin .

Nazionalismoak ez du gobernu forma konkretua erreibindikatzen,

eskubide kolektiboen sendoketa baizik (Blaut, 1986 :8-9 ; Connor,

1989 :123) . Adibide hurbil bat bilatzekotan, euskal nazionalismoak

"Komunio" izena hartu zuen 1916tik aurrera, Alderdi izena

errefusatuz, nazionalismoa gizarte osoari zegokiolako eta euskaldun

ororen lana izan behar zela ulertzen zutelako . Behin euskal

izaeraren etorkizuna ziurtatu ondoren, bere lana amaitutzat emango

zen eta desegin egingo zen mugimendu bezala, orduan bai
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alderdientzako txanda helduko zelarik . 16 Berdina zen, bestalde,

foruzaleen jarrera XIX . mende amaieran .

Etiketazio politikoaren arazoa, baina, ez dagokio bakarrik

nazionalismoari . Beste fenomeno sozialekin (feminismoa,

ekologismoa . . .) berdin gertatzen da . Arazoaren iturria fenomeno

hauen interklasismoan datza, kasu batzutan klase guztietako

populazioaren ínteresak bat etor daitezkeelarik . Horrela ulertzen

dira noizbait sor daitezkeen aliantza bereziak : kultura zapaldua

erreibindikatzeko espektro politikoaren indar nazionalista guztiak

batuko dira, ideologia berekoak izan litezkeen indar ez-

nazionalisten kontra ; emakumeen erreibindikazio batzutan

(pornografia, demagun) emakume kontserbadoreak eta ezkertiar

erradikalak batu daitezke ; natur ingurune baten defentsan,

herrialde horretako biztanlego gehiena agertuko da, edozein

ideologiatakoak direlarik ; eta abar . 17 Batasun hauek guztiz

koiunturalak dira, helburu zehatz batek biltzen bait du jendea eta

ez bizitzaren aurreko filosofia orokor batek .

Fenomeno sozial hauek eta ideologia politikoak, hortaz,

kategoria desberdinetan mugitzen dira . Horrela ulertuta,

gizabanakoa liberala, kontserbadorea, sozialista eta abar izango

da eta, horrez gain, nazionalista, ekologista, feminista etab,

mugimendu hauetan bere ideologia politikoa txertatuz . Ideologia

politikoa alderdien bidez bideratzen denez, eritzi korronteak

zabalduko dira gizartean alderdien inguruan, alderdiak eurak

etiketatuz . Horrela agertuko dira alderdi liberalak eta

" Guzti ponen azalpenerako, ik . adibidez, Aranzadi (1931) .

" üonekin harremanetan, ik . Offe (1988) .



nazionalistak ; kontserbadoreak eta nazionalistak . . . Hau dena

sinplifikatzeko, nazionalismo iraultzaileaz, kristauaz edo

liberalaz hitz egiten da, baina argi eduki beharko da helburu

nazionalistak ez direla desberdinak . Honekin ez dugu esan gura,

noski, alderdi nazionalista guztiak praktika nazionalista bera

eramango dutenik, alderdi politikoa koiunturako faktoreen arabera

mugitzen bait da . Beraz, ideologia bakoitzak defendatzen duen eredu

sozioekonomikoa eta helburu nazionalistak espazio eta denbora

zehatz baten bilduko dira, bertatik alderdi nazionalistaren taktika

berezia atereaz eta, ondorioz, abagadune horretarako nazionalismo

mota . Politika faktorea, hortaz, oso inportantea da nazionalismo

motak aztertzeko (4 . atalean itzuliko gara arazo honetara, Euskal

Herriko egoerara aplikatuz) .

2 .1 .5 . NAZIONALISMOEN EZAUGARRIAK ETA GARAPENA

Nazionalismoa arrakastatsua gertatu da XIX eta XX .

mendeetan, agian jendeak gauza naturaltzat hartzen izan duelako,

zerbait landua eta asmatua dela ahazturik . 18 Nazionalismoak

herriaren autoidentifikazio sentimentuarekin konektatzen du, jite

berezia lortuz jendearentzat . Hau da, nazionalismoa

abertzaletasunarekin nahasten da eta orduan bere jite politikoa

galtzen du, sentimentu kolektiboaren biderapena izatera pasatuz .

Hala ere, termino bi hauek ez dira berdinak, sarritan horrela

ulertzen diren arren . Abertzaletasuna kolektibo batekiko leialtasun

sentimentua da eta elementu inportantea da nazionalismoan, bere

sustraietako bat . Baina, esan dugun bezala, nazionalismoa teoria

'& "lun eta artifiziala", Kedourie-rentzat (1988 :1) .

107
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landua da, helburu politiko batzu dituena (ik . Minogue, 1968 :37) .

Abertzaletasuna termino zabala da eta ez du nazionalismoa inplikatu

behar, baina bai alderantziz .

Dena den, zehaztapen inportante bat egin behar da, ze guzti

honek eraikitako nazio-estaturako balio badu, ez da berdin

gertatzen estatu baten pean sortzen ari diren nazionalismoekin .

Izan ere, eraikitako nazio-estatuetan hiritarrak abertzaletasun

sentimentua gorde lezake (kanpoko eraso baten kontra, esate

baterako) nazionalista izan gabe, hots, teoría politiko

nazionalistaren jabe izan gabe . Hiritar espainiar, frantziar edo

italiarren kasua izan daiteke . Ez da berdin jazotzen ordea, estatu

hauexen barruan dauden estaturik gabeko nazioetan, ezen hemen

gatazka sortzen )a~ da nazio-estatu eta estaturik gabeko nazioaren

abertzaletasunen artean . Pertsona bat espainiar abertzalea bada

ez da izango euskal abertzalea (Euskal Herriarekiko maitasun

sentimentua gorde arren) eta, bestalde, euskal abertzalea izateak

espainiar abertzaletasuna ukatuko du . Nazionalismoa da, nazioa

eraikitzean, estaturik gabeko nazioaren aldeko abertzaletasuna

sortarazten duena edo berpizten duena, beste abertzaletasunekiko

inkonpatible eginaz, eta hortik kontzeptu bien nahasketa (¡k . ere

4 .1 .1 .) .

Nazionalismoen ezaugarriak, beti bezala, historia eta

espazioan markoztatu behar dira, ezaugarri bera intentsitate

desberdinez kausituko bait dugu denboraren eta espazioaren arabera .

Adibide bat ipintzearren, euskal nazionalismoan arraza kontzeptua

ezin inportanteagoa izan zen garai batez, guztiz deitoratua izatera

pasatu zelarik gero . Erlijioa, bestalde, lehen mailako ezaugarria

da Irlandan, baina ez Euskal Herrian . EzaugarriaK, beraz, aldakorrak
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dira, mugimendu nazionalistak berak erabakitzen bait ditu hein

batez, elementu batzuri lehentasuna emanaz momentuak hala eskatzen

badu . Hautaketa hori arbitrarioa da, nahiz eta taldeak somatu ez

eta berarentzat errealitate objektiboa izan . Hautaketa honekin

beste herriekiko diferentzia markatu nahi da, hori lortzen den

neurrian nazioa osatzen bait da eta mugimendu nazionalista

legitimatu . Baina kanpokoarekiko diferentzia markatzeko barrukoa

batu behar da . Nazionalismoak, beraz, lan bikoitza garatzen du arlo

honetan : desberdintasunaren sentimentua landu bere mugetatik at eta

berdintasunarena mugetatik barrura .

Diferentzia hori faktore askotan sostenga daiteke, baina

bi dira inportanteenak, hizkuntza eta erlijioa, alegia . Bi faktore

hauez gain, eta inportantzia gutxiagorekin, beste batzu aipa

daitezke, hala nola, arraza, historia, geografia, ekonomia eta

abar . Denetatik, hizkuntza da erabiliena, Europan batez ere

(aurrerago itzuliko gara puntu honetara) . Erlijioa, ordea, indarra

galtzen ari da, Israelen edo Islamen bizi bizirik dagoela aitortu

arren . Iraganean, berriz, inportanteena izan da . Izatez,

nazionalismoa bera erlijioaren ordezkotzat jo izan da sarritan,

nazioak jainkoaren papera beraganatzen zuelarik . Baina, egia esan,

nazionalista asko sinisdunak eta nazionalistak dira . Ez dago,

hortaz, ordezkapenik, ez bait dira elkarren eskluienteak (Minogue,

1968 :230-231) .

Inportantzia gutxiagoko faktoreen artean arraza oso

deitoratua izan da eta gaur oso ahula da . Historia, aldiz, oso

erabilia da kohesioa bilatzeko . Bertan bilatzen dira nazioaren

hastapena ("sorreraren mitoa"), nortasun historikoaren froga

("garapenaren mitoa") eta nortasun bakanaren froga ("bakantasunaren
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mitoa "), Williams-en terminoak erabiliz (1981 :396-397) . Geografia

oso aproposa da, bestalde, ezaugarri fisiko bereziren bat

dagoenean : irlak, kasu . Ekonomia, azkenik, oso inportantea da

merkatua bateratzeko, kolonietan batez ere . 19

Faktore hauek eta momentu historikoak nazionalismoaren

sorrera azalduko digute, baina dena bideratzeko eta forma emateko

guztiz beharrezkoa da eraketa politikoa, bestela ezina izango bait

zen mugimendu nazionalista aurrera ateratzea, eraketa politikoaren

bidez bakarrik lortzen bait da derrigorrezkoa den kontzientzia

nazionalistaren sorrera . Lan honetan intelligentsia aritu beharko

da, nortasun etnikoa jendearengan piztu nahiz . Nortasun hori

kanpokoarekiko diferentzia landuz sendotzen da . Hala ere, kontuz

ibili behar da, nazionalismoa ez bait da bakarrik kanpokoaren

kontrako erreakzio •eta, alderantziz, kanpokoaren kontrako erreakzio

guztiak ez dira nazionalismoarekin nahastu behar, burokraziaren

gehiegikerien aurkako erreakzioak izan daitezke eta . Ondo

desberdindu beharko dira, orduan, independentziara jo nahi duten

mugimenduak, momentuko erreakzio modura sortzen direnetatik (Agnew,

1981 :280-282) .

Gourevich-en ustez, (1979) hiru osagai nagusi dauzka

nazionalismoak : aintzindaritza politikoa, hazkunde ekonomikoa eta

garapena eta, azkena, potentzial etnikoa (hots, herri baten

ezaugarri berezíak) . Hiruretatik, potentzial etnikoa da erabateko

sendotasuna ematen diona nazionalismoari . Falta denean, ordea, ahul

11 Guzti honetaz, ik. adibidez ; Busquets (1971) eta de Blas (1984) .
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gelditzen da . 2 Hiru faktoreok konbinatuta ezaugarri berezietako

mugimenduak agertuko zaizkigu . Beste batzuren artean, Euskal

Herriko kasurako interesgarriak derizkiogun hiru ondorio azpimarra

litezke (1979 :319-320) :

1 .- Zenbat eta ahulagoa izan erdigunea, nazionalismoa

sendoagoa izango da .

2 .- Zenbat eta aukera ekonomiko handiagoak eduki herrialde

periferikoak, nazionalismoa sendoagoa izango da (Eskozia) eta

alderantziz (Gales) .

3 .- Zenbat eta potentzial etniko handiagoa eduki herrialde

batek, tentsio ekonomiko gutxiago beharko da nazionalismoa pizteko .

Ezaugarri hauez gain, prozesu nazionalistan garapen jakin

bat antzeman daiteke . Gurrutxagarentzat, hasiera - hasieran

etnozentrismoa da nagusi, kanpo eraso baten kontra erreakzio

modura sortzen delarik . Nazionalismoa oraindik osatu gabe dago .

Erasoa industrializazioak erakarria izaten da, ohizko bizimoduaren

krisira eramanaz komunitatea . Mehatxu sentsazio honen kontra,

orduan, aurreko izaeraren ezaugarriak goraipatzen dira, defentsa

bezala . Hizkuntz eta kultur berpizkundeen momentua izaten da .

Laster, ordea, esangura politikoa ematen zaio sentsazio kolektibo

honi eta etnozentrismo modura jaio zena zerbait eratuago eta

arrazionalizatuago bezala agertzen da (Gurrutxaga, 1990 :48-49) .

3° Smith-ek dioenez (1984), nazionalismoa mugimendu bezala XVIII . mendean sortu arren, ezin
da ukatu historian zehar etnizismoa bizirik egoai denik . Bere bidez, nazionalismoa hazi eta hedatu
egin da, bestela ez bait zukeen hainbesteko arretarik edukiko . Nazionalismoak etniaren mitoak
zabaldu eta berriztatzen ditu hcaxgeneizazioa lortzeko, mobilizaziorako lotura inportantea izango
delarik .
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Bi faseok gehiago zehazteko, ondoko pausuak ematen direla

esan genezake . Hasierako fasean :

1 .- Nazio nortasunaren sinboloak sortu

2 .- Nazio instituzioak eratu .

3 .- Hezkuntz sistema sortu .

4 .- Nazio harrotasuna indartu (Birch, 1989 :9-10) .

Etnozentrismoa galtzen denean eta nortasun politikoa

bereganatzen duenean mugimendu nazionalistak, ondoko urratsak

bereizten ditu Williams-ek (1981 :397-400) :

1 .- Intelligentsiaren hasierako lana . Talde nortasuna

lantzen da, ondoren maila politikora pasatzeko .

2 .- Politizaziorako bi aurrebaldintza behar dira :

erdigunearekiko desberdintasun eta desorekaz jabetzea eta erakunde

politikoa sortzea .

3 .- Talde nazionalistaren lan politikoa bi ardatzen arabera

mugituko da : gobernuaren legitimatatea ahultzea eta herriaren

sostengua handitzea, alternatiba indartsua osatzeko .

4 .- Garaipena lortuez gero, estatu berriaren eraketari

eutsiko zaio, eskolak, komunikabideak, burokrazia eta abar

kontrolatuz .``

Denboran bezala, espazioan ere aarapena edo hedapena ematen

da . Hasiera Europan lekutu behar bada, hemendik mundu osora

zabalduko da . Europa barruan ere, erdigunea Frantzia eta

Inglaterrak osatzen dute . Handik Alemania eta Italiara pasatuko da

` Antzerako urratsak ikus daitezke beste egile batzurengan . Adibidez, Minogue (1968 :40-44) .
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eta Erteuropa, Iberiar Penintsula, Irlanda, Eskandinavia eta Eki

Europara ondoren . Japonia, Turkia eta beste izango dira hurrengo

urratsa, azkenean Hirugarren Mundu osora zabalduz . Hemen lortuko

duen indarrak, bestalde, (deskolonizazioa) kemen berria emango dio

nazionalismoari eta 60-70eko hamarkadetan berriro pizten da

Mendebal Europan,` autodeterminazioaren eskaeran zentraturik,

batez ere .

2 .1 .6 . NAZIOA ETA NAZIONALISMOA

Kapituluaren hasieran genioenez, zaila egiten da

nazionalismoari buruzko teoria orokorrik egitea bere ezaugarriek

eurek izaera diferentea ematen bait diote leku batetik bestera .

Ikuspegi eta interpretazio desberdinek, bestalde, definizio

desberdinak eskeintzen dizkigute . Oso gainetik hitz eginda, zera

izan liteke nazionalismoa,

"a whole complex of ideas, attitudes, events, and political movements .
Nationalism is certainly an idea but it is also a force" (Knigth 1982 :521) .

Zehatzago esanaz, A .D . Smith-en ustez, nazionalismoak hiru

ideal lotzen ditu :

"la autodeterminación colectiva del pueblo, la expresión del carácter
e individualidad nacionales, y finalmente la división vertical del mundo en
naciones únicas que aportan cada una su genio especial al acervo común de la
humanidad" (1976 :53) .

22 80ko hamarkadaren amaieratik aurrera Erteuropan eta Eki Europan ere ematen da berpizkunde

berria, baina Mendebalekoa bain bortitzago gainera .
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Dauden definizioetatik, sinple bat bilatzekotan, honela

egiten du Williams-ek :

"Nationalism may be defined as a movement or programme of action based
upon the desire of some members of a group capable of being recognized as a
politically sovereign unit" (1982-b :146) .

Orokortasunari ere atxikiturik, hauxe dio Gellner-ek

nazionalismoaz :

"es un principio que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad
nacional y la política" (1988 :13,

hau da, etnia baten mugak entitate politiko batenari egokitu behar

zaizkiola eta alderantziz .

Nazionalismoak, beste aide batetik, nazioa sortzen duela

baiezta dezakegu, bere formulazioaren ardatza bihurtzen delarik .

Nazio horri forma fisikoa emateko bere lurraldea markatzen zaio,

muga fisikoak jarriz eta eraikita-ko izakiari eskubide batzu

ezagutzen zaizkio, beste nazioen mailan lekutuz . Estatu bat

osatzeko eskubidea aldarrikatzen da, beraz, nazio bezala libre

izateko . Nazio orok estatua izateko duten eskubidea printzipio

onartua bihurtu da politikan eta gizartean . Arrazoirik gabe, baina,

termino biak parekatzen dira, sinonimoak bailiran . 23 Dudarik ez,

13 'Nazio" Batuen Erakundea delakoaren izena da adibiderik argiena, non Estatuek bakarrik

bait dute partaide izateko eskubidea . Baina berdin pasatzen da "nazionalizazio", "enpresa

multinazionalak", "nazioarteko harremanak"," Nazio Produktu Gordina" eta antzeko terminoekin,
zeintzuetan "nazio" hitzak "estatua" ordezkatzen bait du. Nahasketa honek arazoak dakartza
nazionalisz aren azterketan, zehaztasunean galtzen bait da. Sarritan, bestalde, beste termino
batzu erabiltzen dira (etnizisr a, rejionalismoa, kamunalismoa . . . ) gauza bera adierazteko eta
nazionalismoaren ordez, nahasketa handituz (ik . Connor, 1978) . Hala ere, hauetako termino asko
zaila da ez erabiltzea, oso sarturik daude eta. Den den, derrigorrezkoa erizten diogu "nazio"
eta "estatu" terninoak ondo zehazteari, bien arteko diferentziak markatuz, bestela diskriminazio
interesatuan erortzen gara eta.
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nazionalismoaren eragina dela hori, nazioak eta estatuaren arteko

identifikazioa naturaltzat jotzen delarik gaur egun .

Nazioa lan politiko (eta historiko) baten bidez egiten dela

esateak, hala ere, nazionalismoak berak nazioari ematen dion

espontaneitate eta naturaltasun kutsuarekin egiten du topo, ezen

nazionalismoak, nazioaren kontzeptua sortzerakoan, bera sortu

aurretik osaturik zegoen nazioaren produktua dela aldarrikatzen

ba1t,du . Arazo hori nazioaren azterketa zientifikora ere pasatu da :

'Zas mayores dificultades teóricas con que ha tropezado la ciencia
social a la hora de enfocar el problema de la nación ha provenido (y en buena
parte continúa siendo así) de la consideración de la nación como . una unidad
colectiva, entendiendo el término identidad en un sentido metafísico, es decir,
equivalente a esencia . Este término evoca igualdad consigo mismo, identidad
fundamental, algo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra . Evoca sustancia
y esencia frente a forma y accidente. . ." (Perez-Agote, 1982 :14)

Horixe da kontzeptuak a priori erabiltzen dituztenen

ikerlanen ikuspuntua,

"pero la nación, hoy por hoy al menos, pertenece al campo de los
fenómenos sociales y no de los conceptos científicos" (Perez-Agote, 1982 :14) .

Arazo honetaz Gellner-ek bi ikuspegi daudela dio, biek

arrazoi zati bat dutelarik, baina ez osoa . Bata "kulturala"

deiturikoa da, zeinaren arabera nazioa kultura bati bait dagokio .

Bestea, "boluntarista" deiturikoa, nazioa gizakiak berak

propiotzat ezaqutzen duena da (1983 :20) .

Lehenaren gabeziak adierazteko Gellner-ek historian zehar

pluralismo kulturalean oinarritu diren gizarteak aipatzen ditu

(emaitza onak lortu dituztelarik, gainera) . Jarrera boluntaristaz

beste talde edo erakunde askoren kasua dela esan daiteke (kultur
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edo kirol taldeena, esate baterako) , borondatean oinarritzen dira

eta . Bere ustez, heredentzia historiko-kulturalak badauka bere

inportantzia . Nazioa ez da gauza natural bat, nazionalismoak

sortzen bait du, baina horregatik ezin dugu esan asmakizun

artifiziala denik . Arazoa da nazionalistak uste duela bere

heredentzia historiko-kulturalarekin harreman estuan dagoela,

alderantziz delarik, oso urruna eta aldatua da eta (ik . Gellner,

1988 :77 eta hur ; Busquets, 1971 :57) .

Gizakiaren -nazionalistaren- pertzepzioak inportantzia

handia hartzen du, bere sentimentua (dimentsio izpirituala)

txertatzen bait da . Mellor-ek dimentsio hori kontutan hartzen du

nazioaz hitz egiterakoan :

"A nation may be described simply as comprising people sharing the same
historical experience, a high level of cultural and linguistic unity, and living
in a territory" (1989 :4) .

Baina horrez gain dimentsio izpirituala gehitu dakioke,

"the mental perception of the members of the group of their common
heritage and 'togetherness"' (Mellor, 1989 :4)

Sinbolismo bat eraikitzen da, orduan, non lurraldetasunak

inportantzia berezia bait dauka .

Nazio kontzeptua sentimentuan oinarritzea

subjektibitatearen kategorian sartzea da . Sarrailh de Ihartza-k

etnia hartzen du kontzeptu objektibotzat, ezaugarri multzo konkretu

bat behar bait da talde bati izen hori emateko (hizkuntza,

mentalitatea eta kultura eta, ondoren, arraza, izpiritua, ekonomia

eta interes ekonomikoak) . Nazioa, orduan, kontzientzia hartu duen
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etnia izango zen . Horren arabera, "kontzientzia etnikoa" eta "nazio

kontzientzia" desberdindu daitezke, lehenean taldearekiko

atxikimendu hutsa ematen delarik, beste konnotazio politiko barik,

eta bigarrenean, atxikimendua indar aktiboa bihurtzen da taldearen

aide jokatzeko : hizkuntza bultzatuz, zapalketari kontra eginaz . . . .

(Sarrailh de Ihartza, 1979 :XXIII ta hur . ; ik . ere Connor, 1978) .

A .D . Smith-ek ere egiten du horrelako diferentzia, leinu,

etnia eta nazioaren artekoa oraingoan . Leinuaren ezaugarriak kultur

diferentzia eta lurralde mugikortasuna dira . Etniari zabalera

handiagoa, sentimentu endogrupala eta kanpo harremanak gaineratu

behar zaizkio . Nazioari, azkenik, aurreko ezaugarri guztiei

hiritartasun eskubidea eta integrazio ekonomikoa gehitu beharko

dizkiegu (1976 :266-267) . Horrela,

"l a nación es un grupo grande, verticalmente integrado y
territorialmente móvil que ostenta derechos de ciudadanía comunes y un
sentimiento colectivo junto con una (o más) característica (s) que diferencian
a sus miembros de los de grupos semejantes con los que mantienen relaciones de
alianza o conflicto" (Smi th, 1976:246) .

Dena den, nazioa nazionalismoaren eraikuntza dela diogunez,

hobe dugu nazionalismoan bertan zentratzea gure eritzia argitzeko .

Nazionalismoari buruzko jarrera bat .

Orain arte agertu diren aipamen eta eritzietatik somatu

ahal bada ere, lanean zehar defendatuko den jarrera argitzen

saiatuko gara aurrerantzean . Jarrera dialektiko bati eutsiz (Agnew,

1989 ; Mac Laughlin, 1986) , egitura objektiboak eta gizakiaren

jokaera harremanetan daudela esango dugu . Gizakiak bere interesak

eta taldearenak defendatzen ditu batera, elkarri osatzen diotelarik
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(Agnew, 1981 :278-279) . Faktore bakarrean oinarritutako teoriak

onartezinak dira, baita orokortasuna azaltzeko borondatearekin

sortzen direnak ere . Aitzitik, leku diferenteetan era desberdinez

eragingo dute faktoreek, bilakaera historikoaren arabera . Sarritan

aipaturiko garapen ekonomikoa, adibidez, ezin da izan faktore

bakarra, beste batzuren arteko bat baizik . Espazioa eta Denboraren

koordenaden arabera aztertu behar dugu, beraz, nazionalismoa eta

koordenada hauetako bakoitzean egoera soziala, politikoa,

ekonomikoa eta kulturala oinarritzat jarri . Horrela ulertuta

nazionalismoetan egon daitezkeen diferentziak errezago ulertuko

dira : momentu batzutan estatua osatzeko eta integratzeko

borondatea erakutsiz eta beste batzutan, banatzeko grina

adieraziz ; burgesiak zuzenduko dituen nazinalismoak eta

sozialismoarekin bat egingo direnak ; erlijioan edo hizkuntzan edo

beste faktoreren baten oinarrituko direnak (baina ez soilik) ;

Hirugarren Munduko nazionalismo interetnikoa eta Europako mugimendu

etnizistak, eta abar .

Nazionalismoak ez dira ez halabeharrez (baldintza konkretu

batzu emanda) ez nolanahi edo "nahi delako" (era guztiz

arbitrarioan) sortzen . Zerbait gehiago behar da ; baldintza batzuren

pean sortzen da, baina kontestu historiko sozial konkretuetan, non

gizakiak aktuatu egiten bait du, bere interesak defendatuz .

Kontestu historiko-geografikoan sorturiko nazionalismoak

berdefinitu egiten du espazioa . Nazionalismoa sortu zenetik

espazioa "nazio markoan" ere uler daiteke . Espazioa maila askotan

banatu ahal bada, estatuarena erabilienetako bat da, nazio-

estatuarena alegia . Nazioaren bidez, orduan, espazio soziala
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interpretatzeko eta eraikitzeko modu berria eskeintzen du

nazionalismoak .

Eraikipen horretan nazionalismoak nazioa sortu du, baina

inportanteena da jendeak onartu egiten duela eraikipena eta, nazioa

bere-berea sentituz, bere aide jotzen du su eta gar .`4 Lurralde

markoan sarturik gelditu den giza taldeak marko horrekiko

identifikazio progresibora jotzen du . Bilakaera horretan, dudarik

ez, paper handia jokatzen du harreman pertsonalen intensifikazioak,

komunikazioaren bidez jendeak bere nortasuna aurkitzen bait du,

kanpokoarekiko diferentzian oinarriturik, batez ere . Horrela ere

ikusten du Gurrutxagak, nazionalismoaren arrakasta azaltzen

duelarik :

"1) . La capacidad que tiene en base a la estricta definición del
Nosotros, para generar sentido ante sus adherentes . La práctica nacionalista
proporciona una creencia, amén de una mitología que otorga seguridad, 'compañía'
e incluso, en algunos casos, el referente nacional se constituye como dosel
sagrado .

2) . Su demostrada aptitud comunitaria . Pocas realidades han sido
capaces de producir vínculos comunitarios y crear entramados sociales como los
nacionalistas" (Gurrutxaga, 1990 :54) .

Hasieran, hala ere, arazoak egon daitezke klase sozial

quztietan onar dadin nazionalismoa, estratifikazio sozial sendoa

dagoenean batik bat . Oztopo nabaria izaten da, zeren nazionalismoak

denon euskarria behar du, edo gutxienez, (eta normalean gertatzen

denez) denon oneritzia edo aurkako jarrera sutsu eza . Egingo diren

erreibindikazioak denontzat dira, halaber . Lurraldearen jabegoa

maila

	

bitan ulertzen da : lehena pertsonala da, baina horren

1' Gogora dezagun, Perez-Agote•rekin batera, ideien esangura eta zintzotasun teorikoa eta
beren efikazia praktikoa bide desberdinetatik doazela, efikazia soziala jendeak ideia bat
egiazkotzat bereganatzeko ahalmenean bait datza eta ez beste iron (1989 :143) .
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gainetik bigarren maila bat dago, nazionarena, eta lehentasuna

dauka bestearen aldean . Nazio interesak jabego pribatua

errekisatzera edo saldu araztera behar lezake, denon interesen

gainetik dago eta .

Baina "nazio interes" hau ez da beti gardena .

Nazionalismoa, interklasista izan arren, klase, talde eta pertsonen

interesen pean mugitzen da, nahiz eta ezkutuan gelditu, zeren

nazionalismoa produktu politiko bat da eta ez gizatiar

ezaugarrietan hatzeman daitekeen berezko joera bat . Horrela

ulertuta, nazionalismoa (eta bere jokaera) praktika politikoan

markoztatu behar da, egiten zaizkion inputazio esentzialista edo

irrazionalistak kontestu honetan aditurik (Agnew, 1989 ; Blaut,

1986 ; Nogué, 1989) . Nazionalismoari ezin zaio kontsideratu

irrazionalitatearen eredutzat,

"rather, i t rests as claiming non-political legitimacy for political
advantage. In other words, nationalism relies on appealing to cultural symbols
of identity in pursuit of political goóls, prime among which is control over the
state . It is a form of practical politics, not a transcendental force" (Agnew,
1989:174) .

Horregatik egiten da hain inportantea kontestu

soziopolitikoa ondo ulertzea, nazionalismoak "nazio sentimentu"

(irrazionala) erabil dezakeelako hein batez edo bestez bere

helburuak lortzeko . Horregatik ere, berriro diogu, "nazio

sentimentua"ren erabilpena denbora eta lekuaren arabera aldatuko

da .

Guzti honekin, hala ere, ez dugu esan nahi aipaturiko

kritika horiek erabat erratuta doazenik, errealitatean eman egiten
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dira eta . 25 Helburu politikoak lortzeko esentzialismoa eta

irrazionalismoa erabiltzen da, gutxien politizaturiko populazioaren

aurrean, batez ere . Baina kasu hori ez da nazionalismoan bakarrik

gertatzen, praktika politiko orokorrean baizik . Elitea-masaren

arteko disoziazioaren ondorioa izango litzateke . Arazoa, hortaz,

elitismo politikoan legoke, 26 bere bidez zabaltzen bait dira

horrelako sinbologiak, herri masaren euskarria mantentzeko .'

Nazionalismoan eliteen papera inportantzia handikoa izan da eta

sinboloqiak gehiegizko eraz erabili dira sarritan, baina ez dirudi

nazionalismoak halabeharrez horrela jokatu behar duenik . Agian,

nazionalismoari bakarrik leporatu bazaio kritika hori, erakarpen

handia erakutsi duelako izan da eta agiriago gelditu da orduan .

Hain izan da handia erakarpen indar hori qatazka iturri

agortezina bilakatu dela munduan, klase burrukekin batera . Nazio

tirabirak konpontzea ez zaio errez egiten estatuari, aipaturiko

zama irrazional horren azpian aurkezten delako sarritan, estatuaren

defentsak (nazio sentimentuan ere oinarrituak hein handi batez)

baliogabetzat utzirík . Kontrol ezintasun hau dela eta, 28 arazo

hauek inzidentzia handikoak izaten dira errejio koiuntura

2S Gogora dezagun, bestalde, gizakiari berezkoa zaiola posizio zentralean dagoela sinistea,
munduaren erdian dagoela, erdigunea dela, alegia . Eta hori arlo guztietan, baita arrazionalitate
hutsa erreibindikatzen dutenen kasuan ere, irrazionalitatearen kritika egiterakoan, nahi qabe,
beste ezaugarritan oinarrituriko erdigunea erreibindikatzen ari dira eta, ArdiW-k hausnartzen
duenez (1989:226) .

2° Horretaz, ik. Bachrach (1973) .

21 Berdin-berdina jazotten da mezu liberala, sozialista, ekologistarekin ., .

29 Goaoratu, adibidez, 1988tik aurrera Europako Ekialde eta Ertaldean handitu ziren nazio
burrukak nola hedatu ziren Europa osora . 1990ean Lituaniak eginiko independentzia aldarrikapena,
bestalde, laster zabaldu zen SFSBko beste errepublika batzutara, baina, baita ere, Europako beste
estatu askotara, autodeterminazio eskubidearen arazoa berpiztuz .
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geopolitikoan, arazoa sortu den ondoko estatuetan arretaz

begiratzen delarik problematikaren bilakaera, berdin gerta ez

dakien (O'Sullivan, 1982) .

Nazionalismoaren erakarpen indarra nazio sentimentuan

oinarritzen bada, nazio sentimentu hori landu egiten da politikoki .

Baina ez da dena asmatua, azpitik badago zerbait . Kanpotik presio

demografiko handi bat jasaten denean talde etnikoa bere ezaugarriei

atxikitzen zaie adore handiagoz, oraindik etnozentrista (eta ez

nazionalista) den jarrera hartuz (Gurrutxaga, 1990 :48-49), gorago

aipatu dugunez (2 .1 .5 .) . Kanpotik datorren presio demografiko

horren intentsitateak zeresan handia dauka erreakzio horretan . Izan

ere, inmigrazio txikia dagoenean integrazioa errezagoa izaten da,

inmigratuak hartzen duen lanpostuak bertokoekiko harremanak

posibilitatzen baditu, batez ere . Uhin handiak etorriez gero,

ordea, ezina egiten da integrazio hori eta ondorioz, bertokoarengan

egoneza sartzen da, bere kulturak ematen zion ziurtasuna

arriskutan dago eta . Faktore askok erabakiko dute, ondoren,

egoeraren bilakaera : bertako kulturaren indarrak, inmigratuak

kultura batekoak bakarrik edo askotakoak izateak, elite

teorizatzaile baten sorrerak, eta abar . Azken kasu honetan, elite

teorizatzaileak kanpotik etorrien kontrako ukapen sentimentua

landuko du eta iraganaren kontzientzia aportatuko dio herriari,

nortasun historikoa eskeiniz eta talde kohesioa gehituz .

Nazionalistak bere herniaren historia goraipatuko du eta historia

horretako partaide sentituko da, baina bereganatze horretan

iraganarekiko loturak estutuko ditu, orainaldikoak nolabait

mespretxatuz . Azterketa diakroniko horretan "jatorrizkotasunaren"

aztarnak bilatzen dira, baina ikertzailea ezin da ageriko azterketa

horretan gelditu ; azterketa sinkronikoa ere egin beharko du,
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ostera, mugimenduaren gauzapena kontestu historikoan ulertu

beharko da eta . Nazionalismoa, hortaz, ez da ikusi behar

"iraganaren aztarna" bat bezala, "orainaldiko ideologia" legez

baizik . Era horretan, argi ikusiko da iragan bera errekuperatzea

ez dela helburua, baizik eta orduko "garai onak" orainaldian

berpiztea . Arrakasta hori jendea baturik zegoelako ematen zen eta

nazionalismoak mezu hori zabaldu nahi du, orainaldiko egoerara

txertatuz . Amaitzeko, Connor-ekin batera (1978 :397), esan dezagun

nazionalismoak sortarazten dituen erreakzio eta interpretazio

kontrajarri eta ugariak bere konplexutasunaren agerpide direla eta,

hortaz, onartu behar dugula momentuz bere osotasunean ez ulertzea,

lan horretan saiatzen segitu arren .

2 .1 .7 . NAZIONALISMOA ETA LURRALDE ERREIBINDIKAZIOAK

Nazionalismoak lurralde erreibindikazio bat egiten duela

argi egon armen, lurralde horretaz eskatzen duen kontrol maila

eztabaidatu egiten da . Sarritan nazionalismoa estatu bat

osatzearekin identifikatzen da (Orridge, 1981, adibidez), baina

irudi hau hasierako nazionalismotik eta deskolonizaziotik ateratzen

dugu, berauekin batera beste integrazio motak ere erreibindikatu

dira eta . Nazionalismoaren lurralde helburuak, beraz, ez dira beti

berdinak, baina gutxienez lurralde batekiko nolabaiteko kontrola

erreibindikatzen duela esan dezakegu . Beste aide batetik, kontutan

hartu behar da mugimendu nazionalistaren nahiak ez direla beti

betetzen eta tartean beste pausu taktiko batzu hartu behar izaten

dituela . 29 Abagadune faktore hauen arabera, estatuaren barruko

29 Euskal Herrian, esate baterako, nazionalismoa independentziarekin identifikatzera jo izan
da historikoki, nahiz eta bere praktika nagusia oso bestelakoa izan (ik . 3. eta 4 . atalak) .
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lurralde unitate desberdinak modu batera edo bestera integratuko

dira . Integrazio erak baterakortasun osotik bereizketa osora

pasatzen dira : estatu baterakoia, deszentralizatua, federala,

konfederala . . . eta bereizketa .

Helburuetan agertzen diren diferentzia hauek ez gaituzte

harritu behar, ordea, zeren nazionalismoak daraman zama

subjektiboak posible egiten du xede desberdinak onartzea, jendearen

nahi nagusi eta lehena ez bait da beste estatu guztien mailan

jartzea, estatu bakar batekin parekatzea baizik, zapaltzailetzat

jotzen duenarekin, alegia . Horrela ulertuta, autonomia nahikoa izan

liteke estatu erdirakoiarekiko distantzia markatu ahal izateko eta

jendearengan zapalketa sentsazioa baretzen doala sentiarazteko

(Connor, 1989 :126) .

Edozein modutan ere, eta kontutan hartuta munduan diren is

estatu guztiak multinazionalak direla, tirabira franko sortzen da

nazio arazoekin, ezen nazio-estatuaren izaera esklusibista

ezagututa (nazio bakarra inposatu nahia), nazionalismoak kolokan

jartzen du estatuak lortu gura duen kohesio hori . Estatuak,

beraz, erantzun egingo du, bere barruan sortzen ari den

nazionalismoaren balorazioa egin ondoren . Balorazio honetan aintzat

hartuko ditu honelako faktoreak :

1 .- Gutxiengo etnikoa espazialki batuta dagoen ala ez .

Sakabanatuta badago bereizketarako arrisku gutxiago egongo da

(EEBBetako beltzak, adibidez) .

2 .- Gutxiengoak aberri historikoa duen .

3 .- Gutxiengoaren lurraldea estatuaren periferian lekututa

dagoen . Kasu honetan, bereizteko arriskua handitu egiten da .
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Arriskua handiagoa izango da oraindik, ondoko estatuan gutxiengo

etniko bera agertzen bada eta are handiagoa ondoko estatuan

gehiengoa osatzen badu eta estatua kontrolatzen badu :

irredentismoa . Azken kasu honen adibidea II . Mundu Gerra aurreko

Sudeteen egoera izan daiteke, Txekoslovakian lekuturik, baina

Hitler-en Alemania ondoan zegoena (Muir, 1984 :95-97) .

Nazionalismoa gorpuzten bada gatazkan sartuko da

estatuarekin, bientzako funtsezkoa den lurraldea bereganatzeko

lehian arituko dira eta . Bereizketa prozesuak tirabiratsuak izan

dira beti . Salbuespen bezala kolonia izandako estatu batzu aípa

daitezke : Senegal Malitik bereiztu zen 1960an ; Singapur Malasiatik

1965ean eta abar . Kasurik aipagarriena, dena den, Norvegiakoa da :

1815ean Suediarekin batu eta 1905ean bereiztu egin zen, era

baketsuz (baina egoera tirabiratsuaren ondoren) . 31 Tirabirok, hala

ere, positiboak izan daitezke luzarora begira, independentzía

prozesua ez bait da, halabeharrez, kaltegarria izan behar . Birch-

ek, kasu, bereizketaren abantailak agertarazten ditu berak

azterturiko Bretainia Haundia/Irlandako kasuan . Izan ere, aldaketa

materialak oso txikiak izan dira, baina afektiboak, aldíz, itzelak,

aide biek lasaitasunean irabazi dutelarik : irlandarrek, libre

direlako eta britainiarrek, tentsio horretatik libre daudelako

(1978 :341) . 31

Nazio sentimentuak, haatik, ez dira ez iraunkorrak ez

orokorrak eta aldatu egiten dira denboran eta espazioan . Momentu

" Bereizketa prozesuaren eredu teorikoak Whebell-ek (1973) eta Horowitz-ek (1981) aurkezten
dituzte, besteak beste .

" 1991-92ko Jugoslaviako gertaerok ere horixe froqatzera datoz, independentziak lasaitasuna
ekar dezakeelarik .
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bateko indepentzia nahia federalizazioan geldi daiteke abagadunea

aldatzen bada, edo autonomia laburrean, eta alderantziz, noski . 32

Espazioan ere eman daitezke aldaketak, herrialde desberdinetan

sentimentu nazionalista desberdinak ager daitezke eta . Arrazoiak

asko dira eta baturik eman daitezke : interes ekonomikoak aldatu

eqiten direlako, gobernuaren jarrerak (errepresioa barne) aldaketa

politikoa eskatzen duelako, eliteak kontsentsu batera heltzen

direlako estatuarekin . . .

Independentzia lortu ezean (edo lor ez dadin, estatuaren

aldetik) federalizazioa izaten da normalean jartzen zaion

alternatiba, nahiz eta beti funtzionatu ez (Indian, Jugoslavian,

Nigerian . . .) Hemen, bestela banaturik gelditu behar zuten herriek

itun bat onartzen dute baturik funtzionatzeko, gehien bat interes

militar eta ekonomikoak argudiatuz . Babes militarraren helburua
ederki betetzen da, baina federazioen arteko diferentzia

ekonomikoek iskanbila franko sortzen dute, nahiz eta denentzako

abantailak egon, zeren federaziorik atzeratuenek besteek baino diru

gehiago jasotzen dute inbertsioetarako laguntza moduan, baina era

berean, aurreratuenek merkatua zabaltzeko aukera dute beste

federazioekin . Beraz, hemen ere berragertzen da erdigune-

periferiaren arazoa, federalismoaren lehen ideia desberdintasunak

ekiditea bazen ere . Dena dela, abiadura desberdineko joera hau

federalismoak berak daroa bere barruan, zeren herrialde federatu

bakoitzak bere politika propioa egiteko eskubidea du, bestela

(erdigune batek aginduko balu) estatu baterakoia izango bait zen,

eta ez federaba . Tarte horretan jokatzea izaten da desafioa

(Paddison, 1983 :119 ta hur . ; Dikshit, 1971 :101) .

' E Hamilton/Pinard-ek erakutsi egiten dute nola aldatu den independentziarako gogoa Kebeken
1961-1980 tartean (1982) .
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Tarte hori zabalegia delako oso zaila da federalismoaren

mugaketa semantikoa egitea (ik . Burgess, 1986-b) . Batzuk baldintza

estuak jartzen dituzte, munduko estatu gutxi onartuz kategoria

horretan . Zabalean ulertuez gero, ofizialki beren burua federaltzat

duten estatuak izendatu genitzake horrela, guztira hamazortzi

direlarik munduan (Txina izan ezik, munduko estaturik handienak

sartzen dira kategorian) . Baina zuhur jokatuez gero, zalantzan

jarri behar da auto-aldarrikapen hori zenbait kasutan,

errealitatean federaltzat agertzen diren estatu batzuk jokaera

baterakoia mantentzen dute eta . Alderantziz ere gertatzen da,

estatu baterakoi batzutan joera federalak edo oso deszentralizatuak

kausitzen dira eta . Egia esan, oso zaila da estatu batzutako

federalizazioa eta beste batzutako autonomia, estatutu edo lege

berezien artean desberdintasunak aurkitzea, administrazio mailan

batez ere . Difirentziarik inportanteena subjektiboa omen da,

federalizazioa erakargarriagoa delarik nazio nortasun sendoa duten

lurraldeetarako . Lurralde aniztasuna ulertzeko modu desberdinak

daude teorian, baina praktikan antzerakoak izaten dira sarritan .

Federalizazioa, hortaz, estatu barruko tirabira inter-

etnikoak apaltzeko irtenbidea izan liteke, baina errealitatean

gutxitan aplikatzen da kasu horretan, agian tentsioa sortzen duten

herriak hedaduraz txikiak direlako estatu baterakoiarentzat edo,

alderantziz, sakabanatuegi daudelako (EEBBetako beltzen kasuan

bezala) . Argudio hauek oso erlatiboak dira, dena den, eta

estatuaren ikuspuntutik pentsatuak direla baiezta daiteke

(Paddison, 1983 :127) . Estatuak jartzen dituen baldintza hauek

direla eta, ukatu egiten zaio federatzeko eskubidea talde askori,
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hala nola, txikano edo beltzei EEBBetan, 33 aborigenei Australian,

e .a .

Inte grazio mota de sberdi nak (konf ederal izazio a ,

federalizazioa, deszentralizazioa), orduan, indartsu agertzen diren

parte bi edo gehiagoren arteko akordioak izaten dira, momentuko

gatazka egoerari irtenbidea emateko . Indar korrelazioak itunaren

izaera azalduko digu, estatu zentralari konpetentzia gehiago edo

gutxiagoz utzirik . Federazio Ituna osatuko da subiranotasuna

baturik badago . Unitate diferenteak autonomoak izango dira esfera

batzutan, Gobernu zentrala besteetan subiranoa den bitartean .

Aitzitik, Konfederazio Ituna sortuko da unitateak subiranoak direla

onesten bada eta, hortaz, neurri orokorrak ahobatez onartu beharko

dira, inork ezin izango bait du ezer inposatu . Maila apalago baten

deszentralizazio administratiboak agertzen dira (Lege Bereziak,

Itzulketa Legeak, Autonomi Estatutuak . . .), zeintzuetan gobernu

zentralak boterea gordetzen bait du eta autonomia eskeintzen dio

zenbait unitateri (ik . Dikshit, 1971) .

Dena den, eta aztertu diren esperientziei jarraiturik,

denborarekin unitate desberdinen integrazioa sendotzera jotzen da

gehien bat (salbuespen sonatuak izan arren, gorago esan dugunez) .

Hau da, momentuko tirabirak gainditu ostean, sistema hauek estatu

barruko parteak integratzera jotzen dute, jendea gero eta gehiago

identifikatzen delarik estatuarekin eta unitateak, aldiz,

identifikazio maila baxuagoa pilatuz . Egoera horretan, estatu

integraturantzako joera nagusi liteke edo, bestela, unitate baten

13 EEBBetako Heqoaldeko estatuek beltzen eanigrazioa bultzatzen dute gehiengoan ez
daitezen bihurtu .
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edo gehiagotan mugimendu nazionalista berpiz liteke, tirabirak

berriro ere izekiz eta beste irtenbide bat e$ijituz .

Aipatu diren integrazio mota desberdinek nazionalismoaren

helburu diferentziak adierazten dizkigute . Guzti horiekin Aarebrot-

ek (1982 :80-84) piramide bat osatu du, laburpen gisa oso argigarria

suertatuko zaiguna (ik . 1 . irudia) . Bere oinarrian herri

sostengurik handiena eduki lezaketen helburuak agertzen dira

(aukera erdirakoiak) . Helbururik bareenak, beraz, hobetsienak dira

eta alderantziz . Dena dela, nazionalismoak fase desberdinak ezagutu

ditzake bere garapenean, jauzi bakoitzean herrí sostengu sendoa

eroan dezakeelarik . Norvegia, adibidez, fase desberdinetatik pasatu

zen 1860tik 1905era arte, noiz Suediatik banatzea lortu bait zuen .



1 . Irudia . Estatu barruko integrazio edo desintearazio mailak

Aarebrot-engandik (1982:81) mo]datua .
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XIX . mendea aldaketa sakonen garaia da, berorien artean

nazionalismoaren hazkundea agertzen delarik . Hasiera batez "osaketa

nazionalismoa" (Alemania, Italia, Grezia) hedatzen bada, mendearen

azken herenerako nazionalismo periferikoen momentua heltzen da

("bereizketa nazionalismoa"), inperio turkiar, austriar-hungariar

eta errusiarretan batez ere . Baina Europako Mendebaldean ere

azaltzen dira nazionalismo berri hauek, Euskal Herrian, kasu .

Nazionalismo hauen kontestu eta baldintza desberdinak

ulertzeko aintzat har genezake Rokann-ek proposaturiko eredua,

zeinaren arabera Europako diferentziak bi ardatzetan bereizten bait

ziren klasikoa egin den azalpenean : Iparraldetik Hegoaldera ardatz

geokulturala (erlijioa) luzatzen da eta Mendebaldetik Ekialdera

ardatz geopolitiko eta geoekonomikoa . Horri jarraituz, Euskal

Herriko koordenadak Kontrarreformarena (I-H ardatzean) eta itsas

periferiarena (M-E ardatzean) izango ziren, Galiziarekin batera .

Hala ere, eredu berriagoetan (eta ekonomia hobeto azterturik),

Euskal Herria erdigunean lekutzen da M-E ardatzean, Kataluniarekin

batera (Aarebrot, 1982 :36-39) .

izan ere, XIX. mendean Euskal Herriko zona batzuren

industrializazioa ematen da, gatazka nabariak erakarriz gizartera .

Espainiako arazo politikoek ere, etengabeko tirabirak sortaraziko

dituzte, gerrara ere eramanaz . Gerra hauetan Euskal Herriak parte

aktiboa hartuko du, gizartea banatuz . Hala ere, gerren ondorioz

Foruak ezabatu zirenean, akort azaldu ziren denak eusteko gogoan .

Ezabapena oso deitoratu eta sentitua izan zen, baina Foruen aldeko
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mugimenduek ezin izan zuten arrakasta politikorik lortu . Teorizazio

berria izango da, aitzitik, sentimentu hori bideratuko duena, hein

handi batez . Aranak formulaturiko nazionalismoa laster zabalduko

da Bizkaia eta Gipuzkoatik eta, beranduago, beste herrialdeetara

ere, gaur eguneko indar nabarira helduz .

2 .2 .1 .XIX .MENDEA EUSKAL HERRIAN . FORUZALETASUNA.NAZIONALISMOAURREA

XIX . mendean aurreko mendeotako bizimoduarekin apurtzen

da 34 . Prozesu hau era traumatiko batez garatu zen, gatazka ugari

sortuz . Aldaketa hauetan industrializazioa elementu erabakior

bezala agertzen da . Bere agerpenak egitura ekonomiko zaharraren

suntsiketa erakarri zuen, eredu berri bat ínposatuz, zeinak jende

kontzentrazioa eskatz en bai k z~ue~e~d~
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zucn ; inmigrazioaren arazoa ere erakarriz . Egitura ekonomikoak

aldeketak eskatzen zituen, bestalde, maila politikoan, gizartearen

polarizazio politikoa eramanaz berarekin . Nekazal sektorea

industriaren dependentzian egotera pasatzen da, bere beharrak

asetzera zuzendua . Bizimodu berriak, halaber, sinismen zaharrak

kolokan jartzen ditu, erlijio arazoak sortaraziz . Aldaketak,

ikusten denez, orokorrak dira .

Barne gatazka hauei Madriletik datozenak gaineratu

behar zaizkie . Izan ere, estatuaren saio baterakorrak oztopo asko

aurkituko ditu, bere barruko erresuma eta herrialde desberdinek

garapen propioari ekingo bait diote, gobernuaren gidaritza iguriki

Il Gai honetaz, ik. besteak beste ; Beltza (1974), Corcuera (1979), Elorza (1978-a), Solozabal
(1979) .
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gabe . Espainiak projektu inperialista bati eutsi zion bere posizioa

ahulegia zenean, estatu moderno eta erdirakorra eraikitzeko pausuak

berantatu zirelarik horrela . Industrializazioa, bestalde, nortasun

handiko bi herrialdetan kontzentratuko da, estatuaren bihotza zen

Gaztela atzean utziz bazterturik hamarkada askotarako . Gizartearen

polarizazioa maila quztietara helduko da, karlistadetan gauzatuz .

Ikus ditzagun lehen gerra honen kontestu eta ondorioak .

Errejimen Zaharreko forma ekonomikoak krisi nabarian daude

XIX . mende hasierarako, nekazaritzari loturik ez daudenak batez

ere . Industriak eta Merkataritzak ezin dute agoantatu

industrializatzen ari den Europako lehia eta krisian sartzen dira .

Nekazariak ere pobretuz doaz eta beraiekin batera udalerriak .

Nekazal prezioek behera egiten dute eta errentak gelditu edo apur

bat igon . Lur pribatu eta komunal asko salmentara atera ziren,

jauntxoak profitatuz eta beren lur jabegoak handituz . Komunalen

salmentak, gainera, nekazariek lortzen zuten diru extrarekin amaitu

zuen, euren ekonomiarako osagarri inportantea zena .

Nekazalgoaren pobretzea eta desamortizazioa mehatxu

ekonomikoak badira, badago mehatxu politiko ezin inpor:tanteago

bat, duen zama sinbolikoagatik, Foruen kontrako erasoak, alegia .

Foruak aurreko mendetik kuestionatzen dira Madriletik, liberalen

pentsakeran ezin bait da ulertu lege berezirik egotea, baina orain

arazo berriak gaineratzen dira . Alde batetik, burdin mea

esportatzeko Foruek jartzen dituzten oztopoak, eta bestetik,

sistema fiskala . Izan ere, euskal probintziak lurralde

diferentziatu bezala agertzen dira arlo fiskalean . Barrura begira,

oso qutxi dira euskal lurraldeen artean dauden aduanak (bat ere ez

Bizkaia eta Gipuzkoa tartean, adibidez) baina asko, ostera,
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Gaztelara begíra daudenak . Sistema hau mesedegarria da bertan bizi

diren guztientzat, baina ez Gaztelarekin negoziatu behar

dutenentzat . Estatu erdirakoi baten eraikuntzarako, bestalde,

onartezinak dira barne aduanak, merkatu bakarra bait da helburua .

Giro honetan, Fernando VII .aren ondorengotza planteatzen

denean arazo guzti hauek irteten dira agirira, interes konkretuak

eta baita bizitzaren kontzepzio osoak ere kontrajartzen direlarik

karlista /liberal etiketen pean . Albo baten, Karlismoan, klase

aurrekapitalistak

	

jartzen

	

dira,

	

Errejimen

	

Zaharraren

erreibindikazioa egiten dutenak, alexia, non subiranotasuna

Erregearengan bait dago eta ez nazioarengan, Frantziar Iraultzak

aldarrikatu duenez . Karlismoa, beraz, ezin da euskal nazioaren

defentsan burrukatu, nahi izan denez, baina argi dago bere

jarraitzaileen arteko batzurengan jarrera aurrenazionalistak

gorpuztuko direna denborarekin . Nortzu dira, baina, karlisten

aldean jarriko direnak? Hauexek, Beltzaren ustez (1974 :10-22) :

. Jauntxoak, desamortizazioekin etekin ederrak lortzen

dabiltzanak .

. Nekazariak, liberalismoak beren bizimodua eta beronen

berma zen Foru Sistema kolokan jartzen zituen eta .

. Hiriko artisau eta merkatari txikiak (kontsumoari lotuak)

nekazal menduari atxikiturik bait daude, interes amankomunak

edukita .

. Eliza, Errejimen Zaharrean duen lehentasuna defendatzeko

eta bere kontra doan desamortizazioa geldiarazteko .

. Apaizgo xeheak, gainera, motibu gehiago edukiko ditu,

bere bizimodua nekazarienari lotu-loturik dago eta .
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Liberalismoa, bestalde, Europako ideia berrien eroalea da,

gorantza ari den burgesiaren ideologiaren gorpuzketa dakarrelarik .

Helburu nagusia industrializazioa bultzatzea da, berorrek

zeramatzan aldaketa guztiekin batera, hau da, merkatu bateratua,

gizabanakoaren eskubideak, estatuaren potentziazioa eta abar . Hala

ere, Espainiako kasuan burgesia ahulegi zegoen oraindik

aristokraziari aurre egiteko eta ez zen izan gai Errejimen

Zaharrarekin erabat apurtzeko . Burgesia kontserbadorea bihurtuko

da, nobleziari loturik eta estatuaren babespenaren magalean hazia .

Euskal Herriko liberalak, bestalde, qutxi dira I . Karlistada

honetan . Hirietan kontzentraturik agertzen dira burgesia

kapitalista, merkatari handiak (herritik kanpoko neqozioak

dituztenak), klase ertain modernoa, intelektual batzu eta

funtzionari ez-foralak (Beltza, 1974 :14) . Hala ere, euskal liberal

hauek laster jabetu ziren Foruen abantailez eta defendatu egingo

dituzte, beharrezkoak zitzaizkien aldaketa batzu eginaz

(esportazicrako oztopoak kendu eta eraketa politiko berria,

ordezkaritza biztanleko jarriz, elizateen boterea ahultzeko) .

Gerra pizten denean, Foruak ez dira agertzen

erreibindikazio bezala . Karlismoak Erlijioa eta Tradizioa jartzen

ditu bandera bezala, baina nekazariak bereganatzeko zuen indarra

ikusita, Foruen defentsa ere erreibindikatuko du beranduago .

Liberalak, bestalde, Foruen aide ere azalduko dira azkenean, foruen

erreibindikazioa Karlismotik banatzeko itxaropenaz (Muñagorriren

bertsoak ildo horretatik doaz) . Gerra amaitzeko, Foruen gaia

negoziazioetako punturik garrantzitsuenetakoa da, mantertzeko

promesarekin bakarrik lortu ahal izan bait zen azken akordioa .
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Gerra amaituta, mantendu egiten dira Foruak, baina 1839-10-

25eko Legeak argi uzten du espainiar legeen pean gelditu behar

direla . Nafarroak, bere aldetik, "Ley Paccionada" delakoa

negoiiatuko du 184lean . Barne aduanak betiko deusezten dira,

itsasaldera eremanaz . Hurrengo urteotan, isabeldar garaian, giroa

lasaitu egiten da, Foruak, nolabait, gorde egin dira eta .

Polarizazio politikoak segitu arren, denak daude Foruen aide .

Foruzaletasuna hasten da orain indartzen aukera politiko bezala .

Foruzale hauek ideologikoki tradizionalistak dira, teoria

kontserbadoreen aldekoak, nahiz eta foruzale liberalak ere egon

(Pedro Egaña, kasu) (Extramiana, 1985) .

Gerra ostean ere industrializazioaren hasiera jar daiteke,

oraindik oso prozesu geldoa bada ere . Bizkaiko burdina ederto

egokitzen zitzaion Bretainia Handiak e%ijitzen zuen kalitateari,

baina mea esportatzeko debeku argia markatzen zuten Foruek . Orain,

aldiz, ezabatu egiten da debeku hori eta erauzketa itzela emargo

da . Lehen siderrurgiak ere agertuko dira Bizkaian eta Gipuzkoan .

Horiez gain, lehergailuak eta untzigintza lantzen dira Bizkaian eta

paperolak Gipuzkoan . Industria hauek ez dute honez pero aduanen

arazoa aurkituko eta estatuan sartu ahal izango dituzte beren

produktuak . Espainian merkatua normalizatzen hasten da horrela .

Beste herrialde guztietan ez dago aktibitate berririk,

lehen sektorera loturik segituz . Baionako portua, gainera,

beherantza hasten da Nafarroako garraioa galdu ondoren (Pasaiaren

onerako) . Aipagarria da, bestalde, Arabar Errioxan mahastietan

egiten diren hobakuntzak . Bankuak ere sortzen dira hiriburu

guztietan .
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Prozesu geldo hau 70etako lehen urteetan gelditu egingo da,

Gerra Karlista berria pizten denean . Aurreko gerran ez bezala,

Foruen gala agiriago dago oraingoan eta Madriletik (eta

Espainiatik, oro har) tai gabe eskatzen da "pribilegioen"

ezabapena . Euskal Herrian, ordea, gehienak daude Foruen aide,

arrazoi eta maila desberdinetan bada ere . Dena den, gerra berri

honetan, foruzaletasunaren bandera karlismoak bereganatuko du,

liberalei Foruen kontra jotzea leporatuz .

Euskarri sozialari begira, karlismoak nekazal inquruarena

eta liberalismoak hiriarena hartzen dute, oro har, baina bere ildo

nagusian bakarrik, ezen karlistadak ez dira Hiria-Baserriaren

arteko konfrontazio zehatz bat, ez eta Noblezia-Burgesiaren artekoa

ere, konplexuagoa da . Beltzak Arabarako erakusten duenez, gerra

honetan karlismoaren bi heren nekazari ertain eta pobreak dira,

beste herena hiriko artisauek osatzen bait dute, merkatu

tradizionalari lotuta daudenak . Liberalak, berriz, hiriko merkatari

handiak, funtzionariak e .a . izango dira, baina baita nekazari

aberatsak ere . Bigarren enfrentamentuari dagokionez, berdin

pasatzen da . Nobiezia txikia, nekazal mundura loturik dagoena,

karlista izango da eta nobiezia handia, aldiz, liberala . Benetako

banaketa gizarte aurrekapitalista/gizarte kapitalistaren aldekoen

artean ematen da, beraz (Lopez Adan, 1977) .

Gerra amaituta, 1876an, Foruen ezabapena proposatzen du

gobernuak, debate beroak erakarriz Korteetan . Euskal diputatu

quztiak jo eta ke aritu ziren Foruen defentsan, emaitza onik iortu

gabe, haatik . Euskal Herria ahobatez agertzen da Foruen aide,

Foruen abantaílak denentzat bait ziren probetxugarriak : abantaila

politikoak jauntxoentzat, sozialak (soldaduzka adibidez) herri
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xehearentzat, ekonomikoak lehen liberal zirenentzat . Burgesia

monopolista bakarrik izango da espainiartasun bateratzailearen

aldekoa . Foruen aldeko sentimentuaren lekuko dira, berriz,

aldizkariak edo bertsolariengandik jasotako materialeak, herriaren

eritziaren bideratzaile zuzenak, dudarik ez .

Giro guzti honen ondorioa foruzaletasunaren sendoketa da .

Aurretik ere existitzen bazen, orain hartuko du benetazko

inportantzia, baina, ikusiko dugunez, ez da izango gai aukera

politiko arrakastatsua bideratzeko eta urte gutxitan itzali egingo

da . Foruzaletasuna Foruak arriskutan daudenean sortzen da, hots,

XIX . mendean eraso bikoitza jasotzen duenean . Batetik, aukera

ekonomiko berriek garatzeko oztopoak aurkitzen dituztelako, Foruen

arauak ez bait ziren betebehar berri hauetara ondo egokitzen .

Bestetik, Espainiak berriztapen politikoari ekiten diolako, eredu

erdirakoia jarraituz . Hemendik sortzen da burruka, beste

sektoreentzat oraindik baliagarriak bait ziren, ohizko bizimoduaren

berma bezala . Horrek ez du esan gura, azaldu dugunez, burgesia

Foruen kontra zegoenik, aldatzearen aide baizik . Horrela erakutsiko

du, adibidez, 1876an . Baina aldatze nahi horrek eta Madriletik

zetozen erasoek Foruen aldeko sentimentua piztuko dute,

foruzaletasuna sortaraziz .

Foruzaletasunari bi korronte ideologiko batzen zaizkio,

biak mende erdian sortuak . Lehena Antonio Truebak edo Fermín

Caballerok defendatzen duten nekazal inguruaren idealizazioarena,

industrializazioa gaitzetsiz . Bigarrena Xahok edo Arakistainek

landutakoa, literatura historizista eta ieiendazalea, alegia,

Europan baino apur bat beranduago agertuko delarik (Elorza, 1978-

a :17 eta batik bat 1978-b) .
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Foruzaletasunaren interpretazioan, euskal probintziak

borondatez batu ziren Gaztelarekin (Aranak geroago ukatuko duena),

independienteak zirelarik eta Foruak gordetzeko eta errespetatzeko

baldintzapean . Gaztelako aldaketa politikoek ez zuten, beraz,

eraginik euskal probintzietan, berauek aldatzeko gogoa ez bazuten

erakusten eta adierazten . Guzti hau, hala ere, ukatuta gelditzen

zen 1839ko Urriaren 25eko Legearekin eta foruzaleek Legearen

ezabapena eskatzen zuten . 1876an, baina, are okerrago jarriko da

egoera, Foruak eurak ezabaturik gelditzen ziren eta . Foruzaleek

zigor bezala ulertuko dute eta su eta gar ekin zioten beren

defentsari, azaldutako argudioei eutsiz eta euskal instituzioen eta

berauen funtzionamentu historikoaren idealizazioa eginaz .

Foruen ezabapenak, bestalde, hausnarketa orokor bati eman

zion hasiera, ezen, izan ere, ez ziren foruak bakarrik hilzorian

zeudenak, euskararen etorkizuna ere horrela ikusten zen eta euskal

nortasuna desagertzear sentitzen zen . Urte hauetan, eta sentimentu

horren barruan, kultur pizkundea emango da, edo areagotu, hobe

esanda, aurretik zetorren eta . Probintzia guztietan agertzen dira

kultur mugimenduak, Manterola, Herrán, Sagarminaga, Campion,

Iturralde eta beste askoren zuzendaritzapean . Mugimendu hauek

foruzaletasunari lotu-loturik joango dira, euren aktibitateetan

ikusten denez . Argitaratzen ziren liburu edo aldizkarietan, edo

antolatzen ziren ekintzetan (Lore Jokuak, famatuenak) Foruak eta

euskal arimaren gaia beti agertzen ziren, era batez edo bestez .

Giro honen eta ezaugarri hauen eredua "Asociación Euskara"

(Elkarte Euskalduna) dugu . Ideia Campionena omen da, "La Paz"

egunkarian azaldua, kazeta honen eragina itzaltzen hasten zenean,
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Foruen etorkizun politikoarekin batera . Campionek, orduan, euskara

eta euskal kulturaren aide lan egiteko ekimena botatzen du,

inportantzia handikoa bait zen berarentzat . "La Paz"egunkariaren

inguruan biltzen zen gutxiengo batek ontzat hartu zuen hizkuntza

eta kulturaren aldeko mugimenduari ekitea, Nafarroan esaniko

"Asociación Euskara" delakoa fundatu zutelarik . 35

Elkartearen bultzatzaile nagusia Juan Iturralde izan zen

eta berarekin batera, Campion, Obanos, Estanislao Aranzadi eta

beste batzu . Lehen bilera Iruñean egin zen, 1878-1-6an, "Asociación

Euskara de Nabarra" izena emanaz elkarteari . Asmoak ez ziren

hizkuntza eta kulturara mugatzen ; nahi politiko argia erakusten

zen, aitzitik, bigarren mailan gelditu arren . Bazkide izateko

Euskal Herrian jaioa izatea eskatzen zen, baina bere indarra

Nafarroan egongo da . Aldizkari bat argitaratuko dute, "Revista

Euskara" hilabetekaria . 36

Elkartearen iharduera politikoa gero eta agiriago azalduko

da, 1880tik aurrera batez ere . Bizkaian ere aktibitate foruzale

inportantea dago, baina hemen aldaketa garrantzitsuak ematen ari

dira ekonomian 1876tik aurrera eta zalantzarik gabeko eragina

edukiko dute hemengo prozesuan .

as „La Paz" egunkaria Madrilen argitaratu zen 1876ko Maiatzaren 7tik 1878ko Abuztuaren 28ra
arte, Foru Diputazioek bultzatua, Euskal Herrian argitaratzea ezina bait zitzaien Salbuespen

Egoera oraindik indarrean zegoen eta . Oso idazle famatu eta foruzale sutsuek kolaboratu zuten
Benigno Noraza, Antonio Trueba, Rikardo Becerro-de Bengoa eta abar . Egimkariaren helburua foru

interesak zaintzea izan zen, 1876ko legea gaitzetsiz eta Foruak idealizatuz, Espainia beren
ezabapenaren errudun bezala agertaraziz . Alderdi foruzale baterako deja egin zuten, lortu Babe .
Hala ere, giro hartatik "Asociación Euskara" edo "Sociedad Euskalerria" moduko taldeak sortu

ziren. (Honetaz ik. Elorza, 1978-a:18 ta hur .)

11 Elkarte honi buruz, ik . Elorza (1978-a:1. kap .) .
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Izan ere, urte hauetan industrializazio prozesua azkartu

egiten da . Kapitala metatzen ari da, burdinaren esportaziotik

aterea, gehien bat . Ondorioz, benetako aldaketak emango dira

Bizkaian eta Gipuzkoan . Bizkaian, meatzen produkzioa etengabe

hazten da, baina orain produkzio honen zati inportante bat bertan

gelditzen da, eraikitzen diren labe garaietan prozesatua izan

dadin . Untzigintza ere azkartzen da . Sektore hacen inguruan,

gainera, hamaika tailer sortzen da, metalurgiara dedikatuak batez

ere . Gipuzkoan Bizkaian baino atzeratuago ematen da

industrializazioa . Burdinaren transformazioan espezializatzen dira

industriarik inportanteenak (Beasain, Elgoibar, Bergara) , baina,

Bizkaian ez bezala, industria arinak ere garrantzi handia hartuko

du (Eibar, Soraluze, Arrasate) . Papergintza Oria aldean

kontzentratzen da, baita Errenterin ere . Industria, oro har,

Bizkaian baino sakabanatuago agertzen da, non Nerbioi-Ibaizabal

aldean kontzentratuko bait da .

Beste herrialdeetan, bitartean, ez dago industrializazioaz

hitz egiterik . Lapurdiko itsasaldean apur bat agertzen da, Baiona

aldean, hain zuzen ere . 1882an "Forges de l'Adour" sortu zen

Bokalen, bere ingurua zuzpertuz, Baionako portua barne . Baiona-

Angelu-Miarritze aldean turismoa hedatzen da, bestalde . Lapurdiko

barnekaldean, Nafarroa Beherean eta Zuberoan, berriz, lehen

sektorea da bakarra . Orobat gertatzen da Araba eta

Nafarroan . Arabako industri ekimena Nerbioi aidera eta Gasteizera

mugatzen da, baina oso txikia da eta arrakasta gutxiz . Nafarroan,

nekazaritza eta abeltzantzaren inguruan sortzen dira industria apur

batzu . Tailer metalurgikoak Iruñean, Bidasoa aldean, Altsasu eta

Kastejonen ikus daitezke .
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Hego Euskal Herriko egoeraren adibide gisa, hauexek dira

industrian eta meatzetan lan egiten zutenen portzentaiak, 1887ko

erroldaren arabera :

% 0,87 Araban

% 0,68 Naf arroan

% 7,26 Gipuzkoan

% 15,89 Bizkaian (Elorzaren datuak, 1978-a :114,6 . oharra) .

Nekazaritzan, Arabako Errioxan egiten diren mahastietako

hobakuntzak aipatu behar dira, baina gainontzekoan ez da beste

aldaketarik ematen . Produkzioa hirira zuzenduko da, zerealeak eta

ardoa direlarik gehien eskatzen direnak . Hala ere, lur asko

abandonatu egiten da hirira joateko . Emigrazio hauek beste

herrialdeetako nekazal ingurunetan ere ikus daitezke . Iparralde

fisikoan abelazkuntza garatzen da, baita ortuariak ere . Beti hiri

berriak hornitzeko asmoz .

Industrializazioak, beraz, migrazio mugimenduak erakartzen

ditu . Bizkai eta Gipuzkoako migrazio saldoak estatuko altuenak

diren bitartean, beste herrialdeenak negatiboak dira eta ez dago

ia hazkunde demografikorik . Inmigrazio handia jaso zuten

lurraldeetako jendearentzat shock bat izan zen, bere ohizko

kulturarekin txoke egiten zuen eta . Kontutan hartu behar da

inmigrazioa uholdeka eman zela, integrazio egokia egiteko astirik

gabe . Horrela, Bizkaian, 1877an populazioaren %13,79 probintziatik

kanpo jaioa bazen, 1900erako %26,48 zen (Solozabal, 1979 :42) . Baina

datu hau ez da oraindik guztiz argigarria, zeren Bizkaian bertan

leku batzu hustu egiten dira industria kontzentratzen den guneetara

joateko . Bilbo hartzen badugu adibide modura, 1900ean zuen

populaziotik 935,33 bakarrik zen Bizkaian jaioa ; %16,01 Hego Euskal
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Herriko beste probintzietatik etorria zen ; %26,99 Gaztela-Leon

aldetik eta %21,66, azkenik, Espainiako gainontzeko probintzietatik

(Corcuera, 1979 . 70) .

Baina bertakoentzat eta beraien kultura eta bizimodurako

gogorra izan bazen kanpoko jendearen etorrera, inmigratuei are

gogorrago egin zitzaien fisikoki eta mentalki egokitzea,

ikaragarrizko esplotazioa sufritu bait zuten, bertakoak ziren

langileekin batera . Eratzen hasi zirenean, sozialismoa bereganatu

zuten euretako askok, nazionalismoarekin (beste batzuren artean)

lehia eta kritika bizian arituko direlarik .

Aldaketa guzti hauekin, Foruei eta Euskal Herriari buruzko

ideia eta jarrerak bilakatu edo aldatu egingo dira, praktika

politiko desberdinetara eramanaz, 1876ko momentuzko batasuna betiko

ahaztuz . Hona nola .

Burgesiak liberalismoa bereganatu du hasieratik eta I .

Karlistadaren ondotik kargu publikoetara ere heldu da, duten
ar

kontrol ekonomikoki politikoaren zati bat gehituz, botere politiko

nagusiak jauntxoen eskuetan iraun arren . Jauntxo asko ere

liberalismora pasatu da, foruzaletasuna gorderik, berari esker

lortzen bait du bere boterea . 1876ko debatean biak azalduko dira

foruen aide, jauntxoek botere politikoari eusteko, esan dugunez,

eta burgesiak abantaila fiskalak aprobetxatzeko . Baina burgesiaren

jarrera laster aldatuko da . Foruak ezabatzen zituen legeak bide

batzu zabalik uzten zituen zerbait negoziatu ahal izateko .

Burgesiak interesatzen zitzaion finantzen puntua negoziatzeari

ekin zion, bertatik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako Kontzertu

Ekonomikoak sortu zirelarik, zeintzuen bidez probintzia bakoitzak
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diru multzo jakin bat ("cupo") eman behar bait zion estatuari

urtero . Zerga sistema, haatik, Ogasun bakoitzaren eskuetan

gelditzen zen . Bizkaian, adibidez, zerga ez-zuzenak izan ziren

erabilienak, era lotsagarri batez, ikertzaileek diotenez,

Diputazioak burgesia honen eskuetan zegden eta .

Kontzertu hauek negoziatu ondoren, laster ahaztuko da

foruzaletasunaz . Bere instalazioen mugek (teknologikoki atzeratuta,

txikiegiak, dependienteak . . .), ordea, Espainiako merkatua

ziurtatzera eroaten zuten eta horretarako babespena bilatuko du,

Espainiako liberalekin batuz . Interes horien defentsan estatuko

beste herrialdeetako babeszaleekin .'~ Burgesia monopolista honek

espainiar nazionalismoa onartuko du, aurreko foruzaletasuna guztiz

baztertuz, baita antzeko joerak ere . Bere bilakaeran, beraz,

arrazoi ekonomikoek agintzen dute . Esportatzera dedikatu denean,

nahikoa izan zaio foruak berriztearekin, beren abantailak

aprobetxatuz . Industrian kontzentratu denean, aitzitik, merkatua

ziurtatu behar izan du eta espainiartasuna bereaanatu, lehenengo

liberalen eskutik, baina neurri babesleak kontserbadoreek

aldarrikatuko dituztenez, laster pasatuko dira blokean

kontserbadurismora, 1894ean Bizkaiko Alderdi Kontserbadorea eratuz,

Chavarri buru delarik .

Talde honetatik burgesia ez-monopolista atera behar da

(negozioetara dedikatu den jauntxoen zati bat barne) , burdingintzan

aritu arren monopolioaren prezioak onartzen ez dituena, hain zuzen

ere . Untzigintzako burgesia ere monopolisten kontra agertzen da .

Sektore hauen jarrera politikoak errepublikanismoa eta

foruzaletasun intransijentea izango dira, azken hauen lerro batek

nazionalismoan amaituko duelarik (Corcuera, 1977 :107) .
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Oso diferentea da, aldiz, jauntxoen artean ematen den

beste joera bat . Izan ere, jauntxoek ez zuten ezer irabaztekorik

1876ko egoera ostean, mantentzen zituzten burdinola zaharrek ez

bait zuten etorkizunik eta meatzen jabegoa esku gutxitan

kontzentratzen zebilen . Oraindik mantentzen zituzten enpresa eta

meatzak, ordea, bigarren mailakotzat jo daitezke . Botere ekonomikoa

betiko galduta badaukate, politikoa ere eskuetatik joaten ari zaie,

burgesiaren aidera pasatzeko . Egoera honetan, erradikalizatu egingo

dira eta foruzaletasuna bizkortu, "Union Vasco Navarra" fundatuz .

Baina ez dute espazio politikorik bereganatzen eta

foruzaletasunaren porrotaren ondoren integrismoan amaituko dute

(Corcuera, 1977 :105-106) .

Langileria berriak, bestalde, ez du Foruen arazoan parterik

hartzen . Bere bideraketa politikoa sozialismoaren eskutik egingo

da eta Euskal Herriko sozialismoak ez du bat ere konsideraziorik

izango nazio arazoaz . Egia esan, inmigratu espainiarrak

euskaldunarengan aurkituko du bere miseriaren arrazoia . Baina,

alderantziz ere, euskaldunak espainiarengan topatuko du euskal

izaeraren bazterketaren errua . Etnia edo herrien arteko ezinikusi

eta liskarrak ohizkoak dira kapitalismoan zehar, kapitalistek eurek

aprobetxatuak' integrazioa galerazteko eta langileen arteko lehia

mantentzeko, esplotazio sozialaren arrazoiak izkutatuz . Bizkaiko

eta Gipuzkoako nekazariek Foruei loturik segituko dute eta

inbasiotzat hartuko dute inmigratuen etorrera . Industrializazioa

bezala, gaitzetsi egingo dute ohizko bizimodua apurtzera zetorren

guztia, aldaketa barne-barneraino heltzen bait zitzaien, ezen ez

da eguneroko bizimodua kaltetua bakarrik, erlijioa ere erasotua da,

97 Gaur egun berdin pasatzen da oraindik . 1k . Wallerstein (1988) .
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orain beste era batez ulertzen bait da . Nekazal munduak Foru eta

Erlijioaren erreibindikazioak loturik ikusten ditu . Foruzaletasuna

eta integrismoa batera doaz eta, horrela, nazionalismoa sortzen

denean indartsua egingo da zona hauetan, integrismoarekin batera .

Bilakaera hori Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazal inguruan

ematen bada, ez da berdin gertatzen beste herrialdeetan . Araban eta

Nafarroan gizarte tradizionalak dirau bete - betean . Ez dago

aldaketarik eta ez da egongo ere industrializazioak ekarritako

elementu berrien kutsapenik . Zona hauetan karlismoa nagusitzen da

hasiera batez, baina laster hondoratuko da . Erradikalenak banatu

egingo dira (tradizionalistak) eta nahikoa indarra lortuko dute bi

herrialde hauetan . Gutxiago, aldiz, Bizkaian eta Gipuzkoan, non,

esan dugunez, nazionalismoa izango bait da, hein handi batez,

karlismoaren ondorengoa .

Iparraldeko hiru herrialdeetan, bitartean, ez dago ere

nazionalismora eramango duen faktorerik . 1789ko Abuztuan

Biltzarreak ezabaturik gelditzen dira eta kontrako adierazpenak

azaldu arren, ez da mugimendu politiko sendorik sortuko (garaia ere

hartu behar da kontutan) . XIX . mendearen erditik aurrera kultur

berpiztea eman da, Lore Jokoak exenplurik adiwazkorrena direlarik,

baina ez dago, orain ere, gauzapen politikorik, Hegoaldean lez .

Izan ere, Iparraldeko mugimendu hau neorromantikotzat jo daiteke,

nazionalismoa eman dadin beharrezko baldintzak ez bait dira

agertzen (Pan Montojo/Pro, 1984 :351) .

Hauexek dira, beraz, Euskal Herriko sektore sozial eta

herrialdeen bilakaera eta jarrera politikoak XIX . mende amaieran .
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Begira dezagun orain foruzaletasun politikoa eta bere hondapen

arina, lerro batek nazionalismorantza joko duelarik orduan .

Foruzaletasuna eta Aurrenazionalismoa .

Foruzaletasun politikoa Bizkaia eta Nafarroan azalduko da

aktiboen . Nafarroan (Elorza, 1978-a :82 ta hur . Martinez-Peñuela

1989 :29-31) "Asociación Euskara" da bere bultzatzaileetako bat,

nahiz eta maila indibidualean egin eta ez ofizialki elkarte bezala .

Ekimen politiko hau 188Ptik aurrera agiriago geldituko da, Alderdi

Foruzalean (Partido Fuerista) lan egingo dutenean . Alderdiaren

helburu nagusia Foruen berreskurapena zen, horretarako Hego Euskal

Herriko lau probintziak batu behar zirela iragarriz eta estatu

mailako alderdiak baztertuz, Euskal Herriaren hondamenaren errudun

zirelako . Ordezkariek ere Euskal Herrian jaioak izan behar zuten .

Hala ere, foruzaletasunak ez zuen eduki indar nahikorik

aktibitate politikoaren arreta kontzentratzeko . Ezina izan zen,

hortaz, alderdi guztiak batzea Foruen berreskurapenaren aide,

bitartean neutraltasun politikoa gorderik . Izan ere, gaia lotuegi

zegoen karlismo eta integrismoarekin beste alderdiek onar zezaten .

Liberalismoak, gainera, 1841eko Legea eta "navarrismoa" defendatzen

zituen, "Asociación Euskara"k hain maiteak zituen Foru eta Laurak-

bat konsignen kontra .

Korronte honen hondamena Alderdi Karlistaren agerpenak

erakarriko du, 1886an, espazio politikoa galduko bait dute,

tradizioaren ikurra karlismoak jasoz . "Asociación Euskara"

delakoaren bazkideak bide diferenteetatik abiatuko dira, karlismo

eta integrismotik nazionalismoraino. Bazkide horien artean Arturo
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Campion aipatu behar da, Euskal Herriko nazio arazoaz aportatu zuen

ikuspegi propio eta interesgarriagatik .

Arturo Campion (1854-1937), Iruñean jaioa, Zuzenbidean

lizentziatua zen, baina bere fama euskaltzale bezala lortu zuen .

Euskara 1883an ikasi zuen eta beraren ikerketa eta zabalpenari ekin

zion bere bizitza osoan . Politikoki zaila da lekutzea, asko bait

dira dastatu zituen aukera politikoak : errepublikazale-

federaziozalea, foruzale-federaziozalea, integrista eta, azkenik,

nazionalista . Nazionalismo foruzalea defendatzen zuen, haatik,

Espainiarekiko loturak apurtu gabe, alegia .

Aranak ez bezala, Campionek hizkuntzan zentratuko du

euskalduntasuna, arraza zentzu fisikoan bakarrik onartuko duelarik,

harago joan gabe . Euskara, ordea, Euskal Herriaren ardatza da,

batera ulertu behar direlarik . Aranarentzat euskal arrazaren

desagerketak Euskal Herriaren amaiera erakarri behar bazuen,

Campionentzat euskararen desagerketak supesutuko luke amaiera hori

eta, tamalez, hurbil ikusten zuen posibilitatea, euskal hiztunen

indiferentziak eraginda . Historiari buruz, bestalde, euskal

estatuak independienteak izan direla defendatzen zuen,

Espainiarekin itun baten bidez baturik . Foruak ziren, berarentzat,

euskal instituzioen ardatza . Euskaldunaren nortasuna, azkenik,

zintzoa eta leiala da, erlijiosoa eta indibidualista, baina ez

berekoia .

Politikoki, karlismoa kritikatu zuen erdirakoia zelako eta

erlijioa eta politika nahasten zituelako . Liberalismoa erdirakoia,

antikatoliko eta Foruen kontrakoa iruditzen zitzaion, sozialismoa

bezala . Denak gaitzetsiko ditu, beraz, bere burua foruzaletzat bait
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zeukan, 1839 aurreko egoerara itzultzea eskatzen zuelarik . Lau

euskal herrialdeak batzearen aldekoa zen, baina Espainiarekin

loturik, separatismoaren kontra, hau da, historikoki ohizkoa izan

dena errekuperatuz . Nazionalismo partikularraren jabea izan zen,

hortaz, nazionalistek eurek kritikatua (Huici, 1981 ; Apalategi,

1985 :49 ta hur .)

Teorizazio hau bazterturik geldituko da Nafarroako

aurrenazionalismoa bezala . Oso gutxi izango dira foruzaletasunetik

nazionalismorako transizioa egingo dutenak, Iparraldean eta Araban

bezala, baldintzak ez zeudelako oraindik jarririk . Gizarte

aurrekapitalista hauei karlismoa edo integrismoa dagokie, gizarte

hori industrializazioa eta zentralizazioarekin kontaktuan jartzen

denean bakarrik agertuko bait da nazionalismoa (Beltza, 1974 :326) .

Baldintza horiák Bizkaian garatzen zebiltzan momentu hartan . Urte

gutxitan, 1876an sorturiko mugimendu foruzalea nazionalismoak

bereganatuko du hein handi batez, foruzaletasunak porrot egin

ondoren .

Ikusita daukagunez, karlistak eta liberalak Foruen

ezabapenaren kontra agertu baziren 1876an, gutxi iraungo du batasun

horrek, ezen ezabapenaren legeak puntu batzu negoziagai uzten

zituen eta bertan hasiko dira tirabirak . Batzuak, ezer negoziatu

gabe, Foruak beren osotasunean berreskuratzearen aide agertzen

diren bitartean ("intransigentes" deiturikoak) , besteak aukera hori

aprobetxatzearen aide azalduko dira ("transigentes") . Eritzi

diferentziak elkartuezinak izango dira, oso traiektoria desberdinei

hasiera emanaz .
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Transijenteak liberalak dira gehienbat eta negoziatuko

diren Kontzertu Ekonomikoekin euren eskaerak asetu egingo dira,

Diputazioen kontrola oligarkiak edukita, posizio ezin hobeagoan

arituko bait dira beren negozioetan . Hasiera batetik Araba eta

Gipuzkoako Biltzarretan nagusituko dira, baina ez Bizkaian, non

intransijenteek gogor eutsiko bait diote Foruak eskatzeari .

Azkenean, Gobernuak legez ezabatuko du Bizkaiko Diputazioa,

transijenteak jarriz osaketa berrian . Era honetara, jauntxoek beren

azken boterea galtzen dute behin betiko, oligarkiaren eskuetara

pasatuz .

Intransijenteak tradizionalistak dira, gehien bat, nahiz

eta beren burua, Sagarminaga, liberal ohia izan . Bizkaian indartsu

agertuko dira hasieran, baina ezin izan zuten lehentasun hau

mantendu . Nafarroan bezala, alderdien interesen qainetik egongo zen

koalizio foruzalera dei egin zuten, Foruen berreskurapena denon

interesa zelakoan . Asmo horrekin "Unión Vasco-Navarra" eratu zuten,

baina porrot nabaria izan zen kontzentrazio koalizioaren ideia hau

eta beste aukera politiko baten antzera aritu zen azkenean,

tradizionalismoari loturik, "Jaungoikoa eta Foruak" lemapean .

1879ko hauteskundeetan diputatu bat lortuko dute (Sagarminaga) eta

berdin hurrengo urtean . Formulazio ideologikoa, bestalde, orduko

foruzaleena da, Nafarroan ere (eta Campionengan) ikusi duguna,

hots, euskal estatuak independienteak izan dira historian zehar,

euren instituzioak eredugarriak izan direlarik . Espainiarekin

borondatez batu zirenez, Espainiak ezin die ezer kendu . Foruak,

beraz, berreskuratu egin behar dira eta 1839 aurreko egoerara

itzuli, Espainiarekin loturik segituz . Ageri denez, jarrera hau

nazionalismotik hurbil zegoen, baina Aranak ukatu egingo du

borondatezko batasuna, 1839an Foruak indarrez .kendu zituztela
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esanaz eta Espainiarekiko loturak haustea proposatuz . Jarrerak,

hala ere, ez omen zeuden oso urrun, hasierako sorpresa kenduta,

laster onartuko bait dute teorizazio berria eta foruzale gehienak

nazionalista bihurtuko dira . Traiektoria horretan Euskalerria

Elkarteak ("Sociedad Euskalerria") erabateko inportantzia edukiko

du .

Elkarte hau 1876 aldera sortua izango zen, Corcueraren

ustez (1979 :139) , nahiz eta lehen datuak 1880koak izan . Nafarroako

"Asociación Euskara" bezala, foruzaletasunaren bultzatzailea izan

zen Bizkaian, arlo kulturala eta politikora zabalduz . Kulturan

euskara errekuperatzearen aldekoak dira : irakaskuntzan

derrigorrezkoa jarriz, hizkuntza ofiziala izendatuz, funtzionari

euskaldunak ipiniz etab . Historia eta tradizioak ere lantzen

dituzte, idealizatuz . Politikoki, foruzaleak izan arren, kontrako

emaitzen ondoren eta hurrengo urteotako aldaketen eraginaz, bide

desberdinak jorratuko dituzte . Mende amaierarako hiru joera

azaltzen dira Elkartean :

. Integristak, ohizko bizimodu eta oinarri ekonomikoari

eusten diotenak, industrian inbertitu gabe . Foruzale erromantikoak,

bat ere indar politiko-sozialik gabe .

. Nazionalistak, burgesia ertaina eta untzigintzan ari

denak osatua . Interes ekonomikoak monopolisten kontrakoak dira .

. Mauristak, burgesia altua, oligarka bihurtuko direnek

osatua (Corcuera, 1979 :142-143) .

Tirabirak daude joeren artean, noski . 1891 eta 1893ko

hauteskundeetan foruzaleak oraindik batzen dira integristekin,

baina Sotak lideratutako talde batek ez du onartzen eta aide egiten
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dute . Orduan hasten dira lehen kontaktuak Aranarekin (Larrazabaleko

"afari-merienda" sonatua ospatzen da) , oraindik hutsak gertatu

arren .

Sagarminaga hiltzen denean, 1896an, Sotaren taldea

Elkartera itzultzen da, kontrola erdietsiz . Aurrerantzean,

Elkarteak bide liberal-nazionalistari eutsiko dio tinko, beste

sektore batzuk aide egingo dutelarik . Hurrengo bi urteetan

Elkarteak berpizkundea ezagutuko du eta nazionalismoarekiko loturak

estutu . Izan ere, Sotak nazionalismoaren barruan lehentasuna

bilatzen zuen, Aranari lehia eginaz eta beronen ohizko kritika

garratzak jasoz (Corcuera, 1979 :287 ta hur .) Sotaren taldeak

baliabide egoki eta ugariagoak zeuzkan, baita jende gehiago ere

Aranak baino, baina mugimendu nazionalista eratzeko eta lideratzeko

karisma falta zuten . 1897an Aranari eskeini zioten mugimendu berri

baterako zuzendaritza, baina ezetza jaso zuten . Ordutik aurrera,

Aranarekiko batasuna bilatuko dute beti, elkarlanean hasiz ekintza

batzutarako . Nazionalismorantzako prozesu honetan ordura arte

defendatzen ez zituzten Aranaren ideia batzutara makurtu ziren

(historiaren mitologizazioa, antimaketismoa, erlijioaren paper

aktiboa . . .), euren ideologia propioa baztertuz, agian inportanteena

mugimendu sendoa osatzea zelako (ik . Corcuera, 1979 :296-299) .

"Euskalerria Elkarteáŕen' fase aurrenazionalista hau 1898an

amaituko da, Kubako gerraren ondorioz joera espainiarzalea

nagusituko denean Elkartean . Sotaren taldeak aide egingo du behin

betiko eta EAJrekin hasiko da lanean, urte batzu beranduago

formalki integratuko direlarik .
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Foruzaletasunak, ikusi denez, bizitza politiko laburra

eduki zuen . Foruen aldeko burruka laster hoztu zen eta

berreskurapena ilun ikusten zen . 1880ko urteetan, bestalde,

aldaketa handiak eman ziren Bizkaian eta Gipuzkoan . Leku batzutan

(Araban eta Nafarroan, oro har) formulazio politiko egoki baten

faltan gelditu zen . Mugimendu globalista izan nahi zuenez, beste

aukera guztiak baztertu behar zituen eta indefinizio hartan hobeto

jokatu zuten beste aukera batzuk . Industrializazioa nagusítzen has¡

zen lekuetan, ostera, foruzaletasuna ez zen gai izan alternatiba

indartsua aurkezteko . Hutsune teoriko eta animiko hartan, Aranaren

formulazioak harrera ona edukiko zuen, foruzale politiko asko

bereganatuz .

2 .2 .2 . EUSKAL NAZIONALISMOAREN SORRERA

Nazionalismorako transizioa aztertu ostean, bere sorreraren

kontestua uler dezakegu ; sortzeko arrazoia falta da, ordea . Baina

puntu honetaz nazionalismoaz egiten den beste azalpen UM aurkituko

dugu, nahiz eta euskal kasuan gutxi izan egin diren

interpretazioak, normalean garapen kronologikoa ematera mugatu bait

dira saio asko . Interpretaziorik klasikoenak (ik . 2 .1 .3 .) lerro

bakarrekoak izan dira gehienetan, orokorregiak suertatuz . Horietako

batzuk Euskal Herriaren kasuaA aipatu edo sailkatu dute ere .

Hechter eta Levi-k (1979), adibidez, erdigune-periferia eskemari

atxikiturik ulertzen dute nazionalismoa, bai periferia erdigunea

baino atzeratuago dagoelako edo alderantziz . Bigarren kasu honetan

Katalunia eta Euskal Herria sartzen dituzte . Periferiaren botereak

instituzio propioak garatzera eroaten du, bertatik sortzen diren

lanpostuak jatorrizko etniakoentzat gorderik . Era honetara, talde
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barruko loturak sendotzen dira, diferentzia landuz . Ez dago

kolonialismos klasikorik, beraz, eta erdiguneak baterakuntza

inposatzeko indarrik ez duenez, lekua uzten dio periferiari bere

kultura indartzeko, nazionalismoa agertuz .

Nairn-ek ere (1977 :165-167) erdigune-periferia eskema

darrai, baina arrazoi ekonomikoetan oinarritzen da bakarrik .

Periferiak erdigunearekiko loturak askatu nahi ditu, bai erdigunea

baino atzeratuago dagoelako edo aurreratuago aurkitzen delako . Kasu

bietan bide propioa markatzeko beharra sentitzen da . Bigarren

kasukoak (Beijika, Katalunia, Eskozia, Euskal Herria) lurralde

txikiko herriak izaten dira normalean, herri boteretsuetatik

hurbil . Duten potentziale ekonomikoa baliabide bati esker izaten

da (burdina edo ikatza XIX . mendean, petrolioa XX .ean) zeinaren

bitartez aurrerapen arina lortu bait dute . Estatu zentralak

aurrerapen hori aprobetxatu nahi du, baina periferiak ez dio

abantailarik aurkitzen eta independentzia bilatzen du,

nazionalismoa eratuz . Arazoa da txikiegiak direla askatzeko eta,

bestalde, indartsuegiak erdiguneak hondatu ditzan .

Teoria guzti hauek (baita Gellner, Smith eta abarrena ere)

"garapen desberdinean" oinarritzen dira . Lehenengo teorien arabera,

garapen desberdinak posizio txarrean utzi zituen herrialde batzu,

indartsuenen aldean . Nazionalism~o a horren aurkako erreakzioa izango

zen (Gellner, Smith, Deutsch . . .). Hortik sortu ziren kasu hauek

azalarazteko teoriak, zeintzuen arabera, nazionalismoa periferiaren

garapena azkartzeko modua izango bait zen, erdigune atzeratuarekín

joateak prozesua geldotu arazi beharko zuen eta . Anderson-en ustez

(1986 :226-230), Kataluniarako balio zezakeen teoria hau hutsala

gertatzen da euskal kasuan, beronen lehen nazionalismoaren
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formulazioa industrializazioaren kontrakoa bait da . Ez zaio garapen

azkarragoa interesatzen, beraz . Aitzitik, garapenarekin amaitzea

gustatuko litzaioke . Anderson-en azken konklusioa da zerbait gehiago

bilatu behar dugula, "garapen desberdinak" ezin bait du dena

azaldu . Ezin gara faktore bakarrean zentratu (ekonomian, edo

politikan, edo kulturan) nazionalismo bat konprenitzeko, baina ezin

gara ere kontestualizazio osoan erori (1986 ; 1988) . Gure ustez,

euskal nazionalismoaren (eta edozein nazionalismoaren) sorrera

ulertzeko hiru elementutan zentratu behar gara (ik . 2 .1 .6 .) :

•

	

nazio arazoon eragiten duten faktoreak (kultura,

ekonomia, historia . . .) .

•

	

kontestua (denboran eta espazioan) .

•

	

bideraketa politikoa (interes pertsonal eta

sozialekin) .

Euskal nazionalismoa, esan gabe doa, XIX . mende amaieran

Europan sortzen diren mugimenduekin batera aztertu behar da,

Europako nazionalismoen ezaugarriak aurkezturik (zeintzuak beste

kontinenteetakoetatik desberdinak bait dira hein batez) eta

propioak ere txertatuz . Momentu honetan agertzen diren

nazionalismoak periferikoak dira, beren helburua eraikitako nazio-

estatu batetik bereiztea (nazionalistentzat gustuko hitza izan ez

arren) delarik . Ordurako sorturik dauden nazio-estatuetan

erdiguneko klase gidariak izan badira mugimenduaren eragileak,

periferiako mugimendu hauetan klase ertainak izaten dira, kasu

bietan herriaren sostengua bilatuz . Lehen nazionalismo mota

berdintasunean oinarritzen da (mugen barruan gelditzen diren

guztiena), bigarren nazionalismo honetan, aldiz, desberdintasunean,

erdigunearekiko diferentziak azpimarratuz eta bereizteko beharrari
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argudioak eskainiz . Euskal kasuan, hala ere, ezaugarri propio bat

ematen da, ezen estatuko klase gidariak ez daude erdigunean soilik,

Euskal Herrian bertan ere baizik . Dena den, gatazka erdigune

fisikoarekin (Madril) landuko da . Lurralde terminoetan planteatzen

da, klase edo pertsonaletan baino .

Erdigunearekiko "desberdintasuna" faktore askotan oinarri

daiteke (erlijioan, urruntasun fisikoan, hizkuntzan, historian,

arrazan), baina Europan hizkuntza izan da erabiliena, beste

kontinenteetan ez bezala . 38 Horrek ez du esan gura faktore bakar

moduan presentatu denik, normalean desberdintasunaren teorizazio

oso bat egiten bait da (faktore multzoa eskainiz argudio gisa),

baina bai inportanteena, azalezkoena edo eragingarriena izan dela .

Faktore horiek (ik . 2 .1 .5 .), oro har, Europan bezala eman badira,

badago zerbait berezi euskal nazionalismoaren sorreran . Izan ere,

nazionalismoaren teorizatzaile nagusia izan zen Aranak ez zuen

hizkuntzan oinarritu nazionalismoa, arrazan baizik . Hizkuntza

bigarren mailako elementua zen, besteengadik desberdintzeko faktore

bezala erabilia batez ere, baina ez funtsezko elementu legez .

Euskara mantentzeak ez zuen ezertarako balio izango arraza galtzen

bazen . Dena den, ezin da ahaztu Aranak euskararen aide lan egin

zuela bere bizitza osoan .

" Beste faktore bakar baten oinarrituriko teoriak oso kritikatuak izan dira Europan,
hutsalak erakutsi dira eta (Orridge/Williams, 1982:22) . Euskal Herrian batzutan einaitza
inportanteak eskeini dituzte, baina euskal nazionalismoaren sorrera azaltzeko motz gelditzen
dira. Azpimarratzekoak dira faktore ekonanikoari eusten diotenen artean Beltza, (1974) edo
Corcuera, (1977 . Konplexuagoak dira, ostera, azalpen antropologiko-soziologikoari (nortasunaren
b'laketa, bestearekiko desberdindu beharra) eusten diotenak : Azkona (1984), Forne (1990),
Gurrutxaga (1990) edo Heiberg (1975) . Aktibitate politiko eta ekoncmikoari inportantzia berria
emanaz eta gizartearen aurrebaldintzak kontutan harturik, interesgarria da Heiberg (1982 eta
1991) . Aipatu behar da, bestalde, nazionalisu a erreakzio natural bezala ulertzen duen azalpena,
nazionalistek eurek landua .



157

Aranaren teorizazioa gailendu bazen ere, kontutan hartu

behar da bere garaikidea zen Arturo Campionen formulazioa (ik .

2 .2 .1 .) zeina hizkuntzan oinarritzen bait da, euskal nortasunaren

ardatza zelarik berarentzat . Hala ere, ideia hauek guztiz

isolaturik gelditu ziren Nafarroan, nazionalismoa sortzen ari zen

Bilbotik urrun . Hizkuntza, hortaz, ez zen izan elementu erabakiorra

euskal nazionalismoaren sorreran, baina bere inguruan kultur

pizkundea eratu zen eta bere eragina gorde zuen . Eragin hori

handitu egingo da denborarekin, arrazaren arqudioak indarra galdu

ahala, hain zuzen ere . II . Mundu Gerraren ostean, arraza kontzeptua

oso desprestigiaturik zegoen eta apurka apurka baztertu egiten da .

195detatik aurrera sortuko den nazionalismoaren formulazio berrian

hizkuntza pasatzen da ardatza izatera . Horrela irakur daiteke

orduko agirietan, edo formulazio berri honen eredua bihurtuko den

"Vasconia" liburuan (Sarrailh de Ihartza, 1979), arrazismo kutsu

bigundu bat gorde arren . Gaur egun ere, hizkuntza euskal

nazionalismoaren lehen faktore sinbolikoa da oraindik, 39 Europako

mugimenduetan bezala, Campionen figuraren goraipatzea ekarri

duelarik .

Baina, esan dugunez, hizkuntza ezin da izan faktore bakarra

nazionalismoaren sorreran . Eqile batzuk horrela aitortzen dute eta

horrela frogatuko luke, bestalde, daniar-germaniar mugen

azterketak, non hizkuntzak ez bait du, hurrean, eraginik estatu

hautaketan (ik . Fink, 1982) . Hala ere, badaude beste kasu asko

hizkuntza eta nazionalismoaren arteko harremanak frogatzen

dituztenak, euskal nazionalismoaren hedapenak berak erakusten

" Heiberg-ek beste kosnunitatearekiko bereizketa faktore ezin inportanteagotzat jotzen du .

Azken urteotako kontzepzio honetan ez da nahikoa euskararen aide jartzea; berarekiko maitasuna

eta militantzia behar da, ordea . Era honetara, nazionalismoaren esklusibisroa mantentzen da

(1991:162-163) .
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digunez (baina ez bete- betean) . Galesen ere, galesera hoberen

gordetzen den eskualdeetan nazionalismoak indar handiagoa dauka

hauteskundeetan (Williams, 1980 :150) .

Hizkuntzarekin batera, beraz, beste faktore batzu bilatu

behar ditugu . Arraza kontzeptua ezin inportanteagoa izan zen

Aranarentzat . Horrez gain, Historiaren erabilera, instituzioen

idealizazioa, paisaia fisikoaren beraren goraipamena eta beste

zenbait normalak dira nazionalismo guztietan . Elementu hauetan

oinarritzen dira, hain zuzen ere, talde nazionalistak

nazionalismoaren sorrera azalarazteko . Faktore hauek kanpotik

erasotuak direnean (erdarak, industrializazioak, inmigrazioak, edo

instituzio berriek bultzaturik) nazionalismoa sortuko zen,

borondatezko erreakzio bezala, nortasuna iraunarazteko .

Nazionalismoak hain maitea duen azalpen hau, ostera, oso kritikatua

izan da eta bazterturik gelditu da teoria funtzionalistak nagusitu

zirenetik . Kritika honek, hala ere, guztiz txokoraturik uzten ditu

elementu subjektiboak, altruismoa moduko baloreek bat ere

inportantziarik ez balute bezala, (Douglass, 1989) edo foruen

ezabapenak eta gerra karlistek eragin sentimentalik ez balute izan

moduan, edo industrializazioak zekarren aldaketak eragin animikorik

sortarazi ez balu legez . Subjektibismo hau txertatu beharra dago,

aitzitik, nazionalismoari, jokaera asko ulertaraziko digu eta .

Baina, era berean, ezin onargarria da borondatezko erreakzioa

arrazoi nagusi eta ia bakar bezala . 4Q Azal dezagun guzti hau .

" Begira dezagun, adibidez, Apalategik egiten duen planteamentua. Berarentzat, nazionalismoa
kanpoko eraso baten kontrako erreakziotik sortzen da. Zerbait desagertzeko arriskua dagoenean
defendatzeko beharra agertzen da eta arriskua pasatzen denean posible da berriz borondate hori
desagertzea. Bere ustez, orduan,

"Si es verdad que los vascos han dado pruebas de ser un pueblo con entidad propia y
autonana a lo largo de la historia, solamente cuando se les ha privado de lo que ellos consideran
suyo por "naturaleza" o por tradición se constituyen en defensa y es precisamente a partir de ese
momento cuando se desarrolla su conciencia nacional" (Apalategi, 1985:17) .
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Historian zehar euskal etnia agertu eta garatu dena gauza

jakina da eta horren konstantzia ere antzeman dakieke euskaldunei,

testuek erakusten digutenez . Baina erasoak sarriak izan dira .' eta
41

horregatik nazio kontzientziarik ez da sortu, matxinadak edo

asaldapenak eman arren . Euskarak ere bere hedapena galtzen du azken

mendeotan eta galtzeko arriskuan dagoen herrialdeetan ez da inoiz

erreakziorik ematen . Ordezkapena erreakzio sozialik gabe egiten da .

Zergatik ez da pizten euskal kontzientzia matxinadak sortu edo

euskara galtzen duten herrialde hauetan ? . Gehiago oraindik, zeren

nazionalismoa sortu ostean euskarak bere hedadura galtzen segitu

du (Nafarroako Ipar-Ekialdean batez ere) . Zergatik? Agian

nazionalismoa industrializazioarekin lotu behar delako, azken honi

erreakzio bezala agertuz . Baina, kasu honetan ere, euskara galduz

joan da industriguneetan mende honetan, nazionalismoak gorantza

egiten zuen bitartean . Esan gabe doa, nazionalismoa erreakzio hutsa

izan balitz indar gehiago egingo zatekeela euskara gal ez zedin .

Baina ez zen egin behar adina, nazionalismoa, gure ustez, ez delako

erreakzio natural hutsa, ez eta industrializazio aurreko moldapen

automatikoa, mugimendu politiko bati loturiko programa baizik, non

arazo guzti hauek sartzen bait dira .

Kontestu historiko bateko problematika ideia orokorra

bihurtu nahi denean, bestalde, (XIX . mendeko egoera historia osora

txertatu guraz, adibidez) huts egiten da halabeharrez . Egokiagoa

iruditzen zaigu, ildo horretan, Azkonaren matizazioa, ezen egia

Baieztapen honk, hala ere, akats batzu ditu, gure ustez, deskontestualizazioa eta kausa-
efektua eskeman erortzea, alegia .

" Argudio nazionalistak erabili ez arren ez da itxaron behar XIX. mendera mugimendu

etnizistak ager daitezen. Horren adibide lirateke Andres Pesakoa eta Pedro Martinez Zaldibikoaren

mugimenduak XVI . mendean ; Juan Perotxegirenarena XVII.ean edo Manuel Larramendirena XVIII .ean

(Ruiz Olabuenaga, 1989) .
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bada aldaketak historia osoan zehar gertatu direla, orain (XIX .

mendean) bakarrik antzematen dira arrisku bezala (Azkona,

1984 :119) , hots, teorizazio politikoa ematen denetik . Nazio arazoan

eragiten duten faktoreak aztertzea, beraz, ez da nahikoa eta,

ikusten ari garenez, kontestu baten markoztatu beharra dago, baita

bideraketa politikoari so egin .

Kontestua, hala ere, ez da denbora dimentsiora mugatu

behar, espazioarena ere hartu behar bait da kontutan . Euskal

kasuan, gainera, diferentzia nabariak agertzen dira denboran eta

espazioan zehar . Aurreko eta osteko puntuetan garatzen den arren,

azpimarra ditzagun orain diferentzia nagusiak . Oro har, euskal

nazionalismoan bi etapa nagusi desberdindu daitezke :

1 .- XIX . mende amaieratik aurrera Bizkaian sortzen dena eta

laster Gipuzkoara pasatzen dena . Lehenengo industriguneetan ematen

da eta gero ondoko nekazal inguruetara hedatzen da . Bitartean,

beste herrialdeetan ez daqo ekimenik, leku apur batzutan izan ezik .

Nazionalismo honen teorizatzailea Sabino Arana da, norentzat arraza

bait da euskalduntasunaren faktore nagusia . Bideraketa politikoa

EAJk egiten du .

Etapa honetan jarraituz, 1930etik aurrera ekimen politikoa

indartzen da, nazionalismoa bera zabalduz . Bizkaian eta Gipuzkoan

herri guztietara heltzen da eta hauteskundeetan emaitza onak

lortzen ditu, sarritan nagusia delarik . Araban eta Nafarroan apur

bat behiago hedatzen da, hiri handietan batez ere . Iparraldean,

berriz, lehen zirkuluak osatzen dira, baina bat ere indarrik gabe .

Aktibitate politiko hau, haatik, gerrak moztuko du eta ondoko

urteotan nazionalismoak sendo jarraitzen badu

	

atzerrian,
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denborarekin itzali egingo da, 1950eko hamarkadan krisian sartuz

(ik . 1 . koadroa) .

2 .- 1950-60ko hamarkadetatik aurrera nazionalismoaren

berfomulazioa ematen da, egoera berrira moldatuz . Bizkaian eta

Gipuzkoan industrializazio berri bat hasten da, baina orain

Nafarroan eta Araban ere emango da, industrigune hauetatik

inguruetara hedatuko delarik nazionalismoa . Inmigrazio uhin itzelak

etorri arren, nazionalismoak ez du arrazismo kontzeptua

berraipatzen (arazo sozialak agertzen badira ere) . Garai hauetan,

dudarik ez, kontzeptua oso desprestigiaturik dago . Giza eskubideak

aldarrikatzen dira eta, gainera, sozialismoaren eraginak langileria

oro batzera dei egiten du . Arraza ez da dagoeneko faktore nagusia

euskal nortasunean, hizkuntza baizik eta, ikusiko dugunez,

lurraldea ere . Nazionalismo berri honen teorizatzaileak gerra galdu

dutenen ondorengoak dira, EAJ utzi eta zerbait berri bilatzen

dutenak, ETAren bidez batez ere . Bideraketa politikoa ETAk eta bere

inguruan sorturiko taldeek egingo dute hasiera batez, gero beste

alderdietara pasatuz . Ekimen politikoa Hegoaldean klandestinitatean

eman behar da 1977ra arte gutxienez, baina 70eko hamarkadan gero

eta intentsoagoa da . Tantean, Iparraldean lehen nazionalismoa

hasten da garatzen .

30
Etapa honetako gailurra 1977tik aurrera lortzen da . 19Mbtik

aurrera bezala, nazionalismoa hauteskundeetara presentatzen da

tegoaldean, indar handia erakutsiz, oro har . Bizkaian eta Gipuzkoan

(gehiago oraindik bigarren honetan) nazionalismoa nagusia da

gehienetan . Araban oso hedatuta dago eta emaitza onak lortzen ditu .

Nafarroan nahiko hedatuta agertzen da eta emaitza onak erdiesten

ditu ere, baina zona batzutan bakarrik, besteetan oso ahul



1 . koadroa . Euskalnazionalismoaren sorreraetalehen

hedapena herrialdeka

(udal batzarren kopuruaren arabera)
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dirauelarik . Iparraldean aktibitate politikoa areagotu egin da

1980ko hamarkadako erditik aurrera, oraindik hedapen fasean

dagoelarik, emaitza urriekin, baina gorantza ari direnak ( ik . 2 .

irudia) .

Ekimen (eta arrakasta) politikoa zabaldu ahala eta jende

gehiagorengana heldu nahi denez, "bigundu" egiten dira

nazionalistari eskatzen zaizkion beharrak, faktorerik inportanteena

lurraldetasuna izatera pasatuz . Linz-ek Europako nazionalismo

periferikoetarako proposatzen duen eredua (primordialismotik

lurraldetasunerantzako aldaketa, alegia) ederki betetzen da Euskal

Herrian (gutxiago, ordea, Katalunian eta Galizian) . 4 ` Elementu

primordialek (hizkuntzak, batez ere) gero eta balore sinboliko eta

sentimentalagoa dute, nazionalismorako eskakizuna lurraldetasunera

laburtuz . Ekimen nazionalistak hizkuntza eta kulturari ekiten die

su eta gar, baina ez dira betebeharrak nazionalistarentzat .

Nazionalismoaren konpromezu mailak daude eta gutxi eskeini nahi

dutenentzat ere badago lekua . Ondorio bezala, jendeari errezago

egiten zaio euskal nazioaren errealitatea onartzea, lurralde

batekin identifikatzea nahikoa bait da . Euskal nazionalismoaren

indarra agirian dago, jendeak Euskadi nazio bezala ulertzen du eta .

°` Hauxe litzateke nazionaïismoen garapena, arrakasta politikoaren arabera (gogoratu
2 .1.4.puntua) : hasieran talde txiki batek elenentu promordialak (arraza, hizkuntza, historia,
erlijioa . . .) iragartzen ditu nazio autokategorizaziorako . Baina populazioak ukatu egiten ditu
argudioak, oro har. Hurrengo fasean ezagunago egingo dira ezaugarriak eta inguruko herrialdeek
ere onartzen dute kategorizazioa . Diferentzia onartzerakoan gatazkak sortzen dira osatu diren
kcmunitateen artean . Azken fasean, aide biak saiatzen dira elementu primordialen inportantzia
gutxitzen eta lurraldetasun printzipioari eusten, gatazkekin amaitu nahiz . Azken pausu hau
nazionalistei ezezik (nazio-estatua eraikitzeko oztopoak gainditzen dira eta) estatuari ere
interesatzen zaio, gatazkaren arriskua baretzeko (1985 :207) .



2 . irudia . Buskal nazionalismoaren sorreraeta ' hedapen malla

denbora eta espazioan zehar



2 .2 .3 . SABINO ARANA ETA EAJ-REN SORRERA

XIX .

	

mendeko

	

azken

	

hamarkadan

	

industrializazioa

geldituezina da Nerbioi aldean eta finkatzen ari da Bizkaiko beste

eskualde batzutan eta Gipuzkoan . Probintzia hauek aberastu egiten

dira, baina aberatsak dira, noski, aberastasun horiek biltzen

dituztenak, langileria miseria gorrian bizi den bitartean .

Inmigrazioa, bestalde, etengabe ari da hazten, ohitura berriak

ekarriz . Industrializazioak erakartzen duen bizimodu berria eraso

moduan sentituko da euskaldunen artean . Sentimentu hauek

foruzaletasunak bideratu nahi zituen, baina huts egin du .

Noraezean, eta defendatzen zuen neutraltasun politikoa bazterturik,

integrismorantza joko du foruzaletasun politiko honek . Utzitako

espazioa karlismoak bete zezakeen, baina urte hauetan formulazio

teoriko berriztatzaile bat agertzen da Bilbon, nazionalismoa, urte

gutxitan foruzale ohi asko batuko dituena . Teorizazioaren

arduraduna eta euskal nazionalismoaren zuzpertzaile sutsua Sabino

Arana da . 43

Bere bizitza laburrean (1865-1903) Aranak aldaketa

sozioekonomiko handiak ezagutu zituen Euskal Herrian, zeintzuek

bere diskurtsuan eragina edukiko bait dute . Politikoki giro

karlistan bizi izan zen haurtzaroan, aitaren konpromezu karlistak

Iparraldean errefuxiatzera eraman zituelarik bera eta bere familia .

Bere nazio formazioan autodidakta izan zen, momnentu hartan nagusi

ziren ikuspegi foruzaledun liburuak irakurriz . Giro horretan eta

iturri horietatik edanda, Arana tradizionalismo eta

foruzaletasunari atxikituko zaie, baina politikoki laster aldatuko

165

93 Aranaz eta hasierako nazionalismo honetaz, ik . besteak beste, Azurmendi (1979), Corcuera
(1979), Kondaño (1985), Larronde (1977) eta Solozabal (1975) .
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ditu bere eritziak . Aranak berak azalduko duenez, karlismoa

baztertzeko arrazoia bere anaia Luisek eman zion eta ordutik

aurrera zerbait berriren bila abiatu zen . 44

Bere lana ulertzeko, beraz, baldintza eta kontestu hauek

hartu behar dira kontutan . Industrializazioak erakarritako

inmigrazioa, urbanizazioa eta tradizioarekiko apurketa agirian

daude XIX . mendearen azken urteotan . Aranak guzti horren

gaitzespena egingo du, aurreko tradizioak kontrajarriz eredu

gisa . 45 Arazoa da tradizio hau nekazal inguruari dagokiola eta

nortasunaren galera hirian ematen da momentu honetan, bertan ematen

bait da mundu bien arteko txokea . Aranaren formulazioa, hortaz,

nekazal sinbologiaz betea egongo da, bi mailatan erabilia . Barrura

begira, batetik, Euskal Herriko beste indar politikoekin lehian,

espazio bat lortzeko . Euskara, erlijioa, folklorea eta abar

erabiltzen dira asmo horrekin . Beste maila kanpora begira agertzen

da, Espainiarekiko diferentzia markatu nahiz . Foruak eta euskal

subiranotasunaren gaia sartzen dira hemen (Heiberg, 1982 :366-368) .

Pertsona bezala, Aranaren ezaugarriak tradizionalismoa eta

integrismo katolikoa izango dira . Tradizionalismoari atxikiturik

euskal ohiturak eta instituzio zaharrak erreibindikatuko ditu,

berauen kontra doana gaitzetsiz, hala politikoki (liberalismoa,

sozialismoa edo karlismoa), nola sozialki (industrializazioa eta

94 Aranaren biografiaz bi sail egin daitezke, laudoriozkoa: Basaldua (1977), Jemein (1977),
Kondaño (1985), eta kritikoa : Corcuera (1979), Larronde (1977) .

15 Atzerantza begiratzea arrunta zafe nazionalismoei, baina ez dezagun ahantz nazionalisn ak
aurrerantza egiteko formula bat aurkezten duela, zeinean iraganak batasunaren adibidea presentazen
bait du. Iraganeko batasunaren izpiritu hori da, bain zuzen ere, berpiztu behar dena eta ez Lege
Zaharrak puntuz puntu, gaurkotzea derrigorrezkoa da eta (ík. II Partido Carlista y los Fueros Vasko-
nabarros . Polémica doctrinal, in Arana 1980 II . tomoa, 1141-1209 orr ., jatorrizko argitalpena
1897koa delarik) .
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bere ondorioak, kapitalismoa barne) . Tradizionalismoari loturik,

bestalde, katolizismoa doa . Izatez, katolizismoa da tradizioaren

ardatza Euskal Herrian . Abertzale izateak katolizismoaren aide

jotzea esan nahi du . Katolizismo horrek industrializazioaren

injustiziak arbuiatzera eramango du, langileen egoeraz begirunea

erakutsiz . Baina beti jarriko ditu aurretik aberriaren beharrak eta

euskal langileez arduratuko da batez ere . Aberriaren aide jotzeko,

azkenik, langileria eta burgesia euskaldunen elkarketa proposatzen

du .

Oinarri hauetan finkaturik, Aranak euskal nazionalismoa

formulatuko du, Euskal Herria nazio historikoa dela argudiatuz,

independientea izan dena eta orain Espainiak menperaturik dagoena .

Euskal nazioaren frogatzat elementu batzu jartzen ditu,

zeintzuetatik inportanteena, esan dugunez, arraza bait da . Baina

baita hizkuntza, instituzioak edo lege propioak ere .

Euskal arraza berezia da munduan ; ez dauka antzekorik .

Nazioaren ezaugarri nagusia da . Arraza galduko balitz euskal

nortasuna eta berezitasuna galduko lirateke . Ez litzateke Euskal

Herririk izango, beste elementuak Corde arren . Elementu hauek

galduta ere, ordea, nahikoa litzateke arraza gordetzea Euskal

Herriak iraun zezan . Arrazaren azpitik hizkuntza gelditzen da .

Mundu osoan berezia dela azpimarratzen da, hemen ere . Euskal

nazioaren beste froga bat da . Bere bakantasuna kontserbatu beharra

dago, arraza bezala, beste hizkuntzekin nahastu Cabe . Arrazak eta

hizkuntzak emaniko berezitasuna historia berezi baten gauzatu da,

bere instituzio eta lege propioekin, ohitura eta nortasun bereziak

sortaraziz . Baina momentu honetan ezaugarri guzti horiek arriskutan

daude . Espainiak instituzioak eta legeak ezabatu ditu, horretarako
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eskubiderik ez zeukalarik . Espainiak Euskal Herria konkistatu du

eta 1839tik aurrera bere menpe dauka . Guzti horren ondorioz, euskal

arraza, hizkuntza eta nortasuna arriskutan daude, denaren erruduna

Espainia dela . Nazionalismoa eratu beharra dago eta independentzia

konkistatu . Hasiera batez Bizkaian zentratzen bada, gero euskal

estatuen konfederazioa proposatuko du .

Aranaren mezuak diferentzia lantzen du, Espainiarekiko

antagonismoa azpimarratuz . Euskaldunak ezaugarri positibo guztiak

biltzen baditu, espainiarrari negatibotasun guztien zama leporatzen

dio . Desberdintasunak eta kontrasteak aukeratuko dituen nazioaren

elementu guztietan bilatuko ditu (ik . Gurruchaga, 1985 :125) .

Ondorioa arrazismoa izango da . Katolikoa izan arren, bere gorroto

guztia zuzenduko dio Espainiari, diferentziak hobeto markatzeko .

Arrazismo honek gaindiezineko oztopoa ipiniko dio lehen inmigrazio

uhinen integrazioari . Denborarekin, hala ere, bigunduz joango da .

Dena den, arrazismoaren kontu honetan, argitu behar da XIX . mendean

nahiko arrunta zela eta ez zela hain txarto ikusia . 46

Teorizazio oso hau gorpuztu ostean, bere anaia Luisekin

has¡ zen gogo guztiz ideia berriak zabaltzen eta horrela egingo

zuen hil arte . Hasierako lanik inbportanteena "Bizkaya por su

independencia" liburua da, zeínean Bizkaiak bere independentzia

gordetzeko izandako lau bataila historiko azaltzen bait dira,

independentziaren proposamena jada formulatuz . Lanean Historia

46 Garai horretako zientzietan ere nonnahi agertzen dira teoria arrazistak, determinismoak
propiziaturik . Garaikidea innerialismoa da, zeinak arrazismoa bait zeraman bere barrean . Europako
estatu aberatsek inperialismoa justifikatuko duten bezala, europar periferiek nazionalisn arrazista
defendatuko dute, baina biak abiatzen dira bide beretik, hau da, arraza batzu besteak baino
prestatuago daude edo azkarragoak dira. Inperialismoak herri atzeratuak kolonizatzeko eskubidea
justifikatzen du horrela eta nazionalismoak atzeratuago den arrazatik bereizteko . Teoría hauek
Mendebaldeko gizartearen sektore guztiek bereganatuko dituzte . Berdin zientziek, zein estatuek,
zein ideologiek (liberalismoak, sozialismoak . .) .



idealizatu egiten da, garaiko foruzaletasunak egiten zuen

bezala . 47 Lan honekin ezaguna egiten hasi zen .,Bere teoriak hobeto

azaltzeko 'Euskalerria Elkarteko r kide batzuk janari batera

gonbidatu zituzten anaia biak, teoriak lasaiago diskutitzeko asmoz .

Larrazabal baserrian eginiko "afari-merienda" hartan, haatik, ez

zen lasaitasuna nagusi izan (ardoaren poderioz agian) eta hondatu

egin zen hurbilketa hau . Arana anaiak, hala ere, talde txiki bat

osatuz joan ziren, momentuz Sotarena baina txikiagoa zena . 1893an

aktibitate handia egon zen nazionalistentzat eta foruzaleentzat .

Gernikako "Sanrokadan ", hurrengo egunetako arazoetan Donostian edo

Nafarroako "Gamazadan" eragite lanari ekin zion Aranak, lehenean

eta hirugarrenean zuzenki parte hartuz, baina oraindik politikoki

ezer eratu gabe .

Lehen eraketa mota laster helduko da, ordea . 1894-7-14ean

"Euskeldun Batzokija" inauguratu zen Bilbon . Orduntxe ere ikurriña

altxatu zen lehenengoz, hasieran Bizkairako pentsatua izan zelarik .

Lehen Batzar Eraikilea 56 bazkidez osatu zen, hiriî burgesia

txikikoak gehienak (hiri artisauak, dependienteak, enplegatuak) .

Batzoki honen bizitza laburra izan zen eta problemaz betea, 1895eko

Irailean Gobernadoreak itxi arte (Corcuera, 1979 :240) .
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Batzokia eratu ondoren, Aranak pausu bat aurrera emateko

momentua heldu dela ikusten du, eraketa politikorako zutabeak

jarriz . 1895eko Uztailaren 31n Bizkaiko Buru Batzarra sortzen da,

Batzokiko 60 bat bazkide bilduz . Data hau EAJren sorrerarenatzat

jotzen badute batzuk, Corcuerak ezetz uste du, BBBak ez bait zuen

" "Bizkaya por su independencia" liburuaren aitzindari hurbilagoa da oraindik 1880an Nafarroan
Olorizek argitaratutako "\ndamentos y defensa de los Fueros" liburua, zeinean here egileak
Aranaren helburu berbera bilatzen bait zuen, baina Nafarroako historian zentraturik kasu honetan,
1512-1841 urteetan, hair zuzen ere (Elorza, 1978-a :61 eta 1978-b :86) .
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afiliaziorik zabaldu (1979 :413) . BBBa komite bat izango da, erdi-

klandestinoa, eta zazpi pertsonak osatua, Sabino Arana buru

delarik . BBBaren helburu nagusia nazionalismoa hedatzea da,

Batzokiko mugak gaindituz . Herrietan eragiteko modua Batzokien

bidez ikusten dute, denekin federazio bat egitea pentsatuz .

Eratze prozesu honen gailurra alderdi nazionalista bat

fundatzea izango zen . Hori 1897ko Urriaren 22an egiten da

Corcueraren ustez (1979 :432) . Data honetan "Asociación Nacionalista

Euskeriana de Bizkaya . Bizkai Batzaŕa" izeneko erakundea fundatzen

da . Afiliatuak oraindik oso gutxi dira eta laster piztuko den

Kubako gerrak areagotu egingo ditu garatzeko zailtasunak,

espainiartasun uhin bat hedatu zen eta . Edozein modutan ere, handik

urte batera, 1898ko Irailean, hauteskunde probintzialetara

presentazen dira lehenengoz eta Sabino Arana hautatua izatea

lortzen dute . Esan beharra dago hauteskunde hauetarako Sotaren

taldearen sostengua eduki zutela, oraindik era informalean izan

bazen ere . Giro baikor honetan, Batzokia berriz irekitzea pentsatu

zen, oraingoan "Centro Vasco" izena eramanaz . 1899ko Apirilaren

23an irekiko zen eta bazkideak mila bat dira honez gero . Gainera,

Bermeon ere zabalduko da laster beste bat . Nazionalismoa hazten eta

hedatzen hasten da, hortaz, emaitzak 1899ko udal hauteskundeetan

nabarituko direlarik . Bubon bost zinegotzi lortu ziren

(zortzitik), baina Bermeon, Mundakan, Basaurin, Lekeition, Getxon

eta beste herri askotan ere lortu ziren (Corcuera, 1979 :458-461) .

Nazionalismoak kontutan hartzeko indar politikoa izatea lortzen du,

beraz . Fase bat amaitzen zen, lehen nazionalismo "hutsarena" dei

genezakeena . Gobernuaren erantzuna errepresioa izan zen eta 1899ko

Irailean elkarteak itxi eta aldizkariak suspenditzen ziren .
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Aurrerantzean nazionalismoak desafio berriei egin behar zien aurre :

alderdiaren zabaltzeari eta estatuaren erasoei .

Arazo biotan erabakiorra izan zen talde berri baten

hurbilketa . Gorago ikusten genuenez (2 .2 .1 .), Euskalerria Elkarteko

sektore batek, Sotak lideratua, hurbiltze saioak egin ditu

hamarkada osoan eta behin Elkartea abandonatu ondoren, nabariagoa

egingo da laguntza, oraindik sortu berria den alderdian ez badira

integratzen eta oraindik ere Aranak espainolistatzat jotzen baditu

ere . Talde hau ez zen izan gai alderdi nazionalista-liberala

osatzeko eta Aranaren lehentasuna onartu behar izan zuen, baina

elkarketa honetara ideia, helburu eta forma berriak aportatu

zituen, sektore berezia osatuz . Alderdiak, honela, jende, materiale

eta zuhurtasun politikoan irabazten zuen, baina Aranak ezin izango

zuen erabateko kontrola eraman aurrerantzean . Orain sortzen diren

sektoreek tirabira historiko bati emango diote hasiera, gaur arte

heldu dena, non Aranak proposaturiko independentziari talde honek

errezago lor daitekeen autonomia kontrajartzen bait dio . Honela

labur litezke bi sektoreok :

. Aranaren sektorea, tradizionalismotik datorrena, baina

integrismo eta karlismoarekin bat ez datorrena . Ideologiaz

kontserbadorea .

. Sotaren sektorea, burgesia ez-monopolistarena . 1876

aurretik jauntxoen liberalismo moderatuari dagokiona eta ostean

Euskalerria Elkarteko sektore bat osatuko duena . Katalandar

burgesiaren ereduari jarrditu nahi diote . Ideologiaz liberalak

(Corcuera, 1979 :583) .
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Sektore

	

bion - elkarketarekin

	

zabaldu

	

egingo

	

da

nazionalismoaren sostengu soziala . Begira dezagun zein den .

Aranaren mezua XIX . mendeko aldaketa sozialak

kaltegarritzat jotzen dituztenei heltzen zaie errezen . Foruen

ezabaketa oraindik gogoratzen da, baina politikoki foruzaletasunak

ez du indar gehiegirik erakutsi . Nazionalismoak formulazio berria

eskeintzen du, foruzaletasuna kontestu berriari hobeto egokituz .

Garapen hau Bilboko hiri klasean ematen da lehendabizi

(enplegatuak, funtzionariak, intelektualak . . .) (Beltza, 1974 . 82) .

Intelektualki prestaturiko jende honek mezu nazionalistaren

zabalpena egingo du, lehenengo inguruan zegoen hiri burgesia txiki

eta ertainari eta, beranduago, nekazal eliteei eta nekazari

arruntei .

Klase ertainak izango dira euskal nazionalismoaren

gidaritza eramango dutenak, baina talde zabal honetan diferentziak

daude, gutxi gora-behera oraintsu ikusitako sektoreekin bat

datozenak :

. Aranaren sektorean ("sabindarrak") lehen momentuko

nazionalistak sartzen dira . Burgesia txikikoak oro har : artisauak,

merkatariak, dendariak, langile kualifikatuak, apezgoa eta

profesionalak . Beranduago nekazariak ere batuzko zaizkie (gogoratu

Bizkaia eta Gipuzkoaz hitz egiten ari garela nazionalismoaren

hasiera honetan) .



. Sotaren sektorea ( "euskalerriacos" deituak hasiera

honetan) . Burgesia ertainekoek (eta handikoak kasu batzutan) osatua

lehen momentu honetan . 48

Nazionalismoak, hortaz, euskal gizartearen espektro zabala

bereganatzen zuen, baina kanpoan sektore inportante bi gelditzen

ziren . Alde batetik, burgesia handia, monopolista, Espainiarekiko

loturak estutzen dabilena eta gero eta espainiarrago sentizen dena .

Hori ezezik, euskal nazionalismoaren arerio amorratua bihurtuko da .

Beste aldetik, langileria inmigratua ere ez da nazionalismora

batzen . Arazoa urruna egiten zaio, baina, gainera, Aranak

defendaturiko nazionalismoak (arrazan oinarritua)guztiz itxiko

dizkio ateak lehen fase honetan . Politikoki eratu zirenean (UGT eta

PSOE batez ere) gogor erasotuko diote nazionalismoari, berau

sozialismoaren areriotzat joz, langileen interesen kontrakoa bait
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zen langileen nazioarteko elkartasuna galerazten zuenguztia .

Nazionalismoa kapitalismoaren tresna bat baino ez

	

zen .49

Nazionalismotik, azkenik, kanpoan ere gelditu ziren inmigratuak

izan gabe ezkerreko jarrerak edo aurrerazaleak defendatu

zituztenak, sozialistak zein liberalak . Nazionalismoaren

arrazismoa, integrismo katolikoa eta tradizionalismoa

inkonpatibleak ziren berauen ideiekin .

'& Asko idatzi da talde honen arrazoiez nazionalismora hurbil zedin . Zio animikoez gain,
foruzaletasunetik bait datoz, arrazoi politiko-ekonomikoak ere amen zeuden, zeren burgesia
monopolistak estatuaren kontrola bait zeukan . Ez- nonopolista zen burgesia honek maniobratzeko
autonania gehiago bilatuko zuen eta bidea nazionalismoan aurkituko zuen . Autonania politikoak
autonomia ekonomiko handiagoa ekarriko zien .

" Errejionalismo guztietatik, berriz, bizkaitarrismoa gorrotagarriena da, atzerakoiena zelako .
Atzerakoikeria eta burgesiaren tresnatzat jotzea izan ziren sozialisten analisien puntu nagusiak,
ere sinplistegian aztertuz batzutan (ik. Solozabal, 1979:88)
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Euskarri sozial honekin eta Euskalerria Elkarteko taldeak

erakarritako ideia eta forma bereziekin, nazionalismoa fase berri

baten sartuko da, zeinean adostasun taktikoa (eta ideologikoa, azken

finean) ez bait da hain homogeneoa . Sabinoren figurak, hala ere,

batasuna mantentzen du, bere gidaritza eztabaidaezina da eta .

Baina Aranak berak bere jokaera aldatuko du fase honetan,

gailurra "garapen espainiarzalea" izango delarik .

"Euskalerriatarrek" estilo berria ekarriko dute, politikoagoa hitz

batez . Lehen militante konbentzituak, hutsak, eskatzen baziren

(horixe zen Aranaren helburua), orain zabalpena bilatzen da,

kalitatean galtzen dena kantitatean irabaziz . Horretarako

beharrezkoa zen jokaera baretzea, aliantzak onartzea eta abar .

Aporte berri asko, errealitatean eta potentzian,

industrializazioari loturik zeudenez, ezin zen lehengo kontrako

jarrera sendoari eutsi . Nekazalzaletasunak, bestalde, oraindik

dirau, baina bigundurik . Orain industrializazioa onuragarria izan

daitekeela onartzen da . Arana diruaren ínportantziaz jabetzen da

eta taktika aldatzen du . Lehen Euskal Hernia desindustrialízatu

behar bazen euskalduntasuna bilatzeko, orain industria euskaldundu

behar da, denbora berrietara egokituz, hemen ere euskalduntasuna

sendotu behar da eta . Aranak aldaketa bat egiten du bere kontzepzio

ideologikoan : arrazismoari uko egin gabe, industríalizazioak

euskaldunen nagusitasuna frogatzen du, espainiar arrazaren aldean

(Corcuera, 1979 :471 ; Solozabal, 1979 :374) .

Aldaketa hauekin hauteskundeetara presentatzen segituko

dute, baina kutsu liberalago batez . Hauteskunde arlo hau, gainera,

"euskalerriatarrek" kontrolatuko dute, prestatuago zeuden eta .

Zerrendetan beraiek agertuko dira ia soilik eta ekintza publikoetan
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irudi lasaiagoa aurkeztuko dute . Aldizkarietan, ostera, sektore

sabindarraren estiloa nagusitzen da . Oro har, nabariak dira

kontzepzio biak ekintza guztietan eta Sabinoren jarrera argia da

oraindik, aldaketa batzu egin arren . Laster, ordea, sekulako

aldaketa proposatu behar du : alderdi espainiarzale bat eraikitzea

(honetaz, ik Corcuera, 1979 eta Larronde, 1977) .

Projektu hau 1902ko Ekainean proposatzen badu ofizialki,

Corcueraren ustez aurretik ere soma zitekeen garapen hori

(1979 :512-514) . 1898-1899tik aurrera, "euskalerriatarrak" batzen

direnetik, jokaera zuhurragoa eramango du Aranak . Zabaltze nahi

horretan, baina, bere projektuaren mugak ezagutuko zituen,

zeintzuak 1902an agiriago ikusiko bait zituen jarraian eman ziren

gertaera batzuren ostean : Centro Vasco-aren erreketa, Kubako

independentzia zela eta Rooselvet-i bidalitako telegramak ekarri

zion kartzelaketa eta, giro berean, Bilboko zinegotzi nazionalisten

suspentsioa .

Kartzelan egonda, eta arazo hauek buruan dituela, "Liga de

Vascos Españolistas" delako projektuaz idatzi zuen La Patria

astekarian, oraindik zurrumurru bezala jasotzen bada ere . Alderdi

berriak bide espainiarzaleari ekin behar zion, nazionalismoa

(independentzizale bezala ulertuz) baztertuz eta Espainiako markoa

onartuz . Espainiako konstituzioa ere onartu behar zen, ondorioz,

eta koordenada horietan ahalik eta autonomiarik zabalena lortzen

ahalegindu . Horretarako, euskaldun guztiei deituko zitzaien,

errestrikziorik gabe, eta, indarra egiteko, beste errejioen

elkartasuna bilatuko zen, Kataluniarena batez ere (ordura arte

guztiz kontrakoa bazen ere) . Dena den, horrek ez zuen esan nahi
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euskaldunak espainiarrak "bihurtzen" zirenik, hori ezina bait zen

arrazaz . Aldaketa, ez nahiez, baizik eta derrigorturik egiten zen .

Aranak konfidantza botua eskatzen zien nazionalistei,

apurka apurka projektua hobeto azaltzeko . Jarraitzaileak oro

deskontzertaturik gelditu ziren, nahiz eta fedea gorde Sabinogan .

"Euskalerrietarren" erreakzioa, aldiz, oso aldekoa izan zen, azken

finean beraien jarreretara hurbiltzen zen eta . Dena dela, sektore

bietako jendea atxikitu zitzaion projektuari, gazte batzu izan

ezik . Hala ere, harrigarriena da, tartean, alderdiak eta Aranak

berak jarrera ortodoxoak defendatzen segituko dutela hurrengo

hilabeteotan . Kanpaina urtebete beranduago amaitzen da . Izenak

bildu dira, baina Aranak oso argitasun autxi eman ditu (ezin

duelako, agian) . Kanpaina amaituta, ez da projektuaz gehiago hitz

egingo, ilunpean geldituko delarik .

Garapen honen azalpena oso eztabaidatua izan da .

Larronderen ustez (1977 :354-356), posibleena aldaketa taktiko bat

da, legalitateak jartzen zituen oztopoak gainditzeko . Sabinok

hilzorian ikusten zuen euskal nortasuna eta nahiago izango du

independentzía politikoari uko egitea, ahalegin horren alde

jotzearren euskal nortasuna gehiago ahultzea baino . Aranak inoiz

ez zuen argitu aldaketa eta bere gaixotasunak . gero eta apartatuago

uzten zuen alderdiaren eguneroko bizitzatik . Bere heriotzean ezer

ez zegoen argi eta sektore biek beren jarrerak justifikatzeko

erabiliko dute, biak Aranagan oinarrituz eta biek bere

jarraitzailetzat joz beraien buruak . Oraindik bizirik zegoela bere

postua betetzeko egingo duen izendapenak ere garapen

espainiarzalea dudan jartzen du, Anjel Zabala hautatuko bait du,

korronte tradizionalistaren defendatzaile sutsua, alegia .
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Aranaren heriotzean, beraz, aurretik zetozen bi sektoreak

mantentzen dira, baina oraingo diferentzia da "euskalerriatarren"

taldeak nazionalistatzat izenda dezakeela bere burua lasai asko,

Aranaren idatziei eutsirik . Horrek ezina egingo du beste sektoreak

bilatuko duen deskalifikazioa, Aranaren idatzietan oinarriturik

ere . Kobertura horrekin sektore biak alderdiaren kontrola

erdiestera abiatuko dira, tirabira hori historian zehar mantenduz .

2 .2 .4 . NAZIONALISMOAREN LEHWN PEDAPENA (1904)

Arana hil ondoko giroa, 1903an, pil-pilean dago

nazionalisten artean, alderdiaren kontrola lortu nahiean .

Lehenengotan sabindarrek lortzen badute, "euskalerriatarren"

sektoreak bere jokabidea markatzen amaituko du, arazoa soluzionatu

gabe utziz, haatik . Horrela, urte gutxitara, berriz agertuko da

tirabira, belaunaldi berriagoen eskutik, alderdiaren erdibiketara

ere helduz . Lehen nazionalismoa Bizkaira (eta Bilbo aidera batez

eré) mugatzen bazen, orain Gipuzkoara ere hedatzen da, azkar asko

gainera, Bizkaian hobeto finkatzen den bitartean . Beste

herrialdeetan, berriz .. oso ekimen txikia dago, industriaren

aktibitatea ere oso laburra bait da . Begira dezagun lehenengo urte

hauetako industri garapena .

Bizkaian burdin meatzen aktibitatea gailurrera heldu da eta

apurka beherantza hasiko da . Hala ere, burdinaren industriak bere

garairik loratsuenak biziko ditu . Mende hasieran Altos Hornos de

Vizcaya sortzen da, siderurgian nagusi bihurtuz . I . Mundu Gerrak,

bestalde, produkzio eskaeren zerrenda luzatuko du, izugarri haziz

diru metaketa . Geografikoki, azkenik, Bizkai osorantza hedatzen da
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ere .

Lehen industriak (paperolak) Bizkaian bezain goiz agertu

arren, Gipuzkoako benetazko industrializazioa Bizkaikoa baino apur

bat beranduago hasten da eta orain lortzen du indartzea eta

hedatzea . Bizkaian industria astuna nagusitzen bada, hemen

dibersifikazio handiagoa dago, arinak ere inportantzia handia

hartuz, Deba aldean batez ere . Horiez gain, sektore berrietan ere

inbertitzen da, Bizkaian bezala : zementua, papera, kimika . . .

Aurreko puntuetan Bizkaiko industrializazioa eta bere

ondorioak ikusi dítugunez, gera gaitezen orain Gipuzkoako

prozesuan . Oro har, Gipuzkoak ez du jarraitzen Bizkaiko eredua .

Azken honetako siderurgia astunak lantegi erraldoiak eta

kontzentrazioa eskatzen bazuen, Gipuzkoan industria txikia eta

lurraldez sakabanatua nagusitzen da . Era honetara, Bizkaiak bizi

izan zituen arazo sozial asko ekidin ahal izango dira, prozesu

orekatuagoa eramanaz . Industrien hazkundea bareago egingo da, lan

indarraren eskaera ere murriztuz . Honela, inmigratuak ez dira

uholdeka etorriko, integrazioa erreztuko da eta arazo urbanoak

txikiagoak izango dira . Ondorioz ere, burruka sozialak gutxiago

izango dira eta jabe-langileen arteko harremanak adiskidetsuagoak

izango dira, jabea langileekin batera arituko delarik lantegian

sarritan .

Diferentzia hauek eragina edukiko dute nazionalismoan . Izan

ere, Gipuzkoako nazionalismoa ez da Bizkaikoa bezain defentsiboa

izango, industrializazioak ez bait du batbateko traumatismorik

17 8
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ekarriko . Lasaitasun honek nazionalismo bareagoa ekarri zuen, etnia

ez bait da hilzori larrian ikusten (Gurrutxaga, 1990 :74) .

Beste herrialdeetan, bitartean, industri aktibitatea -eta

nazionalista- oso geldoa da, aurreko mendearen antzera mantentzen

delarik . Araban eta Nafarroan industria apur bat sortzen da, lehen

sektoreari loturik, gehien bat : jangaiak, kontserbak, ongarri

produkzioa . . . Horiekin batera, zementoa, nekazal makineria eta,

Aiara aldean, beiragintza eta metalurgia . Nazionalismoa, baldintza

hauekin, oso mugatua da . Badaude, egon, eragite fotuak, baina ez

dago hedapenik ez intentsifikaziorik . Araban, Aiaran agertzen da

salbuespenik inportanteena, Bizkaiko industrializazioarekin batera

ulertu behar dena . Gasteizen ere badago aktibitate apur bat, lehen

batzokia 1902an zabaltzen delarik, baina laster itxiko da eta

1907an hasiko da benetan funtzionatzen . 1920ra arte, hala ere, ez

dute emaitza onik lortuko hauteskundeetan . Urte honetan, hiru

zinegotzi atera ziren Gasteizetik ( 1 k . d e Pablo, 1986 eta 1988) .

Nafarroan ere antzera gertatzen da . Gipuzkoarekin muga

egiten duten herri euskaldun batzutan fokuak sortzen dira . Horrez

gain, eta Araban bezala, hiriburuan aktibitatea dago, nahiko

indartsua izango dena . Gero, Lizarran, Gares eta beste herri apur

batzutan ere agertuko dira nazionalistak . Lehen taldea 1903an

agertuko bada, 1912ra arte ez da osatuko, ofizialki, lehen udal

batzarrea, Iruñean . Honekin batera beste hamar udal batzar eraikiko

dira eta horrela mantenduko da (hamaika, alegia) Errepublikara

arte . Ideologikoki, inguru karlistatik ateratako jendea da,

kontserbadorea eta oso katolikoa . Gehien bat, sektore

autonomizalearekin lerratzen dira, sarritan anti-separatismoa

aldarrikatuz, nahiz eta prentsa ofiziala zen "Napartarra"-n
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independentziaren aide agertu artikulu batzu, hasieran batez ere .

1916tik aurrera, ostera, moderatuek kontrol osoa bereganatuko dute,

independentzizaleak isilduz (ik . Martinez-Peñuela, 1989 :52 ta

hur .) .

Iparraldearidagokionez, industriak Bokalen kontzentraturik

segitzen du, aurreko aktibitateei orain kimikoa ere gehitzen

zaielarik . Arrainkontserbak ere lantzen dira Donibane Lohitzunen

eta metalurgia arina Hendaia eta Baionan . Barnekaldean zapatagintza

hasten da finkatzen, Maulen eta Hazparnen batik bat . Nazionalismoa

ez da eratuta agertzen denbora guzti honetan . Itsasaldean, hala

ere, pertsona konkretu batzu nazionalista bezala aritzen dira,

horien artean inportanteena Jean Saint-Pierre (1884-1951), Baionako

Apezpikuaren idazkaria, Ainxubero izenpearekin "Euzkadi"-n idatziko

zuena .

Nazionalismoaren muga hauek, dena dela, ez dute zerikusirik

urte hauetako euskaltzaletasunarekin . Aurreko mendetik datorren

kultur pizkundea mantendu egiten da, lurralde guztietara zabalduta .

Mugimendu hau foruzaletasunarekin loturik indartzen da, euskara,

historia, Foru eta ohitura zaharren ikerketa eta laudorioan

zentratuta batez ere . Aranak formulaturiko nazionalismoak, ostera,

beste behar batzu eskatzen zituen, zientifitaterako grina handituz .

Hala ere, mugimendu hau ez da beti EAJren nazionalismoarekin

identifikatuko . Aitzitik, independeitiente modura arituko dira

gehienetan .

Baina nazionalismoa, esan dugunez, Bizkaia eta Gipuzkoara

mugatuko da, gehien bat . Arana hil ostean, eta Anjel Zabalaren

gidaritzapean, barne eraketa eta hedapenari ekiten dio alderdiak,
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herrialde guztietara zabaltzen saiatuz . Hamar nazionalista baino

gehiago zegoen herrietan ordezkari bat hautatuko da, kontaktuak

estutzeko . Era honetara, 1904ean Bizkaiko hemeretzi ordezkari bildu

ziren . Gipuzkoan ere lau ordezkari bilduko dira . Bilera horietatik

herrialdeko ordezkaria aukeratu zen . Nafarroak ere hautatu zuen

bat .

Hasierako zenbaki apal hauek, haatik, laster handituko

dira . 1908-rako, Bizkaian 37 ordezkari agertzen dira eta Gipuzkoan

40, herrialdeko ordezkari berriak aukeratu behar direnean . 5 a

Deigarria da, noski, Gipuzkoako hedapen azkarra . Lehen taldeak

industriguneetan ematen dira : Errenteri, Donostia, Deba, Bergara,

Arras ate . . .

Alderdiari begira, lehen urte hauetan, 1903-1908, sektore

sabindarrak kontrolatzen du . 1905ean "euskalerriatarren" sektorea

alderdian integratzen da erabatez, tirabirak berpiztuz . Dena den,

alderdia baturik mantentzen da . 1905eko udal hauteskundeetara

presentatzen dira, nahiko emaitza onak lortuz : Bilbon sei

zinegotzi erdiesten dira (hamabitik) eta Gipuzkoan lehen hautatuak

agertzen dira Donostian, Deban eta Zumaian .
5

l Aurreko urteetan

bezala, hauteskundeetarako zerrendak "euskalerriatarren" sektoreak

osatzen ditu gehien bat, prestatuago bait zeuden . Sabindarrek duten

alderdiaren kontrola, horrela, hautatuen artean autonomizaleen

" 1908ko datu hauetan bat datoz Kondafio (1985 :54-60) eta Larronde (1977 :321-322), baina
1904ekoetan Larrondek bost ordezkari aipatzen ditu Gipuzkoatik eta hogei Bizkaitik, Kondafiok bana
gutxiago adieraziz .

11 Urte honetan, 1905, egin ziren hauteskundeetara Liga Foral Autonomista delakoa presentatu
zen Gipuzkoan, enaitza onak lortuz . Liga hau 1904ean sortua zen Donostian, errepublikarrak,
liberalak, karlistak eta katolikoak (baina ez nazionalistak) batuz, zerga batzuren arazoa zela eta.
Bere helburua beste herrialdeetara hedatzea izan zen, baina ez zuten ezer onik lortu Gipuzkoatik
kanpora. 1906an Kontzertu êkonaniko berria negoziatu zenean indarra galtzen hasi zen, bere bi
helburuetako bat beteta gelditzen bait zen, ekonanikoa, bestea konpondu gabe geratzen zelarik,
politikoa alegia (honetaz, ik . Estornes,1990 :69-78) .
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ugalpenak orekatzen du . Egoera tirabiratsu hau 1908an baretzen da

zerbait, sabindarren garaipen berri batekin, baina nolabaiteko

akordiora helduz, teorizazio independentzizale baten atzean joera

errejionalista eramango delarik . 1915etik aurrera, berriz,

autonomizaleek hartuko dute kontrol osoa, hurrengo urteotan

protagonismo nabarira helduz .

Alternantzia hauek kontrol ideologikoan ere nabarituko

dira . Hasierako giroa oraindik Aranarekin lotua dago eta

teorizatzaile independentzizale eta erradikalak dira ugarienak .

Jarraitzaile ortodoxoen artean A . Evangelista Ibero (1873-1909)

aipa daiteke . Kaputxino honek euskal nazionalismoaren azalpen bat

argitaratuko du 1906an ("Ami Vasco") , katezismo modura egitaratua,

galdera-erantzunen bidez . Liburu honetan "lehen Aranaren" ildoari

jarraitzen zaio . Nazionalitatearen ezaugarriak odola, arraza eta

jatorrian zentratzen dira, hizkuntza bigarren mailan gelditzen

delarik . Arrazismo argia dario lan osoari eta, esan bezala,

independentziaren alde agertzen da (Ibero, 1979) .

Baina zabalpen lan hauez gain, alderdian teorizatzaile

bezala gailentzen dena Arana hil osteko lehen urteotan Jose

Arriandiaga dugu (Joala) . Aranaren adiskide eta lankidea izaki,

pisu handia erakutsiko du alderdian, baina oraindik arrazan

oinarrituriko nazionalismoa zurrunegia suertatuko zaio sektore

liberalari . Sektore bien arteko lehen gatazka inportantea 1906an

etorriko da, Kontzertu Ekonomiko berria negoziatzen denean .

Arriandiaga eta sabindarrak, beren ideiekin koherente izanda,

negoziatzearen kontra agertzen dira, Espainiako arazoa zen eta .

Beste sektorea posibilistago agertzen da, ordea, abantaila

ekonomikoak inportanteak bait ziren (itsasuntzigintzan batez ere) .
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Azken jarrera honen aide Engrazio Aranzadi (Kizkitza) eta Luis

Eleizalde azalduko dira, "euskalerriatarren" sektorearekin guztiz

bat etorri ez arren . Teorizatzaile hauek ez dute independentzia

ukatzen, baina azken helburu bezala ulertzen dute, bitartean beste

pausu batzu eman behar direlarik . Tarteko pausu hauetan

"euskalerriatarrekin" batuko dira taktikoki . Sektore hau izango da

hurrengo urteotan nagusituko dena, hain zuzen ere, apurka apurka

independentzia hitza gero eta baztertuago geldituko delarik ( ik .

Elorza, 1978-a :332 ta hur) .

I . Mundu Gerratik aurrera sektore autonomizalearen

nagusitasuna agiriago dago, gutxirako izango bada ere . Urte

hauetan, dakigunez, espainiar eta euskal industriek gorakada bat

ezagutuko dute, itsasuntzigintzan batik bat . Giro honetan

nazionalismoa ere haziko da . 1915ean autonomizaleek agintaritza

eskuratzen dute . Horretarako, ordura arte EBBko burua zen Luis

Arana espulsatu egiten dute beste kide batzurekin batera . Aranaren

espulsiorako arrazoiak asko dira : personalismoa, irregularitateak,

deskalifikazioak, alemaniarzaletasuna eta, bereziki, kontserbatzen

duen eraketa printzipio federaziozalea, zeina oztopo bat bait zen

alderdi modernoagoa eraikitzeko (ik . Garcia Casado/Abad, 1986 ;

Mees, 1990 :126-128) . Izan ere, autonomizaleek jokaera bateratua

bilatuko dute . Dena den, aldaketarik inportanteena helburuei

dagokie, posibilismoari atxikiz eta autonomiaren aldeko apostu

garbia eginaz . 1916an izen berria hartuko da, "Comunión

Nacionalista Vasca", alegia, era honetara nazionalismoaren

koiunturaltasuna azpimarratzen dutelarik . Nazio arazoa denen ardura

denez, denak bildu beharko lirateke nazio helburuak lortzeko .

Hortik izen berria, alderdi interesak denbora batez baztertuz .
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Helburu horiek lortu ostean nazionalismoa desagertu egingo zen eta

alderdi ekimena itzuli .

Sektore autonomizalea aktibo agertzen da urte hauetan,

autonomia lortzeko saio sendo bat eginaz . Autonomiaren asmo honen

atzetik burgesia ez monopolista dago, zeinak ez bait dauka

Madrilekin lotura politikorik, monopolistek bezala . Beren

industrietako produkzioa (altzariak, zerraolak, paperolak,

ehungintza, metalurgia), gainera, euskal merkatura bideratzen da

eta beren langileak bertakoak dira askotan . 1917 aidera krisia

hedatzen da eta burgesia honek askatasun handiagoa erribindikatuko

du bide propioak irekitzeko, baina Espainiako sistema

kapitalistarekin apurtzeko gaitasunik ez duenez, autonomiara

mugatuko ditu erreibindikaziok (Beltza, 1974 :103-108) .

Autonomiaren aide eaiten den kanpainak kalean arrakasta

lortzen du eta aldeko giroa sortzen da . Argi erakusten dute

arrakasta hori 1917-1918ko hauteskundeetan nazionalismoak lortzen

dituen emaitzek, ordura arteko onenak izan ziren eta . Hauteskunde

horietara "Euskal Mankomunitatea " -ren ideia presentatu dute,

katalandarren antzera . Katalandarrek, izan ere, eragin handia dute

urte hauetan . Madriieko Gobernuak qerran eginiko etekinei zerga

berezia jarri nahi dienean (Santiago Alba ministroaren Lege

projektua), burgesia katalandarra, Cambó buru delarik, mugitu

egingo da estatuko beste burgesiak batzeko ezetzaren aide . Baina

harreman hauetatik at, Cambók bere projektu politikoa aurkezteko

profitatzen du . Projektu honetaz hitz egin dezan, prezeski, Euskal

Herrira hurbildu zen hitzaldi batzu ematera (1917an) . Bere

proposamenean Espainia anitza dela baieztatzen du eta aniztasun

horretan Kataluniak eta Euskal Herriak autonomia behar dute, batez
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ere hizkuntza eta kulturan zentratua . Espainiak, bestalde, hazkunde

ekonomikoa beharrezkoa du eta prozesu horretan beharrezkoa da

burgesiaren gidaritza .

Hitzaldiek batbateko erreakzioa eduki zuten Euskal Herrian

eta autonomia-ala-independentzia polemika zaharra berpiztu zuten .

Alderdia kontrolatzen duen sektore posibilistari egokia iruditzen

zaio Cambo-ren proposamena, baina independentzizaleek traiziotzat

joko dute eta hortik aurrera berreratzen hasten dira, gazteriaren

buitzakadarekin . "Aberi" aldizkaria argitaratzen hasiko dira gazte

hauek, pentsakera erradikalaren borazgailua bihurtuz ("aberritar"

bezala ezagutuko zaie, "aberrianos" gaztelaniaz) .

Baina giroak eta hauteskunde emaitzek autonomizaleen aide

jotzen dute momentuz . Ondo dakite, gainera, alderdiaren konstantea

izan den anbiguitatea erabiltzen . Independentziari inoiz ez zaio

ofizialki uko egiten, horrela ortodoxoen kritikak geldiaraziz eta

militante eta hautesleak lasaituz, baina politika guztia

autonomiara abiatzen da . "Euskal Mankomunitatea " -ren projektuaz

gain, zeinak Hego Euskal Herriko lau herrialdeak biltzen bait

zituen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Diputazioek autonomi eskaera

bat ere egiten dute . 1918ko Korteetarako hauteskundeetan, bestalde,

emaitza ederrak lortzen dira : bost diputatu Bizkaian eta,

lehenengoz, bat Gipuzkoan eta bat Nafarroan . Dena dago autonomiaren

aide, baina Madrileko Korteetan trenkaturik gelditzen da prozesua,

jartzen diren oztopo eta atzerapenek momentuko giroa epelduko dute

eta (horixe bilatzen zen, bestalde, Madriletik) . Ilusioa galduta,

1919ko hauteskundeetan nazionalistak jaitsi egin ziren emaitzetan

eta txarrago oraindik, haín ziurra zirudien Bizkaiko Diputazioa

galdu. Porrot honekin eta sortzen ari den krisi ekonomikoarekin,
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posibilisten lehen oldarra amaitzen da . Hurrengo urteotan gero eta

isilago ageriko dira, aberritarren indarrari ezin eutsiz .

Krisi ekonomiko hau ematen denerako Bizkaiak eta Gipuzkoak

lehen industrializazioa eginda dutela esan daiteke . Beste

herrialdeetan, aldiz, nekazal gizartea da nagusi, irla industrial

batzu izan ezik . Krisia baretzeko hiruqarren sektorea bultzatzen

da, baina enpresa handiei loturik sarritan . Merkatari independiente

asko desagertu egingo da orduan . Aldaketa hauetatik, bestalde,

klase ertain bernia sortzen da : burokratak, profesionalak eta

funtzionariak, aide batetik, eta saltzaileak, bulegariak, eta

merkataritzaremplegatuak, bestetik . Gehien bat, nazionalistak

izango dira . Hasieran aurreko urteotako autonomiaren aldeko

mugimenduari eutsiko diote, posible ikusten bait zen, baina porrot

eqiten duenean moderatuei zuzenduko dizkiete kritikak, arlo

sozialera ere zabaldurik, oligarkiarekiko harremanak gaitzetsiz eta

langileen eskubideak eskuratzeko gogoa agertaraziz (Ortzi,

1975 :167-168) .

Nekazal ingurua ere nazionalista bihurtzen ari da urte

hauetan Bizkaian eta Gipuzkoan . Sektorearen problematika ikusten

eta ulertzen hasten direnean, hiri ingurutik zetozen teorizatzaile

nazionalistek lehen ideia idilikoak baztertu beharko dituzte .

Baserriak eta nekazal munduak euskalduntasunaren gordailua izaten

jarraituko dute maila teorikoan, baina maila praktikoan arazo

sozialei aurre egin beharko zaie, nekazal elkarteak sortuz,

laguntzak erdietsiz, aseguruak bultzatuz eta abar (ik . Elorza,

1978-a :3 .kap .) .



Aldaketa hauekin eta 1919an autonomi

hauteskundeetan eskuratu diren porrotekin, indarrak parekatzen

hasten dira berriz bi sektore historikoen artean :
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saioetan eta

Moderatuak : posibilistak (autonomizaleak) . E . Aranzadi

eta Eleizalde dira teorizatzailerik ezagunenak . Aparatoa

kontrolatzen dute . "Euzkadi" egunkarian plazaratzen dute beren

eritizia .

. Erradikalak : intransijenteak (independentzizaleak) .

Gazteei mende hasierako sabindarrak batzen zaizkie . Lehenen artean

Eli Gallastegi eta Manu Egileor dira ezagunenak ; bigarrenen artean,

Luis Arana eta Anjel Zabala . Eritzia "Abeŕi" aldizkarian

agertarazten dute .

Kontraesanak laster azaltzen dira . Aberrikoek programa

independentzizaleari ekiten dioten bitartean, Nafarroako taldeak

guztiz kontra agertzen dira . Bizkaian kazeta polemika bat pizten

da "Euzkadi" egunkarian Eleizalde eta Manu Egileorren artean .

Batzokien artean kontrola lortzeko burrukak ematen dira (Elorza

1978-a : 367 ta hur .). Egoera larriaren aurrean, EBBak disidenteak

espulsatzen ditu : Gallastegi, Egileor, Gaztedi batzu, udal batza

batzu . . . Espulsatuen erantzuna alderdia berfundatzea izango da,

192lean, PNV izena berriro hartuz . Berauekin batera sabindar

zaharrak bilduko dira . Indarrik handiena Bilbo aldean edukiko dute,

baina, oro har, Bizkaian eta Gipuzkoan nahiko indar gutxi lortuko

dute .

Alderdi berri honek sentsibilitate handiagoa agertuko du

arazo sozialekiko . Sarritan jarrera anti-kapitalistak defendatuko

dituzte, baina ikuspegi idealista batetik, sozialista izan gabe .
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Ez daude, esate baterako, jabego pribatuaren aurka edo industria

txikien aurka . Ugazabei kritikatzen diete, baina batez ere

euskaldunon arteko batasuna apurtzen dutelako, klase interesak

aurretik jarriz eta orden tradizionala apurtuz . Horrez gain, anti-

inperialistak izango dira, Marokkoko gerra salatuz (marokiarrak

goraipatuz) . Estatu barruan, Katalunia eta Galiziako elkartasuna

bilatu zuten, ez Cambáren proposamenari eutsiz, noski, baizik eta

bakoitzaren independentzia lortzeko . Asmo horrekin "Galeuzca"

bultzatu zuten . Euskadin, azkenik, mugimendua zabaltzeko ahaleginak

egin zituzten, sektore gehiagotara heldu nahiz . Horrela sortu ziren

"Emakume Abertzale Batza" edo Mendigoizaleen Federazioa, biak Eli

Gallastegiren bultzadapean (ik . Elorza, 1978-a :379 ta hur .) .

Aktibitate hau, hala ere, isildu eqingo da Primo de Rivera-

ren diktadurapean . Errepresioak (Gallastegi atzerrira doa, Egileor

kartzelara, aldizkari eta egoitza asko itxi egiten dira . . . .) eta

ezer lortzeko perspektiba faltak mugimendua geldituko dute, baina,

ordean, sektore bien arteko diferentziak ezabatuko dira

denborarekin, diktadura amaitzean berbatuketa propiziatuz .

2 .2 .5 . NAZIONALISMOAREN BIGARREN HEDAPENA (1930)

Primo de Rivera.ren diktadura amaitzen denean aktibitate

politikoa itzultzen da . Normaltasun hau egoera ekonomiko negatibo

baten emango da, Errepublikaren denbora osoan mantenduko dena,

egoneza soziala erakarriz . Errepublikan lortzen diren soldata

igoera eta abantaila sozialak, gainera, Bizkaiko enpresari handien

kalterako izango dira, bizitza mailaren igoerak ekarri zuen

gastuaren altxapenak ez bait zuen eraginik izan beren produktuetan
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(ekipo ondasunak, gehien bat), Katalunian gertatu zen bezala

(ehungintzan zentratzen zena) . Burgesia monopolistak urte zailak

iragaten ditu eta bere nazionalismo espainiarrari eutsiko dio .

Euskal burgesia txikiak, ordea, diferentziak markatzeko aprobetxatu

nahi du, euskal nazionalismoari eutsiz berriz ere . Aktibitate

politikoa liberalizatzen denean, hortaz, nazionalismoa berriz

batzeko momentua heldu dela pentsatzen da .

Batzeko prozesua 1930ean ematen da . Lehen kontaktuetan

adostasun osoa erakusten da batzeko beharrean, baina diferentziak

daude alderdiaren ereduan, ezen batzuek batuketa hutsa proposatzen

duten bitartean, lehengo ereduari jarraituz, besteek alderdi

eraberritu eta gaurkotua egiteko momentua dela diote . Azken

hauentzat Foruen erreibindikazioa zaharkitua daqo, beren izpiritua

gorde arren, eta alderdiak akonfesionala izan behar du . Proposamen

hau aurreratuegia zen orduko militanteentzat eta ez zuen ia

oihartzunik erdietsi . Bere eusleek EAE-ANV fundatuko dute handik

lasterrera .

Berriz PNV izena hartuko duen alderdiaren oinarrian, ordea,

Aranaren ideologia klasikoa ageriko da (Jaungoikoa eta Leqe

Zaharrak printzipioan laburtzen dena), talde berriztatzaileak

proposatzen zuenaren alderantzizkoa . Oraingoan sektore sabindarra

agertzen da garaile . Izatez, eurak izan dira prozesua gidatu

dutenak ., sektore posibilista oso ilunduta gelditu bait da

diktaduraren ostean . Aberritar izandakoak dira alderdian pisua

hartzen dutenak (Manu Egileor edo Zeferino Jemein batez ere),

atzean "Juventud Vasca" Bilboko taldearen sostengua dutela (ik .

Elorza, 1978-a :411-416) . Baina jende honek ez du erakutsiko lehengo

erradikaltasuna, beste sektorearekiko kontaktuan baretu egingo da
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eta . Denborarekin, beraz, beste sektorearen eragina hedatuko da .

Honela, independentziari eusten zaio teorian, baina politika

gradualista eta posibilistari atxikituz, gehiago oraindik

autonomiaren aldeko mugimendu berria sortuko denean . Katolizismoari

eusten zaio ere, baina integrismoa baztertuz . Sozialki

kapitalismoaren gehiegikeriak salatzen dira oraindik (Aberrik

egiten zuen bezala) , baina jabego pribatuaren laudorioa egiten da .

Aipagarria da, bestalde, 1933ko estatutuetan ez dela aurrerantzean

euskal abizenik e*ijituko (lautik bat zen aurretik), hamar urtez

Euskal Herria' finkatua izatea nahikoa izango delarik . Joera,

beraz, moderatu egiten da fase berri honetan . Ondorioa betikoa

izango da, laster azalduko bait dira talde erradikalak .

Alderdiaren oinarri soziala "nekazariak, arrantzaleak,

administrariak, langile euskaldunak, apaizak, burgesia industrial

txikia eta profesionalak ", dira osatzen dutenak, azken bi hauek

izaki koadro gidariak eskiintzen dituztenak (Ortzi, 1975 :175) .

Eraketa aldetik oso aktiboak izango dira, ekintza kulturalak

bultzatuz . Aktibitate honek eta autonomiaren itxaropenak

hauteskunde emaitza onak lortzera eramango dute alderdia, hedapen

berri bat ezagutuko duelarik . Udal batzarreak ugaldu egiten dira

berriz . 1930eko batuketa bilerara 124 udal batzarre doaz : 53

Bizkaitik, 45 Gipuzkoatik, 25 Nafarroatik eta 1 Arabatik

(Gasteizekoa) (de la Granja, 1986 :50-51) . 1932rako, berriz,

hauteskundeak pasatu dira eta nazionalismoa garaile irten da . Urte

honetan 238 dira honez gero udal-batzarreak : 90 Bizkaitik, 65

Gipuzkoatik, 76 Nafarroatik eta 7 Arabatik . 52 Hala ere, argitu

beharra dago nahikoa dela hiru partaide biltzea udal batzarrea

osatzeko (Letamendia, 1987 :127) . (ik . 1 . koadroa) .

52 1932ko Abenduaren 4,eko EAJko Nazio Batzarrean 10 dira (de Pablo, 1985 :120, 10 . charra) .
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Ikusten denez, Bizkaia eta Gipuzkoa dira oraindik

nazionalismoaren sostengua . Nafarroan hazten ari da (baina kontutan

hartu behar da udalerri kopuruz beste herrialdeak baino hiru bider

handiagoa dela) eta Araban oso ahula da oraindino, baina laster

haziko da eta 1933tik aurrera herrialdeko hegoaldera ere hedatuko

da . Tartean, Ipar Euskal Herrian lehen eraketa agertzen da,

alderdirik azaldu ez arren . Izan ere, 1934ean Aintzina sortzen da,

izen bereko aldizkariaren inguruan bildurik . Aldizkaria 1937ra arte

argitaratu zen . Talde bezala inspirazío burgesa dute, ideologia

demokristauduna eta nazionalismo moderatuaren defendatzaileak .

Azken arlo honetan EAJren sinpatizanteak izango dira . Politikoki,

hala ere, oso indar gutxí edukiko dute eta 1936ko hauteskundeetan

botua eskubiari ematea eskatu zuten (sozialismoaren kontrako

sutsuak bait ziren) .

Hegoaldeko nazionalismora itzuliz, autonomi projektu berria

izango da nazionalismo moderatuaren apostua Errepublikaren garai

osoan . Oinarritzat Euzko Ikaskuntzak presentaturiko projektua

hártuko da . 5 3 Aldaketa batzu egín zitzaizkion Lizarran ospaturiko

udalen bileran, zeinean ezkerrak falta izan bait zuen, EAJ izaki

talde eragailea . Ordutik aurrera "Lizarrako Estatutua" izena hartu

zuen projektu eraberritu honek . Aldaketa hauek Eusko

Ikaskuntzarenak zeukan oreka apurtu zuten, esku#aárantza lerratuz .

Era honetara onartezina bihurtu zen ezkerrekoentzat eta beste

projektu batzu has¡ ziren bultzatzen, interes desberdinen arabera .

Ezkerraren sostengua galdurik, Lizarrako Estatutuak oztopo berriak

aurkituko zituen Madrileko Korteetan, ezkerrak kontrolatzen

sa Euzko Ikaskuntza 1919tik ari zen Autonaniaz arduratzen. Horretaz Ihardunaldi batzu eratzea
pentsatu zuen, baina 1924ean konbokatu zituenean Primo de Riveraren diktadurak galerazi zituen .
1930etik aurrera berriz ekingo dio ihardunaldien asmo zaharrari, Bergaran ospatuz azkenean . Bertatik
Autonomi Prolektua idazteko lehen ekimena sortuko zen (Eusko Ikaskuntza eta Autonania gaiaz, ik .
Estornes, 1990)
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zituenak . Oneritzia lortzeko aldaketa berriak egin zitzaizkion,

baina orduan eskubiarekin has¡ ziren arazoak . Nafarroako

udalerriek, azkenean, ezetz esango diote, prozesua berriz

atzeratuz . Hiru Probintzientzat eginiko bermoldapena, haatik,

eskubiak kontrolaturiko Rorteen interes ezean galduko da . 1936ra

arte itxaron beharko da . Urte honetan eginiko hauteskundeetan

EAJren emaitzak aurrekoetan baino kaxkarragoak dira eta Nafarroan

eta Araban ez du ezer lortuko, tradizionalismoaren eskuetan

geldituz . Hala ere, eskubiarekiko loturak aaldurik, ezkerrak

nazionalismoaren erreibindikazioa bereganatuko du oraingoan,

prozesua azkartuz . Gerra pizten denerako projektua aprobatzeko

prest zegoen eta horrela egingo da Korteen aro berrian, baina

beste kontestu baten honez gero .

EAJk apostu gogorra egin zuen autonomiaren aide, momentuz

sektore independentzizalea isildu araziz . Baina 1917-1918an gertatu

zen bezala, porrotak sektore honen kritikak biderkatuko ditu .

Alderdi berria eraikitzea erabaki duen EAE-ANV,ordea, autonomiaren

aide arituko da jo eta ke . Ikus ditzagun bi talde hauek .

EAE-ANV (Euzko Abertzale Ekintza- Acción Nacionalista Vasca)

1930eko batuketara projektu berriztatzailea eramango duen taldeak

osaturik dago orokorrean . 54 Beren proposamena atzera botatzen

denean, aide egingo dute eta egun batzu beranduaao, Azaroaren

30ean, alderdi berria fundatu Bilbon . Asmo orokorra alderdi moderno

bat egitea

	

zen,

	

liberala,

	

akonfesionala,

	

demokrata

	

eta

" EAEri buruz, ik. Elorza (1978:415 ta hur.) eta batez ere, de la Granja (1986) . EAE eta

Autonomiaz, ik. Estornes (1990) .
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errepublikazalea . 55 Oro har, zentroezkerrekoa dela esan daiteke .

Hedapenez txikia izango da, Bilbo aldean kontzentratuz bere

indarrik handiena (Barakaldon batik bat) eta indar gutxikoa

gainerako Bizkaian eta Gipuzkoan . Araban eta Nafarroan, azkenik,ez

dute ia ezer lortuko . Sostengu sozialari begira, hiri burgesia

txikikoak izango dira bere liderrak eta industriguneak beren giro

naturala, nekazal euskarririk ez zutela lortu . Dudarik ez,

alderdiak iragartzen zuen akonfesionalismoa oztopo bat zen nekazal

inguruetangaratzeko . Hiri ingurua, bestalde, berezkoagoa

bazitzaion, ez zuen espazio politikorik erdietsi orduko

konfiqurazio politikoan : errepublikazaleek burgesiaren sostengua

zuten ; sozialistek, herri masena eta EAJk, azkenik, espazio

nazionalista betetzen zuen . Denen elkarketa izan nahi zuen EAE,

beraz, oso mugaturik gelditu zen .

EAEk balore tradizionalen berrikuspena proposatzen du,

Sabinoren inportantzia aitortu arren . Euskal nortasuna bultzatu

nahi da eta euskal autogobernua eskatu, baina bide posibilistari

eutsi gura diote, Espainiarekiko loturak onartuz eta espainiar

alderdiekin lan egiteko prest egonaz (errepublikazale eta

sozialistekin, alegia) . Foruen berreskurapena ez da aipatzen eta

arrazismoa gaitzetsi egiten da . Euskadi Espainia federatu baten

barruan proposatzen da . Euskadi konfederala ukatu egiten da,

bestalde, baturik ulertuz . Sozialki antikapitalistak dira, baina

ez sozialistak .

Premisa hauekin autonomiaren aide jo zuen, lan eskerga

eginaz, Eusko Ikaskuntzaren projektuarekin lehenengo eta, pero,

'° EAErena ez da izango lehen projektua alderdi nazionalista liberala eraikitzeko, baina bai
gauzatu zen bakarra, here aurrekoek (Partido Nacionalista Liberal Vasco, Partido Republicano
Nacionalista Vasco eta abar) ez bait zuten eraketa minimorik lortu .
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alderdien jarrerak hurbildu nahiean . Baina ezkerraren euspena ez

zuenez lortu, EAJrantza mugituko da beranduago . Aldaketa horrek,

hala ere, hauteskunde emaitza txarrak ekarriko dizkio . 1934etik

aurrera bi joera nabarmenduko dira . Bata hasierakoa : zentrokoa,

moderatua eta sozialki definitu gabe . Bestea, berria :

ezkertiarragoa eta sozialki erradikalagoa . Azken hau izango-da

nagusituko dena 1935etik aurrera . Fundatzaileek aide egingo dute

orduan . Hurrengo urteetan, hala ere, ez zuen hobakuntzarik lortuko .

Paradoxa bada ere, EAEren projektu politikoa EAJk bereganatu eta

praktikara eramango du, arrakastaz, urte batzu beranduago, erlijio

zama astuna arinduz eta inmigranteak integratu guraz - , de la Granja-
3

k dioenez (1986 :612-618) .

Autonomiaren aldeko jarrerak eta beharrezkoa egingo den

alderdi estatalekiko lankidetzak desbideratu egiten zituzten EAJ

eta EAE bide nazionalistatik, independentzizaleen ustez . Lehen

momentuko giro beroa pasatuko denean eta autonomi bideak aurkituko

dituen oztopoak (atzerapenak, Nafarroako desbinkulazioa . . . .)

agerian gelditzen direnean, berriz hasiko da sektore sabindar-

independentzizalea indarra hartzen . Berriz ere gazteak izango dira

lerro ofizialaren kontra asaldatuko direnak . Lehen "Aberri"

inguruan bildu baziren, orain "Yagi-Yagi" aldizkariaren inguruan

egingo dute eta izen horrekin ezagutuko zaie . Eusleak Mendigoizale

taldeak izango dira eta buruan Eli Gallastegi agertzen da, berriro

ere, Aberri zaharreko beste buru batzu EAJren joerari eusten zioten

bitartean . Talde honen abantailarik handiena, beti bezala, bere

aktibotasuna da . Nahiko indar lortuko dute, alderdiaren BBBrako

hautatuak izatea erdietsiz (Luis Arana eta Eli Gallastegi) 1932an .

Kalea eragiten saiatzen dira, lehen Aberri Eguna ospatuz edo

ekitaldi kultural edo partidistak eratuz .
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Ideologikoki, ortodoxia sabindarraren jarraitzaileak dira

jagi-jagiak, independentzia lortzeko nazio frontea osatzearen

aldekoak . Kapitalismo espainiarraren kontrakoak, baina industria

txikiaren aide agertuz . Langileen egoeraz arduratuak, baina

sozialismoaren kontrakoak . Arlo batzutan arrazista bezala jotzen

dute, baina kanpokoei euskalduntzeko aukera emanaz . Gutxi gora-

behera, Aberrikoen ideologia mantentzen da, ikusten denez (Elorza,

1978-a :443 ta hur .) .

Dena den, jagi-jagi hauek ez dute aberritarrek beste indar

izango eta, gainera, urte hauetako EAJ ez dago aurreko hamarkadako

Komunio Nazionalista bezain ankilosaturik . Aitzitik, oso aktibo ere

agertzen dira eta gazte askorekin . Jagi-jagiek ez dute, horrela,

eragin erabakiorrik erdietsiko eta Bilbo aidera mugatuko dira,

alderdiak zabalpenari ekiten dion bitartean .

Gerra pizten denean, Gstatutua aprobatu gabe dago,

bideratuta egon arren . Jagi-jagiek gerran parterik ez hartzea

defendatzen dute, sabindarren ohizko argudioari atxikiz,

euskaidunon arazoa ez dela, alegia . Eritzi berekoak izango dira

sabindar zaharrak, Luis Arana edo Anjel Zabala bezala . Alderdiak,

ostera, Errepublikaren legalitatea defendatuko du . Urriaren seian

Estatutua onartzen da eta kontzentrazio gobernu bat osatzen da, non

EAJk gehiengoa bait dauka . Gerrako egoera bereziak isolatuta utziko

du Euskal herria, Madrileko agintea bigunduz eta Autonomiaren

gezurrezko irudi bat eskainiz, zeuzkanak baino konpetentziahandiago

eta gehiago hartuz .



Gerraosteko nazionalismoa atzerrian .

Nazionalisten independentzi ametsa gerra galtzeak zapuztuko

du, baina ilusioa ez da galtzen, laburrerako izango dela uste da

eta . 56 EAJ eta Euzko Gobernua Ipar Euskal Herrira pasatzen dira,

non ez bait dira oso ongi hartuak . Hala ere, eratu egin ziren

frantziar gobernuaren tolerantziapean . II . Mundu Gerran zailtasunak

aurkituko zituzten, haatik, nazien kontrako jarerera aarbia hartu

zuten eta . Batzu Ameriketara joango dira, baina beste askok Vichi-

ko Gobernuaren arrepresioa pairatuko dute . Zailtasun hauek, dena

den, gerra honetan somatzen duten aldeko abagaduneak leuntzen ditu,

zeren, uste den bezala, gerra aliatuek irabazten badute, Franco-ren

Errejimena Ardatzekoekin butera ezabatzea itxaroten dute . Hori dela

eta, Euzko Gobernuaren ekimena oso intentsoa da, gobernu europar

eta estatubatuarraren euspena erdietsi nahiz . Era horretara

prestigio handiagoa lortuko du Errepublikak baino, EAJren

kristautasuna berma handiagoa bait da Europan Errepublikako

sozialista eta komunisten erradikaltasuna baino . Urte hauetan,

hortaz, jokaera librea eramango du Euzko Gobernuak, Madrileko

legalitateaz aipamenik egin gabe eta Estatutuaren markotik

urrunduz . Guzti horren adibidea Irujoren "Euzkadiko Nazio

Kontseilua" da .

Agirre hilabete batzuz desagertu delarik eta lehendakariren

faltan, beraz, Irujok Euzkadiko Nazio Kontseilua sortzen du

Londresen 1940ko Uztaílean, Kontseilu honen bidez, Irujok inglesen

sostengua bilatzen du Behinbehineko Gobernu bat osatzeko gerra

penintsulara hedatzen bada, zeina ziurtzat jotzen bait zen orduan .

Projektua ez da horretara mugatzen, pentsatuago dago eta .

'b Gerraosteaz, ik . Beltza (1977) eta Gonzalez Portilla/Garmendia (1988) .
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Konstituziorako Aurreprojektu bat idazten da, gerran parte hartzeko

batailoi bat osatu eta akordio batera heltzen da batailoi hori

Frantziar Armadan integratu dadin, De Gaulle-ren agintepean .

Mugimendu hauekin, Irujok posizio on bat bilatu nahi du gerra

amaierarako, ezen aliatuek irabaziez gero naziek okupaturiko beste

herrien statusa eskatuko zen eta, gainera, batailoarekin, gerrako

partaide bezala agertuko ziren, Euzko Gobernuaren eragina handituz

Iberiar Konfederazioa edo independentzia erreibindikatzeko .

Baina plangintza guztia lehen baldintzatik apurtzen da,

gerra ez bait zen penintsulara pasatu (britaniarrei, gainera, ez

zitzaien interesatzen, Afrikako frontea hobeto defendatzeko) .

Agirre agertuko denean, bestalde, ez zaio gustukoa irudituko

projektua, britainiarrez ez bait da asko fidatzen (berak EEBBen

laguntza bilatzen du) . Nazio Kontseilua, hortaz, hilik geratuko da

(ik . Gonzalez Portilla/Garmendia, 1988 :143-146) .

Penintsulara heldu ez arren, gerra amaituta espainiar

arazoa laster konponduko zela pentsatuko dute nazionalistek . Asmo
G

horrekin beti eta posizio onak bilatuz, Euzko Wobernuak New

Yorketik Pansera eramaten du bere egoitza . Lurralde

erreibindikazioak, honez gero, baretu egin dira . Sektore

posibilistaren ohizko erizpideak itzultzen dira . Oraingo helburua

Errepublikako autonomia ziurtatzea da . Horretarako Konstituzioa

eta Estatutua onartzen dira publikoki berriz eta Euzko Gobernua

zuzpertu (1946an Gobernua berreratzen da, Baionako Itunaren bidez) .

Ekimen politikoa Nazio Batuetan zentratzen da, espainiar gobernu

demokratiko eta legitimo bakarra Errepublikarena dela aldarrikatuz

eta Franco-ren errejimenaren gaitzespena bilatuz . Baina orain

aldaketa bat agertzen da, barrukaldean ere eragíte kanpainak
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bultzatzen bait dira, nazioarteko oihartzuna erdietsi nahiz eta

Euzko Gobernuak herriaren sostengua duela frogatuz . Bide

diplomatikoak, beraz, barruko erresistentzia erabiliko du

aurrerantzean .

Taktika berri honen frogarik nabarmenena 1947ko Maiatzaren

Leheneko Greba Orokorrerako deialdia da, non helburu politikoa

sufritzen ari den egoneza sozialarekin batzen bait da . Dena den,

greba guztiz politikoa izango da, nahiko arrakasta lortuz Bizkaian .

Egun baterako konbokatua izan arren, hurrengo egunetan beste

lantegi askotara hedatu zen Bizkaian eta Eibar, Arrasate eta

Bergara aldean . Gainontzeko Gipuzkoan, Nafarroan eta Araban ez du,

ordea, erreperkusiorik edukiko, salbuespenen bat izan ezik .

Errepresioak greba luzatu zuen, gainera . Maiatzaren 8an Agirrek

amaitzeko agindua emango du, nazioarteko helburuak lortutzat ematen"

bait dira . Barrukaldean, aldiz, errepresioa oso gogorra izan zen

eta langile eraketa deuseztaturik gelditzen da .

Arrakasta hau lortu arren, nazioarteko egoera gero eta

okerrago jartzen da nazionalisten interesetarako . Agirrerekin, EAJk

EEBBen aldeko apostua egin du, ikusi dugunez . Ideologikoki ere

guztiz identifikatzen dira, baina Mundu Gerraren ostean

gaindiezineko oztopo bat azalduko da ipini duten konfidantza

bihurritu dadin . Izan ere, "Truman doktrinak" beste era batera

aztertuko du mundu ikuspegia, non Franco-ren antikomunismoa tresna

probetxagarria bilakatzen bait da . EAJk antikomunismo frogak eman

beharra edukiko du, PSOEk bezala . Azken honen eraginaz, Euzko

Gobernuak Euskadiko Partidu Komunista espulsatzen du Gobernuaren

konposiziotik ("euskaldun guztion batasuna" apurtu arren, aurreko

urteetan aldarrikatzea gogokoa zutenez) .
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EEBBek, hala ere, Francoren aldeko apostua egingo dutela

ikusten da . Guzti honek porrot sentimentua sortarazten du EAJ

barruan . Agirreren figura ere, EEBBekin hain identifikatua egon

dena, itzaltzen hasten da . Amets independentzizaleak ezezik,

autonomia zabal bat lortzeko asmoak ere lurperatzen dira eta prest

agertzen dira autonomia mailarik baxuena ere onartzera, Prieto

zuzentzen ari den monarkikoekiko operazioan, adibidez . Franco-ren

errejimena botatzea bihurtzen da helburua, bere kontrako guztiei

dei eginaz (errepublikazale, monarkiko, karlista, Armada

demokratikoa . . .) munduari erakusteko (EEBBei, alegia) "gerra

hotzean" Francok bete lezakeen papera aukera demokratiko batek ere

bete lezakeela, "arrisku" komunista ekidinaz eta, gainera,

herriaren sostenquarekin .

Euskarri hau erakusteko greba orokor batera konbokatuko du

1951ko Apirilean . Herriaren egoneza profitaturik, estatu mailan ere

konbokatzeko ahaleginak egingo ditu, baina ezina izango da .

Azkenean, Nafarroara ere ez da luzatuko deialdia, Hego Euskal

Herriko beste hiru herrialdeetara mugaturik . Grebatik erreferentzia

politikoak baztertu ziren, batuagoa izan zedin . Araban ia eraginik

ez bazuen lortu, Bizkaian eta Gipuzkoan arrakastatsua suertatu zen .

Errepresioa, bestalde, 1947an baino apalagoa izango da, Francok ez

bait du EEBBen haserrea piztu nahi . EAJk berriz aprobetxatuko du

greba nazioarteko oihartzuna emateko . Bere eritzian grebaren

antifrankismo eta antikomunismoak frankismoaren ahultasuna

erakusten zuten, "beharrezkoa" ez zela azpimarratuz . Hala ere, saio

guzti hauek hutsak erakutsiko dira : EEBBek Francori emango diote

sostengua, laguntza ekonomikoarekin hasiz ; Euzko Gobernuak Parisen

zeukan egoitza galdu egingo da ; 1954ean Frantziak "Radio Euzkadi"

itxiko du . . . Desanimoa nagusitzen da eta ekimen politikoa galdu .
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Aurrerantzean Euzko Gobernuak ez du ekimen hori berreskuratuko eta

nazionalismoaren pisua barrukaldera mugitzen da, non aktibitate

politikoa ahuldurik ere bait dago, desilusioak jabeturik . Aurreko

urte gogorren ondoren irtenbiderik ez da ikusten . Izan ere,

barrukaldean gogorra izan da egoera .

Gerraosteko nazionalismoa barrukaldean .

Francoren errejimenak aldsketa politikoa ekartzeaz gain,

ekonomikoa ere erakarriko du, nahita arlo batzutan eta egoerak

horrela bultzatuta beste batzutan . Errepublikako urteak negatiboak

izan baziren, ekipo ondasunetan espezializaturik zegoen Bizkaiko

siderurgiarentzat dena aldatuko da orain, soldaten jaitsierak

posible egingo bait du berriz metaketa, Bizkaiko burgesiak etekin

ederrak egingo dituelarik . Siderurgia, untzigintza, makina-

erreminta, industria kimikoak eta abar, haz¡ egingo dira urte

hauetan . Beste sektore batzurentzat, haatik, garai txarrak dira,

meagintzarentzat batez ere, Mundu Gerrak esportatzeko bidea itxi

dio eta .

Herriarentzat ere garai txarrak dira . Gosea nagusitzen da

eta produktu asko, gainera, merkatu beltzean erosi behar dira .

Soldatak jaitsi egiten dira, gehiena jatekoari dedikatu behar

zaiolarik . Dagoen eskasiak prezioak igon araziko ditu, bestalde .

Adibide bat ipintzearren, 1936ko 100 indizea hartuta, 1947rako

Bilbon prezioak 593,3ra igon dira ofizialki eta 1033,4ra merkatu

beltzean . Tartean, ordea, batazbesteko soldata 136ean gelditu da

(Gonzalez Portilla/Garmendia, 1988 :182) . Egoera honen kontrako

eraketa oso zaila izango da lehen urte hauetan, jenderik

prestatuena hila, atzerrian, kartzelan edo langabezi behartuan dago
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eta . Dena den, 1946rako langile burrukak hasiko dira, diru

erreibindikazioetan zentraturik . 1947ko greba ondoko errepresioa,

hala ere, kolpe bat izan zen estruktürazio honentzat .

Garai txarrak dira, azkenik, nazionalismoarentzat, bere

partaideek errepresio latza jasan beharko bait dute gerra ostean :

sinboloak debekatu egiten dira, euskalduntasuna aldarrikatzea

arriskutsua da eta, oro har, beldurra eta nekearen batuketak

atzeratu arazi egiten dio . Koadroak, bestalde, atzerrian edo

kartzelan daude gehienak eta deskontzertua nagusitzen da eraketan .

Isolamendu honen eraginaz, errepresioaren beldurrak euskal

ezaugarriei uko egitera eramaten du jende asko, euskararí

dagokionez batez ere (familia askotan gurasoek ez diete euskara

irakasten seme-alabei . Berdin ohiturekin eta abar) .

EAJk, hala ere, indar nabaria mantentzen du Euskal Herrian .

Burgesia ez-oligarkikoaren sostengua dauka oraindik (burgesia

oligarkikoak bere espainiartasuna indartzen duen bitartean) , baina

nahiko isilik geratuko da eta eraketanqutxi lagunduko du

frankismoaren amaierara arte . Burgesia txikia eta langileen

laguntza inportanteagoa izango da . Sektore hauetatik "Resistencia

Vasca" bezala ezagutuko dena sortzen da, propaganda eta eragite

lanetara dedikatuko dena . 1947 eta 1951ko grebetan oso aktiboak

izango dira . Erakunde honek atzerriko buruzagien aginduak betetzen

ditu, horretarako sortua da eta . Ez dauka, beraz, autonomiarik .

Nazionalismo klandestino hau Bizkaia eta Gipuzkoara

muqatzen da urte hauetan . Gerra amaituta Ipar Euskal Herrian

errefuxiatu arren, buruzagi nazionalistek ez dute lan handirik

egingo bertan, Frantziako gobernuarekin arazorik ez izateko .



202

Gerraoste osoan egingo diren nazio aldarrikapenetan (Irujoren

Projektua barne) Ipar Euskal Herria ez da inoiz sartuko, esandako

arrazoiak direla eta . Edozein modutan ere 1942an "Aintzina"

agertzen da berriz, alemaniar okupaziopean . Maila kulturalera

mugatuko dira, gehien bat, baina autonomi estatutu baterako

projektua ere aurkeztu zuten . Askapenaren ondoren, kantoi

hauteskundeetara presentatu ziren nazionalista batzu, 1945ean, oso

emaitza urriak lortuz . Independieente bezala, ostera, Jean

Etxeberri-Aintxartek Baigorrin irabaztea lortuko du, 1976ra arte

bertako "conseiller général" delako bezala geldituz . Etxeberri-

Aintxartek Enbatan hartuko du parte beranduago, baina ben garaipena

ez du nazionalista bezala egiten .

Bizkaia eta Gipuzkoan dago, beraz, oraindik nazionalismoa .

Atzerriko EAJko buruzagiek markaturiko lerroetara makurtzen da

guztiz aktibitatea, esan dugunez . Gerra aurrean bezala,

interklasista eta oso erlijiosoa irauten du, baina orain

antikomunista ere agertzen da, nazioarteko egoerak horrela

eskatuta . Dena den, atzerriko Euzko Gobernuari hain loturik

zegoenez, beronen desanimoa barruko estrukturaziora ere zabalduko

da, ekimena ahulduz . Nazioarteko ezagumenak, bestalde, indarra

ematen dio Franco-ren Errejimenari errepresioari ekin diezaion,

ekimen aukerak zailduz .

1950eko hamarkadan nazionalismo eratua makaldurik egoteaz

gain, faktore berri batzu agertzen hasi dira Hego Euskal Herrian,

nazionalismo honen oinarri ideologikoak kritikatzera eramango

dituztenak . Izan ere, hamarkada honetan egoera ekonomikoak gorantza

egiten du . Bizkaia eta Gipuzkoan industrializazio berri bat ematen

da, berriro inmigrazioa erakarriz . Inmigrazio uholde hauek inoiz
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baino handiagoak izango dira, Gipuzkoan ere integrazioa ezina

egingo duelarik zentrorik inportanteenetan . Dena den,

azpimarragarriena da Araba ere hasten dela industrializatzen, Aiara

aldean, Gasteiz eta Agurainen kontzentraturik . Industrializazio

berriak ekarriko dituen arazo sozialetarako EAJk ez dauka

alternatibarik, pasibitatean murgildurik bait dago . Okerrago

oraindik, nazionalistatzat jotzen diren enpresari batzuren jokaera

baretu egingo da, nazionalismoa maila pertsonalerako gordez eta

Errejimenak eskaintzen duen aldeko legeria aprobetxatuz, 1956an

EAJko burukidea den Landaburuk salatuko duenez (1977 :171-172) .

EAJk, bitartean, Europa Batuaren ideia hasten da botatzen,

luzarorako prozesu bat izango zena . Guzti honen aurrean, gazteak

asaldatu egingo dira, zerbait berria behar dela pentsatuz .

Errepresioak, bestalde, talde espontaneoen agerpena propiziatzen

du, nazionalismo ofizialarekiko loturak urrunago utziz .

Baldintza eta presupuesto hauekin, 1953an "Ekin" taldea

sortzen da Bilbon . "Zerbait egiteko beharra " -ren filosofian sartzen

dira, gerra aurreko jagi-jagien joerari atxikituz . Garai berrietara

moldaturik, hala ere, nazioa ez da arrazan oinarrituko, etnian

baizik, hizkuntzak inportantzia handiagoa hartuko duelarik .

Hurrengo urteotan eraketara dedikatuko dira . 1957tik aurrera,

EAJkoa den "Euzko Gaztedi " -ko jendea hurbiltzen zaie, batera

funtzionatuz . Hasiera honetan ez omen dago alderdiarekin apurtzeko

asmorik, baina harremanak (EAJko buruzagien mehatxuak barne) gero

eta txarragoak izango dira, ETA erakunde berria sortu arte, zeinak

EAJrekin guztiz apurtuko bait du (Beltza, 1977 :93-94 ; Txillardegi,

1981) .



2 .2 .6 . NAZIONALISMOAREN HIRUGARREN_HEDAPENA . FORMULAZIO BERRIA

1950eko hamarkadan, genioenez, gerra ezagutu ez duen

belaunaldia gaztarora heltzen ari da . Gerra sufritu dutenek ezagutu

duten ikara ez du belaunaldi berri honek bereganatu eta zerbait

egin beharra ikusten dute momentuko pasibitatetik ateratzeko .

Horrela sortu dira Ekin eta Euzko Gaztedi, baina EAJren aparatua

mugimendu hau kontrolatzen saiatzen da . 1959an, alderdiaren

kontroletik urrundu nahiean, ETA sortzen da, Euzko Gaztediko talde

batek bultzatua, Ekin zaharrekoak barne . Talde berria osatuko ez

dutenek Euzko Gaztedi bezala jarraituko dute, EAJren kontrolpean .

Dena den, mugimendu gazte bi hauek oso aktibo agertzen dira urte

hauetan, propaganda mailan batez ere (pintaketak, ikurrinak

jarriz . . . .) eta eragite puntu berriak irekiz (Unibertsitatea,

dantza taldeak,

	

mendi taldeak . . .), Baina
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erreibindikazio

nazionalista huts hauek ez dira izango nahikoak aldaketa sakonak

bizitzen ari den 1960ko hamarkadako gizarterako . Nazionalismoak ere

aldatu beharra edukiko du .

Izan ere, aurreko hamarkadan hasitako industri hedapena

mantendu egingo da Bizkaian eta Gipuzkoan, sakondu Araban eta,

orain, Nafarroan ere sartuz . Lanpostu berriak betetzeko inmigrazio

uholdeak etortzen dira, baina barruan ere nekazal ingurua hustu

egiten da industriguneetara abiatzeko . Baserria krisian sartzen da .

Industriariek, bestalde, legeria berriarekin jokatu beharko dute,

zeren urte hauetan Espainia Europara zabaltzeko saioak dabil egiten

eta merkataritzan liberalizazio neurriak hartu ditu .

Konpetitibitate gehiago eskatzen zaie industriariei eta, beraz,

industria txikiekin babes neurriei esker bizi izan direnak krisian

sartzen dira . Industria txiki asko enpresa handien magalean haziko
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dira orain, hornitzaile bezala eta beren menpe geldituz . Sektore

guzti hauek erradikalizatu egingo dute' beren naz}onalismoa,basta
adrnlnistrari eta koaáro tekn,w fxa,ctc,

	

ere, cy~af~Ko tckrn~uo
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K

administrariak oztopo bat bait dira beren hobetze profesionalerako

(Ortzi, 1975 :285-286) .

Langile mugimenduak, azkenik, indar eta eraketa berria

bereganatzen ditu, hemen ere dinamismo berria ezagutuko delarik .

Inmigrazioak arazo sozialak dakartza eta berriz agertzen da euskal

kultura eta hizkuntza hilzorian, oraingoan errepresioak gehituta .

Baina lehen industrializazio aroan ez bezala, orain langile

euskaldun gehiago dago, gizartea proletarizatu egin da eta .

Baserritik etorritako askok eta aurreko inmigrazioan integratu

diren askok arazo guzti hauek pairatuko dituzte . Ez da hain erreza,

beraz, arazo soziala eta nazionala banatzea, Aranak egin zuen

bezala . Nazionalismoak aldaketa batzu behar zituen .

Uxatu beharrean, nazionalismoa berria inmigratuak

integratzen ahalegintzen da, lortu zein lortu ez . Sozialki eta

pol'itikoki arazoak berdintsuak badira, nazionalistak nazio arazoaz

konbentzitu arazi nahi izango du etorriberria . Horretarako, noski,

ohizko nazionalismoa bigundu beharra dago, arrazaren puntua batez

ere . Gerraosteko Europan, bestalde, arrazismoa behin betikoz

gaitzetsia gelditu da . Beste diferentziazio elementu bat behar

zelarik, teorizatzaile berri hauek kultura, eta hizkuntza batez

ere, hartuko dute erreferentzia nagusi bezala . Era honetara

Europako beste nazionalismo batzurekin parekatzen zen eta

XIX .mendeko korronte batekin lotu, Campion edo foruzale askorena,

alegia . Hemendik aurrera euskara ikastea eta erabiltzea
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militantearen lehen lana bihurtzen da .' Horrela planteatuta,

arrazarena bezain betebehar gogorra dirudi, baina ez dago

horrelakorik, ezen hizkuntza ikastea atzeratu ahal bada, arraza

ezin da aldatu . Nahikoa izango da, orduan, euskararekiko jarrera

positiboa gordetzea eta, sarri askotan ere, ikastea edo ikasten

saiatzea . Dauden kontrako baldintzekin, ikasten saiatzea edo aldeko

jarrera izango da baloratuko dena, benetan hitz egitea baino . 58

Formulazio berri honez gain, teorizazio zabal bat behar

zen, baina lehen momentuko ETAk nazionalismo klasikoaren osakin

batzu gordetzen ditu : antikomunismoa,interklasismoa edo justizia

soziala . Hirugarren elementu honi eutsirik, teorizazio berrietara

zabalduko dira langileriaren gaiak presentatzen¡duen problematikari

erantzun nahiz . Apurka apurka, tesi sozialistetara hurbilduko dira,

batez ere Hirugarren Munduan garatzen ari diren esperientzietatik,

non nazionalismoa eta sozialismoaren batuketak oso emaitza onak

eskéintzen bait ditu . 59 Guzti honen ondorioz, ordura arte haie

banatuta zeuden militantzia nazionalista eta sozialistak bat eginik

agertuko dira aurrerantzean . Bestalde,inmigratuak eurak ez badira

" Ordurako EAJk ere aldatu du diskurtsua eta hizkuntzari lehentasunezko tratamentua ere ematen
dio (ik. adibidez, Landaburu., 1977 :188) nahiz eta baseen artean arraza kontzeptuak bizirik iraun .

" Ez du horrela ikusten Heiberg-ek, arrazaren funtzio politiko berbera betetzen duela uste du

eta:
" Están subordinados a las mismas funciones políticas encubiertas mediante las que una

sección de la sociedad vasca, autodefínida cemp 'vasca', se diferencia, consolida y moviliza en
contraste moral con otras secciones canpetitivas de la sociedad cuyas autoatribuciones de pleno
status 'vasco 'y consiguientes aspiraciones a los recursos vascas son rechazadas cano ilícitas"
(1991:162) .

Aurrerago itzuliko gara eztabaida honetara (4 .2.3) .

I ' Ortzi-ren ustez, nazionalismoa eta sozialismoa batuago agertuko dira arerio amankanun baten
aurrean, faszisn a alegia. Osagarri hauek batzen direnean (erreibindikazio nazionalista sendoa eta
langileria eratu eta indartsua estatu faszista baten pean) errezago izango da nazioalismoa eta
sozialismoa elkartzea. Arerio amankcmuna ez bada agertzen, ordea, zaila da (Ortzi, 1975 :422) .
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zuzenean integratzen, beren seme-alaben integrazioa erreztu egiten

da era honetara .

Nazionalismoaren formulazio berri honekin batera, hedapen

geografikoa ere ematen da . Bizkai eta Gipuzkoaz gain, Araban eta

Nafarroan benetan sartzen hasten da orain eta Iparraldean ere lehen

saio sendoak editen dira . Leku berri hauetara zabalduko den

nazionalismoa, baina, berriztatu hau da gehienetan (klasikoa oso

ahuldurik bait dago) , eragin inportantea edukiko duelarik beren

sorreretan, Nafarroan eta Iparraldean batez ere .

Araban, EAJk estruktura mínimo bat mantendu du gerratik eta

bere eragina zabaldu ahal izan du, baina nazionalismo berria indar

handiz sartzen da eta lan eskerga egin . Hala ere, Franco hiltzean,

nazionalismo moderatua laster eaitaratuko da, hauteskunde emaitza

inportanteak lortuz, erradikalek bezala .

Nafarroan, aldiz, diferentea da prozesua . Nazionalismo

moderatua oso ahula da eta hartuko den eredua erradikala da,

problematika sozialetik hurbilago dago eta . Azpimarratzekoa da

nazionalismoa burruka sozialaren intentsifikaziotik datorrela

Nafarroan eta ez alderantziz (burruka soziala nazionalismoaren

plantearrnentu berritik) Bizkaian eta Gipuzkoan bezala . 60ko

hamarkada honetan, dena den, lehen pausuak baino ez dira ematen .

Iparraldean ere lehen pausu sendoak ematen ari dira ."

1960ko hamarkadan ezagutuko diren aldaketa sozioekonomikoek kolokan

jartzen dute

	

ordura arteko estrukturazio

	

soziala .

	

Hain

" Iparraldeko nazionalísmoaz, ik. besteak beste, Goyhenetxe (1985:133-134), Letamendia
(1987:136-144), Malherbe (1980) eta Pan-Montojo/Pro (1984) .
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ahalguztiduna zen "notableen" eragina gutxituz doa, gazteen artean

batez ere . Azken hauek sortuko dute, hain zuzen ere, Iparraldeko

nazionalismoaren zuzpertzailea izango den Enbata erakundea . Izan

ere, Bordelen ikasten zuen gazte talde batek izen horretako

elkartea eraiki zuen 1953an . Ikasle hauek nekazari, artisau edo

merkatarien seme-alabak dira, bere ingurutik Unibertsitatera doan

lehen belaunaldia izaki . Bordelen aurkituko duten mentalitatate

txokeak batzera eroango ditu, nazionalismoari eutsiz beranduago .

1960an Enbata aldizkaria agertuko da eta hiru urte geroago

mugimendu eratu bezala azalduko da . Bertan Aintzina taldeko jendea

zegoen (Pierre Larzabal, kasu) . Kulturan lan ederra egingo dute,

baina politikan ere arituko dira, beren ekintzarik ezagunena 1963an

Itxasun konbokatu zuten Aberri Eguna delarik, non, agiri famatu

baten, Iparraldeko herrialdeentzako departamentua eskatzen bait

zuten, hurrenao fase baterako euskal federazioaren aide jotzea

utziz Europako eraketa berri baten barne .

Talde txikia izan arren, Enbataren mezua uste baino arinago

eta errezago zabafdu zen . Malherbe-ren ustez (1980 :55 ta hur .)

orduko egoera bereziagatik gertatzen da, urte horietan krisi

industriala nagusitzen bait da, gorago esan bezala, baina nekazal

krisia ere agertzen da eta, horrez gain, Aljeriako galera

suertatzen da, orokorrean nahasmendu soziala erakarriz . Era

horretara, Enbatak interes desberdinetako indarrak batzea lortu

zuen : notable demokrata-kristauak, Zuberoa eta Nafarroa Behereko

industriariak, Kostaldeko enpresariak . . . Haatik, hain talde

desberdinak izanda, laster agertu ziren diferentziak, bi jarrera

nagusi azalduz, nazionalista eta errejionalista . Lehen taldean

jende gaztea sartuko da, langile eta nekazari xumeak, laizismoaren

aldekoak eta erradikalak nazio eta sozial mailan . .Bigarren taldean
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notable kristau-demokratak eta burgesia teknokratikoa agertzen

dira, bakoitzak projektu desberdinak defendatzen baditu ere .

Erakunde politiko bezala, ordea, ez dute segidarik edukiko, eragin

talde bezala arituz .

Talde nazionalistak lanean jarraituko du eta 1964ean

hauteskundeetara presentatu ziren, baita hurrengoetan ere 1968ra

arte, baina emaitza eskasak eskuratu zituzten, %3-5 tartean beti .

Nazionalismoa ez da hauteskundeetan erakargarria . Bere euskarria

nekazari gazteena izango da barnekaldean eta burgesia txikia eta

gazteena kostaldean . Baina hori dena gutxiegi omen da eta beren

burua nazionalistatzat duten kandidatu batzuk ere ez dute argudio

nazionalista kanpainan erabiltzen,` Frantziako alderdiekin

aurkeztuz maila pertsonalean . Horixe da goraqo aipaturiko Jean

Etxeberri-Aintxarten kasua edo Mitxel Labegerierena, bere burua

EAJko sinpatizantetzat eduki arren, diputatua izango dena MRPrekin

1962an eta senadorea "Union Centriste"-rekin 1974ean . Euskal

nazionalismoaren kontrako jarrera hau nazionalismo frantresa oso

barneraturik dagoelako sortzen da, Letamendiaren ustez . Izan ere,

Iparraldean ez zen nazionalismoa aurreraao sortu motiburik ez

zelako agertu . 1789ko Abuztuan Iparraldeko Biltzarreak ezabatu

zirenean, estatu osokoak ezabatu ziren eta ez zen gertatu,

Hegoaldean bezala, diskriminazio sentimenturik, orokorra izan zen

eta . Horren ostean, Iparraldeko katolizismoak Frantziako

eskubiarekin batzera bultzatuko du jendea, estatuaren kontrako

sentimenturik piztu gabe . Frantziartasuna, gainera, 1870, 1914 eta

1939ko gerretan sakondu egingo da . Azkenik, Frantzian barne gatazka

Gehiago oraindik, nazionalismoa aldarrikatzea kaltegarria izango omen da emaitza onak
lortzeko, hautesleak izutu egin zitezkeen eta (Yitxel Labegeriek P . Letamendiari eg n;ko
konfidentzia (1987:137) .
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handirik (gerra zibila bezala) ez denez sortu, frantziartasuna

nahiko sendo mantendu da, oztoporik gabe (Letamendia, 1987 :138-

144) . Edozein kasutan ere, Enbataren lanak zuzpertu egin zuen

Iparraldeko giro politikoa, alderdi eta klase quztiak kutsatuz .

Erreibindikazio nazionalak kontutan edukitzekoak bihurtzen dira

aurrerantzean (Malherbe, 1980 :83) .

Indarra berriturik eta hedapena intentsifikaturik,

bestalde, Hegoaldeko nazionalismoa gero eta agiriago egongo da

gizartean, ekiteko eremuak handituz doazelarik : lan mundua,

ugaltzen ari diren mugimendu sozialak, euskalduntasunaren

adierazpen diren kultur ekintzak, politika arloa eta, azkenik,

militarra ere . Ikumen eta ekintza guzti hauetatik kontzientzia

sozial nabariago bat irtengo da, nazionalismo klasikotik cero eta

gehiago urrunduz . Bien arteko lotura programatikoak (ohitura eta

Foruen defentsa, antikomunismoa . . . ) apurtuz doaz . Antikomunismoa,

adibidez, sozialismo kristaua bihurtzen da eta, azkenean, marxismoa

bereganatzen da . Begira dezagun, zehatzago, zein den Nazionalismo

Iraultzailearen hasierako programa, Apalategiri jarraituz (1985 :242

ta hur .) :

. Independentzia . Osoa eta langileriak lortua .

•

	

Autodeterminazio eskubidea . Independentziarako pausu

bezala .

Kultura eta euskara . Euskara bait da euskalduntasunaren

funtsa . Ikasi beharra dago .

• Sozialismoa . Ikuspegi kristauduna lehenengotan, baina

kapitalismoarekin amaitzeko iraultzaren beharra adierazten da

azkenean .
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Biolentzia . Beste bideren ezean, erabili beharra dago .

Horrela lortu bait zen 1936ko Estatutua .

. Fronte Abertzalea . Nazionalismoaren beste korronte batzu

daudelako .

. Ipar Euskadi . Nazionalismoa piztu behar da hemen .

. Emakumea . Hasiera batez emazte bezala baloratzen da .

Jarrera sozialdemokratarekin sexu bien berdintasuna onartzen da eta

marxismoarekin, azkenean, askapenaz hitz egingo da, zapaldurik dago

eta .

•

	

Intelektualak . Mugimenduan parte hartzeko deiak luzatzen

zaizkie, beren lana baloratuz .

•

	

Inmigratuak . Integrazio beharra aldarrikatu eta

defendatzen da .

Zentzu kronologikoan begiratuta, 1962an egiten den Lehen

Asanbladak inportantzia handia hartzen du, aldaketa guzti hauek

programan biltzen bait dira, oraindik sozialki ondo definitu gabe

agertu arrren . 1964ean, III . Asanbladan, EAJrekin apurtzen da behin

betiko,

	

burgestzat

	

joaz,

	

burruka

	

antikapitalista

	

eta

antiinperialistarako deia egiten den bitartean . Baina benetako

etena 1967tik aurrera ematen da, V . Asanblada hasten denean . Txabi

Etxebarrietaren eskutik marxismo iraultzailea iragartzen da .

Nazionalismoak marxista eta iraultzailea izan behar du benetan

askatzailea izan dadin .

Mugimendu handiko urteak dira hauek ideologi mailan,

eszisio eta espulsioez betea (ik . IPES, 1981) . Korronte

sozialista ez-marxista bat agertzen da, Branka aldizkariaren

inguruan bildurik, kulturari inportantziarik handiena ematen diona .

Momentuz iluntasunean geldituko d a . VI . Asanblada konbokatzen



212

denean, ez dira agertzen V .ean joera nazionalistagoaren aldekoak

azaldu direnak eta handik aurrera bi erakunde desberdin osatuko

dituzte . VI . Asanbladan masa erakunde baterako planteamentua

egiten da, baina, baita ere, planteamentu proletarista bat, Zelula

Gorrien eskutik . Azken joera hau onartuko ez denez, aide egingo

dute .

V . Asanbladakoek, bitartean, nazio frontearen ideiari ekin

diote . Ideia hau orduan nagusitzen den tesi kolonialistan

oinarritzen da eta, bestalde, gerra aurreko "jagi-jagien" asmoa

berreskuratzen du . Oraingo teorizazioan, Etiskal Herria kolonia bat

dela planteatzen da, metropoliak (Espainiak eta Frantziak) zapaldua

dagoena . Egoera horrekin amaitzeko indar nazionalista guztiak bildu

behar dira, fronte bakarra osatzeko, baina langileriak zuzendua .

Lehen helburua lortu ondoren (independentzia) klase burrukari ekin

beharko litzaioke, fronte barruan hegemoniko eginaz .

Asmo horrekin, 1971n elkarrizketa batzu eman ziren talde

nazionalista guztiak batuz . Denak daudenez, Euzko Gobernua

ordezkatzeko saioa egingo da . EAJk, orduan, utzi egingo ditu

bilerak, besteek jarraitzen duten bitartean . Hauexek ziren orduko

taldeak, EAJz gain : EAE, Jagi-Jagi, STV, ELA-berri, Enbata, EGI-

Batasuna, Branka, Anai Artea, APV, ETA-V eta ETA-VI . Azken honen

planteamentua (Estatuaren deuseztapen biolentoa, Kontseilu herritar

armatuak, Kontseiluen gobernu herritarra) eta eskaera berezia (PC

eta Komunisten parte hartzea) ez dira onartuko . ETA-V .ak ere laster

utziko ditu bilerak, bere barnean frontearen ideia eta egokitasunaz

diskutitzen ari bait dira, sektore ezkertiar batek "langile

frontea" proposatzen duelarik "nazio frontearen" ordez . Jokabidea

argitzen ez denez, aide egingo dute (ik . Ortzi, 1975 :376 ta hur .) .
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ETA-VI .ak, bere aldetik, bide berriak urratu nahi ditu .

Nazionalismoa eta burruka armatua alboratuko ditu denborarekin .

Talderik handiena, zeren bestea ETA-V .era pasatu da 1971n, IV .

Internazionalarekin lotzen da, LCR-ETA-VI izena hartuz eta marko

espainiarra onartuz . Baina talde nazionalistarik indartsuena

197©eko hamarkadaren hasieran ETA-V eta bere ingurua izango da .

Bere barruan joera desberdinak ere gordetzen dira, nazionalistagoak

batzuk eta sozialismoari pisu gehiago emanaz besteak .

Independentziaren gaian bat etorriko dira, ordea . Ideologi

desberdintasunak errespetatuz, erakunde honek sozialista

iraultzailetzat izendatuko du bere burua, marxista hitza aipatu

gabe . Edozein modutan ere, banaketa bat emango da 1974etik aurrera,

baina estrategia kontzepzio diferentetan oinarritua . Ideologikoki,

talde bietan egongo dira aipaturiko bi sektore edo pentsakerak,

baina garapen diferenteak edukiko dituzte .

Talde poli tiko-militarra, gehiengoarena hasieran, arlo

guztiak bilduko dituen bloke gidari bat osatu nahi du . Horrela,

erakunde berrien sorrera bultzatuko du gizartearen sektore

desberdinetan . Inportanteena, politika mailan, EIA alderdia izango

da . Ideologikoki tesi leninistak bereganatuko dituzte . Talde guzti

hauek giroa eragingo dute, eraketara deituz jendea . Baina bere

akatsik handienetakoa eraketan bertan kausituko dute prezeski,

bloke bezala funtzionatzeak erorketa handiak erakarriko bait ditu,

oraindik klandestinitatean ari direlarik .

V . Asanbladatik ateratzen den beste taldea, militarra

deitua, autxiengoarena da hasieran . Eraketa mailan kontzepzio

politiko-militarra eduki arren, estrategia militarra bakarrik

garatuko du, gerora efektiboagoa erakutsiko dena erorketa mailan .
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Militarraz gainontzeko arloak talde berezituei utziko dizkie,

inorekin identifikatu gabe KAS alternatiba osatu arte .

Ideologikoki, nabaria da nazio arazoari buruzko begirune handiagoa,

la nazionalista hutsa den korronte bat badela ere, baina

sozialistak dira halaber, korronte marxista bat ere badagoela .

Korronte bi hauek ez dira barne eztabaida teorikoetan trabatuko eta

nahiko homogeneo agertuko dira, elkar bizitza propiziatuz .

Beste aide batetik, 1975ean KAS alternatiba presentatzen

dute bere inguruan bildu diren taldeek : EHAS eta LAIA alderdiek,

LAB eta LAK sindikatuek eta ETA-m eta ETA-pm erakunde armatuek .

Alternatiba honetan, independentzia, sozialismo eta euskalduntze

prozesuari urrats taktikoa aurkezten zaiá . Politiko-militarrek eta

bere ingurukoek aide egingo dute denborarekin, jarraituko dutenek,

ostera, bloke nazionalista eta sozialista homogeneoa eraikiko dute,

alternatiba izateaz gain bloke bezala ere funtzionatuz .

Talde guzti hauen lana kalean agiriago egon arren, horrek

ez du esan nahi nazionalismo moderatua hilik dagoenik . Agirreren

heriotzaren ostean, Euzko Gobernuaren inportantzia murriztu egiten

da (ez zeukan, bestalde, zeregin handirik horrez gero) eta

barrukaldeko EAJren aparatoak boterea eskuratzen du . 60ko

hamarkadan "Radio Euzkadi" jartzen da martxan, aldizkari berriak

ateratzen dira eta, batez ere, EGIren ekimen ahalmenarekin

kontatzen da, zeinari esker bizirik iraungo bait du kalean .

Frankprimoaren amaiera antzematen denean, aparatoa berregituratu

egiten da, 1974etik aurrera, eta koadroak prestatu . Era horretara,

hain isilik egon den alderdia gai izango da hiru urte beranduago

hauteskundeetara presentatzeko eta aiderdi pisuduna bihurtzeko

euskal politikan (ik . San Sebastian, 1984) .
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1970eko hamarkada, ikusten denez, aktibismo handikoa da

gizarte osoan eta talde nazionalistena bereziki . ETAren ekintzek

eta egoneza sozialak, greba konstanteetan gauzatzen dena, kolokan

jartzen dute errejimena, ezen "zabaltzea" gero eta oinarrizkoagoa

zaionean bere iraupenerako, errepresioa erabili behar du mugimendu

hauek isiltzen saiatzeko, nazioarteko gaitzespena jasoz . Adibiderik

argienak salbuespen egoerak dira, zeintzuen ondorioz nazionalismoa

berrindarturik eta eskaeretan erradikalizaturik irteten bait da .

Kaleko protagonismoa geldiezina da urte hauetan, eskaera sozial,

kultural edo politikoak eginaz, baina, azken finean, kutsu

politikoa gorderik beti . Nazionalismoa erdi ostendurik egon den

txokotik irteten dela esan daiteke . Urte luzeetan familian babestu

bada (bere iraupenaren arrazoia izaki) eta elizaren magalean saiatu

bada apur bat eratzen, orain kaleratu egiten da, elizarekin

ideologikoki apurtuz, bere estruktura eta materialeak aprobetxatu

arren . Laguna*taldea eta e1karteák giro nazionalista ematen diete
e

jendearen kaleko h&rramanei, baina izkutaturik mantendu beharrean,

gero eta agiriago daude (ik . Gurruchaga, 1985 :424 ta hur .) .

Era honetara, nazionalismoak bere hedapena jarraituko du .

Bizkaia eta Gipuzkoaz gain, azpimarratzekoa da esaniko

erradikalizazio politiko honek Araban eta Nafarroan nazionalismo

erradikalaren hedapena dakarrela . Ondorioz, lau herrialdeen arteko

harremanak sendotu egingo dira, Bizkaiko eta Gipuzkoako

esperientzia beste herrialdeetara zabaltzen delarik, nazionalismoa

indartuz (Gurrutxaga, 1990 :77 ta hur .) . Iparraldeko nazionalismoa
esfe,

ere jartzen datherrialdeekin harremanetan, kasu honetan Hegoaldetik

errefuxiatu behar izan direnen eskutik . Hegoaldean bezala, joera

politikoak ugaldu egingo dira eta Enbatatik talde berriak sortuko

dira : Aski, Enbata (alderdia) eta beranduago, Mende Berri, Euskal
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Gogoa . . . Baina talderik indartsuena EHAS izango da, Enbatako

sektore ezkertiar batek bultzatua .

Giro honetan, Hegoaldean, eta Francoren errejimenaren

errepresioaak lagunduta, nazio erreibindikazioak haz¡ eta

erradikalizatu egingo dira, errejimenak ez bait du lekurik uzten

tarteko erreibindikazioak haz daitezen . Bere ezeztapen orokorrari

herriak "dena" lortzeko ahaleginarekin erantzungo dio

(independentzia, alegia) . Errepresio kolpebakoitzak batuago utziko

du herria, diferentziazio sentimentua handituz . Ondoríoa

independentzizaletasunaren hazkundea da, zeinari EAJ barruan dauden

autonomizaleek ezin bait diote beste erreibindikazio moderaturik

kontrajarri, Francok aukerarík ez bait du ematen . Sentimentu guzti

hauek iraun egingo dute demokrazi sistema ezartzen denean, joera

autonomizalearen lana zailduz .

2 .2 .7 . NAZIONALISMOAREN LAUGARREN HEDAPENA (1977)

Franco hil ostean, 1975ean, egoera politikoa aldatzen

hasten da Hegoaldean . Aktibitate politikoa eta kaleko politizazioa

paroxismora heltzen dira . Klandestinitatean aritu diren hamaika

alderdi txiki (klandestinitateak berak zatikatu araziak) eta

iluntasunean mantendu diren beste alderdi batzu espazio politikoa

bilatzera irteten dira 1977tik aurrera, noiz lehen hauteskundeak

eratuko bait dira . Indar nazionalistak hiru lerro nagusitan bilduko

dira (gehiago egon arren) : EAJ hauteskunde hauetara presentatzen

da eta uste baino emaitza hobeagoak lortzen ditu ; ETA-pm-arekin

harremanetan dagoen EIA alderdia, ETAren eszisio batetik (ETA-

berri) sortua den EMK alderdiarekin batzen da (oraindik azken honek
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espainiar markoa defendatzen duela) EE koalizioa osatuz eta

parlamentar¡ bat erdietsiz, agian uste baino emaitza kaxkarragoak

atereaz ; hirugarren lerroa ETA-m-ak eta KASek osatzen dute,

baldintza mínimo batzu lortu arte, ez presentatzearen aldekoak .

Hiru lerro hauek gaur arte mantendu dira, gorabehera

handiekin izan bada ere . Bitartean, txikiagoak ziren beste alderdi

batzu desagertu edo talde hauetan batu dira . EAJren kasuan, arazoak

izango dira korronte independentzizale batekin, espulsatua izango

dena, baina inportanteagoa izango da 1984-1986 urteetan bizi den

airo tirabiratsua, EA alderdiaren sorrerarekin amaituko dena . Azken

alderdi honek EAJ baino "modernoago ", sozialdemokratago eta nazío

erreibindikazioan erradikalagotzat edukiko du bere burua . EEtik,

bestalde, 1977an bertan hasiko dira arazoak . Hurrengo

hauteskundeetarako EMKk aide egingo du, posizio erradikal-

ezkertiarrak defendatuz gaur arte . 62 EEko arima den EIAn ere

arazoak daude . Talde leninistak aide egiten du eta, apurka apurka,

posizio ezkertiarrak defendatzen dituztenak ere joango dira,

horietako batzu HBn integratuko direlarik . EEn segitzen dutenak

EPKko sektore batekin batuko dira, EE alderdi berria sortuz eta

posizio sozialdemokratak defendatuz . ETA-m eta KASek, azkenik, HB

sortuko dute 1978-1979 urteetan, alderdi leninista eta

sozialdemokratak batuz eta batez ere posizio ideologiko

desberdinetako independiente asko . Zabaltasun ideologikoa

mantentzen da, hortaz, lehenago bezala, sozialismoa orokorrean eta

nazionalismo erradikala proposatuz .

e1 1991n ETA-VI,etik sorturiko LKIrekin bat egingo da, Zutik osatuz .
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Parlamentarismoak protagonismoa jango dio kale burrukari

denborarekin, KAS-HB blokeak, Zutik-ek (EMK eta LKI) eta beste

txikiago batzuk soilik eutsiko diotelarik lan mota honi . Aktibitate

politikoa Konstituzioaren idazketan zentratzen da 1977-1978an,

zeinari alderdi nazionalistek ezetza emango bait diote . Onartu

ondoren, 1978an, Estatutuaren aldeko kanpaina zabalduko da, urte

bat beranduago aprobatuz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako . Nafarroan

bide desberdina eroango da, bere Estatutua lortuz 1982an .

Estatutuaren aide EAJ eta EEk joko dute, baina ez HBk, lurralde

banaketa eta beste puntu batzu ez bait ditu onartzen . Azken honek,

hauteskunde guztietara presentatu arren, uko egingo dio lan

parlamentariari Madrilen eta Gasteizen, baina ez Iruñean (urte

batzutan joan gabe egon bazen ere) . Momentu puntualetan bakarrik

joango da eta presio bezala erabiliko du normalizazio politikoa

negoziatzeko .

Zatitua egon arren, euskal nazionalismoaren arrakasta

ukaezina da, hauteskunde emaitzek frogatzen dutenez . Diferentzia

ideologiko eta taktikoek, ordea, ezina egiten dute nazio

erreibindikazioak lortzeko elkarzea normalean . Euskal alderdi

nazionalistak alderdiak dira lehenago, nazionalismoa osakin bat

delarik . Nazio erreibindikazioen inauruan elkartzea alderdi

interesekin bat badoa egiten da, ez bestela .

Hauteskundeetan, Bizkaia eta Gipuzkoan lortzen ditu

nazionalismoak emaitzarik onenak, noski . Alderdi guztien emaitzak

bilduez gero nagusia da, diferentzia handiz, herrialde bietan,

Nerbioiko Ezkerraldean gutxiago delarik . Baina alderdika hartuta

ere, emaitzak esanguratsuak dira . Araban, aldiz, emaitza

inportanteak erdiesten dira,

	

baina ez hain erabatekoak .
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Nazionalismoak botu guztien heren bat hartzen du, gutxi gora-

behera, EAJ delarik lehena . Gehiena herrialdeko Iparraldean

lortzen da (Aiara eta Gorbei aldean), non nazionalismoa nagusi bait

da . Gutxiena, berriz, Gaztela eta Errioxarekiko mugaldean ateratzen

da (Errioxa eta Haran Arabarrak) . Orotara, EAJ lehen alderdia da

hiru herrialde hauetan . Bigarrena nazionalisten artean (PSOEren

atzetik orokorrean) HB da . Gero EA eta, azkena, EE . Neurtzea zaila

bada ere, oro har, 650 .000-700 .000 eusle aidera erdiesten dituzte

alderdi hauek hiru lurralde hauetan, hautesleen bi heren alegia .

Diferentea da, berriz, Nafarroako eqoera . Diferentea

auztiz, bestalde, zeren nazionalismoa ez da nagusia eta

nazionalismoen artean erradikala da gailentzen dena . 63

Hauteskundeetan lortzen diren 60 .000 inguru botuetatik erdia baino

gehiago HBk biltzen du eta EAk laurden bat . Beste laurdena EE, EAJ

eta Batzarre-k banatzen dute . Azken hau Zutik-ek eta ezkerreko

beste talde batzuk buitzatzen duten koalizio bat da . Hedapenari

begira, konstante historikoek diraute, nazionalismoa sendoagoa bait

da Iparraldean eta, are gehiago, Ipar-Mendebaldean, Gipuzkoarekiko

mugan, non naqusia izaten bait da, beste herrialdeetako ereduari

jarraiki . Bere indarra, aldiz, gutxituz doa Hegoalderantza abiatzen

aaren heinean . Ardatz biren arabera hedatzen dela esan liteke :

Ipar-Hegoa bata eta Mendebalde-Ekialde bestea . Zenbat eta

Iparralderago eta Mendebalderago, nazionalismoa indartsuagoa izango

da (ik . Perez-Agote, 1989-b :12) . 64

------------
` a Payne-ren ustez, botu erradikal honk gehiago zor dio ardura sozialari nazionalari baino

(1984 :112) .

" Hego Euskal Herriko botuaren azterketa geografikorako, ik . Llera (1985-b), (baina 1980ra

arteko datuak bilduta soilik) .
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Orokorrean, Hegoaldeko nazionalismoa indartsua da,

Espainiako gobernuarentzat arazo garbia delarik ( "euskal arazoa ") .

Frankismoarekin handitu zen arazo hau demokratizazioarekin amaituko

zela uste zen, errepresioa desagertuta, Estatutuarekin gogo

nazionalistak asetuko zirelakoan . Baina ez da horrela gertatu,

Silver-ek dioenez, errepresioa ez delako oraindik desagertu eta

bestetik, nazionalismoa ez delako errepresioaren ondorio zuzena

(1984 :124-125) . Autonomi sistemak, gainera, hutsune handiegiak ditu

nazionalistentzat : Nafarroa aparte gelditzea, konpetentzia

handiagoen falta, espainiar Konstituzioak jartzen dituen mugak .

Hori dela eta, nazio konfrontazioa mantendu egin da, ETA-KAS-HBren

eskutik batez ere, baina baita moderatuen eskutik ere,

konpetentziak negoziatzerakoan, kasu . Gizarte modernoaren

ezauqarriak diren pribatizazio eta kontserbadurismo prozesuak

eragiten ari dira Euskal Herrian, baina, alderantziz ere, beste

inon baino prozesu geldoagoa da, nazionalismoaren eraginaz, hain

zuzen ere .

Iparraldeari dagokionez, nazionalismoa oso ahula izan

arren, hazten ari dela dirudi, azken urteotako hauteskunde emaitzek

eta talde nazionalisten ugalpen eta aktibitateak frogatzen dutenez .

Hala ere, barnekalde guztia gehien bat lehen sektorera dedikatzea

oztopo bat izan daiteke hazkunde horretan, Zuberoako kasua

aztertzean Pan-Mantojo eta Pro-k (1984) diotenez . Euren ustez,

nazio kontzientzia piztu dadin bi faktore falta dira : giro aproposa

eta eaileak . Lehen baldintzan agian batbateko aldaketarik ez

egoteak (ez ekonomian, ez kulturan, ez gizartean) eragin du .

Bigarren baldintzan, berriz, nazionalismoan benetan interesaturik

zegoen talde sozialik ez agertzeak . Ez langileria (ohizkoa denez),

ez nekazalgoa (agian gutxi eta sakabanaturik bizi direlako), ez
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burgesia industriala (bertan bizi ez delako eta merkatu frantsesera

abiatzen delako), ez nekazal burgesia (gatazka inportanterik

agertu ez delako, apika . Eskuinaren kontserbadurismoa onartu da,

hortaz) . Beste aide batetik, langileria eratu ez denez, burgesia

industrialak ez du sozialismoaren aurkako armarik erabili behar

izan, Bizkaian gertatu zen bezala . Normalean enpresa txikiak izaten

dira eta ugazaba-langileen arteko harremanak anaitasunezko giroan

eroaten dira sarritan, klase burruka gara dadin lekua itxiz . Hala

eta guztiz ere, azken hauteskundeetan barnekaldean emaitza onak

lortzen ari dira abertzaleak, Lapurdi eta Nafarroax Beherean batez

ere, nekazal gazteen sostenquarekin kontatuz .

Hazkunde honetan erabakiorra izan da talde eta alderdien

ugalpena, orain ideologia moderatukoak ere sortu direlarik . Gauza

berria da hau, zeren urte askotan, ETAren eragina nonbait,

erradikalizazioa izan da nagusi talde eratuetan, erakunde armatuak

ere agertuz (Iparretarrak erakundea izaki oraindik dirauena burruka

mota honetan) . Era honetara, eskubiko nazionalismos potentziala

ilundua zeaoen, batzutan Frantziako eskubiarekin bat eginaz . Orain,

berriz, EAJ (199oean sortua) eta, batez ere, EA (1986an) agertu

dira, dimentsio berria emanaz hemengo nazionalismoari . Baina ez da

hori aktibitate politiko berriaren ezaugarri bakarra . Aurreko

taldeen arrakasta gutxiak politikarekiko urruntze bat ekarri zuen,

ahalegin handienak kulturara bideratuz, euskararen inguruan

bereziki . Oraingo alderdiekin, ostera, politikaren papera

berrindartu da, espektatiba berriak erakutsiz . Esaniko alderdiez

gain, ezkerrean Ezkerreko Mugimendu Abertzalea (EMA, 1985ean

sortua) eta Euskal Batasuna (EB, 1986ean agertua) sortu dira .

Biaarren honek Hegoaldeko HBrekin landu ditu loturak, nahiz eta

azken urteotan hurbiltze bat igarri HB eta EMAren artean ere . EMAk,
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bestalde, Iparretarrak taldeari eske
a intzen dio sostengua .

Iparraldeko nazionalismo berriaren hirugarren ezaugarri bat

hauteskunde emaitza itxaropentsuen agerpena da . Enbata, 1964-68

tartean, eta EHAS, 1978-79ean, zazpi bider presentatu baziren,

emaitzak %3-5 tartean mugitu ziren beti . EA, EB eta EMAren koalizio

batek, berriz, %5aren oztopoa gainditzea lortu du, 1988an %7ra

helduz eta

	

ordutik gorantza egiten segitu duelarik (1989ko

munizipaletan eta 1992ko kantonal eta errejionaletan), giro

baikorra erakarriz .



3 . EUSKL NAZIONALISMOA ETk LURRALDEA . EUSKADI
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3 - :1- _ ETJSKAL LURRALDEARIIV ER,REIB=NrD=KAZ20A

HIS'I RIAN ZEHAR

Nazionalismo orok lurralde zehatz bat erreibindikatzen du .

dakigunez . zeinak bere iharduketaren mugak markatzen bait ditu .

Erreibindikazio hori faktore askoren arabaera ea-in daiteke . Hori

dela eta, modu askotara uler daiteke, tirabirak sortuz

erreibindikazio desberdinen artean . Behin bere lurraldea zehaztu

ondoren, historiaren berdefinizioa egingo du nazionalismoak,

hautaturiko lurraldearen homoaeneitate eta bakantasun historikoak

justifikatu nahiz .

Gaur egun Euskadi bezala ulertzen duaun lurraldea Sabino

Aranaren formulazioaren ondorioa da . baina berak markatu zuen

lurraldea historikoki euskal herrialdeak izan direnen mugekin bat

dator . Aranaren lana herrialde hauen batasun politikoa proposatzea

izan zen . izen berria ere asmatuz . Ondorenao euskal nazionalismoak

marko hau onartu eta zabaldu du bere iharduketarako .

3 .1 .1 . EUSKAL LURRALDEEN SORRERA ETA OSAKETA POLITIKOAREN HISTORIA

Lurralde honen lehen berri historikoa kronista areko eta
íl

latinoek ematen diqute . Momentu hartan euskaYren zabalerak euskal

lurraldetasunaren muaa markatzen zuen, biak bat zirelarik . Lurralde

hori orainaoa baino zabalaaoa zen eta izen desberdineko leinuek

betetzen zuten . Mendebaldetik Ekialdera hauexek ziren : autriaoiak,

karistioak, barduluak, baskoiak, beszitanoak ete zereteak . Horiez

gain,

	

beroiak

	

Heaomendebaldean ;

	

ilergeteak

	

Hegoekialdean ;
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akitaniarrak Iparmendebaldean eta azkenik, taruskoak
Iparrekialdean . Beraien arteko banaketaren eracrina orain arte heldu

zaiau kasu batzutan, euskalkietan adibidez . Horrela, bizkaiera eta

Gipuzkeraren arteko muga karistio eta barduluen artekoarekin bat
letorke, karistioen lurraldea Deba ibaiaren alderaino helduko zen
eta . Gipuzkeraren ekialdeko muela, bestalde, bardulu eta baskoinen

arteko banaketarena ere izanao zen . Oiartzun aldea baskoia zelarik
(ik . 1 . mapa) .'

Erromatarkuntza nahiko intentsoa izan omen zen Heaoalde
fisikoan (erromatarrek "aaer vasconum" bezala ezacrutu zutena) eta
azalekoaIDarralde fisikoan ("saltus vasconum ") . Erromatarrek lehen
administrazio sarea iarriko dute Euskal Herrian eta beraiekin lehen
lurralde banaketa ere eginao dute, crerora ia konstante bat

bihurtuko dena . euskal herrialdeak banaturik aaertuko bait zaizkiau

ia historia osoan zehar . Erromatarrek bi probintziatan banatu zuten

Euskal Herria . Pirinioetatik Heaoalderako lurraldea "Tarraconensis"

probintziaren barruan geldituko da eta Pirinioetatik IDarralderakoa

"Aauitania" probintzian, hasiera batez eta "Novempopuîana " -n

creroacro . "Tarraconensís " -aren barruan, aainera, bi "conventus

juridicus" desberdinetan banatuko dute euskal lurraldea :

baskoietatik Mendebalderako leinuak batetik ("conventus

cluniensis ") eta Ekialderakoak bestetik ("Conventus

caesarauaustanus ") (ik . 2 . mapa) .

Erdi Aroan banaturik ikusten ditucru herrialdeak . Urte batzutan

Nafarroako Erresumaren pean daqo lurralde aehiena, baina ordurako

herrialde bakoitzak badauka bere nortasun propioa (ik . 3 . mapa) .

' Historia General de Euskalerria . Eboca romana, 178 . or . in Enciclopedia General Ilustrada
del País Vasco, Donostia:Auñamendi .



1 . mapa . Euskal leinuen hedapena erromatarkuntza aurretik

(BERNARDO ESTORNES LASA)



Oie

2 . mapa . Erromatarren~ádministrazioa

AAugusto-rengaraian,k .a . I . mende amaieran

Probintzietako mugak

"Conventus juridicus " -etako mugak



3 . mapa . SantxoXII .Nafarroakoaren inperioa
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Ez dira, beraz, Nafarroako "zati banaezinak", bere pean

integraturik dauden herrialdeak baizik . Jite independiente honek

beste babes batzu bilatzera eramango ditu .

Lapurdi bizkonterri aldarrikatu zuen Santxo III .ak 1023an eta

1193an Inglaterrako Rikardo Lehoibihotzaren eskuetara pasatu zen,

ezkontzaren bidez . 1449an, Ehun Urteko Gerran, Frantziako Erregeak

konkistatu zuen, Baiona eta Zuberoarekin batera, botere efektiboa

berreskuratuz (nominala bazeukan eta) . Baiona, bestalde, Lapurdiko

zatia izan zen 1193ra arte, urte honetan Rikardo Lehoibihotzak foru

berezia eman bait zion, zuzenean Erreaeren dependentzian eqotera

pasatuz .

Zuberoa ere bizkonterri izendatu zuen Santxo III .ak . 1307an

Inglaterrako Erregearen eskuetara pasatu zen, baina, esan duqunez,

Frantziako Erregeak konkistatu zuen 1449an . Apur bat beranduago,

1463an, Biarnoko Jaunari eman zioten, 1520an Frantziako

Errecrearengana itzuliz berriz .

Arabako lehen berri historikoa VIII . mendekoa da, Oviedoko

monarkiari loturik egonik, konterri bezala . Gero Asturias-Leoneko

monarkiari loturik aqertzen da eta Santxo III .arekin Nafarroara

pasatu zen, beti konterri bezala . 1199an Alfonso VIII .ak, Gaztelako

Erregeak, inbaditu zuen, bere pean qeldituz . 1332an Arabako

ordezkapen politikoa zen Arriagako Kofradiak desagertzea erabaki

zuen, Gaztelan integratuz . XV .mendean, azkenik, Laudio eta Aiara

bildu ziren Arabara . Trebiño, Miranda eta Pancorbo, aldiz, banatu

egin ziren, gaur egun ezagutzen duqun herrialdea osoturik gelditu

zelarik .
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Gipuzkoa Nafarroako monarkiari loturik agertzen da hasieran .

1200ean Gaztelako Koroara batu zen (baina ez Erresumara), ordura

arte Nafarroako koroapean egona zelarik . Alfonso VIII .$ Gaztelakoak

Oiartzun aldea konkistatu zuen eta Gipuzkoari lotu, aurretik

Nafarroako zatia zelarik . 1845ean, Oñati aldea ere batu zen .

Bizkaiko lehen Jauna 1040an daqo dokumentaturik . Nafarroara

loturik hasieran, Gaztelarekin harremanetan jarri zen beranduago

eta bere Jauna zenak titulo biak bildu zituen Gaztelako Erregea

izatera pasatu zenean (Juan I, 1379an) . Hasierako erdiguneari

(Busturia, Markina, Uribe, Arratia ) Enkarterria batu zitzaion XVI .

mendean, Duranaoaldea 1212an (baina 1628an erabatez) eta Orozko

aldea 1785ean .

Nafarroako Erresumaren hasiera 824 .urtera arte atzeratu ahal

dugu, data horretan Iruñean errege bat bazeaoela dokumentaturik

dago eta . Erresuma hau Pirinio aidera mugatuko zen hasieran, baina

XI . mendean Europako erresumetarik inportanteenetakoa izanao da

Santxo III .aren pean, oraingo euskal lurralde gehienetan aqinduz

momentu batez . 1512an Gaztelak konkiskatu zuen . Gerra eta iskanbila

desberdinen ostean, 1530ean Nafarroa Beherea (Pirinioetatik

Iparraldera qelditzen zena) banatu egin zen erabatez, erresuma

bezala segituz . Beste lurraldea, Nafarroa Garaia, Gaztelara loturik

aeldituko da betiko . 1589an, Nafarroako Errege zen Henri III .ak

Frantziako koroa ere bereganatu zuen (Henri IV) , baina ez zuen nahi

izan Nafarroa Frantzian integratzerik eta koroa biak mantendu

zituen, 1620an bere seme Luis XIII Frantziakoak biak bateratu arte,

nahiz eta bi erresuma ízaten jarraitu Frantziar Iraultzsra arte

(1k . 4 . mapa) . Espainia eta Frantziako erresumetan integraturik

eqon arren, euskal herrialdeek nortasun markatua gordeko dute eta



4 . mapa .
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uko egingo diote integratze sakonago bati . Gaztelak Euskal

Herriarekiko barne mugak apurtu eta kostaldera eramateko egingo

dituen ahaleginak lurraldea berdefinitzeko eginiko saioen islada

dira . Bateraketa lortzea, baina, derriqorrezkoa zitzaien estatu

erdirakorrei . 1789ko Abuztuaren 4eko Nazio Asanbladan bateratu egin

ziren frantziar estatuko instituzio eta arau quztiak, Lapurdi,

Nafarroa Behereko eta Zuberoako instituzio propioak betiko galduz .

1839-1876 tartean berdin jazoko da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta

Nafarroarekin, kasu hauetan Kontzertu Ekonomikoak, lehen hiruretan,

eta "Ley Paccionada" delakoa, Nafarroan, geldituko badira ere .

Aldaketa prozesu guztian, haatik, keixa eta kontrako eritzi ugari

altxaturoda (ik . 5 . mapa) .

3 .1 .2 . EUSKAL LURRALDEAREN ERREIBINDIKAZIOA XX . MENDERA ARTE--------------

Batasun politikorik eduki ez arren, euskal herrialdeen artean

nolabaiteko lotura historikoa eman da, hizkuntzari atxikiturik

batik bat . Hasiera batez Euskal Herria euskararen zabalpenaren

herria bazen, beranduago ondo ezaqutzen ditugun herrialde

historikoekin identifikatuko da, nahiz eta euskara erabili ez

herrialde osoan, Nafarroa Garaian gertatuko den bezala . Dioqun

quzti hau Axularrek frogatzen diau, 1643an "Gero" liburua

argitaratuko duenean, euskalkien arazoa planteatuko bait du, bide

batez Euskal l{erria zeintzu lurraldez osatua zegoen argituz :

"Zeren anitz moldez eta diferentki mintzatzen baitira euskal herrian,
Nafarroa qaralan, Nafarroa beherean, Zuberoan, Lapurdin, Bizkaian, Gipuzkoan,
Alaba-herrian, eta bertze anitz lekutan" (1988:17)

2 Argitalpen faksimila, gaurkotu egin dut ortografía .



5 . mapa . Espainia eta Frantziako administrazio

berdinketa (XVIII eta XIX, mendeetan)bmbmmn



234

Urte apur batzu aurretik, 1638an, Arnaut Oihenartek latinez

argitaratu du Euskal ferriari buruzko historia bat ("Notitia

utriusque Vasconiae . . . ") , zeinean euskal lurraldeak iraganean

zabalagoak izan direla argitzen bait du, orain zazpi herrialde

ezagunetara mugatuz . Lurralde horretara mugatzeko arrazoi historiko

eta linquistikoak daude eta, horrez gain, usadioak horrela

adierazten du, tradizionalki herrialde hauei ematen bait zaie

euskaldun izena (ik . Oyenart, 1929) .

Euskal Herria herrialde politiko hauekin batzeko tradizioa

mantendu egingo da XVIII . mendean, euskarak lurraldeagaltzen

segitu arren . Euskararen geroaz hain kezkaturik agertzen den

Etxeberri Sarakoak horrela egiten du . Euskal Herria euskaraz egiten

den herrialde politikoek osatzen dute eta ez euskaraz mintzaten den

lurraldeak soilik . Herrialde hauen euskalduntasuna oso argi dauka .

Euskaldunen laudorio egiteko, beren merezimentuak aipatzen ditu eta

horien artean Nafarroako errege-erreginak, hauxe diolarik hauetako

batez :

"Bertze aide Doña Katalina Irufeko alaba, Nafarroako erregína zenaz
geroztikan, ezta dudarik hura ere eskualduna zela, ezen Eskual Herriko umea zer
ahal dateke baizik eskualduna? hala nola Parisko umea, Paristarra? Madrilgo ;
Madril tarra ?" (1972 :75)

Euskara eta Euskal Herriaren defentsa horretan Larramendik

Euskal Herria politikoki batzeko proposamereatradizioari eman zion

hasiera, proposamerxmQarrazoia eta asmoak bestelakoak izan arren,

antza denez . Izan ere, Larramendi euskararen defendatzaile sutsua

da, bere baliagarritasuna erakutsi nahi duelarik . Baina harapo doa,

euskara defendatzeaz gain, Euskal Herria ere erreibindikatuko bait
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du, integrazio asmo batekin nonbait . 3 Erreibindikazio horretan,

Foruen berezitasuna azpimarratuko du behin eta berriz, pribilegioak

ez direla esanaz, lege bereziak baizik . Hala ere, Larramendiren

ideiarik harriqarriena "Sobre los Fueros de Guipuzcoa" liburuan

(1983) agertuko da, euskal herrialdeen independentziari buruzko

proposamen iluna botako duenean . Argitalpenaren arduraduna izan den

J . Ignazio Telletxearen ustez, 1756-58 tartean idatziko zen

liburua, baina ez zen argitara eman eta jesusenlagunen buruek gorde

eqin zuten, bere edukia arriskutsua zelako (1983 :XX) .

Liburuan Larramendik Gipuzkoako Foruen apologia egin nahi du .

Hipotesi bat garatzen du, zeinean Gaztelak Gipuzkoa abandonatu bait

du . Gipuzkoan, zer egin pentsatzen ari direla (IV . eta V .

hitzaldiak) eta beste eritzi desberdinen artean, agure bat

mintzatzen da, Larramendik aurkezpen barregarria egiten diola .

Hauxe dio :

"¿Oué razón hay para que la nación vascongada, la primitiva

	

JQ•apobla«ai de
España y aun de vecindades (. . .) no sea nación aparte, nación de por sí, nación
exenta e independiente de las demás? (. . .) ¿por qué el bascuence, lengua tan
viva y de más vida que otra ninguna, no ha de vera todos sus bascongados juntos
y unidos en una sola nación libre y exenta de otra lengua y nación? ¿Por qué
tres Provincias en España (y no hablo ya del reino de Navarra) han de estar
dependientes de Castilla : Guipúzcoa, Alaba y Bizcaya ; y otras tres dependen tes
(sic) de Francia : Labort, Zuberoa y Baja Navarra?" (1983 :58) .

Diskurtsua jarraituz, hizlaria kexu da Iparraldeko herrialdeak

libertatea galtzen ari direlako eta Bizkaia eta Gipuzkoako patu

bera jasan beharko dutelako . Hau dena fikzio modura presentatzen

da eta kasu horretan ager litezkeen aukerak aztertzen dira :

Gaztelarekin berriz batzea, beste batekin eqitea (Frantzia edo

Idatzi zuen hiztegian integrazio helburu hori gordetzen duela ematen du ez bait du
arqitzen hitz bakoitza zein euskalkiri dagokion, euskara "bat" agertarazi nahi bait zuen, kanpoko
kritikoei erantzuteko batez ere .
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Inglaterra) edo bakarrik gelditzea . Azkenean, eritzi batek

errealismoz jokatu beharraz ohartarazten du eta estatu handi baten

itzala bilatu behar dela dio, errealistena Gaztelarekin jarraitzea

izanqo zelarik .

Ikusten denez, zazpi herrialdeen batasun politikoa proposatzen

da lehenengoz . Entitate berri honek "Pirinioko Probintzia Batuak"

izena eramango zuen ("Provincias Unidas del Pirineo ") . Telletxeak

apuntatzen duenez, Larramendik hizkuntza hartzen du oinarritzat eta

bere arabera euskal lurraldeen batasuna proposatzen du nazio

bakarra osatzeko (in Larramendi, 1983 :63, 9 . oharra ) . Asko

diskutitu da ia proposamen hori Larramendiren eritziarekin bat

zetorren . Kontutan hartu behar da garai hartan oso txarrak zirela

Monarkia eta jesusenlagunen arteko harremanak (handik gutxira

erresumatik espulsatuak izango direlarik) . Dena den, Larramendik

benetan sinistea aukera independentzizale horretan ez da oso

probablea . Hala ere, inportanteena, qure ustez, proposamen bera

formulatzea da, zentzu politikoa emanaz . Garai hartan aukera bezala

antzematea da baloratu behar dena .

Edozein modutan ere, Larramendiren idatziak Gipuzkoako Foruak

goraipatzea dauka helburutzat, bere ohizko statusaren iraunarazpena

eskatzen duela behin eta berriz . Foruak defendatzearren metodo

guztiak erabil daitezke, baita armena ere . Agresioabalego, armekin

defendatzeko eskubidea leukake Gipuzkoak,

"y si no se basta a sí Guipúzcoa para la resistencia con sus pueblos,
puede llamar a los pueblos amigos de Bizcaya y Alaba y Navarra y Francia, y aun
puede agregarse y entregarse a otro Rey para su defensa de su libertad y fueros"
(Larramendi, 1983 :282) .
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Ukaezina da Larramendik ondo gogoan dituela beti beste euskal

herrialdeak eta ziurtzat ematen duela, gainera, foru eta

libertateen alde burrukatzeko beren laquntza luzatuko dutena denek .

Argi dago, halaber, Foruak lehen mailan ipintzen dituela, beren

defentsan Gaztelarekiko harremanak ere berplanteatu daitezkeela .

XVIII . mendean oraindik, Jean Philippe Bela militar

zuberotarrak "Histoire des basques" liburua idatziko du, zeinean

zazpi herrialdeek osaturiko "euskal nazioaz" mintzatuko bait da

(ik . Apalategi, 1985 :35 ta hur .) . Askoz mugatuagoa da, ostera,

"Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais" izeneko elkarteak
-46

(1I16an sortua) hartuko duen lurralde oinarria, Mendebaldeko hiru

probintzietara bakarrik hedatuko da eta, "Hirurak-bat" lemapean .

Frantziako Iraultzak eta Frantziak estatu sendo eta boteretsu

bezala lortu zuen ospeak kolokan ipiniko du Gipuzkoaren leialtasuna

Gaztelarekiko . Frantzia Europatik hedatzen hasten denean, Gipuzkoak

status berezia negoziatu nahi izango du Frantziarekin Konbentzioko

Gerran, estatu neutral bezala geldituz . Baina ekimen honek ez zuen

arrakastarik lortu . Zorte bera eraman zuen Garaten proposamenak,

zeinak Frantziako hedapenak Europako mapa politikoa alda zezekeela

antzematen bait zuen . Aukera hori profitaturik, Euskal Herriko

zazpi herrialdeak politikoki batzeko lehen proposamen "errealista"

egingo zuen . Hona nola .

Joseph Dominique Garat, abokatua, Lapurdik hautaturiko azken

ordezkaria izan zen, bere anaiarekin batera . 1789ko Abuztuaren

4ean, Parisen, gizabanako eta herrien "pribilegioen" ezabaketa

erabaki zuen Biltzarrean hartu zuen parte, hau da, ordezkaria zen

Uztaritzeko Biltzarrearen desagerpena onartu zuen . Gero karrera
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politikoa egin zuen Parisen, Justizia eta Barne ministroa izateáeliti

iritsi zelarik . Napoleon boterera heldu zenean, postu onetan

mantendu zen . Euskal Herriari amodio handia erakutsi zion . Agian

horregatik, eta 1789ko Abuztuaren 4eko legea izenpetzeaz damuturik

nonbait (Agudo, 1983 :40), Euskal Herri osoa bilduko zuen projektu

politiko bat bideratu nahi izan zuen . Giroa nahiko aldekoa zen,

bestalde . Esan dugunez, Gipuzkoak eskatua zuen ordurako status

berezia eta, gainera, Parisen ez zen gaizki ikusten Ebrotik

Pirinioetara zabalduko zen estatu tartekatu bat jartzea, Espainia-

Frantziaren arteko mugak hobeto ziurtatzeko .

Giro honetan ulertu behar da, beraz, Garaten projektua .

Beronen lehen albisteak 1808koak dira, Iberiar penintsulako

inbasioa hasi ostean . Garatek lehen projektua presentatzen dio

Napoleoni, Espainia eta Frantziako euskal herrialdeak bi edo hiru

departamentu berritan biltzeko, enperadorearen pean zuzenean

jarriaz . Napoleon interesaturik agertu zen eta zerbait zehatzago

eskatu zion Garati, zeinak bigarren idatzi bat egingo bait du

("Fenizia Berriaren Projektua"), gauza berri qutxi eskoiniz . Baina

Garat asko berantatu zen bigarren projektu hau idazten eta

entregatu zuenerako, 1811~n, mundu egoera asko aldatu da .

Espainiako kanpaina amaitzear dago eta Napoleonen interesa Errusian

dago orain . Ondorioa da Napoleonek ez zuela interesik erakutsi eta

projektua betiko ahaztu zen (Agudo, 1983 :40-42)

Projektuan entitate politiko berri bat sortzen zen, "Fenizia

Berria" izena eramango zuena, euskaldunak feniziar zaharren

ondorenqoak zirela pentsatzen bait zuen Garatek . Eraketari buruz,

hauxe zioen :

"Que los cuatro cantones vasco españoles y los tres vasco franceses
compongan dos ó tres nuevos departamentos del Imperio (. . .) Para borrar con más
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seguridad y rapidez las diferencias que Francia y España hayan podido introducir
en estos pueblos sería necesario componer cada departamento con porciones
españolas y francesas mezcladas entre sí ( . . .) La Alta Navarra y la Navarra
francesa, siendo contiguas y ambas vascas, ofrecen grandes posibilidades al
respecto; lo mismo ocurriría entre el valle del Baztán, que está en España y el
valle de la Ni ve o pais de Lapurdi, que está en Francia . Para pasar de uno a
otro sería suficiente atravesar una sola montaña . Nada inmpediría y lo exigirían
en cambio muchas consideraciones políticas, que se hiciese entrar en el mismo
departamento las dos riberas del Bidasoa : Fuenterrabía y Hendaya" (Agudo,
1983 :42-43)

Euskar4en papera oso inportad-ea izango zen, euskaldunen lokarri

bezala . Eskoletan euskara irakatsiko zen eta erdaldunek debekatuta

edukiko zuten Euskal Herrirako sarbidea (Goyhenetxe, 1985 :94-96) .

Fenizia Berri hau enperadorearen pean geldituko zen, baina Garatek

ez zuen gehiago argitu puntu hau . Ostera, ondo adierazi zizkion

Napoleoni hatzeman zitzakeen abantailak . Batzuak praktikoak ziren .

Espainiaren errendaketa eta Inglaterraren itsas boterearen

murrizketa (beraien kontra euskaldunak arituko bait ziren) .

Besteak, berriz, laudoriozkoak . Nahikoa izan zitekeen, apika,

Napoleonen onespena jasotzeko, 1811rako egoera hain aldaturik ez

balitz eqon (Agudo, 1983 :46) . Larramendiren kasuan bezala, asko

diskutitu dá bere benetazko asmoaz . Asmo nazionalistarik ez

edukitzea ere leporatu zaio, bere interesik handiena Frantzia

zelarik eta ez Euskal Herria . Eztabaida horietatik kanpo, argi

dagoena da Garaten projektua abagadune árE analisi oinarritu baten

sushaitzen zela eta estatu tartekatuaren ideia erakargarria zela,

ezen gogoratu behar da estatu tartekatuak zorte onekoak izan direla

historian, beren independentzia ziurtatuta gelditu delarik inguruko

estatu boteretsuen onespenarekin . Horixe izan da Paraguay edo

Afqanistanen aukera, esate baterako .

Eritzi eta projektu hauek maila indibidualean gelditzen dira,

baina XVIII . mendetik aurrera euskal lurraldeen bereiztasun

sentimentua gero eta sarriago agertzen da, bai Euskal Herrian
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egindako idatzietan nabaritzen devez, zein atzerritarrek eginiko

deskripzio eta iruzkinetan irakur daitekeenez . Izan ere, Borboiekin

nagusitu ziren zentralizazio eta berrestrukturazio nahiák ezer

qutxi eskein ziezaioketen Euskal Herriari, bere Foruekin abantaila

handiagoak eskuratzen zituen eta . Erdiratze projektuak, hortaz,

euskal instituzioen kontraerasoa ekarri zuen, euskal lurraldeen

aintzineko independentzia eta estatuarekiko borondatezko batuketan

zentraturik . Estatua ere kontrakoa frogatzen saiatu zen, polemika

intelektual eta politiko bizi eta luzea suertatu zelarik . 4 Polemika

honek XIX .mende osoko bizitza politikoaren zati handi bat

zentratzen du . Foruak zirela eta ez zirela, enfrentamentu ugari

emango da mendean zehar : Espainia-Hego Euskal Herriko herrialdeak ;

hiria-baserria ; liberalismoa-karlismoa ; industrializazioa-orden

zaharra, eta abar . Tirabira hauetatik, eta lurraldeari daqokionez,

euskal lurraldeen arteko loturak estutu egingo dira, formulazio

politiko berrietan amaituko dutenak .

Asko dira XIX . mendean egiten diren lurralde

erreibindikazioak . I . Gerra Karlistan, herriak duen Foruen aldeko

jarrera lurraldearen erreibindikazio inkonszientea da . Badaude,

ordea, aldarrikapen konszienteak . Horietako bat liberal baten

eskutik dator, Muñagorri, bere bertsoetan euskal herrialdeen patua

gerrako eta kanpoko gorabeheretatik bereiztu nahi duelarik, bere

helburua karlismoari Foruen aldeko bandera kentzea bazen ere .

Gardenagoa da, ostera, Xahoren jarrera, bera izango bait da lehena

euskal zazpi herrialdeen independentzia politikoa erreibindikatzen

publikoki .

' Polemika honetaz eta XVIII eta XIX. mende hasierako giroaz, ik . Fernández Pardo (1990) .
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Agustin Xaho (edo Chaho) (1811-1858) Zuberoan jaiotako

kazetaria da, zenbait urtez Parisen biziko dena . Garaiko

erromantizismoak kutsatua, euskal independentziaren

erreibindikatzaile eta bozeramailea izango da . Justifikazio bezala,

eta nazionalisten ezaugarri batzu bildurik, euskal "diferentzia"

landuko du, antropologia, historia eta hizkuntzan oinarriturik .

Bera izango da Aitor mitoaren asmatzailea eta gerra karlistak nazio

gerrak bezala interpretatuko duen lehena (Corcuera, 1979 :55) . Gerra

honetan karlismoaren defendatzaile amorratua izan zen, liberalen

etsai agertuz, bera ideologiaz liberal eta errepublikazalea izan

arren . Baina nazio helburua gainetik jarriko du . Era horretara,

Espainia zapaltzaile bezala agertarazten du, zapalketa horren
a

aurkako erreakzioa gerra izango delarik . Gerra hau indenpentzia

lortzeko profitatu behar zen, Espainia eta Frantzian banaturik egon

arren, euskaldunak bat sentitu bait dira beti . Horrela ere,

zentzurik ez duten bi aldeetako euskaldunen arteko iskanbilak

konponduko lirateke :

"Tal vez algún día, los vascos tratarán de recobrar la unidad nacional de
que gozaban antaño" (Xaho, 1976 :136) .

Larramendik Zazpiak-bat ideia posibletzat jo badu, Garatek

projektu oinarritu bat aurkeztu du eta Xahok ideia horren aldeko

sentimentu eta militantzia inini ditu . Baina mezuak ez dauka

oraindik herriarengana heltzeko aukerarik . Garai honetako ardura

Foruak dira eta 1839ko Legeak gutxiturik utzi baditu ere, nahikoak

dira momentuz egoera lasaitzeko . Foruei buruzko polemika, ordea,

ez da itxi eta 1839 aurreko egoerara itzultzea eskatzen da,

lurralde bakoitzeko Foruetan oinarriturik . Foruzaleek Lege

Zaharraren laudorioa egiten dute eta aurreko ohiturak eta bizimodua

goraipatzen dira . Eginiko idatzietan maitasun gutxiz begiratzen da
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Espainia, Xahok ere aurreratu bezala, egoeraren errudun moduan

ikusten dute eta . Foruei eusteko beharrak euskal herrialdeak

batzeko ondoriora eramango du . Laurak-bat ideia arrunta egiten da

urte hauetan . Ortiz de Zaratek politikoki eta arrazionalki

formulatuko du ideia hori, euskal federazio bat (Hegoaldeko

herrialdeena, alegia) proposatuz, 1839 aurreko Foruetan

oinarrituta . Berarentzat, Hirurak-bat lema tradizio handikoa izan

arren, 5 beharrezkoa da, orduko egoeran, Nafarroa ere gehitzea,

efikazagoa izango zen eta . Are gehiago, Iparraldeko lurraldeak ere

hartzen ditu kontutan, zeren

"Tambien ¡stos son nuestros hermanos de sangre y de lengua . También éstos
forman la quinta familia de la antiquísima y novilísima grey euskara . No dudamos
que esto sucederá más o menos tarde . Nosotros deseamos que se acelere todo lo
posible . Entonces ofreceremos al mundo el magnífico espectáculo de ocuparnos las
cinco familias vascongadas reunidas en un solo grupo" (sic, tes tu osoa)
(1867:287) .

Ikusten denez, bere azken helburua euskal herrialde auztiak batzea

litzateke, Bostak-bat moduko elkarte baten bildurik . Dena den,

Hegoaldeko herrialdeak batzeko projektuari ekingo dio su eta qar .

Baina batasun hau ez da bakarrik historian edo, oro har,

sentimentuan sustiraituko . Ortiz de Zarateren ekarpena bere

errealismoa da, lau herrialdeak bilduez gero dudaezineko abantaila

ekonomikoak ondorioztatuko lirateke eta . (ik . 1867) .

1867 urte honetan Nekazal Erakusketa bat egin zen Iruñean,

Sanferminetan . Nafarroako Diputazioak Hegoaldeko beste euskal

Diputazioei luzatu zien qonbidapena . Ospaturiko omenezko oturuntzan

eta brindasen momentua heldu zenean, Juan Iturraldek Laurak-bat-en

' "Hirurak-bat" lema eta hita eskuak loturik Catalañazor-eko batailan, 1002an, data daiteke,
bere ustez (1867 :124) .
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aldeko deia egin zuen, 6 pil-pilean zegoen gafa gogora araziz . Caro

Barojak (1972 :188) lema hori Nekazal Erakusketa honetan prezeski

sortu zela dio, Campioni jarraituz . Hala ere, batzuk hain ondo

onartu zuten ezkutu berria (lau esku loturik agertzen zirela) ez

omen zen denen gustukoa izan, Campionek dioenez, ezkutuak "txalo

gutxi eta gaitzespen ugari" jaso zituen eta (in Corcuera, 1979 .124,

195 . oharra) .'

Hala eta guztiz ere, Hego Euskal Herríko herrialdeen batasun

beharra herritik zabalduko da eta hurrengo urteotan oihu bihurtu,

Berra karlista eta 1876ko Foru Ezabapenaren Legearen ostean batez

ere . Iparragirre edo Xenpelarren bertsoak 8 adibide zuz.ena dira .

Orain arte ekimen indibidualak edo talde txikienak izan direnak

zabaldu egiten dira orain, Foruen aldeko elkarteak eta alderdiak

sortaraziz : "Asociación Euskara", "Sociedad Euskalerria", "Partido

Fuerista" . Kasu guztietan llego Euskal Herriko lau herrialdeen

Foruak berremkuratzea dute helburutzat, estatu mailako alderdiak

baztertuz .

Baina politikoki Hegoaldeko lau herrialdeen batasunerantza

jotzen bada, zazpi herrialdeen lotura historikoei buruzko aipamenak

aero eta ugariagoak egiten dira . Ideia horren bultzatzaileetako bat

Nafarroako "Asociación Euskara" izango da, hemen ere . Bere ezkutuan

ideia hori ísladatuko du: Zazpiak-bat lemapean Gernikako Arbola

6 Hona "berez" irten cenen zitzaion brindisa :
!Brindo porque del Pirene
al encumbrado Ararat
en eco inmenso resuene
el grito de LAURAC-BAT!

(in Semanario Católico Vasco-Navarro 111 :51, 1867-7-19) .

' Guzti honetaz Elorzak ere informatzen du (1978-a:23) .

s Adibidez, "Gernikako Arbola" lehenaren kasuan, edo "Ia guriak egin du" bigarrenarenean .
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agertzen zen, bere azpitik gurutze bat zuela, eta enborraren

gainean Nafarroako kateak, hondoan zazpi mendi zeudelarik, zazpi

euskal herrialdeak ordezkatuz (Martinez-Peñuela, 1989 :27) . Elkarte

honen dinamizatzaileen artean ezin ahantz dezakegu Arturo Campionen

eragina . Berarentzat argi dago "euskal nazioa" e%istitzen dena,

zazpi herrialdeek osatua . Hala ere, herrialde bakoitzak oso

nortasun propioa gorde du (euskal nortasun beraa indibidualista da

eta), traiektoria desberdinak eramanaz . Berak tradizioan ikusten

du arazoentzako irtenbidea . Egokiena, beraz, 1839 aurreko egoerara

itzultzea litzateke, Foruak ziurtaturik eta Espainiari loturik

segituz Hegoaldean . (ik ere 2 .2 .1 .) .

Zazpi euskal herrialdeen batasuna ideia arrunta bihurtu zen

XIX . mendeko azken laurdenean . Bere zabalpenean Lore-Jokuek eragin

zuten eta Lore-Jokuei loturik Felipe Arrese Beitiaren irudia

agertzen zaigu, horietako askotan parte hartu zuen eta . Bere

olerkietan sarritan aipatzen dira zazpi probintziak, euskarari

atxikiturik normalean . Orduko ohiturari jarraituz, politikoki

Hegoaldeko lau herrialdeen batasuna eskatzen du, Euskal Herriko

zazpi zatiak erreibindikatzen baditu ere . Adibide bat "Jaungoikoa

eta Foruak" olerkian aurki dezakegu :

¡O! isperantza gure zarean
Aretx samur ta laztana!
Orra or datoz Bizkaya legez
Gipuzkoa ta Araba ;
orra or dator oneen antzera
bai Nafarroa azkarra,
baita Frantzian beste anayak
diñoe elduko dirala,
zazpirok egin daigun Erri bat
derichakona 'Euskara' (Arrese Beitia, 1987 :80) 9

9 Beste adibide bat "Euskaldunak gara" izan daiteke:
Urratu bear doguz erdaldun kateak
Bear dituqu zarrak eukezan legeak;
Agindurik Bizkayan beti Euskereak,
Osasun ona gozau daian Arboleak .
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Honelako beste jaietan, Azpeitian, azalduko zen lehenengoz,

1893ean, oso herritarra egin den poesia, "Gauden qu euskaldun ",

Gratian Adema, "Zaldubi " -rena . Ideia berari ekiten zaio, baina

sortzen ari den nazionalismoaren beste ideia bat ere batzen da, ez

bait du nahi euskara arrotzek ikas dezaten, , kantu berean

dioenez . 1#

Zazpi herrialdeen tradizio hau izango da Aranak beráganatu eta

zabaldu duena, oraingoan zentzu politikoa emanaz batasunari . Bere

ostean, arrunta egíngo da zazpi lurraldeez eta beren batasunaz hitz

egitea . Baina Aranaren proposamen landuagora pasa aurretik,

interesgarria da formula eta inguru hauetatik at gelditzen den

beste erreibindikazio bat : Nafarroako Alderdi Federalarena . Pi y

Margall-ek fundaturiko alderdi hau (ofizialki "Partido Republicano

Demócrata Federal") Madrilen bildu zen 1882an eta Hispaniako

Federazioa proposatuz, Estatu bakoitzaren Konstituzioa idaztea

eskatu zen . Guztira hiru projektu aurkeztu ziren : Kataluniakoa,

Bizkaya, Gipuzkoa ta que Araba,
Eta Naparroagaz lau anaya gara ;
Beste aldeko irugaz batzen gareala,
Zazpirok bear dogu gaur salbau Euskara .

Zazpirok bear dogu egin batasuna
Zazpi euskaldunerrik anayatasuna ;
Fgin ezkero zintzo guk alkartasuna,
Ziur, ziur, letorke euskalduntasuna (1987 :82)

" Honela dio zatirik famatuenak :
Zazpi Eskualherriek

bat egin dezagun
guziak beti, beti,
gauden gu Eskualdun .

Agur eta chore
Eskualherriari ;

Lapurdi, Basa-Nabar,
Zibero gainari;

Bizkai, Nabar, Gipuzko,
eta Alabari

Zazniak bat besarka
lot beitetz elgarri .



Gipuzkoa, Nafarroa Beherea eta Errioxa biltzen dituelarik :

3 .1 .3 . SABINO ARANAREN EKARPENA

Lurralde f ormulazioari dagokionez, Aranak bi ekarpen funtsezko

egingo ditu, bata, zazpi herrialdeen batasuna aldarrikatzea helburu

politiko bezala eta, bestea, Espainia (eta Frantziarekiko) loturak

apurtu beharra . Ideia hauek diskurtsu politiko sendo baten barruan

sartuko ditu, bere garaian dudaezineko efektua lortu zuena . Horrez

gain, eraketa politikoari ere ekin zion . Era honetara, bere ideiak

ez ziren hil berarekin, aurreko kasuetan ikusi dugunez, bera bezain

konbentzituriko jarraitzaile asko gelditu bait ziren bere

heriotzean . Begira ditzagun aipaturiko bi ekarpenok .

Aranak Bizkaian zentratuko du bere iharduera politikoa, baina

euskal zazpi herrialdeon batasuna gero eta ideia kutunagoa izango

`t Nafarroako federalismoa ez da oso tipikoa, eçria esan, ezen Konstituzio hau Jaungoikoaren
izenean egiten dela adierazten da, Elizaren agintea onartuz .

12 "Base 2a De Navarra y de los navarros" pasarteartalehen puntua . Testu osoa in Estornes
(1990:2. eranskina, 572-576 orr.) . Ik . ere Corcuera (1979:117)
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Galiziakoa eta, denboran lehena, Nafarroakoa . Azken hau Tuteran

aurkeztu zen 1883an, "Constitución futura de .Navarra" izenpean .

Bertan Foru zaharrak erreibindikatzen dira, momentuko errealitatera

egokiturik . 11 Bigarren oinarrian lurralde zedarritzapena egiten

da eta Nafarroa oso zenteu zabalean ulertzen da, Araba, Bizkaia,

"Navarra, dentro de sus actuales límites, se constituirá en Región, porque
está dispuesta a admitir la libre reincorporación de los territorios de Rioja,
Vascongadas y Sexta Merindad de Ultrapuertos (hoy francesa), que antes fueron
navarros ; constatando ya que, en algunos de ellos, existe la patriótica
tendencia na tan fraternal y conveniente unión, cuando las circunstancias lo
permitan"
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da berarentzat . Hasiera batez Bizkaiaz bakarrik hitz egiten badu,

argi dauka Euskal Herriaren hedapena, orduntxe zabaltzen ari den

ideiari jarraituz . 1894erako lehen proposamen politikoa plazaratzen

du :

"Siendo Bizkaya, por su raza, su lengua, su fe, su carácter y sus
costumbres hermano de Alaba, Benabarre, Gipuzkoa, Lapurdi, Nabarra _v Suberoa se
ligará o confederará con estos seis pueblos para formar el todo llamado
Euskalerria (Euskeria), pero sin mengua de su particular autonomía . Esta
doctrina se expresa con el principio siguiente : Bizkaya libre en Euskeria
libre" .

Hilabete batzu aurrerago, Apirilean, Konfederazioaren ideia

ere bota du, antzeko terminoetan, baina herrialde bakoitzaren

autonomiaren gaiari ekin gabe . Gai hau, haatik, ez zeukan oraindik

oso landurik, zeren artikulu berean adierazten du bere

nazionalismoaren helburuaz :

"Que Bizkaya se constituya en nación perfectamente independiente sin otras
relaciones con España que las internacionales .

Euskal nortasunaren hondamena izaki Aranaren buruhaustea,

berreskurapenaren aide aritzea izango da bere betebeharra,

horretarako diskurtsu landuagoa beharko duela . Lan horretan,

helburu horren kontra jotzen zuten faktoreak aztertu zituen eta

argi ikusi zuen euskalduntasuna espainiartasunean urturik gelditzen

zena . Euskal nortasuna berreskuratzerakotan termino biak desberdin4v

beharra zeuden . Gurrutxagak dionez, Aranak espazio propioa definitu

behar zuen eta, nazionalismoaren bidez, edukiz bete . Eraikitako

espazio minorizatu hori gatazkan sartzen da bere zapaltzailea den

estatuaren espazioarekin (Gurrutxaga, 1985 :124) .

l a "Euskaldun Batzokija"-ren Araudiaren 8 . art . 1894-7-15ean onartua .

11 "Fuerisno es separatismo", Bizkaitarra 11 :8, 1894-4-22 (ik. Arana, 1980:267)
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Espazio berria definitzerakoan, Aranak historia hartzen du

oinarritzat, momentuko eta aurreko mendeotako idazleen tradizioa

jarraituz . Izan ere, eredu garbiagoa zen hizkuntzarena baino,

lurralde askotan ez bait zen ordurako euskaraz egiten . Euskal

herrialdeak aztertzerakoan, orduan, norberaren autonomia

historikoaz ohartu zen, puntu horretan kontu handia jarriz beti .

Hala ere, orduko kinka larria ikusita, baharrezkoa zen denen

indarrak batzea, bakarka seaitzeak hondamendia baino ez bait zuen

emaitza bezala ekarri behar . Euskal herrialdeek, beraz, banaturik

ibili badira historian zehar, batu beharra daukate orain eta

eraketa politikorik egokiena konfederazioa da, batasunaren indarra

eta norberaren autonomia bateragarriak egiten dira eta . 1897rako

proposamen landuaaoa botako du, non Euskal Konfederazio baten

barruan, estatu guztiak baldintza berdinetan sartzen bait ziren

eskubide eta betebeharretan, bereizteko eskubidea aorderik .` j

Kanpo harremanak eta ordenu soziala Konfederazioaren eskuetan

aelditzen ziren eta aainontzekoan estatu bakoitzak aainduko zuen .

Hala ere, Aranak ez zuen aehiacro aaratu projektu hau eta bere

iharduera Bizkaiara mugatu zen ia osorik . Beste aide batetik,

Historia ezaaututa, esan duaunez, Aranak ez zuen eaoki ikusten

beste herrialdeen arazoetan sartzerik norberaren subiranotasuna

ezaqutzen bait zuen . Bizkaiaz aehieai arduratzea leporatu zaion

arren, bere azken idatzietan arai dauka bizkaitartasuna

euskalduntasunaren pean dagoela :

"Porque, bizkainos serán los bizkainos cuando son patriotas ; pero antes
que bizkainos son vascos . Y si es preciso sacrificar a toda Bizka~a por salvar
a la raza vasca, se avendrán a ello! ` 6

'° "La Unión", Bizkaitarra 1 :15, 1897-7-8 (ik . Arana, 1980 :1356-1359) . Ik. ere urte bereko
"El Partido Carlista v los Fueros Vasko-Nabarros", (1980:1141-1209) .

Bereízteko eskubide hau ez onen zeqoen oso arai Arana eta bere qaraikoen artean . Luis
Arana izango da,hain zuzen ere, kontrako jarrera teorizatuko duenetako bat (Corcuera, 1979 :346) .

16 "Cartas a don J.14.", La Patria 111 :86, 1903-6-14 (ik . Arana, 1980:2288) .
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Aranaren bigarren ekarpen nagusia, lurraldeari dagokionez,

independentziaren beharra da . Euskal herrialdeak ez dira izan

Espainiako zatia (Hegoaldeaz mintzo da normalean Arana),

independienteak baizik eta egoera horretara bihurtu behar dute .

Nazionalismo guztietan bezala, historian momentuko jarrera

politikoa justifikatu nahi da . Iharduera horretan, Aranak

nahiago du "Foru" hitza baztertzea, berba horri "pribilegio"

esangura ematen bait dio, Espainak emanak . Horren ordez Lege

Zaharrak erreibindikatzen ditu . Beraien bidez eratu dira euskal

herrialdeak eta erregea Gaztelakoa izan am en, errefusatzeko

eskubidea zegoen . Erregeak, gainera, bertako Legeak onartzeko

baldintzapean hartzen zuen beti titulua . Ukaezineko froga, beraz,

lurralde hauek ez zirela bere jabegoa, beste erresuma batzu bezala .

Aranak ez du onartzen, hortaz, borondatezko elkarketarik eman

denik, foruzaleek ziotenez, baizik eta independentzia mantendu

dela . 1839an, orduan, Espainiak konkistatu egiten du Euskal Herria

eta, indarrez, espainiar legepean jartzen du, horretarako

eskubiderik ez zeukalarik, Lege Zaharrak ez bait dira estatuak

emaniko Foruak . Hau ez da izan Espainiaren lehen erasoa, baina

aurreko guztietan euskaldunak ahobatez asaldatu dira saio horien

kontra (Arrigorriaga, Mungia, Matxinadak . . .) . Nazionalismoaren

erantzuna berdina izan behar da orain, baina elementu berriak ac eri

behin betiko apurtu behar dituzte Espainiarekiko loturak,

direnez, egoera gero eta larriagoa da . Hori dela eta, euskaldunek

Euskal nazionalismoan bezala, antzeko eraikipenak egiten dira beste nazionalismoetan,
errealitatean oinarriturik batzuetan eta guztiz asmatuak besteetan . Eskozian, adibidez, horrelako
ideiak erabiltzen dira : aintzineko demo}xazia galdua, instituzio propioetan bideraturik ; kanpoko

erasoen }>ontrako jarrera ü::oa nortasuna gordetzeko; lurralde bagsun galdua ; sinbolo aman}:anur~ak

eta aber (ik . Mac Iver, 1982) . E%intza berak interpretazio desberdinak eduki ditzake . Adibide bat

ipintzearrer., Gazteian Carlos V.aren kontra altxaturiko "comunero" deiturikoen asaldapena

espainiartasunaren erreibindikazio bezala aurkezten da. Berriz, urte batzu beranduago Felipe

IV.aren kontra Katalunian izan ziren matxinadak espainiartasunaren ezeztapen bezala presentatzen
dira, erreqeen gehiegizko boterearen kontrako asaldapenak izan arren biak, bertako foruak
erreibindikatzen zituztelarik (Busauets, 1971 :154-155) .
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independentzia aldarrikatuz

	

eta aipaturiko

	

konfederazioan

sartuz . 18

Baina lurralde arloan horren ekarpen garrantzitsuak eqin

arren, Aranak ez zion ematen inportantzia handirik lurraldeari .

Jakina da berarentzat arraza dela euskalduntasunaren ardatza eta

berak markatzen duela euskal hiritartasuna eta ez lurraldeak .

Jaiotzearekin hartzen dugun ezaugarria da, beraz, eta bizítza

osorako balio duena, lekuz aldatu arren . Lurraldeari baino, Aranak

biztanle komunitateari begiratzen dio gehiago . Hori dela eta,

euskal arraza beste kontestu geografiko baten ere gara daitekeen

bitartean, gaur eguneko lurraldeari ezin izango genioke Euskaî

Herria deitu beste arraza batek beteko balu, euskaraz hitz egin

arren . Argi azaltzen du guzti hau 1894ean, Karmelo Etxeqarairi

egiten dion erantzun artikuluan . Etxegaraik, Kantabriaz hitz eaiten

zuela, Euskal Herriko luzapen bezala ulertzen eta sentitzen zuen

Kantabria, bere artikulu baten aitortzen zuenez . Aranaren erantzuna

garratza (eta umoretsua) izango da, ohi bezala . Hauxe diotso

pasarte baten :

"El Sr. Echegaray, según se ve, mide la Patria con metro, esto es, por el
teŕi torio que ocupa ; y es de lamentar en quien pretende ser escritor este atraso
de creer que la tierra es elemento esencial y constante de la Patria . Estas
integridades patrias quédense para los españoles : nosotros, los euskeríanos,
debemos saber que la Patria se mide por la raza, la historia, las leyes, las
costumbres, el carácter _v la lengua, y que esta Euskeria nuestra podrá ser tan
Euskeria, asentada en las estribaciones occidentales del Pirineo y en el Golfo
de Bizkaya, como trasladada a una isla del Pacífico o a las costas de los
grandes lagos africanos ;así como no sería tal Euskeria la que, si las cosas
siguen como hasta ahora, habría de resultar, andando el tiempo, constituida por
la raza maketa de esta tierra" .

18 Arqudio hauen garapenik osatuena in "El Partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros .
Polémica doctrinal", 1897an agertua (ik . Arana, 1980 :1141-1209) .

19 "Vulgaridades", Bizkaitarra 11:18, 1894-12-31 (ik. Arana, 1980:426) .
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Denbora berekoa den beste artikulu baten antzeko printzipioa

aldarripena egiten du, oraingoan Bizkaiaz mintzo delarik :

"La inteqridad de la Patria bizkaina no consiste en la integridad de su
territorio sino enVa inteqridad de su lema Jaun-goikua . eta Lagi-zarra .

Una Bizkaya que supongas en estas montañas desprovista de alguno de los
caracteres de ese lema, ya no es Bízkaya .

Por el contrario; una sola legua cuadrada de cualquier parte .4el mundo,
donde se establezcan algunas familias con ese lema, eso es Bizkaya" 4

3 .1 .4 . EAJ-REN AKTIBITATEA ETA BERE BARRUKO EZTABAIDAK

Orain arte ikusi dugun independentziaren aldeko jarrera hau

ez da, sarritan horrela iruditu arren, nazionalísmoaren jarrera

bakarra . Hasiera honetatik jada, Aranak nazionalismoa beste modu

batera ulertzen duen talde bat ezaqutzen du, berak nazional-istatzat

jotzen ez badu ere . Beste korronte hau, Sotak ordezkatzen duena,

gehiaqo isladatzen da kataluniar ereduan Aranarenean baino eta

politika posibilistaren aldekoa izango da . Aranaren hasierako

arbuioa ez da inoiz guztiz galduko, baina denborarekin samurtu

egingo da . Are gehiago, bere "garapen espainiarzalean" arrazoia

ematen diela dirudi . Hala ere, projektu honen iluntasunak duda

handiak utziko ditu, Aranak argituko ez dituenak . Argitze falta

honek posible egingo du bere heríotz ostean korronte biak Aranaren

jarraitzaile bezala ager daitezela, biak bere testu eta esanetan

oínarritzen direla .

15,
2$ "Areitz oŕbelak ", Biztaikarra 111:28, 18W-6-16 (ik. Arana 1980:614-615) . Azpimarratua

egilearena da.
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Bere bizitzan Arana eztabaidatuezineko gidaria izan zen,

korronte biek onartua . Hil aurretik Anjel Zabala izendatu zuen

ondorengo bezala, baina Sotaren taldeak ez du onartuko bere

gidaritza, jarrera indepentzizale ortodoxoaren aldekoa bait zen .

Hemendik aurrera, alderdiaren kontrola lortzeko lehia bizia pizten

da talde bien artean . Lurralde helburuari dagokionez,

independentzia/autonomia-ren arteko eztabaida historiko bati ematen

zaio hasiera era honetara, nazionalismoaren traiektoría osoa

markatuko duena .

Jarrera independentzizalea (sabindarra, edo ortodoxoa) aski

azaldurik utzi dugu aurreko puntuan . Momentu honetako teorizatzaile

nagusia Jose Arriandiaaa ("Joala") da . Aranaren argudio eta testu

klasikoak errepikatzen dira, euskal konfederazio independientean

gauzaturik . Bere aide militantzia gehiena dago, alderdiaren

aparatoa barne . Jokaera honen zabalpenean inportantzia handia

edukiko du A.Evangelista Ibero kaputxinoak, zeinak 1906an oso

erabilia izango den nazionalismoaren bulgarizazio bat argitaratuko

bait du . Liburu hau, "Ami Vasco", katezismo modura plarteatzen zen,

gaidera-erantzunen bidez . Aranari jarraituz, arraza da oinarrizko

kontzeptua, lurraldea bigarren mailan gelditzen delarik . Edonon

bizi delarik ere, euskalduna beti euskaldun izango da, Euskal

Herritik kanpo jaioa eta bizi izana izan arren . Lurraldea arbasoen

ekintzen marko modura ulertzen du Iberok, heredentzia modura

hartzen dena . Euskal Herriaren etorkizuna, noski, bere

independentzian datza (1979) .

Jarrera autonomizalea ("euskalerriatarra", edo posibilista)

ez da gehiengoarena hasiera honetan, baina koadrorik prestatuenak

eta baliabide gehien dituena da . Hala ere, gutxiengoa izateak
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kontuz jotzera behartzen zituen, militantziaren euskarria ez

galtzeko . Bere teorizatzaileen formulazioetan korronte biak pozteko

ahalegina igârtzen da, homogeneizatu nahiean . Tradizio hau laster

hasten da . Arana hil ostean sortzen diren indeziiioak eta norabide

falta konpondu gurean, Miguel Cortes-ek arrakastatsua suertatu zen

formulazio berria proposatu zuen 1904ean . Cortesek 1839 aurreko

egoerara itzultzea eskatzen du, separatismoa uxatuz, Aranak esan

duenez, nazionalismoa ez bait da separatismoa . ) Modu honetan,

gobernuak derrigor onetsi beharko zuen alderdia, independentzia

eskatzean egoera historiko bat erreibindikatzen da eta . Ez dago,

bearaz, legalitatetik kanpo ibili beharrik, Estatuak emaniko lege

baten ezabapena baizik ez bait da eskatzen . Foru berreskurapen

ideia hau egokia erakutsi zen alderdi barruko banaketa arriskua

ekiditeko, behar bezain iluna bait zen korronte biak barruan

mantentzeko . Iluntasun kaikulatu hori, bestalde, are inportanteagoa

izango da militante eta eusle xumeen sostengua ziurtatzeko .

Projektu autonomizalea garatuko duten burukideak eta gogo

independentzizalea erakutsiko duen alderdiaren oinarria batera

mantentzea posibilitatzen zen horrwela . Garapen espainarzaleak ez

zeukan, harrez gero, izateko arrazoirik (Corcuera, 1979 :573-575) .

Joera biak elkartuko dituen lan teorikoa Luis Eleizalde eta

Engrazio Aranzadi, "Kizkitza " -ri zor zaie . .Posibilismoaren aide

joko dute biek, nahiz eta Sotaren taldearekin guztiz bat etorri ez .

Elorzak dioenez :

" Aranari, izan ere, ez zaio "separatismo" hitza gustatzen, Euskal Herria (Bizkaia) inoiz
ez bait da izan Espainiako zatía . Dena den, hitza onartu beharko balitz ere, helburua Euskal
Herriaren (Bizkaiaren) independentzia litzateke, Cortesen arquàioarei kontra . (ik . "Fuerismo es
separatismo", Bizkaitarra 11 :8, 1894-4-22 edo Arana, 1980:267) . Ideia rbeste idatzi batzutan ere
hatzeman daiteke .
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"La re41a de oro de ambos será la firmeza en los contenidos doctrinales
y la flexibilidad de los procedimientos" (1978-a :339)

Independentzia bigarren mailan gelditzen da bientzat .

Eleizalderentzat, independentzia ez da alderdiaren helburu bakarra .

Inportanteena 1839 aurreko egoera berreskuratzea da eta gero

erabaki beharko da zer eain . Autodeterminazio horretan

independentzia beste aukera bat izango da, baina gehiago ez

(Elorza, 1978-a :371) .

Aranzadirentzat ere, nazionalismoak ez du derrigorrez

independentzia erakarri behar . Helburua ez da independentzia

politikoa lortzea, baizik eta nazioaren izaera gorde eta iraun

araztea . Forma politikoa bigarren mailan gelditzen da eta berdin

jazotzen da lurraldearekin, nazioa edozein lurraldetan gara daiteke

eta, bere izaera horreaatik galdu crabe (1931 :28 ta hur .) . Nazio

izaera da, beraz, lehen helburua eta nazionalismoaren ahaleginik

handienak bere berreskurapen aide egin behar dira . Honen gauzapen

politikoa 1839 aurreko egoera berreskuratzea da, baldintza haietan

garapen egoki eta orekatua ezagutu bait da . Horrek ez du esan

nahi, bestalde, momentuko egoerara moldatu behar ez denik, baina

Lege Zaharren izaera craldu crabe . Gehiacro ezin da eskatu

(independentzia, adibidez) , Lege Zaharren muga hautsiko bait

litzateke eta berauek dira, esan denez, euskal izaeraren

gordelekua . Nazionalismoa, bere ustez, ez da definizio politikoen

burrukan sartu behar . Foruzaleei jarraituz, nazionalismoaren

sorrera euskal arima arriskutan dagoelako eman da eta horretan

kontzentratu behar dira here ahalecrinak . Izaera salbu dacroenean,

nazionalismoaren lana amaituta egongo da eta alderdien tenorea

helduko da (Aranzadi, 1931 :242 ta hur) .
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Garapen teorikoa "euskalerriatarrekin" bat etorri ez arren,

praktikan autonomi bidea defendatuko dute Eleizaldek, Aranzadik eta

posibilistek . Autonomia bitarte bezala ulertuko da, baina

alderdiaren kemen quztia jasoz . Era horretara, gainera, "azken

Arana " -ren esanak betetzen ziren . Aurka "Cehen Arana " -ren aldekoak

azalduko dira, nortzuentzat autonomi eskaeretan sartzea euskaldunei

ez dagokien gaian sartzea bait da . Independentzia izan behar da

alderdiaren indarrak bildu behar dituena . Joera bien artean

alternantziak egongo dira : autonomi projektuak eskuragarriak

direnean autonomizaleak nagusituko dira, baina projektu hori

urrunago ikusten denean, independentzizaleak indar gehiagoz

agertuko dira . Aldaki gutxirekin hauexek izango dira

nazionalismoaren lurraldeari buruzko jarrerak .

Hasierako konpromezuzko irtenbidea 1906an eginiko Nazio

Asanbladan igarriko da . Bertan, Euskadi se¡ herrialdeek (Nafarroa

biak bat eginda) osaturik dagoela adierazten da eta helburu bezala

1789 eta 1839 aurreko egoera juridikora itzultzea aldarrikatzen da,

handik aurrerako legeak ezabatuz . Ofizialki, testu hau hurrengo

nazio asanbladetan ere errepikatuko da, Errepublikara arte (ik .

EAJ, 1985) . Urte berean, hala ere, 1906an, tirabira gogorrak eman

dira talde bien artean Kontzertu Ekonomikoak direla eta . Bere

negoziaketa oso sentitua izan zen eta Gipuzkoan "Liga Foral

Autonomista" izeneko alderdi koalizioa osatu zen, Franzisko Gascue-

k bultzaturik, foru autonomia eskatuz, aurreko mendeko foruzaleen

azken aztarna bezala, baina ideologiaz aurrerazaleago izaki .

Erreibindikazio ekonomikoa lortu zenean, haatik, hustu egin zen

muaimendua, administrazio erreibindikazioa albo batera utzirik .

EAJk dena den, ez zuen parterík hartu mugimenduan, euskaldunen
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arazoa ez zela adieraziz, usu legez, posibilistak negoziatzearen

aldekoak izan arren .

Hurrengo urteetan, eta apurka apurka, posibilistek alderdiaren

kontrola erdiesten dute . 1913an "Mankomunitate Probintzial " -en

dekretua agertu da, helburu administratiboekin . Lege hori

profitaturik, alderdia ("Comunión" izena hartu duena, alderdi hitza

baztertuta) autonomi bidean jartzen da eta 1917an Hegoaldeko lau

herrialdeentzako "Euskal Mankomunitatea" proposatzen du, momentuz

ezina delako Iparraldekoekin (Lapurdi eta Zuberoa testuan)

batasunik osatzea . Hala ere, "arraza anaitasuna" aldarrikatzen da

eta batasun hori gauza desiragarritzat jotzen da . 22 Projektua giro

on baten markoztatzen da eta autonomiaren eskaera herritarra

bihurtzen da . Giro horretan Cambó-ren bidaiak laguntzen du, dudarik

cabe .

Urte berean, 1917ko Uztailaren 15 eta 16an, Araba, Bizkai eta

Gipuzkoako Diputazioak bildu ziren Gasteizen . Autonomiaren eskaera

luzatzen da berriz, hirurentzako oraingoan, baina Nafarroari

batzeko deia eginaz .`3 Abuztuan udalerriak biltzen dira, Gernikan,

Diputazioen ahaleginari eusteko . Azaroan Diputazioak biltzen dira

berriro, Gasteizen, eta Gobernuari mezu bat bídaltzen diote Foruen

berreskurapena edo, gutxienez, autonomia eskatuz, zeinean

Administrazio lokala, Nekazaritza, Industria, Meagintza eta

Merkataritza sartzen bait ziren . Projektuak hiru herrialde hauetako

Senadore eta Diputatu gehienen sostenqua lortu zuen eta Madrilen

aurkeztu zen Abenduan, baina konpetentziak ondo zehaztu gabe . Hala

32 Ik. Mankomunitatearen testua in Entornes (1990:577-580, 3 . eranskina) . Urte hauetako
projektuetaz, ik . Beltza (1974), Garcia Venero (1968), Estornes (1990) eta Mees (1990) .

~~ AQiriaren testua in Estornes (1990 :102-104) .
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ere, Madrilen larregizkoa iruditu zitzaien eta isilpean gordetzea

erabaki zen . 1918an hauteskunde berrietara deitzen da eta projektu

hau ahazturik geldituko da .

Denbora quzti honetan giro soziala bero-bero eginda dago eta

autonomi eskaera oso sentitua da . I . Mundu aerraren amaierarekin,

gainera, Wilson-ek autodeterminazioaren aldeko eritzia azaldu du

independentzi prozesu batzu zabalduz Europan . Hori argudio bezala

erabilita, manifestazioak egingo dira Euskal Herrian, foru

berreskurapena eta autonomía eskatuz . Giro horretan, 1918ko

hauteskundeetan emaitza onak lortzen ditu nazionalismoak (5

diputatu Bizkaian, 1 Gipuzkoan, 1 Nafarroan), hauteskunde ostean

diputatu nazionalistek eskaera egiten dutela berriz ere :

"para que en su día pueda tratar y convenir con las legítimas
representaciones de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra las bases en que ha de
descansarla mutua y cordial convivencia de aquellos territorios con el Estado
Español " .°

Nafarroako udalerriek ez zuten onartu eskaera eta 1919an

beste hiru herrialdeentzako autonomia debatitu zen Korteetan,

batzorde bat eratuz, baina ezer aurreratu gabe, borondaterik ez

zeaoen eta . Laster, gainera, hauteskunde berrietara dei egiten da

eta ostera ere geldiarazten da projektua . Galerazte politika

honekin airoa hoztu egin zen . Eskuina, bestalde, kontraerasoka hasi

zen eta zerbait lortzeko itxaropena urrundu egin zen . Hurrenao

hauteskunde hauetan nazionalistek diputatu bakarra lortuko dute

eta, txarrago oraindik, Bizkaiko Diputazioa eskuinak bereganatzen

du, zeinarekin autonomiaren ideiak indarra galtzen bait zuen .

24 Aurkezturiko projekturen 3 . art . (in Beltza, 1974 :179-180) .
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Primo de Rivera-ren diktaduraren hasieran beste saio bat

egingo da oraindik, Gipuzkoako Diputazioak bultzaturik eta hiru

herrialdeetara zabaldurik . Berriz ere, Foru berreskurapena edo,

gutxienez, autonomia eskatzen da . Baina, Arabak onartu arren,

Bizkaiko Diputazioak ez zion testuari eutsi . Apur bat beranduago,

Gipuzkoak berriro bidali zuen projektua, apur bat aldaturik, baina

guztiz zokoraturik gelditu zen . - 5 Primo de Rivera-ren diktadurapean

beste saiorik ez da aurrerantzean emango .

Projektu autonomizalearen porrotak independentziizaleen

berrak tibazi oa e rakarr i zue n . G iroa epeldu ahai a ,

independentzizaleak indartuz doaz, beste korrontearen kontrako

kritikak areagotuz . Kritika horretan, Madrileko Gorbernuarekiko

lankidetza aipatzen da, zeina ez bait da euskaldunon jokaera izan

behar . Eritzi hauek Aberrik bideratzen ditu, azkenean alderditik

espulsatuak izango direlarik . Espuisatuok eta beste nazionalista

zahar batzuk (Luis Arana barne) EAJ berfundatuko dute, euskal

estatuaren konfederazioaren proposamena berriro zabalduz beren

programan . Helburua independentzia da, hasieran bezala . Primo de

Riveraren diktadurak, haatik, eten egingo du iharduera politikoa

ofízialki . Urte hauetan, EAJ berri hau aktiboagoa azalduko da

Komunioabaíno . Edozein modutan ere, hamarkadaren amaiera aidera

biak batzeko ahaleginak egiten dira, Errepublikak markatuko duen

etapa berrirako alderdi sendo bat eraikiz .

Alderdi bien berbatuketa Bergaran egin zen 193©eko Azaroaren

16an . Onarturiko printzipioak tradizio sabindarrari atxikitzen

zaizkio . Hortaz, sei estatu historikoen konfederazioa proposatuko

da ofizialki . Sabinoren dotrina bere osotasunean errespetatzea

Y 5 Ik. testua in García de Cortazar/Montero (1982:149-150)
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paktatua zegoen alderdi bien artean . Hala ere, eta gai honi

dagokionez, Komunioak inposatu egin zuen konfederázio barruko
6e-?,et etc

estatuekLeskubiderik ez edukitzea, Aranak esandakoaren kontrara .

Bestalde, orain ez da 1839ko Legearen ezabapena eskatzen, ez eta

Foruen berreskurapena erreklamatzen (de la Granja, 1986 :51-52) .

Erreibindikazio sabindarra Aberri zaharrekoen eragina da, zeintzuak

aktiboenak izango bait dira urte hauetan . Lehengo erradikaltasuna

albo batera utzita, haatik, autonomia eta independentzia helburuak

batzen ahaleginduko dira . Maila teorikoan indepentziarako eskubidea

aldarrikatzen da, Euskal Herriko iragan autonomoan oinarriturik .

Autonomia urrats bat besterik ez da eta Estatua urrats horren

gauzapena . Alderdiaren oinarriak sinbologia sabindarra erabiliko

du, independentzigogoa gorderik, baina alderdiaren lerro nagusiak

autonomi bidetik abiatuko dira . Sistema ideologikoa mantentzen da,

baina praktika politikoan posibilismoari eutsiz (Elorza, 1978-

a :4271-431) .

Bergarako Batuketa Asanbladan programa sabindarrarekin

konforme ez dagoen talde batek aide egingo du, alderdi liberalago

bat egiteko asmoz . EAE»ren lurralde jarrera jakiteko `6 1931ko

Apirilaren 17an ateratako agiria har daiteke . Euren azken helburua

Iparralde eta Hegoaldea batuko dituen Gobernuaren eraikipena da .

Taktikoki, haatik, Hegoaldera mugatzen da, lau herrialdeentzako

autogobernua eskatuz . Baina qobernu bakarrarekin eta ez Aranaren

konfederazio formarekin . Guzti honetarako hiru etapa formulatzen

dira :

1 . Hegoaldeko lau herrialdeentzako behinbehineko gobernua :

autonomia .

i 6 Alderdi honi buruz, de la Granja-ren lana jarraitzen duqu (1986:131-132 eta 593-596) .
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2 . Espainia federal barruko euskal estatua eraikitzea (epe

laburrera) .

3 . Ipar eta Hegoaldea batzea (eperik gabe) .

Alderdiaren politika bigarren etapa lortzera abiatzen da,

lehenengoa behinbehinekotzat jotzen delarik eta hirugarrena,

berriz, urrutitzat . Tarteko helburu hori lortzeko asmoarekin

Errepublikari eutsiko diote .

Politika honen teorízazioari begira, beste aide batetik,

Foruak ez dira honez gero oinarria, autodeterminazio eskubidea

baizik . Ez da, beraz, iraganean sustraitzen, orainaldian baizik .

Onartu egiten dute, bai, Foruen izpiritua, baina momentuko

errealitatera egokiturik . Hori dela eta, herrialdeen arteko

diferentziazioa ukatzen dute, nazio bakarra eraikitzea bait dute

helburutzat .

Helburu hauek aldatu gabe mantenduko dira ia Errepublika

osoan., 1936ko Ekainaren 28an Nazio Bilera egin zuten Bilbon,

zeinean sozialki ezkerretara jo bait zuten . Lurraldeari buruz, sei

herrialde historikoen osotasuna ezagutzen da, Euskadi bakarra dela

aldarrikatuz . Hala ere, probintzien indarraz konturatu dira aurreko

urteetan eta, errealitatera egokituz, nolabaiteko autonomia

onartuko zaie herrialdeei Euskadi barruan, baina diferentziak

ezabatzeko planteamentuarekin . Dena den, oraingo aldaketarik
a

esanguratsuena Euskadiko independentzia eta berbatuketa eskatzei

da, aurreko etapako lehen fase biak (autonomia eta federalizazioa)

aipatu gabe utziz . Helburu berri honen gauzapena Mendebal Europako

Herrien Konfederazioan egingo litzateke . Edozein modutan ere,

argitu beharra dago EAEren benetako politikak lehenago bezala

jarraitu zuela, autonomiaren aide su eta gar joaz . Izan ere, EAJk



eta

	

EAEk ahalegin guztiak egingo dituzte Errepublikan zehar

autonomi estatua lortzeko .

r
Estatutáren historia lehendik zetorren, ikusi dugunez .

Errepublika aldarrikatzeaz bat, EAJk ideiari ekiten dio eta Agirrek

gidaturik, alkateen bilera batera konbokatzen du Gernikan,

Apirilaren 17an . Hala ere, Gobernadoreak debekatu egin zuen .

Presentatu behar zen dokumentua iragarri zen, dena den . Bertan,

Espainiar Errepublika onartzen zen eta bere barruan Euskal Gobernu

Errepublikarra eraikitzea eskatzen zen, autodeterminazio eskubidea

errespetatuz . Beste puntu baten Bizkaiko Udalerrietako Apoderatuek

eginiko Agiria onartzea eskatzen zen . Agiri honetan katolizismoa

aldarrikatzeaz gain, Euskal Errepublikaren aide jotzen zen . Bertan

Bizkaia integratuko zen eta dei egiten zitzaien Araba, Gipuzkoa

eta Nafarroari berdin egin zezaten . Berriztapenik handiena

estatuaren osaketari dagokio, Euskal Errepublika Iberiar

Penintsulako beste estatuekin federatuko zen eta .' Iberiar

federazio honen ideia nahiko zabaldurik eaon zen urte hauetan eta

behin baino sarriagotan aipatuko da .

EAJk udalerrien mugimenduari eusten segitu zuen, Hegoaldeko

udalerri aehienen oneritziarekin (485 582tik) estatutuaren aide

jotzea erabaki zen azkenik . Aurreprojektua Euski Ikaskuntzarí (EI)

eskatu zitzaion, aurretik ere ideia hori lantzen zetorrena . Lan

honetan eragin handia hartuko zuen EAEk . Egoera politikoak hala

eskaturik, arineketan egin behar izan zen lana, 1931ko Maiatzaren

3lrako EIk onetsi egiten zuelarik bere aurreprojektua . Bertan,

Hegoaldeko lau probintziek "Estado autónomo dentro de la totalidad

- - - ---------------
2r Bizkaiko Apoderatuen Agiriaren testu hau in García de Cortazar/Montero (1982 :152-154) .

Garai honetako Estatutu Projektu eta ekimenetaz, ik. besteak beste, Beltza (1974), Estornes
(1990), García Venero (1968), Sarrailh de Ihartza (1979)
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del Estado Español" osatzen zuten, "Pais Vasco" izena eramanaz .

Probintzia bakoitzak, bestalde, bere autonomia zeukan barne

eraketan . Dena den, herrialde hauez gain, beste herrialde batzuk

har zezaketen parte, beren biztanleriaren %80k hala eskatzen bazuen

(gehi beste eskaera batzu) . Eskubide hau Euskal Estatu honekiko

mugan zeuden lurraldeei bakarrik luzatzen zitzaien, lurralde

zatiketarik ez zedin eman (2 . art .) . 28

Beste herrialde batzuren batuketa posibleaz hitz egitea ez zen

prozedura formal hutsa . Aurreprojektua idazten ibili diren garai

horretan, Errioxan autonomiaz interesaturik agertu dira, arrazoi

ekonomikoek eraginda . Maiatzaren 7an Logroñoko Merkatal Ganbara

Hego Euskal Herriko lau gobernadore zibilekin batu da, prestatzen

ari den autonomi projektuan Errioxa ere sartua izan zedin . Nafarroa

eta Gipuzkoako gobernadoreen harrera oso ona izan omen zen . Berauei

emandako idatzian eskaeraren arrazoiak azaltzen dira . Argudio

historikoetatik at, ekonomia da batasunera bultzatzen duena,

Errioxako merkataritza Bizkaikoarekin loturik dago eta . 29

Baina hainbeste oztopo gainditu behar izan zituen Elren

projektu hau hamaika aldakitan zatituko zen hilabete gutxitan . Izan

ere, aurkeztu bezain laster alderdiak zuzenketak egiten has¡ ziren,

era horretara Elren projektuaren oreka zailarekin apurtzen zelarik .

Oinarritzat EIk aurkezturikoa harturik, proposamen berriak egin

ziren : Lizarrakoa, Arabako Estatutua, Gipuzkoako Diputaziorena,

Nafarroako Diputaziorena, . . . Horrelako Estatuttbatek eduki behar

zuen kontsentsua falta zen, bistakoa denez .
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te Ik. testua in Sarrailh de Ihartza (1979 :415-423) eta, batez ere, in Estornes (1990), non
here gorabehera guztiak azaltzen bait dira .

2 ' Ik. testua in Estornes (1990:580-582, 4 . eranskina. Ik . ere 347, osr .)
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ProjektuaKjasan zituen lehen ebaketa eta aldaketak Lizarrako

Udalerrien Bileran izan zen, 1931ko Ekainaren l4ean, baina ez

lurraldetasunari buruzkoak . Puntu hau, beraz, goian aipatu bezala

gelditzen zen . Hilabete horretan hauteskunde berriak egin ziren eta

udan zehar beste projektu batzu ere agertu ziren, gobernadore

zibilek eta ezkerreko indarrek bultzaturik, ez bait zuten begi onez

ikusten Lizarran onartutakoa, eskuindarregia zelakoan . Atzerapen

hauek direla eta, Lizarrako Estatua 1931ko Azaroaren 22ra arte ez
G

zaio gobernuari entregatuko . Hala ere, Gobernu honek dimitutu eqin

zuen eta berriak eskaera batzu inposatu zizkion Konstituzioa

betearazteko, alkateen gehïengoaren gain, populazioaren baietza

behar zelarik . Guzti honen atzetik, noski, sozialista eta

errepublikazaleen mesfidantza zegoen, nortzuk atzerantza egingo

bait dute euren sostenguan . Beharrezkoa zen Udalerrien Bilera

berria 1932ko Ekainaren 19an egin zen Iruñean, baina bozketa egin

aurretik, alkate nafar batzuk Nafarroako botuak aparte kontatzea

eskatu zuten . Horrela onartu zen eta beste herrialdeetan baietzak

argi irabazi bazuen, Nafarroan ezetza irten zen garaile . 3a

Aldaketa honen eragileak karlistak izan ziren, zeintzuak ez bait

zetozen ados Estatutua hartzen ari zen kutsu ezkertiarragoarekin
n

(erlijio asuntual batez ere) . Prozesu guztia hasi behar zen, hiru

herrialdeetara mugaturik oraingoan .

Projektu berria 1933ko Uztailaren ban aurkeztu zen eta

lurraldeari buruz aldaketa logiko bat zeukan, hiru herrialdetara

9t Hona datuok (Landaburu . 1977 :91) :
BAI

	

EZ

	

ZURIZ

	

GUZTIRA

ARABA 52 11 14 77
BIZKAIA 109 1 6 116
GIPUZKOA 84 2 3 89
NAFARROA

	

109

	

123

	

35

	

267

GUZTIRA

	

354

	

137

	

58

	

549
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bakarrik zabaltzen zen eta . Hala ere, irekita uzten zitzaizkion

ateak Nafarroari nahi zuenean bil zedin . Gainontzekoan ez dago ezer

berririk puntu honi dagokionez . Bozkatu ondoren, baietzak irabazi

zuen, baina sorpresa berria Arabako datuak izan ziren, zalantza

askoren isiada bait ziren . 3 ' Aldaketa honetan esku aren eragina

agertzen da . Nafarroak prozesutik aide egin duenetik, eskuila

atzerantza egiten hasten da Araban, Bizkaiko eta Gipuzkoako

potentzialaren aurrean ekonomikoki eta sozialki posizio ahulean

geldituko dela uste da eta . Ez hori bakarrik, politikoki ere

esku"a gutxiturik geratzen bait da beste herrialdeen aurrean, eta

gehiago EAJ ezkerraren lankidetza bilatzen ari den une honetan .

Egoera horretan, Arabako eskulsa Estatutua galeraztera dedikatuko

da . Helburua ez bazuten lortu, giroa nahastu egin zen, lehen

aipatzen genituen zalantzak agertaraziz ( i k . d e Pablo, 1985 eta

1988)

Udalerriek onartu ondoren, Azaroaren 5ean erreferenduma egin

zen, non baietzak irabazi bait zuen berriz, baina Araban abstentzio

handia eqon zen, hautesle guztietatik %46ak bakarrik eutsi ziolarik

proíektuari . 3 `

'` Hauexek dira 1933ko Uztailaren 6ko Udalerrien bozketaren datuak (Landaburu, 1977) :
BAI

	

EZ

	

ZURIZ

	

GUZTIRA

	

1977) :

ARABA 41 26 10 77
B1ZKAIA 115 0 1 116
GIPUZKOA

	

83

	

2

	

4

	

89

GUZTIRA

	

239

	

28

	

15

	

282

az Interesgarriak dira Arabako datuak, euskal estatutuaren aurreko zalantzak isladatzen ditu
eta. Bizkaian eta Gipuzkoan ohizko iruzurren bat eaon zela uste da, bestalde, baina argi zegoen
baietzaren aldeko farrera . Hona datuok (Landaburu, 1977:91)

BAI

	

EZ

	

ZURIZ

	

HAUTESLEAK

ARABA 26.015 6.695 109 56 .056
BIZMA 236.564 5.065 267 .466
GIPULKOA 149.177 2.436 248 166 .365
(JZTIRA

	

411.756

	

14.196

	

357

	

489.887
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Pausu hauek eman ondoren, 1933ko Abenduan Gobernuari entregatu

zitzaion azkenean projektua, baina aurreko hilabetean hauteskundeak

egin dira eta eskuema dago orain boterean . Arabako 57 udalerrik

ezetz esaten diote projektuari agiri baten bidez, arazo berria

sortuz eta dena atzeratu araziz . Hurrenao bi urteotan ez da ezer

aurreratuko, esku ~W- ak ez bait du negoziatzeko borondaterik . EAJ

gero eta gehiago urrunzen da esku®tik, ezer ez duela lortuko

ikusten du eta . Tartean, gainera,jagi-jagiak mugitzen hasi dira,

alderdiaren bide okerra kritikatuz eta independentziaren beharra

iragarriz . Hala ere, 1936ko hauteskundeetan zazpi diputatu lortuko

ditu (3 Bizkaian eta 4 Gipuzkoan) . Ezkerrak boterea bereganatzen du

eta EAJk argi eta garbi bilatzen du bere lankidetza . .Oraingoan

Madrilen aurreratu egiten dela dirudi eta uda hasten denean nahiko

prest dago udazkenean bozka dadin . Erdian, haatik, gerra pizten da .

Gerra piztu ondoren, EAJk Euskal Gobernua eraikitzea

bultzatzen du, gelditu den lurraldea kontrolatzeko asmoz, Korteen

oneritzia iguriki gabe . Hori ekidin nahiean, Largo Caballero-k

kartera bat eskeintzen dio EAJri Gobernu berrian . EAJk onartu

egiten du eta Estatutuaren prozesua azkartu egiten da . Urriaren

lean Korteetan diskutitzen hasten da azkenean eta 6rako osaturik

zegoen lehen autonomi gobernua . Baina onartu den bertsio honetan

aldaketa inportante bat dago lurraldetasunari begira . lurralde

berririk integratzeko (Nafarroa, alegia) aipamenik ez bait da

egiten . Gerrak inposatu duen egoeraw, hala ere, inportantzia kentzen

dio datu horri, ordurako is Bizkaia bakarrik gelditzenlda eukal

gobernuaren eskuetan . Beste alde batetik, gerra egoerak dimentsio

berria ematen die lorturiko konpeteentziei, Errepublikarekiko

urruntasun geografiko eta politikoak paperean baino handiagoak

egingo bait ditu . Modu honetan, indenpendentzia subjektiboaren
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ideia hedatzen da nazionalista askorengana, Jagi-Jagiren jarrera

defendatzen zutenen artean batik bat . Izan ere, korronte sabindarra

Estatutuaren kontra ibili da prozesu guztian 33 eta hainbeste

oztoporen aurrean Estatutua geldirik aurkitu denean,

independentziaren aldeko oihua areagotu dute, 1918tik aurrera

Aberrirekin gertatu bezala . Gerra hasi denean, sabindarrek

espainiar arazoetan ez sartzeko jarrera defendatzen dute, baina

gerra egoerak aipaturiko dimentsio berria eman dionean prozesua

erradikalizatzen saiatuko dira . Naziofrontea osatzea proposatuniko

diete EAJ, EAE eta ELAri, arazoa independentzi gerran bihurtzeko,

baina projektua ez doa aurrera . Edozein modutan ere, indendentzi

sentsazioa ez da gutxituko .

Ideia hau oso inportantea izango da gerraostean, jende

askorengan gerrarekin batera independentzia ere galdu zelako

sentsazioa haziko da eta . Frankismo pean independentzi nahia

bizirik gordeko da, 1936-37ko Estatutua eta egoera berezia

idealizatuz . Franco-ren jarrerak, bestalde, lagundu egingo dio

sentsazio horri, zeren Bizkaia eta Gipuzkoa "probintzia

traidoretzat" zigortzean, lurralde honen berezitasuna eta

bakantasuna indartzen zituen, diferentziaren sentimentua sendotuz

(Perez-Agote, 1984 :80) . Sentimentu hau, hala ere, herriak

kontserbatuko du eta ez, oro har, burgesiak, errejimen berriarekin

oso baldintza egoki eta abantailatsuak aurkituko bait ditu enpresa

iharduerarako . Azken hauen artean baretu egingo da gogo

nazionalista, "demokrazia gehiago" eskatzera mugatuko direlarik .

1 ' Urte hauetan ez dago aldaketa teorikorik talde honentzat : euskal herrialdeak
independienteak ziren, konstituzio propioekin (ez pribilegioak diren Foruekin) . 1839an
libertateak trenkatu egin zitzaizkion Euskal Herriari . Irtenbidea independentzia da, euskal
herrialdeak konfederatuz íik . Estella, 1931)
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EAJk ere gogor ekingo dio iharduera politikoari . Gerran eta

gerraostean lorturiko prestigioari esker harroturik ageri da

atzerriko lehen urteetan, Hego Euskal Herrira laster itzuliko zela

pentsatuz, non, behinik behin, gerra aurreko autonomia garatua

erdietsiko bait zuen . Errepublikako Gobernuarekin eginiko

aldarrikapenetan ez da inoiz falta euskal autonomiaren aipamena,

ez eta Nafarroak bat egiteko zeukan aukera ere . Baikortasun hau

areagotu egiten da II . Mundu Gerra pizten denean, aliatuek

Francoren errejimena deuseztatuko dutela uste da eta . Hori

gertatzekotan, Espainia posizio ahulean geratuko zen eta EAJk

posible ikusten du lurralde berdefinizioa egitea . Horretan bat

datoz atzerrian dauden sabindarrak, zein beste sektorekoak . Agirrek

berak Iberiar Konfederazioaren ideia zaharra berraipatzen du

irtenbide bezala (Portugaleko koloniak ere bereganatuz) .

Agirrerena baino proposamen sendoagoa eta landuagoa Irujorena

izango da . 1904ko Uztailean, Londresen, Euskadiko tiazio Kontseilua

("Consejo Nacional de Euzkadi ") sortuko du, gerrako abagadunea

profitatu nahiz . Bere ideia aliatuekin bat egitea da, gerra

amaitzean, eta irabaziez gero, garailearen baldintzak jarri ahal

izateko .

	

Horretarako,

	

"Euskal

	

Errepublika"'

	

erai'kit~y eko
t OKtO Azdroare,, 3Oean avrsez1, .o dv1-nq, G~~ruP4e4ri c¡'u~o,~onr~

aurreprojektua idazten du,V formulazio berri, berezi eta bitxía

egiten du, zeinean, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoa ez bait

dira agertzen, Sarrailh de Ihartzak dioenez, arrazoi politikoek

eraginda, dudarik ez, projekturako Frantziaren lankidetza

beharrezkoa bait zitzaion (1979 :97) . Hori dela eta, kontu handia

larriko du bere lurralde erreibindikazioa etsaia den Franco.-en

Espainiara mugatzen .
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Irujoren projektuan Euskal Herria estatu independientea

bihurtzen da, Penintsulako beste nazioekin konfederazio bat

osatzeko (berriz ere Iberiar konfederazioa) prest legokeelarik .

Konfederazio honetan,hala ere, Ipar Euskal Herria ere batu liteke .

Baina osatu behar den estatu hau ez da Hegoaldeko lau

herrialdeetara mugatzen, Nafarroako Erresumaren lurralde

historikoetara baizik (Frantziako estatuan dagoena salbu . esan

dugunez) :

"El territorio vasco es el integrante del históriho Reino de Navarra,
dividido en las Regiones de Navarra, Vizcaya, Guipuzcoa, Alava, Rioja, Moncayo,
Alto Ebro, Montaña _v Alto Aragón . Sus límites son, al Norte los Pirineos y el
Golfo de Vizcaya ; al este el río Gállego, al íur el Ebro hasta Gallur y la
divisoria de aguas entre las cuencas del Ebro y el duero (sic) a partir del
Moncayo en toda la extensión de ambas vertientes ; y al Oeste el Cabo Ajo (Peña
Cantábrica) . 31

Gaur egun Euskal Herrikoak ez diren lurraldeak (Errioxa .

Moncayo eta besteak) erreferendumaren bidez bilduko ziren

Errepublika honetara,baina hori egoera normalizatua lortzen zenean,

zeren gogoratu behar da projektua penintsularen inbasio posiblean

aplikatzeko dela . Inbasioa, aitzitik, ez zen eman, ez eta aurrikusi

ere, eta projektu guztia ezerezean geratu zen .

Euskal Herri historikoaren erreibindikazioa ez da mugatuko

Irujoren projektu honetara . 1945eko Otsailean, "Euzkadi " -k Euskal

Estatu baterako Konstituzio Aurreprojektua argitaratzen du, zeinean

aukera ematen bait zaie Euskal Herri inguruko herrialdeei batzeko .

Mugak oso zehazturik daude :

"El rio Adour hasta la confluencia de la Gave de Olorón ; la Gave de Olorón
hasta la confluencia con la Gave de Hauleón ; la divisoria de aguas de la Gave
de Mauleón y de la Gave de Olorán hasta el Pirineos la divisoria de aguas del
rio Ezka y del Beral hasta su confluencia con el Aragón ; la divisoria de aguas
del rio Aragón con el rio Arba y sus Ifluentes basta el Ebro; las cuencas
completas de los ríos Queilles y Alhama U Castejón ; el rio Ebro hasta la sierra

e" Ik. testu osoa in Sarrailh de Ihartza (1979:487-503 ) .
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de Husar; la divisoria de aguas cantábrica e interior hasta el rio de los
Tornes; y la divisoria de aguas del rio Asan y el Miera". 3f

Osotasun honetan hiru maila jartzen dira . Lehena Hegoaldeko

lau herrialdeek osatzen dute . Bigarrena, Iparraldeko hirurek,

zeintzuek Euskadiko zatia direla aitortu arren, prozesutik kanpora

gelditzeko aukera onartzen bait zaie, hala erabakiko balute .

Hirugarren maila, azkenik, Bureba, Errioxa, Jaca eta Biarnoak

osatzen dute . Kasu honetan :

"podrian incorporarse si recobrada su conciencia nacional lo solicitarán
(sic) por mayoría plebiscitaria de las autoridades correspondientes"
(L ti t .,I .art .) .

Edozein modutan ere, lurralde hauetan jaiotakod

euskalduntasuna onartzen zaie euskal lurraldean biziez gero eta

horrela eskatuez gero . Bestialde, euskararen lurraldea ere

markatzen da, bertan funtzionariak euskaldunak izango direlarik

derrigorrez .

Bideragarritasunik bat ere ez zeukan proposamen honekin
6dL/

batera, beste apalagoÎbotatzen ari da EAJ, gerrako autonomia

berreskuratzearekin konformatuz eta, beranduago, demokrazia

lortzearekin bakarrik . Autonomia berpizteko itxaropena galdu ahala,

beste formulazio bat dabil nagusitzen jeltzaleen artean :

etorkizuneko Europa batuaren barruan estatu edo errejio berezi bat

osatzea . Aurretik zetorren ideia hau orain hasten da gorpuzten .

Euskal nazionalismoak europar integrazioaren aide lan egin beharko

du aurrerantzean eta momentu egokian aukera profitatzen jakin .

Proposamen konkretua ez dago, noski, oraindik landuta . Horrela,

" (sic pasarte osoa) .
Ik. testu osoa in Sarrailh de Ihartza (1979 : 504-512)
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1956an EAJko burukideetako batek, Landaburu, Europa Batuaren ideia

Iberiar Konfederazioaren asuro zaharrarekin batzen du, azken hau

Europako zati bat izango zelarik (1977) . Iberiar Konfederazioaren

plana eta asmoa, hala ere, baztertu egingo da denborarekin,

Europakoa indartuz, gaur ere ikusten dugunez .

3 .1 .5 . NAZIONALISMO BERRIAREN EKARPENAK

Hizkuntzaren berbalorazioarekin batera, 50-60ko hamarkadetan

sortzen den nazionalismo berriak zazpi herrialdeen batuketa beharra

berreskuratzen du lerro nagusi bezala, gerra aurreko sabindarren

erara, zeintzuekin antz handiak bait dituzte hasiera honetan .

1962an argitaratuko erakundearen príntzipioen artean, ETAk ideia

zahar hau azpimarratzen du :

"ETA considera que Euzkadi está integrada por las regiones históricas de
Alava, Guipúzcoa, Laburdi, Navarra, Vizcaya y Zuberoa"j6

Oraindik ez dira, haatik, beste aukera batzu baztertzen . Urte

bat beranduago, 1963an, Krutwigek (Sarrailh de Ihartza) Europa

berrian federatuko zen euskal estatu baten proposamena egiten du,

Nafarroako Erresuma eta Vasconia-ko Dukerriaren lur eremu zaharrean

oinarrituz, hau da, Lau Hiriak, Ebro Garaia, Bureba, Errioxa,

Aragoa (Huesca osoa eta Zaragozako probintziatik Ejea, Sos eta

Tarazona aldeak) , Biarnoa, Foix, Nebruzan, Labrit, Armagnac eta

ohizko zazpi euskal herrialdeak (Sarrailh de Ihartza, 1979 :97 ta

hur .) . "Gran Vasconia" hau etorkizun onekoa izan daiteke, bere

ustez, ekonomikoki bideragarria eta denontzat onuragarria izan

as In Sarrailh de Ihartza (1979:607) .
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daitekeelarik . Arazorik handiena nazio baterakortasuna lortzea da,

gaur egun Euskal Herria ez diren lurraldeetan ez bait dago

kontzientziarik . Berpiztea euskararen bidez letorkieke, gordetzen

dituzten euskal etniaren aztarnak azalera atera eraziz . Barne

egituraketa, bestalde, komunen bidez planteatzen da, komun multzoek

federazioak osatuz (Bizkaian, adibidez, hiru federazio ; Gipuzkoan,

bat, eta abar .)

Urte berean ere, Iparraldean ekintza historikoa burutzen da

urte horretako Aberri Egunean "Itsasuko Karta" aurkezten denean,

zeinean Imarraldeko herrialdeentzako Euskal Departamentua

erreibindikatzen bait da . Eskaera ez zen berria, baina Karta

honetan Enbatak zentzu politikoa eman zion lehenengoz, abertzaleen

epe laburreko erreibindikazio nagusia izatera pasatuz . Itsasuko

Karta honetan, bestalde, Europako irtenbidea ere antzematen da,

azken helburu bezala euskal federazioa proposatzen bait da, Europan

sarturik .

Hegoaldera pasatuz, ETAn eztabaida eta argitze garaia da .

Hirugarren Munduko burruken eragina Europara zabaltzen denean,

arreta berezia lortuko du Euskal Herrian . Oro har, Europako

nazionalismoek gogoz hartu zuten kolonialismoaren teoria, estatu

eta nazio zanpatuen arteko lurralde desberdintasuna ondo markatzen

zuen eta . Koloniaren ezaugarriak Europako nazio zapalduei txertatu

nahi izango zaizkie, Euskal Herrian arrakasta handia lortuz urte

batzutan . Kolonialismo hau, bestalde, indar handia erakusten ari

den sozialismoari loturik heltzen da sarritan . 60ko hamarkadan,

nazionalismoa eta sozialismoa batzeko lehen ahaleginak egingo dira

Euskal Herrian . Horretarako, nazionalismoak populazioari buruzko

murrizketak (arrazismoa) uxatu behar zituen eta sozialismoak,
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aldiz, lurralde egokitasunari buruzko eritziak (osaturiko estatuak

onartzearena) berritu . Bien elkarketatik, Euskal Herriak )(lase

Burrukarako Marko Autonomoa osatzen zuela ezagutzen zen . Ezagutze

honetan, dudarik ez, bi faktorek eragin zuten . Alde batetik,

momentu hartan hazten dagoen langile kontzientzia eta, bestetik,

Francok inposatutako nazio diskriminazioa . Dena den, debate sakona

azalduko da markoaren egokitasunaz, jarrera kontrajarri bi agertuko

direlarik : "abertzaleak" eta "espainolistak " . Lehenek (Hego) éuskal

Herriko markoa defendatuko dute ; besteek, berriz, espainiar

estatuarena .

Banaketa . beraz, lurraldean zentratzen da, zeren nazionalismoa

lurraldea hartzen ari da bereizketa faktore bezala, arrazatik urrun

eta hizkuntzaren gainetik . Nahikoa izango d Euskal Herrian

bizitzea pertsona horrek euskaldun (zentzurik zabalenean hartuta)

izateko eskubidea eduki dezan .'

Abertzale-"espainolista" polarizazioa gainditu ezina izango

da urte askotan . Urte hauexetan nazio frontearen ideia

berreskuratzen da, gerra aurrean sabindarrek proposatu bezala .

Nazionalismoa hasieratik datorren proposamen honek zentzu handiagoa

hartzen du 1930eko hamarkadan, nazionalismoa ez bait da orain

aiderdi bakarrarekin identifikatzen . 60ko hamarkadatik aurrera

dagoen pizkunde politikoan berriz hartuko du zentzua ideia honek,

talde berriak sortu dira eta . Talde berri hauexek dira, hain zuzen

ere, frontearen aide agertzen direnak, Euzko Gobernu zaharraren

ordezkaritzaren legitimitatea zalantzan jartzen dute eta . Nazio

Frontea egoera berriaren islada izango zen, zeinean EAJren

nagusitasuna kuestionatzen bait zen . Hala ere, abertzaletasunak

31 Zentzu honetan, ik . ere Ruiz Olabuenaga (1989:136)
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arazo guztien gainetik egon behar du, momentuko diferentziak

baztertuz gutxienezko helburuak lortu arte, zeintzuak lurralde eta

hizkuntzaren erreibindikazioan zentratzen bait dira . Hala ere,

inoiz ez zen ezer lortu ideia honekin, alderdi interesek ezina egin

zuten eta .

Abertzale guztiak batu ez arren, KAS alternatibak ezkerreko

abertzaleen helburu taktikoak bateratzea lortuko du 1975ean .

Bertan, zazpi herrialdeen independentzia mantentzen da azken

helburu legez, baina pausu bezala KAS alternatibaa taktikoa

proposatzen da, non Hegoaldeko lau probintzien batasuna eskatzen

bait da . Eskaera honetan beste erakunde eta alderdiekin bat

etorriko dira, frankismoaren azken urteetako momentu honetan

bederen . Hego Euskal Kerriaren batasun politikoa beste

erreibindikazio demokratiko bat bezala ulertzen da, normalizazio

politikorako beharrezkotzat joaz . Horrela adierazten da 1978ko

Aberri Egunean eginiko agirian, alderdi quztiek sinatua . Euskal

Herrian ezagututako bigarren autonomi aroa prestatzen ari zen .
P
Jerspektiba honek talde eta alderdi askoren projektuak erakarriko

ditu . LKI espainiar estatuko fedgralismoaren aide agertzen da,

Euskadi "Euskal irrepublika" bezala arituko zelarik bere barruan,

independentzia lortzeko eskubidea ere ezagutuz . Beste projektu bat

"Kimu Berri" taldearena da, zeinean zazpi herrialdeen batasuna

aldarrikatzen bait da aurretiko titulu bezala . Tarteko urratsa

Euskal Herriko Autonomi Estatutu batek osatuko luke, Hegoaldeko lau

probintzietara hedaturik, baina Iparraldeko hirurekin batzeko

eskubidea ukatu gabe . HBk azken talde honen moduko zerbait

proposatuko du lurralde arloari begira eta EEk, azkenik,

autodeterminazio eskubidea defendatzen du . 38

98 IkL autonani projektu hauen berri in Iruin (1985 :254-256) .
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Baina errealitatea oso bestalakoa da . 1978 urte horretan

Madrilen negoziatutakoagatik autonomiak ez du lortuko, berriz ere,

Hegoaldeko lau probintziak batzea . EAJk eutsi egingo die baldintzei

eta, ziztu bizian, amaiturik edukiko du Araba, Bizkai eta
r

Gipuzkoa o autonomi projektua urtea bukatu baino lehen, Abenduaren

29an onartuko delarik . Ondoren, Parlamentuko konstituzio batzordean

eta hiru herrialdeetako parlamentari eta senadoreen oneritzia

jasoko du eta azkenean erreferendumera aurkeztuko da 1979ko

Urriaren 25ean . HBk eta ezkerreko aiderdi txikiago batzu kontra

ageri ziren, abstentzioaren alde, beste alderdi parlamentariek

baietza eskatu zuten bitartean . %40ko abstentzio batekin projektua

onartu egin zen, orotara %59 alde atereaz . 1979ko Abenduaren 18an,

eta Parlamentuaren baietza jaso ondoren, ofizialki aldarrikatu zen

Euskal Autonomi Elkartearen Estatutua . Lurraldeari dagokionez,

esaniko hiru herrialdeek osatzen dute, Nafarroak integratzeko

eskubidea daukalarik . Iparraldeko probintziak ez dira zuzenean

aipatzen, baina euskal komunitateak dituzten estatuekin kultur

harremanak mantenduko direla iragartzen da, estatuen kontrolpean

badira ere .

Nafarroan, bitartean, beste autonomi projektu bati ekiten

zaio . 1979an 1841eko Legearen hobakuntza ( "amejoramiento ")

prestatzen hasi ziren . Projektuak ez dio eutsiko EAEk jarraitutako
alegeari, maila apalagoa esk*intzen duen beste bati baino . Dena den,

bai baten, bai bestean, ogasun propioarekin kontatzen dute, beste

autonomietan ez bezala . Nafarroako autonomia 1982ko Abuztuaren

?0ean onartu zen eta ez zen erreferendumik egin .

Iparraldean, azkenik, ez da aldaketarik eman arlo honetan .

1963ko Itsasuko Kartaren ostean, euskal departamentuaren eskaera
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arrunta egin zen, alderdi nagusiek eutsi ez arren . 198leko

hauteskunde presidentzialetarako, Miterrand-ek . bere 110 proposamen

famatuen artean sartu zuen euskal departamentuarena, baina gerora

ez zuen bete, bistan denez . Berrikiago, EMAk departamentu hau

egituratzeko proposamen landuago bat egin du, "Iparraldeko Biltzar"

bezala izendatu duena, baina ez du, noski, gauzatzeko aukera

handirik momentuz .
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3 _ 2 _ ECJSKAL LURRAL DEAREN ERRE=BIEND=KAZIOA GAUR

EGUN

Bere ehun urtetan, ukaezina da euskal nazionalismoaren

arrakasta lurraldeari dagokíonez, jakin eta lortu bait du inoiz

baturik egon ez den lurraldea osotasun bezala ulertzea . Beste nazio

batzutan errezagoa izan da, batasun historikoa edo linguistiko

argia zegoelako, baina, ikusi dugunez, Euskal Herrian herrialde

bakoitzak bere estrukturazio propioa eduki du eta euskara

aspalditik ez da euskaldun guztien hizkuntza . Nazionalismoak aukera

bat egin zuen, gaur arte bizirik heldu zaiguna eta, oro har, nahiko

onartua dena bizilagunen artean .

3 .2 .1 . NAZIONALISMOAK HARTUTAKO_LURRALDE AUKERA : EUSKADI

Euskal Herri bezala ezagutzen den lurraldeak ez dauka bere

osotasunari zabal dakiokeen ezaugarririk . Ez dauka, izan ere,

bat asun fisikorik, irla edo inguru fisiko zehatz batek eman

diezaiokeen bezala (Madagaskar, Inuit herria) . Ez eta hizkuntz edo

kultur batasunik, gaur egun behintzat, mende asko bait dira euskara

leku batzutan desagertu zenetik eta, bestalde, hizkuntzan, inguru

fisikoan eta iharduera ekonomikoan dauden desberdintasun nabariek

kultura diferenteak eraiki dituzte . Nolabaiteko batasun politikoa

inoiz lortu bada, gainera, ez zen gaur egun Euskal Herritzat

ulertzen dugunera mugatzen, zabalagoa bait zen .

Ezaugarri baterakorrik egon ez arren, egia da zazpi

herrialdeen lotura kulturalak historikoki azpimarratu direna

(gogora ditzagun Axular edo beste idazle eta historialari asko) .
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Historikoki, beraz, zazpi herrialde hauek "euskalduna" izatearen

kontzientzia egon da, nahiz eta leku batzutan (Nafarroa eta Arabako

hegoaldeetan batez ere) jendeagan agertu ez kontzientzia hori .

Baldintza hauen aurrean, lurralde zadarritzapena hiru

faktoreren arabera egin zitekeen :

. Hizkuntzarena . Lurralde proposamena euskaraz egiten zen edo

berriki galduta zegoen aldeetara mugatuz . Era horretan koherentzian

irabaz zitekeen, lurraldea murriztu arren, Hala ere, hasierako

nazionalismoa bultzatzen dutenen artean euskara ez da nagusi eta,

bestaide, herrialdeak oso baturik sentitzen dira eta pentsaezina

da herrialde konkretu bat bitan banaturik gelditzea (Bizkaitik

Enkarterria kentzea, adibidez) .

Ekonomiarena . Hiri burgesia ertaina da lehen

nazionalismoaren bultzatzailea .Lurraldea industrial¡ zatzen ari zen

aldeetara muga zitekeen, hau da, Bizkaia eta Gipuzkaoa . Horrela,

koherentzianere irabaz zitekeen (Araban eta Nafarroan geldoago joan

da prozesu nazionalista) , baina lurraldea murrizturik gelditzen zen

eta, ekonomikoki pentsatuta, zonalde interesegarriak galtzen ziren .

. Historiarena . Honen aide aurreko mendeotako tradizioa eta

momentu hartako giroa zeuden . Izan ere, Foruen kontrako neurriek

elkartasuna erakarri zioten Euskal Herriko Hegoaldeari, XIX . mende

amaieran inoiz baino batuago sentituko delarik . Orduko giro

foruzaleak dudarik ez zuen Hegoaldeko herrialdeen batasun beharraz

eta horrela helduko zaie foruzaletasunaren ondorengoak diren

nazionalista berriei . Aukera honen problemarik handiena da espazio

eta abagadune bereiztuak batzen zituela . Nazionaiismoa erakargarria

egin zezaketen faktoreak (industrializazioak ekarritako pentsakera
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txokea, kultur diferentzia . . .) ez ziren leku askotan agertzen,

nazionalismoaren zabaltze lana galeraziz .

Edozein modutan ere, zazpi herrialdeen batasuna izango da

nazionalismoak egingo duen lurralde aukera, batasun politiko berri

honetarako izen berria ere proposatuz : Euskadi

Populazioz eta, batez ere, hedaduraz, txikia den lurralde hau

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa herrialde

historikoek osatzen dute, baina Nafarroa bitan banaturik agertzen

zaigu (Nafarroa Behena eta Nafarroa Garaia) XVI . mendean

konkistatua izan zenetik (honetaz, ik . Zabaltza, 1991) . Hona zazpi

herrialdeon hedadura eta populazioa (ik . 6 . mapa) :

HEDADURA

	

POPULAZIOA

ARABA

	

3 .047 km2

	

277 .734 bizt .
BIZKAIA

	

2 .217

	

1 .184 .049

	

"
GIPUZKOA

	

1 .997

	

697 .918

	

"
LAPURDI

	

859

	

204 .598

	

"
NAFARROA BEHEREA

	

1 .318

	

29 .298

	

"
NAFARROA GARAIA

	

10 .421

	

527 .318

	

"
ZUBEROA

	

785

	

16.298

	

"

guztira

	

20.644

	

2.937 .213

Mapan ikus daitekeenez, bi enklabe dauzka Euskal Herriak :

1,39

Jr
Villaverde de Trucios (Tmatzioz) Kantabriako Autonomi

Elkarteko zatia Bizkaia barruan dagoena eta Bizkaiarekin batzeko

ahaleginetan dabilena . 20 km2 eta 450 biztanle inguru ditu .

Trebiñoko konterria, Castilla-Leóneko Autonomi Elkarteko zatia

(Burgoseko probintzian) udalerri bi biltzen dituena : La Puebla de

" 1990eko datuak Iparraderako eta 1991koak Heqoalderako populazioari dagokionez (Egin-eko
1991ko urtekaritik harturik) .



EUSKALAUIONOMI ELKARTEA

NAFARROAKO FORU ELKARTEA

PIRINIO ATLANTIKOAK

1 Villaverde de Trucios
2, Trebiñoko Konterria
3 Petilla de Araggón
y Jeztaze
g Eskiula
b Orduña

6 . mapa . Euskal Herriko mapa polítikoa qaur equn
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Arganzón eta Trebiño . Araba barruan dago lekuturik eta batzeko

ahaleginetan ari da ere . 221,5 km2 eta 1 .800 biztanle inguru ditu .

Maparen best/aldean, Ekialdean, bi exklabe ere agertzen dira :

. Petilla de Aragón, Nafarroko herria Aragoako Autonomi

Elkartearen barruan (Zaragozabe ttrobintzian) . Bi lurralde ditu

udalerri honek : Petilla de Aragón eta Baztanes, guztira 28,2 km2

eta 70 biztanle inguru dutela (Baztanesen ez da inor bizi gaur

egun) .

. Jestaze, Zuberoako herria Biarnoko kantoi baten barruan . 2,1

km2 eta 60 biztanle inguru ditu .

Bes tt lde batetik, Zuberoako ekialdean historikoki Biarnokoak

diren herri eta herriska euskaldun batzu daude, horien artean

inportanteena Eskiula delarik, Barkusetik ekialdera eta Oloroneko

kantoiaren administraziopean . 28,5 km2 eta 500 biztanle inguru

ditu .

Amaitzeko, Bizkaiko exklabea den Orduña herria ere aipa

daiteke, Araba eta Burgos tartean lekuturik .

Aurreko kapituluan ikusten genuenez, herrialde bakoitzak bere

historia propioa eraman du historian zehar . Aldaketarik

nabarmenenak XVIII eta XIX mendeetan eman ziren lurralde eraketari

dagokionez . 1789ko Abuztuaren 4ean Plazio Asanblada biltzen zen

Parisen eta frantziar estatuko instituzio eta arauak bateratzea

erabaki zen, 1790ean departamentu berriak sortzen zirelarik .

Eraketa berria arrazionalitate hutsean oinarríturik egin behar zen,

baina ezina izan zen erabat lortzea eta eraketa hau muga
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zaharretara egokitu zen gehien bat .4a Euskal kasuan ez zen lortu

departamentu eaklusiboa, baina ez ziren apurtu ere bere mugak,

osorik departamentu handiago baten sarturik gelditu zen eta (Behe

Pirinioak izenekoa) . XIX .mendean sarritan eskatu zen departamentu

bakarra, arrakastarik Babe . 1926an apur bat gaiztotu zen egoera,

bi "arrondissement" -etan (barrutiak) banaturik gelditu zen eta :

lehenak Lapurdi eta Nafarroa hartuz, Baiona izaki hiriburua,

besteak Oloron dauka hiriburutzat eta Baionako zati batez gain,

Zuberoa ere hartzen du . Urte honetara arte, hala ere, beste
à

"Arrondissement" bat zegoen, Maulen zeukana hiriburua eta Zuberora

hedatzen zena . Egituraketa hau gaur arte heldu zaigu,

departamentuaren izenaren aldaketa bakarrekin, orain Pirinio

Atlantikoak deitzen delarik . 1972tik aurrera ere Akitaniako errejio

administratiboa sortu zen, departamentu batzu hartzen dituena eta

Bordelen daukana hiriburua, baina orain arte ez da izan oso

aktiboa, 1982tik hona konpetentzia zuzpergarriak eskuratu baditu

ere .

Hegoaldeari dagokionez, 1822an Javier de Burgos-ek espainiar

estaturako osaketa administratibo berria proposatzen zuen, lurraldea

probintziatan banaturik . Probintzia bakoitzari hiriburuen izena

eman zion, baina salbuespena egin zuen herrialde euskaldunekin,

izen tradizionala errespetatuz . Lurraldea zedarritzean ere, ez zuen

zailtasunik aurkitu, beste leku batzutan gertatu zitzaion

bezala . 9 ' Izan ere, euskal herrialdeen muga historikoak oso argiak

'" Oso zaila da historiako muga politikoak aldatzea, Raffestin-ek dioenez . Normalean,
aldaketa ekonomiko, sozial edo kulturalak muga zaharrei egokitu zaizkie, estrukturazio politikoa
aldatu gabe . Aldaketaren eredua den Frantziar Iraultzan ere departamentatze berria ez zen izan
uste bezain berriztatzailea, gehienetan muga zaharrak onartu zirelarik, hasieran planteatutako
kuadrikulazioa uxatuz. Erabaki logikoa izan zen, erabateko aldaketak kalteak eta buruhausteak
baizik ez bait zituzkeen ekarriko Administrazioan eta egituraketa sozialean (1980 :154 ta hur .)

11 Bierzo edo Cartagenak, adibidez, probintzia propioa eskatzen zuten, León eta Murcia-tik
bereizturik .
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ziren, legeria propioa zutelarik . Egoera hau 1839an aldatzen hasiko

da ofizialki, 1842can Nafarroak Lege Paktatua (. "Ley Paccionada ")

sinatu zuen Madrilekin, autonomia administratibo eta ekonomikoa

zena . 1876an beste hiru herrialdeen Foruak ezabatu ziren, baina

autonomia ekonomikoa errespetatu zen Kontzertu Ekonomikoaren bidez .

1936ko Urritik 1937ko Ekainera Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak

Autonomi Estatutua lortu zuten ofizialki, nahiz eta ia Bizkaian

bakarrik aplikatu . Urte honetatik aurrera, Araba eta Nafarroak

nolabaiteko autonomia mantendu zuten frankismopean . 1978an, Araba,

Bizkaia eta Gipuzkoak "Euskal Autonomi Elkartea" osatu zuten eta

1982an "Nafarroako Foru Elkartea" sortu zen, gaur egun ezagutzen

ditugunez (ik . 5 . eta 6 . mapak)

3 .2 .2 . NAZIONALISMOA ETA NAZIO SENTIMENTUA

Nazionalismoak egin zuen lurralde formulazioa Historian

oinarritzeak arazoak planteatzen zituen presentean nazio

sentimentua modu homogeneoz zabaldu ahal izateko . Izan ere,

fisikoki, ekonomikoki eta kulturalki aide handiak zeuden leku

batetik bestera . Diferentzia hauek ezabatzea zaila izaten da,

noski, baina, nazionalismoak jakin egin behar du egoera bakoitzean

nazio sentimentua pizten . Euskal kasuan herrialdeen berezitasun

historikoekin kontatu behar zen . Hori dela eta, Aranak ez zuen

proposatu batasun politiko osoa . Historiari fidel izanaz, aitzitik,

konfederazioa proposatu zuen . Bere iharduera bere herrialdera

mugatu zuen, beraz . Herriaide honen ezaugarri fisiko, ekonomiko eta

kulturalak ezin baziren Euskal Herri osoari orokortu horixe izan

zen gertatu zena, zonaide honetatik urrun gelditzen ziren

herrialdei

	

zailago

	

eginaz

	

integrazio

	

nazionalista

	

zeren
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nazionalismoa eta Euskal Herriaren irudi eta esentzia Iparralde

fisikoaren ezaugarriekin (non Bizkaia lekutzen bait da) lotu ziren,

nazio sentimentuaren elementu inportantea bihurtuz (berdea,

mendiak, euria . . .) eta zama emozional eta sinboliko izugarria

eskuratua, baina baliabide errez hau beste lurralde erdiari ukatuz .

Kontutan hartu behar dira diferentzia hauek, baita

inportaë`agoak diren ekonomikoak, kulturalak eta sozialak,

nazionalismoaren garapen eta erritmo desberdinetaz ohartarazteko .

Aurrerago esaten genuenez (2 .2 .2 .), hasierako nazionalismoa

Bizkaira eta, apur bat beranduago, Gipuzkoara mugatzen da . Gaur

egun ere, herrialde bi hauetan hartzen du intentsitate gehien eta,

hortaz, euskal nazio sentimentua hementxe dago indartsuen . Nahikoa

da hauteskundeetako datuak begiratzea nazionalismoaren hedapen

maila desberdinetaz konturatzeko, hiru zona nagusi osa

daitezkeelarik, oro har (ik . 7 . mapa) ç2

1 . Bizkaia, Gipuzkoa, Arabako Iparraldea eta Nafarroako

Iparmendebaldea, non nazionalismoa ( aukera guztiak baturik) nagusi

izaten bait da .

2 . Arabakoifegoaldea eta Nafarroako Ertalde eta Iparrekialdea,

nazionalismo indartsu baina ez hegemonikoarekin .

3 . Nafarroako Hegoaldea eta Euskal Herriko Iparraldea,

nazionalismo ahularekin, botuen %15-20 azpitik (baina diferentzia

handi batekin, Iparraldean euskara bizirik bait dago eta ez ordea,

Nafarroako zona honetan) .

'l Hedapen zona bezala ulertu behar dira, posible delarik bere barrean intentsitate
desberdineko herriak edo eskualdeak aurkitzea .



7 . mapa .	
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Baina desberdintasun hauek nazionalismoaren nolakotasunari ere

dagozkio, nazionalismo moderatu eta erradikala era desberdinez
~"t

zabaltzen dira Euska7/Herrian, 43 bi zona nabaritzen direlarik (ik .

8 . mapa) :

1 . EAE (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa), non nazionalismoa oso

indartsua bait da eta bere barruan moderatua (EA+EAJ+EE+EUE, gure

ustez) gailentzen bait da . Erradikala (HB+Zutik batzutan) indartsua

da ere (Gipuzkoan batez ere) , baina bestea baino askoz gutxiago

botuz .

2 . Nafarroa eta Iparraldea, non nazionalismoa nahiko edo oso

ahula bait da, bere barruan erradikala izaki nagusia (HB+Batzarre+
EA

EB+EMA) moderatua (iM+EAJ+EE+EUE) zinez urria delari~ Baina

lurralde-znazionalismo erradikalak hedadura handiagoa lortzen badu,

erlatibizatu behar da nagusitasun hau, esan dugunez, herrialde

hauetan nazionalismoa ahula bait da . Nazionalismoa indartsu

agertzen den lurraldean moderatua nagusitzen da eta ahula den

lekuetan berriz, erradikala . 44 Oro har, EAEan, botuz moderatua

1 :2,5 proportzioan gailentzen zaio erradikalari 49, eta beste

"' Moderatu/erradikal diferentziazioa ez daqokio, egia esan, nazionalismoari berari, baizik
eta alderdiaren ideología eta praktika politikoari. Hobeto legoke esatea, beraz, "nazionalista
eta moderatua" edo "nazionalista eta erradikala" . Hala ere, honela erabiltzen dira normalean eta
horrela egingo dugu, nazionalismo mailaren graduaziorik ez dugula egiten ohartarazi ondoren .

'' Hala ere, nazionalismo erradikalaren pisurik gehiena HBk daramanez, handitu egiten da bere
eragina, nazionalismo moderatuan bildu ditugun alderdiek ez bait daramate beti, jakina denez,
jokaera berdintsua .

' S Ez duqu hauteskunde konkretu bat oinarritzat hartu, ez eta batezbesteko kopuru zehatza
atera. Datu adierazle bezala erabiltzen dituqunez, orokorrean hartu ditugu hauteskunde emaitzak,
azkenekoetan zentratuz . Ondoko kopuruak jarri ditugu-

-Nazionalismo moderatua : . EAE : 475 .000 botu (E~ +EA+EE)
. Nafarroa : 25.000 botu (EA+EE+EAJ)
. Iparraldea : 2 .000 botu (EA)

Nazionalismo erradikala : . EAE : 175 .000 botu (HB)
. Nafarroa : 35 .000 botu (HB+Batzarrá)
. Iparraldea : 8 .000 botu (EB+EMA)

Iparraldeko kopuruak EA, EB eta EMAren koaliziotik eta 1992ko Martxoko hauteskundeetatik atera
ditugu, azken hauetara EA beste koalizio bereiz baten joan zelarik .



8 . mapa . Nazionalismo moderatu eta erradikalaren naqusiko zonak

Nazionalismo moderatua naausi

Nazionalismo erradikala naausi
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herrialdeetan, aldiz, 1 :1,5 proportzioan irabazten du errédikalak

(ik . 3 eta 4 .irudiak) . EAEko botu nazionalista, ostera, beste

herrialdeetakoa baino bederatzi bider (1 :9) handiagoa da . Noski,

populazio kopurua handiago da Mendebaldeko hiru probintzietan (2,8

bider) . Hori kontutan hartuta, ratioa 1 :3,5era jaisten da (ik . 5 .

irudia) . Hala ere, eskeintza politikoa ezin da botuetara mugatu,

ezen EAEan nazionalismoa gizartean presente dagoela esan daitekeen

bitartean, beste herrialdeetan agirira irteten dabil oraindik,

orokorrean hitz eginda .

Nazionalismoaren hedapen diferente hau nazio sentimentuaren

hedapen sozialean isladatzen da . 2 . koadroan ikus daitekeenez,

"euskaldun hutsa" edo "euskaldunagoa espainiarra baino" sentitzen

direnen kopurua oso altua da Gipuzkoan eta Bizkaian eta

populazioaren heren batena Araban . Ipar Euskal Herrian, ostera,

sostengurik txikiena duten aukerak dira, "frantses hutsa" sentitzea

delarik aukerarik onartuena . 46

2 . Koadroa . Nazio identifikazioa EAEetaIpar Euskal Herrian

Euskalduna

Beste .eran : . :/eran . ez

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA . IPARRALDEA

Espaixñarr:a edo frantses.a . . .

	

%18

	

%16

	

%9

	

%37

Espainiar edo frant:sesagoa
euskalduna baino

	

lo

	

18

Espainiar e:do frantse•s
bezain euskalduna

	

36

	

29

	

1928

Euskaldunagoa :espaini:ar .e.doa
frantsesa baino

	

13

	

:12

24

	

34

	

50

ITURRIA : :Linz :1986 , 51 : eta 375 orr (.1979an e iniko inkzsten arabera)

'6 Datuen iturriak (Linz, 1986) ez du kategorizazio bera erabiltzen Nafarroarako eta ezin
duqu, beraz, alderatu .



a) Moderatua/erraJuKaPa

® EAE

® Nafarroa+Iparraldea
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3 . irudia . Nazionalismo moten hedapena botuen arabera

b) EAE/Nafarroa+Iparraldea

0] Moderatua

® Erradikala
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4 . irudia . Nazionalismo moten hedapena botuen arabera, orokorrean

Nazionalismo moderatua

	

EAE

(_,•,INazionalismo erradikala

	

Nafarroa+IAarrald a
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5 . írudia . Nazionálismo moten hedapena botuen arabera,

pisu demografiko desberdinak kontutan hartuta

a) Moderatua/Erradikala

EAE

® Nafarroa+Iparraldea

b) EAE/Nafarroa+Iparraldea

	°v) Moderatua

® Erradikala
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Aurreko datuak 1979koak badira, EAEan lorturiko datu berriek

lehen aukera bien ("espainiarra" edo "espainiarragoa euskalduna

baino ") jaitsiera erakusten dute, "luskaldun hutsa" edo

"euskaldunagoa espainiarra baino" populazio~ erdiaren aukerarik

hobetsiena delarik (ik . 3 . koadroa) ." Proportziorik altuena

Gipuzkoan ematen da (%39 euskaldun hutsa), gero Bizkaian (%30) eta

Araban gutxiena (%18, baina %16 espainiar hutsa) •

3 . koadroa . Nazio identifikazioa EAEan

Espainiar hutsa .

	

~g

Espainiárrag:oa :,euskalduna :baino

Espainiar bezain euskalduna : .

	

.34

Euskalduna`espainiarra :baino

	

18

Euskaldun :hutsa

	

31

.ITURRIA EAEko G :obernua. :(1.991.ko datuak)

Euskaldun identifikazioa gazteen artean indartsuen ematen dela

frogatzeko, begira dezagun 4 . koadroa, non "euskaldun hutsa" edo

"euskaldunagoa espainiarra baino" aukerak inkestatuen bi herenek

hobesten bait dituzte .

" 1991n %31 euskaldun hutsa sentitzen bazen, 1989an talde berak eginiko inkestetan %26 ziren
eta 1988an %27 . BestEalde batetik, diferentzia nabariak daude sorlekuaren arabera :

. EAEan jaiotakoen artean : %54 euskaldun hutsa sentitzen da
%22 euskaldunago espainiarra baino

. Baina gurasoetako bat inmigratua denean : %40 euskaldun hutsa sentitzen da
%29 euskaldunago espainiarra baino

. Inmigratuen aukerak hauexek dira: % 4 euskaldun hutsa
%11 euskaldunago espainiarra baino
%53 euskaldun bezain espainiar
% 9 espainiarrago euskalduna baino
%20 espainiar hutsa

Adinak ere desberdintasunak adierazten ditu, "euskaldunen" sentitzen direnak 18-24 urte
bitartekoak dira, %46an, baina %26ra jaisten da 35-64 urtekoen artean. (Datu guztiak eta 3 .
koadroarenak EAEko Gobernuak eginiko inkestatik aterak dira. Ik. Egin, 1991-3-13, 6 . or .)



4 . koadroa . Nazio identifikazioagazteen arteanEAEan

I Espainiarrak %6 ;G~ .

Espainiarragoak euskaldunak baino 1,9

Espainiar bezain euskaldunak 25,4

Euskaldunagoak espainiarrak baino

	

21,2

Euskalduriak

	

41 , 9

z daki/ez u erantzuten

	

3,

	ITURRIA.: E1zo,1989:385,EuzkoGobernuarentz=at eçfiniko inkesta batetik(1986kodatuak)	

Nazio identifikaziotik gehiago ardura digun euskal

lurraldearen ulermenira pasatzen bagara, EAEko euskal nazio

sentimentu indartsu horren islada aurkituko dugu (beste

herrialdeetarako ez dugu daturik lortu) . Euskadi zeintzu herrialdek

osatzen duten galdetzean, EAEko biztanleek nazionalismoak

proposaturiko aukera hobesten dute, zazpi herrialdeak, alegia .

Ondoren, erreibindikazio historiko bat dator, Hegoaldeko leu

herrialdeaVena, eta nahiko onartua. da ere Mendebaldeko hiru

probintziena . Hau da, historikoki sarriago formulatu diren

proposamenak (Zazpiak-bat, Laurak-bat eta Hirurak-bat) dira

hobetsienak (1k . 5 . koadroa) .

5 . koadroa . Euskal lurraldearen osaketa EAEko biztanleentzat

292

1Araba+Bízkaia±Gipuzkoa .

	

.%21.
': Araba+Bizkaia+Gípuzkoa+Nafarroa :28
Araba+Bizkaia+Gipuzkoa+Nafarroa+Ip.arraidea 34
Araba+Bizkaia+Gipuzkoa+Iparraldéa 2
Bizkaia+Gipuzkoa .

	

1

	

1
1Beste erantzun batzu

	

4
Ez dti erantzuten

	

io
I

	ITURRIA : C.IES .(in .Urkola, : .1984 :15) . (Ez. .da arpatzen :noi.zegina:e	
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Datu hauek indartu egiten dira baldintza berezietan eginiko

beste inkesta baten . Gipuzkoako campuseko 3 . ikasturteko

unibertsitariei Euskal llerriko lurraldea ea zazpi probintzieosatzen

auten galdetzen zaienean, adostasuna iragartzen dute ahobatez (1k .

6 . koadroa) . Datua, bestalde, konfirmatu egingo da beste galdera

baten, Euskal Herriko lurraldea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak

osatzen dute~nentz itauntzen zaienean, %90,6k, ostera ere,

ezadostasuna edo ezadostasun osoa adierazten du eta (Urkola,

1984 :87) .

6 . koadroa . Zazpi lurraldedun Euskal Herriari . buruzko eritzia

Ezadostasun osoa

	

2,1
Ezadostasuna

	

1 4
Ez . ados, . ez : kontr.a . . 4,6
Adostasuna 18 3
Adostasun osoa 72,3
Erantzunik ez

	

1,4'

(Urkola, 19.84 :87)

A90' 6

jGaldera : ea Euskal.tlerri:ko .lurraldea zazpi. herrialdeek osatz.en .dut.en,

1

i

i

Nazio sentimentu honetan euskarak daukan eragina oso

eztabaidatua izan da, nazionalismoa intentsifikatu egiten bait da

euskaragordetzen den lurraldeetan . Egia partziala da hau, hala

ere, kasu batzutan argi frogatzen dena, baina ez beti . Gaur eguneko

liegoaldeko lurralde euskaldunean frogatu egiten da, hauteskundeek

erakusten digutenez (1k . adibidez Llera, 1985-b :V eta VI .kap .)

Iparraldean, ostera, euskalduntasuna oso intentsoa da zona

batzutan eta nazionalismoak ez dauka horrenbesteko eraginik .

Denbora koordenada hartuta, bestalde, mende honetan euskara galduz

joan da Nafarroako iparrekialdean batez ere eta hortik ez da sortu

nazionalismoarekiko jarrera berezirik . Beste aide batetik,

argudioari buelta emanda, Arabako Aiara aldean edo Bizkaiko
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Enkarterrian nazionalismoa oso sendoa agertzen da, euskaraz egin

ez arren . Oro har, beraz, euskara ez da determinantea nazio

kontzientzia ager dadin, baina, oro har ere, euskal hiztunak

nazionalista izateko josera handiagoa dauka ez denak baino, EAEn

batik bat . Izan ere, Autonomi Elkarte honetan datuak garbi mintzo

dira . Horrela 2 . koadroan EAEan "euskaldun hutsa" sentitzen direnak

bakarrean hartzen baditugu, %56ak euskaraz egiten du ; %15ak ulertu

egiten duela dio eta %33ak ez daki (Linz, 1986 :53) . Alderantziz

orain, euskal hiztunak bakarrean hartzen baditugu, ezin argiago

geldituko da nazio identifikazioa, inkestatuen arteko %1 soilik

sentitzen bait da espainiarra, hiru laurden euskalduna sentitzen

den bitartean (ik . 7 .koadroa) . 48

7 . koadroa . Nazio identifikazioa EAEko euskaldunen artean

Espainiarra . :

	

%1

Espainiar bezain euskalduna 12

Euskal:dunagoa : :es.pain.iarra :baino 13

Euskalduna

	

74

(Linz, 1986 :51, 1979an eginiko inkesta batetik)

Datu guzti hauek, hala ere, EAreri buruzkoak izan dira . 49

Iparraldeari buruz zerbait ikusi duqu aurretik, nazio

identifikazioan jendea frantsesa sentitzen delarik aide handiz,

"euskaldun hutsak" edo "euskaldunagoak frantsesak baino" %12 baino

' 1 Jakina da euskaraz "euskaldun" terrinoa polisemikoa dela eta inkestatuak euskaraz
egiteare} n pareka zezakeela, baina kontutan hartu behar da inkesta gaztelaniaz egina dela,
zeinean "sentirse vasco" aukera gardena bait da, ondoan "sentirse español" agertzen bada batik
bat .

'" Nazio identifikazioa adin, hiri tamainu, klase sozial, posizio ekonaniko, ikasketak eta
erlijiositatearen arabera ere aztertzen ditu Linz-ek (1986 :53-61) . Adinari buruz, gazteak dira
euskaldunen sentitzen direnak eta, ondoren, zaharrak . Hiri tamainuari buruz, bestalde, herri
ertain, eta txikietan jendea euskaldunago sentitzen de ehun milatik gorikoetan baino .
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ez zirelarik 1979an (ik . 2 . koadroa) . Azken hauteskundeetan aukera

nazionalistak lortzen ari diren emaitzak tarte horretan mugitzen

dira, bestalde . Euskal identifikazioa baxua dagoela esan dezakegu,

ondorioz . Konplikatuagoa da, ordea, Nafarroako egoera, leku batetik

bestera aide haundiak hatzeman ditzakegu eta . Euskara gordetzen den

lekuetan, Iparmendebaldean, euskal nazio identifikazio sendoa

ematen den bitartean, zenbat eta Hegoalde eta Ekialderago jo

ezabatuz joango da, espainiar nazio identifikazioaren onerako . Hala

ere, Nafarroaren ezaugarria ez da euskal-espainiar nazio

identifikazioen konfrontazioa, bien artean elementu berezi bat

sartzen bait da, "nafartasuna ", alegia (gaztelaniaz "navarrismo ",

batzutan kutsu peioratiboa daramala) . Sentimentu honen indarra

nabaria da eginiko inkesta batzutan, inkestatuetatik erdiak aukera

hori hobesten duelarik (ik . 8 . koadroa) . Nafartasuna eta

euskalduntasunaren nagusigoa Urkolak eta Ruiz Olabuenagak 1984ean

eginiko beste inkesta baten igartzen da, zeinean inkestatuetako

erdiak baino gehiagok Nafarroa Euskal Herriarekin identifikatzen

bait du . Inkesta gazte eta unibertsitariei egina denez, oso

esanauratsua da laurden bat nafar hutsak sentitzea, datu horrek

aurreko inkestako datuetara hurbiltzen gaitu eta, kontutan hartzen

badugu euskalduntasuna hedatuago dagoela gazte eta ikasleen artean

(ik . 9 . koadroa) . Hauteskundeetan soilik nafarra den UPN

alderdiaren arrakastak (1991n PParekin batu arren) sentimentu

berezi horren froga ematen digu .

8 . koadroa . Nazio identifikazioa Nafarroan

Naf ar.rak
Nafar bezain euskaldunak
Euskaldunagoak nafarrak baino
Espainiarrak
Erantzunik ez

(Linz, 1 986 , 413, 1979an eginiko :inkesta bat e tik)



9 . koadroa . Lurraldearen ulermena Nafarroan
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I :Galder:a : Politikatik at, etnia :mailan hitz eginaz, b a:uxe_ .da :nire ustez,
nafarron osaketa :etnikoa . . . .

a) Talde etn.iko:berezia, %26,5 : :
b) Talde etnikoa errioxarrekin : 1,0
c) Talde etnikoa .aragoar.re,kin 1,5
d) :Talde etnikoa euskaldunekin

	

56, :5
e) Tal:de . .etnikoa gazte.larrekin

	

5,2 :

	 (Urko a, 1989 :370, 1984eaneginik:o inkest a batetik)



4 . EUSKAL NAZIONALISMOA ETA LURRALDE

DEFINIZIOAREN ARAZOA
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4 _ 1 _ NAZIONALISMOA ETA DESBERDIN rASUN 2DEOLLOGIKOAK

Helburu bakar, zehatz eta amankomuna daukala aldarrikatu

arren, nazionalismoak aldagaiak aurkezten ditu bere barruan, ezen

bere sorreraren arazoak era askotako konponketak onar ditzake herri

horretako jendearentzat . Gorago ikusi dugunez (2 .1 .4 eta 2 .1 .7),

nazionalismoaren helburuak autonomía xehe batetik

independent ziaraino inailaka daitezke, nazio arazoarekin batera

beste interes asko bait daude gizartean, pertsona zein kolektibo

mailan, momentuko egoera ere aintzakotzat hartu behar delarik .

Interes guzti hauek jarrera pertsonal eta kolektiboetan gauzatzen

dira, praktika nazionalista desberdinak sortaraziz .

Euskal nazionalismoaren helburua independentzia

lortzearekin identifikatzen badugu ere, alderdi nazionalisten

praktika politikoa askoz inaila baxuagoetara mugatzen da . Horrek

esan nahi du jende askorentzat autonomia independentziarako pausu

taktikoa dela, nahiz eta beste batzurentzat nahikoa izan . Praktika

honek konplexuagoa egiten du arazoa, zeren helburu desberdinak

egoteaz gain, kontutan hartu behar da tarteko helburuak pausu

taktikoak izan daitezkeela batzutan . Tarteko helburu hauek,

bestalde, nazionalistatzat jotzen ez diren alderdiek asumituak ere

izan daitezke, koadroa nahastuz . Derrigorrezkoa zaigu puntu guzti

hauek nolabait argitzea, nazionalistak zergatik diren nazionalistak

eta zergatik ez dauden denak baturik azaltzen saiatuz .



4 .1 .1 . NAZIONALISTAK,ABERTZALEAK ETA INDEPENDENTZIZALEAK

Argitu behar dugun lehen gauza da zeintzu alderdi joko

ditugun nazionalistatzat . Agian egoera normalago baten ohar laburra

izango zenak sarrera luzeagoa eskatzen du euskal kasuan, posizioen

zehaztapen eza aldieraziz . Euskal Herrian batu egiten dira

gehienetan hiru termino hauek : nazionalista, abertzalea eta

independentzizalea . Aurretik esan dugunaga t ik, independentzia ez

da nazionalismoaren halabeharrezko helburua izan behar, pertsona

edo talle batek pentsa bait dezake beharrezkoa ez dela, edo

erakarriko duen kostu soziala handiegia izango dela aholkugarria

egiteko . Hala ere, dudaezina da tarteko helbururik ez dutela errez

onartuko independentzia nahi dutenek, zeintzuentzat helburu horri

uko egiteak zalantzan ipiniko bait du jende horren sentimentu

abertzalea .

Arazoa ez da oraingoa ez euskal nazionalismoarena bakarrik .
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Logikoa devez, interes desberdintasunak momentu eta leku guztietan

agertzen dira eta, hortaz, nazionalismo guztietan ematen dira

honelako arazoak .' Jakina da euskal nazionalismoan korronte

autonomizale eta independentzizalea eman direna bere garapen osoan .

Aranak ere bere jarrera argi utzi zuen :

"en Euskeria hay a uton om_i_s_ta_s y hay nacionalistas o bizkaitarra .S ; y, en
fin, en todas partes donde se hable de autonomía se entiende siempre una

Ezagunak dira Kataluniako nazionalismoaren diferentziak historian zehar, alderdi
desberdinetan gauzatu direnak . Eskozian, berriz, diferentziak alderdi bakarraren barruan garatu
dira. II . Mundu Gerra aurretik, adibidez, joera autonarazale, federaziozale eta
independentzizalei biltzen ziren SNP barruan (Scotish National Party) (Mac Iver, 1982 :123) .
Euskal Herrian alderdi bakarra izan da normalena historian zehar, bere barruan edo inguruan
sektore independentzizalearen inkonforiritatea hazten zelarik, momentu batzutan lehertuz eta
alderdi edo mugimendu bereziak sortaraziz (Aberri, Jagi-Jagi) .



300

indeTendencia parcial y no perfecta : no la independencia política, que es la
que gozó siempre hasta este siglo el Pueblo Vasco"

Nazionalismoa eta independentzizaletasuna batera doazena

argi erakusten du "garapen espainiarzaleari" eusten dionean,

nazionalismoa baztertu egíngo dela esaten bait du, nazionalismoa

eta espainiarzaletasuna ezin bait dira batera joan, zeren

"El nacionalismo aspira, como a término o fin exterior y político, a la
independencia del pueblo vasco' .

Hala ere, azken "garapen espainiarzaleak" argudioak

eskeiniko dizkio joera autonomizaleari, bere sendaketa

posibilitatuz . Posibilisinoaren abantailak hobesten zituztenek

oztopo latza aurkitzen zuten independent zian, jendeak barneraturik

zeukan eta . Nazionalismoa eta independentzia desberdintzen EAJren

teorizatzailerik handienetako bat aritu zen, Engrazio Aranzadi,

"Kizkitza" . Beronen ustez, termino biak ez dira sinonimoak,

nazionalismoak ez bait dauka independentzia helburu bakartzat,

zeren

"La sustancia nacional está en la raza . Luego no es la independencia
factor de la nacionalidad" (1931 :28) .

Helburuen arteko bat izaki, momentuan baloratu behar da

independentziaren egokitasuna . Aranzadik aholkugarria ez dela

teorizatzen du, helburu horretan gastatuko zen energiak herriaren

ahultasuna ekar lezakeelako . Inportanteagoa da, ostera, nazio

II Partido Carlista y los Fueros Vasko-Nabarros . Polémica doctrinal . 1897an argitaratua
(ik. Arana, 1980 :1185) . Azpimmarratua Aranarena da .

Aclaraciones, in La Patria 11 :37, 1902-7-6an agertua (Arana, 1980 :2181) .
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izaeraren berreskurapen eta indarketari ekitea, Euskal Herriaren
A

etorkizuna ziurtatzeko egokiagoa da eta .`

Errepublika garaian areagotu egin zen polemika, korronte

bat ez bait zegoen ados autonomi bidearekin, baina frankismopeko

irtenbiderik ezak termino biak berriz berdintzera eraman zuen . Hala

ere, azken urteotan, Hego Euskal Herriko autonomi projektu biekin,

berriz piztu da eztabaida, zeina areagotu egiten bait da

independentziari tarteko irtenbideren bat kontrajartzen zaionean

eta itzali tarteko pausu hori lortzea ezina denean . Edozein modutan

ere, polemika subjektiboa da gehienetan, baloratu behar izaten bait

da bestearen benetako helburua zein den : aldarrikatzen duena ala

besteak leporatzen diona praktikan ikusitakoagatik . Eztabaida

nahastu egiten da gaur eguneko egoeran, independentzia lortzea

nazio-estatu klasikoa eraikitzeko ezina dela arqudiatzen denean .

Guzti horren aurrean, eta subjektibismoa sartzen denean, norberak

bere buruaz diona sinistea besterik ez dago, hasiera batez

behintzat . Horrela eginaz, nazionalista guztiek Euskal

Herriarentzako subiranotasuna erdietsi nahi dutela emango dugu,

abagaduneaz esiten den analisiak batera edo bestera mugitzera

eramango dituelarik, independentzia helburuen arteko bat izaki .

Nazionalismoa eta independentzia bereiztea nolabait normala

edo gauza ezaguna bada, abertzaletasunak arazo handiagoa aurkezten

du . Zer da abertzalea izatea, baina? . Gorago ere jorratu dugu gaia

(2 .1 .5 .) . Han esaten genuenagatik, nazionalismoa eta

abertzaletasuna ez dira gauza bera, lehena teoria landua bait da,

biaarrena kolektibo batekiko leialtasun sentimentua den bitartean .

Azken mezu honetan Aranaren "garapen espainiarzalearen" argudio zentrala berreekuratzen
du .
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Nazionalismoak abertzaletasuna hartzen du bere teoria eraikitzeko,

baina azken hau zabalagoa da lehena baino . Hala ere, desberdinak

izan arren, estaturik gabeko nazioetan batera joaten dira beti,

nazio-estatuetan ez bezala, nazionalismoaren pizkundea izaten bait

da abertzaletasunaren zuzpertzailea . Euskal nazionalismoak, hortaz,

euskal abertzaletasuna inposatu zuen, espainiar edo frantziar

abertzaletasunak ukatuz, abertzaletasunak, nazionalismoak bezala,

eskluienteak bait dira . Ezin dira, beraz, abertzaletasun bi maila

berean sentitu, normalen bederen . Posible da, ostera, maila

desberdinean sentitzea, non bata nagusia edo orokorra bait da eta

bestea pertsonalagoa eta mugatuagoa . Bigarren hau sentimentu

errejionalistatzat jo dezakegu, abertzalea ez dena . Biek adierazten

dute lurralde batekiko "maitasuna" eta bere aldeko lan eskeintza,

baina errejionalistak kontutan dauka gainetik dagoen beste lurralde

zabalago bat : nazioa, zeinaren aide ere arituko bait da .

Abertzaleak, berriz, ez dauka ezer gainetik .

Beste aide batetik abertzaletasun sentimentua maila

kolektiboari dagokio gehien bat . Abertzaletasuna kontzeptu

abstrakto eta orokorra da, maila pertsonalean aplikatzerakoan

zeharka daitekeena (negozioetan, esate baterako) eta maila politiko

eta kuituralean hobeto moldatzen dena . Maila politikoan, eta

estaturik gabeko nazioetan abertzaletasuna nazionalismoarekin

parekatzen dugunez, gorago esan duguna errepika dezakegu, hots,

abertzaleak subiranotasun politikoa bilatzen duela, baina

independentzia ez den beste helburuak ere defenda ditzakeela . Maila

kuituralean euskara eta euskal kulturaren bultzapena bilatzen du,

euskara Euskal Herri osora hedatu nahi duelarik . 5 Maila honek

s Berez, horrek ez du esan nahi erdararen desagerpena edo erdararen gainetik ipini gura
denik euskara, baina, egia esan, abertzale askoren ideia da, nahiz eta gauzapena oso zaila izan .
Kulturaren maila honek euskal arloa bakarrik bultzatu behar denentz planteatzen du . Berez, eta
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politikora garamatza berriz, helburu kulturalok lortzeko neurri

politikoak behar dira eta .

Hala ere, esandako guztia nahasiago dago praktikan . Izan

ere, abertzalearen derrigorrezko helburua independentzia ez bada,

nola desberdindu errejionalismotik? Subjektiboa litzateke

diferentzia, sentipen mailakoa . Abertzalearentzat Euskal Herria

litzateke nazioa ; besteentzat, Frantzia edo Espainia . Ez dezagun

ahaztu, dena den, nazionalismo berriak konpatible egin nahi

dituela euskalduntasuna eta europartasuna, agian abertzaletasun

bikoitza sortaraz dezakeena, Espainia edo Frantziarekin lortzea

ezina zena (ik . 4 .4 .3 .) . Beraz, ez da erreza gaia guztiz argi

uztea .

Zeintzu dira alderdi abertzaleak, orduan? Desberdintzeko

modu errez bat, adierazpen eta helburu politikoez gain, alderdiaren

lurralde markoa izan daiteke . Alderdi abertzaleak euskal zazpi

herrialdeak onartuko ditu nazio markotzat, nahiz eta denetan aritu

ez . Kanpoan geldituko dira, orduan, marko hori gaineztatzen

dutenak : PSOE, PSF, PP, RPR, PCF . . . Kanpoan ere azpitik gelditzen

direnak, marko osoa onartu gabe : UA, UV, UPN . . . Gelditzen direnak,

eta abertzaletzat joko ditugunak, hauexek dira : EA, EAJ, EB, EE,

EMA, EUE, HB eta Zutik (txikiagoak ere daudelarik) . Denetatik,

EE/EUE dira arazo gehien planteatzen dituztenak kategoria honetan

sartzeko, ez bait dute argi puntu hau, laster ikusiko dugunez .

egoera nornalizatuan, ez litzateke horrela izan beharko, baina gaur egun horrela egiten da
teorian, nahiz eta praktikan erdararen bidez hedatzen den kulturari ek-in sarritan, ia guztien
oneritziarekin .



4 .1 .2 . ALDERDI NAZIONALISTAK

Aurreko puntuan abertzale modura uler ditzakegun

alderdietan zentratu bagara, nazio lurraldeaz duten eritzia

jakiten saiatuko gara orain .

EArentzat ° sei herrialde historikoek osatzen dute Euskal

Herria eta bere helburua euskal estatu batu eta independientea

lortzea da, bere kongresuetan berbaieztatu denez . Euskal estatu hau

Europar Federazio baten integratzeko prest legoke, baina estatua

lortzea aurretiko pausua izango litzateke eta ez Europar

Federazioaren ondorioa, EAJk proposatzen duenez, zeinarekin

analogia handiak gordetzen bait ditu oinarri militantean . Helburu

honetan, hala ere, erradikalago agertzen dira, teorian eta emaniko

urrats batzutan ere . Bere estrategia leu pausutan labur daiteke :

lehenengo, autogobernuan sakondu EAE, Nafarroa eta Iparraldean,

azken honetan euskal departamentua erreibindikatuz, eta horrekin

batera, Europan protagonismoa hartzen hasi, bigarren, euskal

he r rialde guztien hurbilketa prozesuari ekin, hirugarren momentuan,

euskal estatua eraiki eta, amaitzeko eta baldintza egokiak agertzen

badira, Europa berrian integratu (1990 :49) .

EAJ da tradizio historikorik handiena daukan euskal alderdi

nazionalista . Urte askotan nazionalismoaren sinonimoa izan da, bere

barruan korronte autonomizale eta independentzizale klasikoak hazi

direlarik . Alderdi estua baine, mugimendu nazionalistaren

bideratzailea izan da, formulazio teoriko zabal batez lagundurik .

304

Tradizio historiko hau, prezeski, oso inportantea da militante eta

Aurrerantzean ikusiko ditugun alderdien jarreretarako, ik. besteak beste :EA (1987 eta
1990), EAJ (1987 eta 1989), EE (1992), EMA (1991), EUE (1992), HB (1990 eta 1992) eta Zutik-
erako : EMK-LKI (1991) . EBrako ezin izan dugu funtsezko materialik lortu .
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eusleen sostengua mantentzeko . Militanteak ez du azalpen askorik

behar, gidarienganako konfidantza osoa mantentzen du eta

(Gurrutxaga, 1990 :95) . Leialtasun horrek politikoki maniobratzeko

askatasuna permititzen dio, independentzia lortuezina dela

argudiatuz, bere eusleen artean independentzizale nahiko eaonik .

Bere proposamena etorkizuneko Europa Batutik pasatzen da, beronen

barruan entitate propioa lortzea posible ikusten duelarik .

Aitzitik, euskal estatua aurretik lortzea, EAk nahi duen moduan eta

Aranak proposatu bezala, ezina ikusten du, zentzurik ez bait dauka

egoera honetan . Europa berriak eskatzen dituen beharretara moldatu

behar da eta eraketa horretan lehen mailako posizioa erdietsi,

oraingo estatuekin parekotasunezko maila gorderik (Egibar, 1989) .

EE eta EUEk problematika berezia eskeintzen dute,'

nazionalista edo abertzalea izatea ere dudan ipintzen dute eta .

Kuestionatze honetan kontraesanetan erori dira, zerbait berri baina

oraindik ezezagun baterantza abiatzerakoan maiz gertatzen den

legez . Horrela, orduan Idazkari Orokorra zen Kepa Aulestiak bere

alderdia abertzalea baina ez nazionalista zela iragartzen zuen

bitartean 2 , alderdi bereko militante kualifikatua eta Idazkari

Orokor ohia zen Mario Onaindiak EEren ekarpenik handiena ideologia

abertzalea ez onartzetik etorri dela zioen . 9 Hala ere, kontraesana

terminologian dago bakarrik . Funtsean, nazionalismo klasikotik

desmarkatu nahi dute, zaharkitutzat jotzen dute eta . Nazionalismo

Batera aztertzen dituqu, berriki banatu dira eta. Banaketaren arrazoietako bat
"nazionalistagoa" izatea ala ez izatea omen den arren, teoria nazionalista antzera ulertzen izan
dute, orain arte behintzat .

In Egin (1989-5-11)

Gehiago zehazten zuen ondoren, hots, "abertzaletasunaren erreibindikapenak onartu eta
defendatu baina here ideologia tradizional hori defendatu gabe, sozialistak izanik " . EEren
ekarpenik handienak bi dira, here ustez, "autodeterminazioa alderdi abertzaleek onartzea" eta
"hiritarren protagonismoa eta ez lurraldeena " . (Hika 0/1, 1991-Martxoa, 23 . or.) .
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berri hau pertsona eskubideetan oinarrituko zen, lurralde

eskubideari lehentasuna kenduz, nazionalismo klasikoak

aldarrikatzen zuen bezala, azken honetan pertsonaren eskubideak ez

bait dira zaintzen . Nazionalismo honekin (terminoa bera zalantzan

ipintzen duten arren) komunitate desberdinak bildu nahi dituzte,

zatiketa sortaraz ditzaketen elementuak kenduz . Kontzepzio hau

Europa berriaren filosofiarekin bat letorke, EAJ bera horrantza

mugitzen ari delarik (ik . 4 .4 .3 .) .

Alderdiaren zatiketatík hona gauzak zerbait aldatu dira

guzti honí dagokionez . E E bezala ari denak segitzen du beraientzat

ez-demokratikoa edo erradikal eta arkaikoak diren nazionalismoak

salatzen . Halaber, segitzen dute beren buruaz nazionalísta hitza

erabili gabe . Lurralde aukeraz, EAE eta Nafarroa hurbiltzearen

aldekoak dira, helburua "makroerrejio atlantikoa" osatzea delarik,

Akitania osoarekin batera, Europar Batasunean integratuz . Europar

errealitate honetara egokitu behar da, autodeterminazioa baztertu

daitekeelarik, "anakronikoa" bait da garai berri hauetan .'~ EUEren

jarrera, aldíz, samurtu egin da arlo honetan . Iraganean Kepa

Aulestiak esan bezala, euren burua abertzaletzat daukate eta

oraingo EEri jarrera antinazionalistak defendatzea leporatzen

diote . Abertzaletasun aurrerazalearen sendoketa bultzatu nahi dute,

horretarako EArekiko hurbiltasuna intensifikatu nahí dutelarik .

;a Zaila de erabakitzea EE nazionalisten taldean sartu behar den ala ez, batez ere eurek ere
zalantzan daukatelako eta gehiago PSOErekiko hurbilketa estutzen ari diren une honetan. Orain
arte, normalean nazíonalisten artean kontatu izan da eta bere iragana alderdi nazionalista batena
da. Bere militante eta eusleen artean, bestalde, abertzalemtasunaren ezaugarri modura definitzen
genituenak aurki deitezke, alderdi bezala nazionalismo klasikotik aldegiteko ahalegin garbia egin
arren . Hala ere, alderdiak Alderdi Sozialistarekin (PSE-PSOE) bat egingo balu, bere gidariek
iraqarri bezala, Espainiako markoa onartuko lukete eta lurraldearen arabera egin dugun
sailkapenean ez lirateke abertzaleen artean sartuko .
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Iparraldeko nazionalisinoaren eskaera historikoa den euskal

departamentuaren osaketa proposatzen du EMAk, "Iparraldeko

Biltzarra" izenarekin eginiko projektuaren bidez . Biltzar hau epe

laburrean erdiesteko helburu bezala presentatzen da, Euskadiko

independentzia eta berbatuketaren bidean . Horrela, Iparraldera

mugatuko den departamentu honetan, harreman bereziak iragartzen

dira Hegoaldearekin, independentziarako azken helburu hori

gorpuztuz joan dadin . Biltzarraren konpetentziak Akitaniako

Eskualdeko Kontseiluarenak, Pirinio Atlantikoetako Kontseiluarenak

eta, baita ere, estatu frantsesarenak diren batzu izango lirateke

eta bere zereginen artean, garapen ekonomiko, sozial eta kulturala

aipatzen dira .

HBrentzat Euskal Herria nazio bat

	

eta, beraz,

subiranotasuna bereganatzeko eskubidea dauka . Lehen helburuak

Hegoaldeko batasuna lortzea, Konstituzioa aldatzea eta

Iparraldearekikoharremanak sendotzea dira . Helburu hauen bilaketan

diskurtsu erradikala egiten du, nazio arazoan lurralde planteamentu

klasikoari hurbilduz .

Zutik alderdiaj = ez da normalean abertzaleen artean

sartzen denetakoa, aide,batetik txikia delako Hegoaldekoen parean,

baina batez ere, historikoki kategoria horretan sartzen izan ez

delako . Jarrera nazionalista kritiko eta ez oso homogeneizatua

eraman arren, nazionalismo klasikoaren helburuak onartzen dira,

` Berez, EB, Eï4A, HB eta Zutik ez dira alderdiak, zentzu estuan, izendapen hori uxatzen
dutelarik. Alderdi hitza, hortaz, zentzu zahalean hartzen dugu, fornazio politikoaren
esangurarekin .
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Euskadi independíentearen aide egonik,

	

baina nazio-estatu
1 11

klasikotik at

Arrazoi historiko eta koiunturalek motibaturik,

erreibindikazioak desberdinak izan daitezkeela ikusi dugu, baina,

gainera, desberdintasun ideologikoak daude, diferentziak areagotzen

dituztenak .

4 .1 .3 . NAZIONALISTEN ALDERDIAK

Nazionalismoa ideologia autonomoa ez denaren arqudioari

jarraikiz, bere defendatzaileak sinismen politiko eta klase sozial

desberdinetakoak izan daitezkeela argi frogatzen da Euskal Herrian,

sarritan termino guztiak bilbatzen direlarik, alderdien jokaera

markatuz . Beste aide batetik, alderdien arteko desberdintasunek

ezabatzera jotzen dute kasu askotan, biztanlego osoarengana heldu

nahiean bigundu egiten bait dira erreibindikazioak eta gehiago

oraindik nazionalismoan, beronen helburuak biztanle guztiei

ïuzatzen zaizkie eta . Hori dela eta, era guztietako botuak harrapa

ditzakete, interes askoren bilgunea izaten bait dira . Hala eta

guztiz ere, ñabardura hauez gain, diferentziak daudena esatea

ukaezineko gauza da, kontraesanak edozein momentutan azal

daitezkeen aryen . Diferentzia hauek gizartea ulertzeko filosofiaz

gain, bitarteetan ere agertzen dira Euskal Herrian, talde argi bi

osatzen direlarik, sistemaren aidekoak eta kontrakoak, alegia .

Lehenek marko politikoa onartu eta sostengatzen Bute, bigarrenak

oso kritiko agertzen direlarik .

Militante batzuren eritzia jakiteko, ik . Inprecor (1989) (kontutan hartuta agertzen diren
eritzi guztiak ez direla Zutikeko militanteenak) . Ik . ere J. Iriarte "Bíkila" militantearen
artikulua (Egin, 1991-3-29 . 10 . or .) eta euren prentsaurre baten barri (Egin, 1992-3-25, 10 . Or) .
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Sistemaren aldekoen artean EA, EAJ, EE eta EUE sartzen

ditugu . Marko kapitalista onartzen dute, gaur eguneko industri

birmoldaketaren aurrean etsipen joera harturik : ekidinezina denez,

ahalik eta kosturik gutxienarekin pasatzen ahalegindu behar da .

Ideologikoki, EAJk kristaudemokratatzat dauka bere burua .

Konposizio sozialean zeharo interklasista da, bertako burgesia eta

langile eta nekazariak biiduz bere sostenguan . Beste alderdiek

sozialdemokratatzat jotzen dituzte beraien buruak, demokrazi

sistemaren garrantzia azpimarratuz kasu guztietan . EEren jarrera

apur bat erradikalagoa da programan EArena baino . Sozialismoaren

aide jotzen du eta kapitalismo liberalaren aurka . Sozialismoa, hala

ere, ez da langileriari soilik loturik ikusten . Justizia eta

berdintasun kontzeptuak onartu eta berbalorizatu nahi dira

printzipio etiko bezala .

Sistemaren kontrakoen artean EB, EMA, HB eta Zutik sartzen

ditugu . Jakina denez, sistemaren alde ala kontra egotea ez da

alderdiari berari datxekion ezaugarria, baizik eta momentuko

jarrera bat '3 . Esan nahi dugu, hortaz, alderdi hauek funtzio hori

betetzen dutela gaur egun, baina ez berez horrela izan behar denik

zenbeti . Errealitatea da alderdi hauen jokaerak legitimazioa kent

diela frantziar eta espainiar estatuei eta, oso orokorrean hitz

eginda, estatu bera kuestionatzen dutela .

	

Sozialismoaren aide

eta kapitalismoaren kontra jotzen dute denek . Azken urteotako

aldaketak direla eta, kapitalismoaren aurkako argudioari ekin zaio

gehien bat, sozialismoaren puntua gehiago teorizatu eta argitu

" Sister~arekiko kontrakotasuna ez da iraultzailetasunarekin nahastu behar, sarritan batera
joan arren (ik . Sartori, 1980:167-169) .

" Eztabaidatik kanpo gelditzen denez, ez gara puntu honetaz arituko, baina nabaria da Nazio
Askapenerako Euskal Mugimenduaren barruan euskal estatu klasikoaren aldeko joera indartsu eta
argia dagoena, bitarte bezala uïertzen bada ere.
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bitartean . Era horretara, sistema kapitalistaren zapalkuntza eta

injustizíak salatzea da lan nagusia, sozialismoaren proposamen

matizatuak egiten direlarik . Azken hau prozesu bezala ikusten da,

helmuga baino . Tarteko pausu bezala ekonomia mistoa defendatzen da,

batzutan,klase herritarren interesak ahalik eta modurik sendoenean

defendatuz . Sozialismoaren aldeko apostua, bestalde, ezin da

aurreko taldeko alderdiek defendatzen duten sozialdemokraziarekin

nahastu, zeina kapitalismoaren barruan sartzen bait dute alderdi

hauek .

Hala ere, ideologia politiko desberdinekoak izan arren,

nazionalismoak batasun mezua luzatzen du behin eta berriz, helburu

horretan denak sartzen dira eta . Fronte amankomunak egitea

nazionalismoaren esklusiba ez bada, 15 jite berezia hartzen du

berarekin, era intentsoagoz proposatzen bait dira normalean . Denei

dagokien nazio arazoari lehentasuna ematea ideia zaharra da,

foruzaletasunarekin ere ematen zena . Foruzaleek behin eta berriz

errepikatu zuten Foruen aldeko batasuna behar zela, alderdien

interesen gainetik iraganaz . Berdin egingo zuten lehen euskal

nazionalismoaren gidariek edo 1936-37ko gerra independentzi gerran

bihurtu nahi zutenek . 60-70eko hamarkadetan ere sarritan egin ziren

dei horiek eta gaur egun ere maiz entzuten dira horrelako

deidaldiak, nazionalista zaharren eta HBren. eskutik batez ere,

baina ezer lortzeko itxaropen handirik gabe . Ofizialki inork ez du

ezer kontra esaten, baina inoiz ez da adierazpenetatik pasatzen .

Azken urteotako salbuespena Iparraldea izan daiteke, baina ez nazio

` 5 Ideologia guztien eta hurbiltasun politikoa duten alderdien gogoan ere egàten dira fronte
bateratuak. Kinka larrietan ere (gerran, diktadurapean) aldarrikatzen dira, nahiz eta hemen jite
puntualagoa eduki . Beste malla baten, helburu politiko edo sozial zehatza lortzeko ere proposa
daitezke, nazio zein herri mailan (abortuaren lege bat, hiri projektu bat) .
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fronterik osatu delako, hauteskunde koalizio bateratua lortu delako

baizik, eta hori ere apurtu egin da 1992an .

Fronte bateratuaren ideian alboratu egiten da baldintzen

faktorea, nazionalismoa eta helburuak batera ulertuz . Hala ere,

gizartean aritzen den edozein mugimenduk baldintza batzu aurkitzen

ditu beti, eskerna konplikatuz, "Nazionalismoa-Baldintzapenak-

Helburuak" bihurtzen da eta . Berez ez da ezina batasuna lortzea eta

adibide historikoak badaude, baina interes politikoek eta

nazionalismoa ulertzeko era desberdinek oso zaila egiten dute

fronte horien osaketa . Interes politiko desberdinen eragina gauza

nabaria bada, bestalde, azpimarratzekoa da halaber, nazionalismoa

ulertzeko modu desberdinek nola eragiten duten, azken honetan

gutxiago erreparatzen da eta . Esanda geneukan tik . 2 .1 .4 .)

teorizazio nazionalistak kulturan eta ekonomian oinarritzen direla

funtsean, proportzio desberdinetan batuz elementu biak . Hori dela

eta, nazionalismo batzu kulturalistagoak edo ekonomizistagoak

direla esan daiteke, normalean elementu biak sartzen direla ahaztu

gabe . Hala ere, proportzioen diferentziak itxura hori eman dezake .

Ekonomizistagoak agertzen dira, esate baterako, Europar markoa

hobesten dutenak edo nazionalismoaren indarra helburu

sozioekonomikoak lortzeko ere profitatu nahi dutenak .

Kulturalistagoak, berriz, hizkuntzaren burruka lehentasunezko

helburutzat daukatenak . Beste aide batetik, alderdi nazionalistak

parametro bi hauen arabera neurtzea ezina da, era guztietako

pertsonak agertzen bait dira alderdi hauetan, korronteren bat

nagusi izan arren . EAJ 16 , EE, EUE edo Zutik ekonomizistagoak jo

daitezke eta kulturalistagoak besteak, baina oso engainagarria

" Anekdota bada ere, gogoratu esaldi famatu hura, independentziak azak jan behar izatera
eramango gintuztena, alegia.
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eta, batzutan horrela ulertzen diren arren,

erratu arazteko balioko luke gehiago laguntzeko baino . 17

Nazio fronteak eraikitzea, beraz, zinez zaila da gaur egun

Euskal Herrian, baina horrekin ez dugu esan nahi guztiz

baztertzekoa denik . Zer irabazi balute, prest leudeke lan horri

ekiteko, baina horretarako abagadune berezia suertatu beharko zen

eta batez ere presio soziala handitu . Gaur eguneko erralitateak,

ordea, zatiketa adierazten du, formulazio eta helburu desberdin eta

kontrajarriak agertzen ari direlarik . Hori aztertzeko, begira

ditzagun lehenengo eragiten duten baldintzapenak .
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`' Hori dela eta, lan honetan ez duqu nornalean zehaztuko alderdien jarrera, prof itagarriagoa
bait deritzoqu ideia edo eritzi korronteak kontutan hartzeari ; bestela etengabeko fiabarduretan
ibili beharko genuke.



4 _ 2 _ GAUR EGLJ MKO ABAGAD

	

ERAGSNA

Nazionalismoari ematen diogun jite politikoak bere

bilakaeran eragin dezakeen abagadunea aztertzera garamatza .

Baieztatu dugunez, nazionalismoa ideologia politikoetara loturik

agertzen da . Aztertu beharko ditugu, hortaz, iharduera horretan

eragin dezaketen faktoreak . Horretarako, hasieran aipatzen qenituen

hiru eskalak erabiliko ditugu, eraqin posible horren ikuspegi

orokorra hatzeman dezagun . Hiru eskala horietako lehenean maila

ekonomikoa aurkituko dugu, mundu ikuspegia eskeiniko diguna, gaur

equneko iharduera ekonomikoaren lerro nagusiak aztertuz, Euskal
a

Herrian ondorio nabsrmenak dituelarik . Baina ondorio hauei aurre

egiteko momentuan ikuspegi desberdinak azaltzen dira Euskal

Herrian, ideologies eraginaz . Bigarren eskala honetan faktore

politikoa aztertuko dugu, beraz, euskal nazionalismoek era

desberdinez jokatzen dutela konturatuz . Jokaera desberdina

eguneroko aktibitateetan ere hatzematen da . Hirugarren eskala

honetan, baina, herri eraginak ere kontatzen du, alderdi

nazionalistak hona edo hara mugituko direla hiru eskaletako datuen

analisia egin ondoren . Adibide modura, gure ustez, eskala honetan

den gatazka iturrirík handiena aztertuko dugu, euskararen arazoa,

alegia .

4 .2 .1 . EKONOMI KONTESTUA . INDUSTRI KRISIAREN ERAG INPEAN

Gaur equneko ekonomi kontestua munduan, azken bi

hamarkadetan bezala, krisiak baldintzatua dago . Krisi hau iraupen

luzekoa da eta ekonomia kapitalista osoari dagokio . II . Mundu
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Gerratik aurrera sortu zen gorantzako joera aldatu egin zen

1968-70etik aurrera, beherantzako joera duen fase berri baten

sartuta gaudela ordutik . 18 Krisitik nazioarteko lan banaketa

berria eraiki behar devez, posizio onak lortzeko sortzen diren

tirabirek ezegonkortasun handiagoa dakarte, bestalde . Nabaria da

EKk eta Japoniak EEBBek II . Mundu Gerra ostean lortu zuten

nagusitasuna kolokan jarri nahi dutela ario ekonomikoari dagokionez

(ez, ordea, arlo militarrean . Momentuz behintzat) . Baina burruka

honez gain, badaude beste asko ere, maila errejionalean berauek,

posizio hobeagoak eskuratzeko . Herrialde bakoitzak zituen egoera

eta baldintza desberdinek krisia era diferentez bizitzea ekarri

dute, bertatik irteteko ere ahalmen desberdina erakutsiko

dutelarik .

Krisia munduan

Krisiaren

	

sorrera, esan dugunez, 1967-71 tartean jar

daiteke . l4 Hurrengo urteotako krisiaren ezaugarriak oraintxe

hasten dira agertzen, hots, inflazioa, langabezia, etekin tasaren

jaitsiera eta abar . Ordura arte egonkortasuna, hazkundea eta

aurrerapen sozialak baziren ezaugarriak, orain ezegonkortasuna,

pobrezia eta desoreka sozialak nagusitzen dira herri garatuetan .

Egoera larri honi oinarrizko produktu batzuren prezioaren igoera

(petrolioa, Baria,

	

algodoia . . .) gaineratuko zaio apur bat

beranduago (1973tik aurrera) , krisia lehertaraziz herri garatuetan .

Herri azpigaratuetan, aitzitik, ondo eutsiko diote lehen krisi

:a Aldaketa hauek zikloka doazela defendatzen dute ikerlari batzuk, (ik . adibidez, Mandel,
1986) .

` y Krisiaz orokorrean, 1k .Albarracín (1987), Gcrnez Uranga/Herrero (1983), Palazuelos (1990)
edo Thrift (1986), besteak beste .
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honi, baina 80ko hamarkadatik aurrera krisi sakonagoan murgilduko

dira .

Baina, zelan azaidu krisiaren sorrera? Palazuelos eta

Alburguergue-ren ustez (1990 :386-388), krisia sistema

kapitalistaren logikari lotu behar zaio . 60ko hamarkadaren amaiera

aidera hiru faktore berri agertuko dira sistema ekonomikoan,

egonkortasunarekin apurtzeko kapaz izango direnak : aurrerapen

teknologikoaren geldiketa, eraketa fordiarraren hausketa eta

nazioarteko lehiakidetasuna (enpresena eta estatuena) . Hiru

faktoreon ondorioz desegokitze batzu sortu ziren sisteman :

produktitibitatean, errentabilitatean, sektoreen arteko orekan,

estatuaren paperean, nazioarteko instituzioen paperean, inflazioan

eta abar . Egoera hau gaiztotu egin zen 70eko hamarkadan . Izan ere,

EEBBen nagusitasuna amaitu egiten da eta estatuek irtenbide

propioak bilatzen dituzte . Periferian, gainera, sistema

kuestionatzen hasten dira orain . Honren ondorioz, PLEEren jarrera

indartua agertzen da, krisia areagotuz . Hala ere, krisia ez da

herri garatuetara mugatuko eta laster ez-garatuetara ere hedatuko

da, gorago genioenez .

Horixe da krisiaren sorreran gertatzen dena, baina iraun

duen: urte guzti hauetan ez da berdin eman, noski . Garabehera

handiak eman dira, aítzitik . 1973-75ean lehen atzerakada eman

bazen, hobakuntzako urteak izan ziren hurrengo lauak, 1976-79,

alegia, 1980-82an bigarren atzerakada heldu zelarik . 1983-85ean

berriz hobakuntza etorri zen, 86tik aurrera hirugarren atzerakada

nagusitu arte . Guzti honetatik ikusten denez, egitura kapitalistak

ezin du hobakuntza aro luzerik mantendu, krisian eroriz behin eta

berriz .
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Herri garatuetan zentratuz, honela bil litezke krisi honen

adierazleak, Talavera eta Ferraro-ren arabera (1990 :15-26) :

•

	

Barne-Produktu Gordinaren hazkundea 60ko hamarkadakoaren

erdira jaitsi da 70 eta 80ko hamarkadetan .

. Sektoreka, nekazaritza hazi egin da 80ko hamarkadan,

neurri babesleei esker sarritan . Zerbitzuen igoera desazeleratu

egin da eta industria, azkenik, krisia gehien pairatu duena izan

da .

Barne eskaera gutxitu egin da, kontsumoan zein

inbertsioan .

• Langabetuak milioika konta daitezke, faktore askok

bultzaturik (enpresa askoren krisiak, inbertsio ezak,

berrestrukturazioak eta abar) . Europa izan da afektatuena

(populazio aktiboaren %10 inguru urte askotan), Japonian gutxiago

nabaritu delarik . Taldeka, gazteak eta emakumeak dira

proportzionalki afektatuenak .

•

	

Inflazioa, gobernuen ardurarik handienetakoa izan da

krisia sortu zenetik . 80ko hamarkadan beherantza egin du .

. Defizit publikoa, izugarri hazi da, ekonomia arautzeko

asmoz .

. Kanpo sektorean inportazioak eta esportazioak murriztu

egin dira, oro har .

Guzti honen ondorioz, estatuek parte handiagoa hartu behar

izan dute ekonomian . Helburu sozialak bigarren mailan gelditu dira,

keynesianismoarekin amaitzen zelarik . Enpresa publiko asko ere

pribatizatu egin dira eta, alderantziz, krisian zeuden enpresa asko

estatuak erosi ditu, beharrezkoak zituen diru ekarpenak egin

ondoren berriz pribatizatzeko . Estatuaren papera, hortaz,

inbertsoreen laguntzarako izan da, berauen baldintzetara makurtuz
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eta abantailak eskainiz (legeria aldatuz, infraestruktura egokituz,

zerga bereziak . . .), Eskasia dagoenez, lurralde ez-konfliktiboetara

desbideratu dira inbertsio asko eta estatuaren lana kontrakoaz

konbentzitzea izan da, kostu sozial handia ordainduz ordean .

Estatuen partehartze handiagoa ekonomian lau modutan aauzatzen da

Thrift-en ustez (1986 :34) :

1 .- Merkatu bezala arituz, estatuak inbertitzeko aukera

eskaintzen dielako enpresei . EEBBen defentsarako kontratuak,

adibidez, oso desideratuak izaten dira .

2 .- Babesle bezala, bertako produkzioa bultzatuz eta

kanpokoari oztopoak jarriz .

3 .- Inbertsio egokitzaile bezala, kanpoko inbertsioei bide

eginaz (baldintza abantailatsuak eskainiz) edo bertako enpresei

kanpoan inbertitzeko bidea zabalduz (beste gobernuekin negoziatuz) .

4 .-

	

Konpetidore

	

bezala

	

arituz,

	

zuzenean

	

edo

estatu-multinazionalen bidez .

Krisia Euskal Herrian

Euskal ekonomiaren egiturak txarto eutsi dio krisiaren

astinduari, espezializaturik zeuden sektoreak afektatuenak izan

dira eta . Izan ere, krisiak erakarri duen .lanaren nazioarteko

banaketa berriak leku gutxi utzi die Euskal Herriko ohizko

espezializazioei . Espainiak bereganatu dituen espezializazioen

artean (garraio gai batzu, ehungintza, zapatagintza, jangaiak . . .)

ez dira agertzen Euskal Herrian nagusi izan direnak eta euskal

ekonomiari lerro nagusi horietara makurtzea besterik ez zaio
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gelditzen, bere kalterako izan arren (Nafarroako berebil produkzioa

litzateke salbuespenik aipagarriena) . 20

Dakigunez, krisiak industrian jo du bortitzen . Hego Euskal

Herrian industri egitura zertan den ikusiko dugu, beraz (Euskal

Autonomi Elkartea eta Nafarroa bereiztuko ditugu) .

EAEa oinarrizko tarteko produktuetan espezializatzen da :

metal produktuak, siderurgia, industri makineria eta abar .

Espezializazio hau ez dator bat Espainiako egiturarekin, non

sektore horiek inportantzia gutxiagokoak bait dira . Alderantziz ere

gertatzen da, noski, Espainia espezializatuago dagoen sektoreetan

EAE desespezializaturik dago eta . Guzti hau oztopo bat da euskal

ekonomiarentzat, lanaren nazioarteko banaketa berriak ez bait du

aintzakotzatt hartu .

Nafarroa, bestalde, kontsumo produktuetan eta

produkzioarako tresnetan dago espezializaturik, baita siderurgia,

papera eta eraikintza materialetan ere (tarteko produktuak) .

Espainiako egiturarekin bat dator jangai eta eraikintzarako

materialetan, baina ez besteetan . Desespezializaturik dago, berriz,

kimika eta ehungintzan .

Oro har, Nafarroan zein EAEan oso indar gutxi dute

Bulegorako Makineriak eta Ordenagailuek, biek aparato produktiboa

dínamizatzeko ahalmena dutelarik . Euskal industria espezializatzen

den sektoreak, aitzitik, enplegua sortzeko ahalmen gutxikoak dira

gaur egun .

2v Puntu honetarako Etxebarria (1990) jarraitu dugu. Ipar Euskal Herriaz, ostera, ezin izan
ducru taxuzko informaziorik lortu .
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Ekonomi egiturak jasan dituen erasoak direla eta,

lanenplegu asko galdu dira : 152 .ooo lanpostu baino gehiago EAEan

eta 19 .000 Nafarroan 1975-85 tartean, proportzionalki estatuko

kopururik handiena markatuz (non milioi t'erdi baino gehiago galdu

bait dira) . Enpieguak sektore guztietan galdu dira, zerbitzuetan

izan ezik . EAEan industrian izan dira galerarik handienak (%73) eta

Nafarroan, aldiz, lehen sektorean, %84rekin (Espainian ere lehen

sektorean galdu dira gehienak : %74) . Datu bezala eta 1975eko

egoera oinarritzat harturik, lanenpleguen %19 galdu du EAEak eta

%10 Nafarroak (%11 Espainiak) . Nafarroan (eta Espainian oro har)

lanenplegu alternatiboak zabaldu ahal izan dira, baina EAEan neurri

txikiagoan egin ahal izan da . (Datuok in Etxebarria, 1990 :202-203) .

Egoera honen aurrean, instituzioen jarrera zein izan den

aztertu behar da, aurreko puntuan ikusi dugunez, berauen papera oso

inportantea izan bait da krisiari aurre egiteko . Hala ere, Euskal

Herriak estatu propiorik ez duenez, ezin izan du politika

independienterik garatu . Ondorioz, eta bere egitura

Espainiakoarekin bat ez datorrela kontutan hartuta, euskal

ekonomiaren desestrukturazioa handitu egin da . Desestrukturazio

hau, dena den, aspalditik dator, 60-70eko hamarkadetatik, hain

zuzen ere . Orduan instituzio propioen eza erabiltzen zen

azalpenerako argudio bezala . Horregatik, instituzio berriekin

aldaketa bat emango zela pentsatu zen, baina ez da horrelakorik

gertatu, EAE eta Nafarroako gobernuek kanpotik emandako lerro

nagusiak

	

jarraitu

	

dituzte

	

eta .

	

Kasu

	

bietan

	

politika

independientearen falta izan da ezaugarri nagusia . Dependentzia

bikoitza da, gainera, lanaren nazioarteko banaketak inposatzen

duena, bateko, eta espainiar sistemarena, besteko .
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EAEko kasuan, EKn integratzeak gaiztotu egin du egoera .

Alde batetik, esportazio ahalmena murriztu zaio, ondorioz

esportaziorako laguntzak ere gaïduz . Beste aldetik, ugaldu egin

dira inportazioak EKtik . Ondorioa konpetitibitatearen jaitsiera

izan da, lanqabezia erakarriz . Irtenbidea, jakina, aktibitate

produktibo berriak sortzea zen, baina ez zegoen horretarako

gaitasunik eta instituzioek bultzaturiko lanenplegu politikak ez

du, bestalde, emaitza onik lortu .

Nafarroan ez da hainbeste lanpostu galdu, baina

desestrukturazioa ere nabaria da . Bere egitura esportazioan dago

espezializaturik (janqaiak, siderurgia, garraio gaiak, papera,

materiale elektrikoak . . .) . Industrian lanpostuak galdu diren arren,

zerbitzuetan berriak sortu dira, hein batez galera apalduz .

Hainbesteko beharrik ez zegoenez, azkenik, instituzioek ez dute

parte handirik hartu enplegu bultzapenean .

Instituzioen jarrerekin jarraituz, kanpoko inbertsioak

bultzatzea izan da beren politikaren ardatzetako bat . Inbertsio

hauek oso urriak dira, haatik, Espainiako gobernuak emaitza onak

lortu baditu ere . Diferentzia azaltzeko arrazoi politikoak erabili

dira gehienbat, ETA izango zelarik inbertsio apatiaren erruduna .

Hala ere, eragina eduki dezakeen arren, ezin da arrazoi nagusi eta

bakartzat jo . Etxebarriak (1990 :225 ta hur .) bi datu aurkezten ditu

froga bezala, lehena, egiten diren kanpoko inbertsioak gehiago

ematen direla sektore batzutan besteetan baino eta biolentzia

izango balitz arrazoia, antzeko jokaera edukiko lukete sektore

guztiek . Bigarrena, Nafarroan EAEan baino gehiago inbertitu dela,

arazo bera izan arren elkarte biek .
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Arrazoi interesatu horretatik irten behar da kanpoko

inbertsioen gabezia ulertzeko . Arrazoi inportante bat euskal

ekonomiaren posizio txarrean aurkitu behar da, metalaren sektoreak

erakarpen txikia dauka eta . Horrek ez du esan nahi, ordea, sektore

batzutan inbertsiorako ateak itxita daudenik . Ez datza hor gakoa,

errentabilitatean baizik, ezen inbertsore kapitalistaren helburua

horixe izaten da . Horixe bera erakusten dute egin diren

inbertsioek, sektore interesgarrietan edo errekonbertitu ondoren

lehiaketarako prest zeuden enpresetan egin dira eta . Hala ere,

errentabilitatea ez da enpresa edo sektorearen egituran bakarrik

bilatu behar . Beste faktore batzuk ere eragina dute . Horietako bat

Euskal Herriko kontzientzia sindikal altua da . Hainbesteko eskaria

dagoenez, kapitalistak nahiago du, normalean, kontzientzia

gutxiagoko lurraldeetan inbertitzea, probetxugarriago gertatuko

zaiolakoan .

Arrazoi guzti hauek inbertsorearen interesa dute ikusmiran,

baina ezin dítugu baztertu motibazio politikoak . Horrela, Euskal

Herriko egoerak bere eragin negatiboa eduki dezakeen arren, argia

da ere administrazio zentralaren jarrera, biolentzía politikoak

irauten duen bitartean inbertsioei zailtasunak jartzearen aldekoa,

neurri politiko bezala erabiliz . Gogoratu behar da garapen

ekonomikoa neurri politikoei loturik joaten dela, ordenu ekonomiko

naturalik ez bait dago . "Euskalduna" lantegiaren kasua adibide

argia da . Arrazoi ekonomikoei, orduan, politikoak gaineratu behar

dizkiegu errejio baten politika ekonomikoa ulertzeko .

Kanpoko inbertsioen gabezia, azkenik, inbertsio publikoekin

konpon zitekeen hein batez, baina oso urriak dira eta sektore

gutxitan kontzentratuak (jangaietan, untzigintzán, energian . . .) .
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Inbertsio hauek estatuarenak dira la soilik eta ugaldu egin dira

80ko hamarkadan berregokitze plangintzetan sartzen izan diren

enpresa eta sektoreetan emandako laguntzei esker . Hala ere,

inbertsio "behartuak" direla esan daiteke eta ez administrazioaren

filosofiak eraginda . Behin enpresa edo sektorea krisitik irten

denean berpribatizaziora jotzen izan da kasu guztietan .

Krisiaren aurrean euskal instituzioen jarrera baloratu

behar bada, independentzia falta aipatu beharko litzateke,

Madrileko gobernuaren aginduetara makurtuz, nahiz eta lanpostuak

gaidu . Euskal instituzioek ez dituzte Euskadiko enpresak

kontrolatzen, ez eta interes estrategikodunak ere . Beste alde

batetik, euskal eta espainiar instituzioek EKtik datozen arauak

jarraitu behar izaten dituzte, bete-betean, haren politika

neoliberala inposatzen zaielarik (Etxebarria, 1990 :333-334) . EKren

potentziazioa izan da, hain zuzen ere, instituzioen beste ardatz

inportanteetako bat, emaitzak positiboagoak izan direlarik irudi

eta itxaropen mailan, errealitatean baino, EKren barruan

diferentzia ekonomiko sakonak bait daude herrialdeen artean, nahiz

eta here printzipioetako bat berdintzeko ahalegina izan . Baina

merkatu bakarraren desafioaren aurrean, bigarren mailan gelditu da

asno hau eta hobetsi egin da posizio onetik abiatzen zirenei

laguntza ematea, laguntzak etekin handi eta ziurrak eskeintzen

zituelako, abiapuntu atzeratutik irteten zirenen kaltean .

Euskal instituzioek Europa mailarako egin den diseinua

onartu behar dute, nahiz eta herrialde barruko integrazioa bultzatu

ez . Alderantziz gertatzen da, egia esan, errejio mugak apurtu

egiten bait dira, zona ekonomiko berriak sakatuz, ondorio bezala

Euskal Herriko desestrukturazio ekonomikoa ekar dezakeen arren .
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Errejio ekonomiko berri hauek itxaropen handiz begiratu dira

nazionalismoen aldetik, estatuarekin apur zezaketelakoan, baina,

Etxebarriaren ustez, estatuaren politika osatzea besterik ez dute

helburutzat, konpetentzi mailak ondo markatu eta mugaturik

dituztela (1990 :405 ta hur .)

Ekonomiaren ezaugarriak gaur egun . Multinazionalak

Krisiak eragin nabaria eduki du ekonomi egituran, aldaketak

erakarriz . Krisiaren ondorioak hiru puntu nagusitan bildu dituzte

Palazuelos eta Alburquerque-k (1990 :390-392) :

. berrestrukturazio produktiboa ematen ari da : produkzio

berriak aqertzen dira (mikroelektronika batez ere) eta zaharren

bermoldapena eta berlekupena ematen da .

ajente ekonomikoen indar korrelazioen aldaketa,

sindikatuen eraginaren kalterako (negoziatzeko ahalmen gutxiago,

langabezia gehiago . . .) eta enpresa oligopolikoen onerako . Estatuak

ere índarra gaidu du ekonomi arloan, gizartezerbitzuen kalterako .

dinamismoa :

nazioarteko eskenategiaren berrestrukturazioa eta

arteko desoreka eta abar .

internazionalizazioa, lan banaketa berria,

multinazionalen boterea, EEBBen nagusitasuna (baina Japoniarekin

batera orain), herri azpigaratuen geldiketa, erdiqune-periferiaren

Ireki den fase berriari neofordismo izenarekin bataíatu

zaio . Fordismo garaian inposaturiko mekanizazioari informatizazioa

jarraitu zaio . Makina berriak operazio gehiagorako aukera

eskeintzen dute, langilearen beharra gutxituz . Kapital aldakorra

ere gutxitu da ondorioz, eta lanpostuak murriztu egin dira .
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Bestalde, lan espezializazioa ere gutxítu da, operazio asko

makinari uzten zaizkio eta . Langilea kontrolatzailea bihurtzen da

gehien bat, kualifikazio berezirik behar izan gabe . Hala ere,

kontutan hartu behar da guzti hau esperientzia mugatua dela

oraindik, forma zaharrekin batera ematen ari delarik (Gómez

Uranga/Herrero, 1983 :124 ta hur .) .

Gaur egun ikusten duguna mundu ekonomia batu bat da, inoiz

baino integratuago dagoena . Integrazio hau agirian dago

multinazional, banku eta gobernuen artean . Alde batetik,

multinazional eta bankuen arteko loturak estutu dira, ekonomiaren

internazionalizazioak bankuaren papera handitu duelako . Bankuek

gero eta parte handiago hartzen dute multinazionaletan, hortaz .

Beste aldetik, multinazional eta gobernuen arteko loturak estutu

dira, kanpoko inbertsioak ugalduz eta kanpoko produktuen kontrako

arantzelak kenduz . Banku eta gobernuen arteko loturak ere sendotu

dira, azkenik, kredituetan eta abar . Hala ere, kontuz ibili behar

da gehiegizko inportantzia emanaz guzti honi, ezen, momentura arte,

multinazionalak ez dira guztiahaldunak, bankuek ez dute den-dena

kontroïatzen eta estatuek ez dute oraindik beren subiranotasuna

galdu (Thrift, 1986 . 62) .

Gaur eauneko ekonomiaren ezaugarrietatik elementu bat

qailentzen da, dituen inplikazio politiko-ekonomikoengatik,

multinazionalak, alegia . Enpresa mota hauek gero eta inportantzia

handiagoa hartzen ari dira 196©tik aurrera . Beren sorburua finantza

kapitalismoarekin hedatu zen ereduaren segidan ikus daiteke .

Enpresa multinazionala ez da, lehenago bezala, produktu edo prozesu

mugatu batera dedikatuko, diferenteak biltzera baizik . Beren



funtzionamendua beste enpresa batena modukoa da, baina beren lan

banaketa estatu mugen gain egiten da . -

Duten inportantziaz jabetzeko, hona datu argigarri bat :

multinazionalek lanpostuen %72 betetzen dute Kanadan, %39,4

EEBBetan eta %50-60 aidera Mendebal Europan . Merkataritzan antzera

gertatzen da (Landaburu, 1985 :14) . Aintzat hartu behar da,

bestalde, kopuru hauek herri garatuetan ematen direla, ez

besteetan .

Enpresarientzat

	

multinazionalak abantaila nabariak

eskaintzen ditu . Hona batzu :

. herri batetik bestera pasatzea krisi koiunturala ematen

bada .

. krisietan baliabide aniztasuna, herri batzutan lorturiko

etekinak beste lekuetan inbertituz .

. prezio aldaketak aprobetxatzea . Herri baten prezio

koiuntura ona ematen denean, produkzioa gehituz eta alderantziz

abagadune txarrean .

mundu merkataritza lurraldeka banatzeko aukera,

multinazionalen artean .

. transferentzi prezio baxuak jartzea zerga baxuak dituen

herri bateko enpresari, hemendik prezio normala ipintzen deiarik .

Honela zerga gutxiago ordaintzen da .

. arlo sozíalean, laboralean, fiskalean, ingurugiroan eta

kontsumitzaileen

	

eskubideen defentsarako arauei uko egiteko
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e

ahalmena, beren kapital mobilitateari esker (Landaburu, 1985 :12) .

" Multninazionalen arlo desberdinetaz, ik . besteak beste : Blanc/Dussauge (1985), Cantwell
(1987), Dunning (1985), Hymer (1982), Landaburu (1985) eta Morcillo (1984) .
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Baina multinazionalek puntu erakargarriak ere gordetzen

dituzte : kapital ugaria, merkatal sare zabalak bere : produktuak

saltzeko, ikerketarako aukera handiagoa eskeintzea eta abar . Hori

dela eta, gobernuek gutiziatuak izaten dira, krisi garai hauetan

batez ere . Multinazionala prest egoten da edozein lekutan

inbertitzeko, negozio ona egiteko aukera ikusten badu . Gobernuek,

orduan, bidea errazten diete inberti dezaten, zergak qutxituz,

orubeak dohain emanaz, azpiegitura egokia eskainiz . . . Abantaila

guztiak opatzen dira inbertsioa eman dadin, bere bidez garapena

azkartuko dela uste bait da herri azpigaratuetan, edo langabezia

arintzen lagunduko duela herri garatuetan .

Denak ez daude konforme, ordea . Izan ere, multinazionalen

iharduera arrisku bezala ikusten da sektore askoren aldetik,

kalteak etekinak baino handiagoak direla arqudiatzen dute eta . Hala

gerta daiteke arlo fiskalean (zergak ordaintzea ekidinaz),

teknologikoan (lanpostuen galera ekarriz), ekonomikoan

(dependentzia erakarriz) , politikoan (gobernuen erabakietan aginduz

edo eraginaz) edo sozialean . Oro har, dependentziaren arriskua dute

multinazionalek, sukurtsalismoa bultzatuz, zeren konpainia hauek

enpresa jerarkiaren arabera egiten dute lan banaketa eta ez

lurraldeka . Goi mailako erabakiak, hortaz, herririk garatuenetako

híri apur batzutan hartzen dira, behe mailako erabakiak gainontzeko

herriei utzirik (Hymer, 1982 :83) .

Ikusten denez, beraz, multinazionalek nazio-estatuen

lurralde mugekin apurtzen dute, lurralde mailaketa berria jarriz,

zeinaren arabera mundua interes zona desberdinetan banatzen bait

da . Bulego nagusiak merkatal erdigune handietan lekutzen dira

(Londres, New York, Paris . . .), bertan teknologiarik garatuena



327

kontzentratzen delarik . Horrela, lurralde piramide bat osatzen da,

puntatik beherako maila bakoitzean lurralde eremua zabaldu egiten

delarik, baina inportantzia estrategiko eta ekonomikoa galduz,

ordean . Lurralde espezializazio hau lanpostu eta soldatetara ere

heltzen da, kualifikaziorik handiena eta soldatarik hoberenak

piramide puntan emango bait dira . Haymeiek ohartarazten zuenez

(1982 :216), multinazionaletan

eskemak enpresarenaren antza hartuko luke, lanaren banaketa

bertikal eta jerarkikoa lurraldeka ere inposatuz .

Hori dela eta, nazionalista batzu multinazionalen

kontrakoak izaten dira, herriaren boterearen gutxipena ekar

dezaketelakoan . Baina argiagoak dira sindikatuen arrazoiak beraiek

ere kontra jartzeko . Herri garatuetako sindikatuak, izan ere, keixu

dira lanpostuak gutxitzen direlako (beste herri batzutan

inbertitzen delako) eta langileriaren indarra murrizten dutelako

(arazoak egonez gero, enpresak beste zentro batera eramaten bait

du aktibitate hori) . 60ko hamarkadan langileria eta enpresen artean

lorturiko oreka bigarrenaren alde mugitzen da multinazionalekin .

Beldur hau ederki frogatu da krisi garai hauetan, multinazionalek

kupidarik gabe aprobetxatu bait dute errekonbertsioa egiteko :

lantegietan qutxitu egín dira

oinarrituriko mundu ekonomiaren

lanpostuak,

	

automatizazioa

inkorporatuz ; desinbertsiora da, galerak dituzten filialak

abandonatuz ; krisian zeuden sektoreak utzi egin dira, etorkizun

onekoetara pasatzeko (errobotika, telekomunikazioak . . . ) eta abar .

Aldaketa hauek ahalik eta zuhurren eqiten dira gizaAc arazo

gehiegirik ez dadin sortu eta horrela gertatzekotan, gobernuaren

laountza eskatzen dute, istiluek herriaren egonkortasuna kolokan

jar lezakete eta . Estatuak, orduan, erreztasun guztiak emango

dizkio multinazionalari segi dezan eta beste irtenbideren ezean,
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erosi egingo dio enpresa, azken soluzio bezala (Morcillo, 1984) .

Krisia, hortaz, aukera ona da multinazionalek orientabide berria

har dezaten, interesatzen ez zaiena abandonatuz eta sindikatu eta

nazionalisten beldurrak eta kritikak frogatuz .

Aurrerantzako perspektibak

Krisitik irtetea da, noski, denon helburua, baina jakina

da depresio joeretan kostu sozial eta gizatiarra oso handia izaten

dela . Ikus ditzagun planteatzen diren arazoak Albarracín-en ustez

(1987) . Irtenbidea inbertsioa bultzatzea da, baina horretarako

ezinbestekoa zaie gobernuei klase burruka baretu araztea

inbertsorea anima dadin . Inbertsioa animatzeko aurrerapen

teknologikoa ere behar dela esaten da, baina alderantziz gertatzen

da, egia esan, aurrerapen hauek metaketa prozesua hasirik dagoenean

ematen dira eta . Bultzatzaile barik, ondorio dira, beraz . Gaur equn

ematen ari diren aurrerapenak, bestalde, garesti eta konplexuak

dira bertatik inbertsioa anima dadin .

Beste bideren ezean, etekín tasa altxatzeko modurik

posibleena gaur equn, esplotazio tasa handitzea da . Irtenbide

honetarako beharrezkoa da klase burruka maila apalean mantentzea,

bestela kapitalistak etekin txikia jasoko du eta . Estatu

kapitalistetako gobernuen helburua, hortaz, langileríaren indarra

erasotzea izan da, zeren Ongizatearen Estatuan lorturiko hobakuntza

sozialek (langabezi asegurua, adibidez) ezina egiten zuten

esplotazio tasa handitzea . Asmo horrekin, oinarri berriak jartzen

ahalengindu da, inbertsioak anima zitezen . Horrela sortu ziren

"urritasun planak " . Hala ere, honekin ez dira etekin tasa altuak

ziurtatzen, berarekin batera eskaria jaisten da eta (soldatak
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jaisten dira, kredituak urritu . . .) . Beharrezkoa da, orduan,

produktibitatea igotea, konpetitibitatea aitxatzeko . Prozesu

honetatik maila konpetitiboa lortzen ez duten kapitalistak eroriko

dira, gelditzen direnen onerako . ira guzti hauetan lortuko da

etekin tasa altxatzea .

Baina helburu ekonomiko hau helburu politiko batekin batzen

da, urritasun planen beste helburuetako bat langileriaren

kontzientzi maila jaitsiaraztea da eta . Eroan gura den politika

ekonomikoaren legitimazio bezala, ofentsiba ideologikoa ere

planteatzen da . Langileriari sinistarazi nahi bait zaio krisitik

irteteko derrigorrezkoa dela errekonbertsioa, soldaten izozketa,

lan baldintzak okerragotzea etab . Ekimen pribatuaren laudorioa

egiten da . Dena "nazio interesen" alde . Estualditik irteteko

kapitalistek laguntza eskatzen diete langileei . (Guzti honetaz, ik .

Albarracín, 1987 :28-35) .

Diogunaren froga argia Espainiako esperientzian kausi

daiteke . Krisiak eragin gogorragoa eduki zuen Espainian, beste

herri garatuek baino kapazitate txikiagoa zeukan eta . Krisia

garaitzeko, orduan, neurri gogorragoak ere hartu behar ziren .

Horrela sortu ziren "Moncloako itunak " . Baina hau aski ez bazen

ere, 1982tik aurrera, PSOE gobernuan zela, areagotu eqin ziren

ekonomiaren errekonbertsio eta berriztapenak, etekin tasa

hobeagotuz, baina ondorio larriekin langileentzat : lanpostuak

galduz, soldatak geldiaraziz, enpresa asko itxiz eta abar

(Albarracín, 1987 :41-42) .

Prozesua, hala ere, ez da amaitu, zeren egoera konpondu

behar zuten neurri hauek ez dute helburua bete . Denek dakite krisia
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ez dagoela gainditurik edo gainditzeko bidean, politikoek nahi

duten moduan . Alderantziz, ekonomistek 90etarako aspalditik

iragarrita zeukaten beheraldia egia bihurtzen ari da bete-betean .

Euskal Herrian, adibidez, ekonomia desazeleratu egin da, lanpostu

sorrera gutxitu (10 lanpostu berritatik 9, gutxienez,

behinbehinekoak izaki) , krisi espedienteak ugaidu eta abar . 22 Hori

dela eta, aurrerantzean antzeko neurriak iragartzen dira, antzeko

terminoetan ere proposaturik, hots, langileei estualdi larriak

eskatuz . Helburu horixe daukate estatuak enpresari eta

sindikatuekin negoziatu nahi dituen itunak, hain zuzen ere .

Henri garatuetan (eta Espainian zehatzago) presentatzen den

problematika honi, Euskal Herriak daukan dependentzia itzela

gaineratu behar zaio . Esanda dagoenez, dependentzia hau maila bitan

ematen da, nazioarteko erabakiguneena, bateko, eta Espainiako

instituzioena, besteko . Beraz, gaur egun Hego Euskal Herriko

agintari politikoek ekonomiaz duten projektua EKtik inposatzen

dutena da . Helburua da maila lokala lanaren nazioarteko banaketan

eratzea, marko orokorra kuestionatu gabe . Konpetitibitatea bilatuz

errejio ekonorniko berriak bultzatzen dira, estatu mugak ere

zeharkatuz . Hala ere, oraindik ez dira benetan osatu errejio

horiek, interes desberdinak daude eta . Kontutan hartu behar da

Euskal Hernia lekutzen den aide atlantiarra oso deprimiturik irten

dela 70eko krisitik . Europako dinamismo ekonomikoaren grabitate

erdigunea Hegoekialdera mugitu da, Mediterraneo aidera . Egoera

horren aurrean, aide atlantiarreko herriek norekin batu erabaki

behar dute, herrialdeen artean diferentzia handiak ematen bait

dira . Euskal Hernia eta Asturias, adibidez, industrializazio

zaharrekoak dira, baina beste asko industrializazio gutxikoak dira,

12 Equrikarietatik harturiko datuak .
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ostera . Errejio berriak osatu behar direla argi daukate

instituzioek, baina behar desberdinak daude (ik . Atienza, 1989) .

Portugaletik Frantziako Iparraldera errejio desberdinak proposatu

dira, Kantabria-EAE-Akitania izaki EAEan entzunenetako bat .

Aipagarria da, halaber, Pirinioe,tako Lan Elkartea, arazo

ekonomikoez ere arduratzen dena, ardatz atlantiar horrekin apurtu

arren . 23 Ikusten denez, oso zabalik dago gaia, sarritan errejio

proposamen berriak egiten direlarik momentuko interesen arabera .

Edozein modutan ere, eta batzutan nazionalista batzuk sinistu arazi

arren, errejio ekonomiko hauek ez dira nazionalismoak iradokiak,

estatuaren aurkakoak ez bait dira . Aitzitik, estatuak berak eusten

ditu, bakoitzak eragin sare diferentea kontrolatzen du eta . Gehiago

oraindik, nazionalistak ez direnek ere onartzen dituzte, agian

nazionalismoak erreibindikaturiko lurraldetik at doazelako . Era

honetara, nazio projektua ekiditen da, Estatua legitimatuz eta

kapitalaren internazionalizazioari oztopoak kenduz, Etxebarríaren

eritziz (1990 :414 ta hur) . Egile berak dioskunez,

"Se puede decir que el diseño reqional europeo está ya realizado . Es
decir, se trata de un diseño estático, en el que, aunque se le conceda una
importancia cada vez mayor a las regiones no estatales, se establece muy claro
en cada caso cuál es el máximo nivel competencial, resultando ser las
competencias regionales complementarías con las que ostenta el Estado"
(Etxebarria, 1990 :410) .

Euskal instituzioek barneraturik dute mundu ekonomia

bakarrerantza abíatzen ari garela eta egia da joera hori ematen ari

dena, baina bakarrak ez du bateratua edo berdintsua esan aura .

Guztiz alderantziz,

	

mundu ekonomiaren ezaugarria garapen

" Pirinioetako Lan Elkartea 1983ko Azaroaren 4ean sortu zen, Europako Kontseiluaren Botere
Lokal eta Errejionalen Konferentziaren magalean . Ez da, beraz, Espainiak edo Frantziak sortua .
Partaideak ondokoak dira : Akitania, Andorra, Aragoa, EAE, Katalunia, Languedoc-Rouisillon eta
Midy-Pyrénées . Bere zereginak ekoncrraa eta ingurugiroan zentratzen dira .
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desberdina bait da, Erdigune-Periferia lontrajarpena areagotuz .

Horrekin batera, kapitala internazionaldu egingo da,

multinazionalak eta bankuak izaki bere hedapen ajente nagusiak (ik .

Vidai Villa, 1990) . Multinazionalek gero eta inportantzia handiagoa

hartuko dute inbertsore instituzional bezala, gobernuekin

lankídetzan arituz (Dunning, 1985) . 24 Munduan ematen ari diren

aldaketa hauek, interakzio ekonomikoek eta egitura berriek beste

estrukturazio politikoa behar dute : nazio-estatu europarren muga

estuak sobran daude arlo batzutan . Mugak bere funtzio ekonomikoa

gorde lezake herrialde ekonomiko honetatik kanpo gelditzen diren

estatuetarako (Hirugarren Mundua, oro har), baina ez barruan

gelditzen direnentzat, egoera ekonomiko berriak merkatu zabalagoak

eskatzen ditu eta . EKren pausuak, hortaz, egoera hori egokitzera

abiatuko ziren . Europako estrukturazioa, era honetara, mugen

funtzio ekonomikoan planteatzen da (beren deuseztapen osoa erakarri

gabe halabeharrez) eta ez hainbeste politikoan, beherago ikusíko

dugunez .

4 .2 .2 . IDEOLOGI ESKALA IHARDUERA POLITIKOAREN ALORRA

Tarteko eskala honetan ideología eta iharduera politikoaren

eragina aztertuko ditugu . Ideologiaren bidez, eskala lokalean

egiten diren aktibitate eta ekintzei ikuspegi konkretua ematen

zaie . Ideologia, bestalde, ez dute alderdiek edo taldeek bakarrik

aaratzen, bere iharduera sozialean gizaki orok ere garatzen bait

du . Ideologiaren ajente eta bitartekariak alderdi politikoak izan

dira gehien bat, baina ez bakarrak, eta are gutxiago gaur eguneko

24 Multinazional estatala}, asko direla gogoratu behar da, pribatuak bezain ondo edo txarto
arituz, enpresa huts bezala ffantzionatzen badu . Ongizatearen aldeko hobakuntzak eta halakoak,
beraz, baztertu beharra daude konpetitiboa izan nahi bada .
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gizartean, zeinean mediek paper hori betetzen bait dute gero eta

gehiago . Ikusten denez, tarteko eskala hau konplexua da, ideologia

desberdinak, alderdien interesak eta baldintzak, interes kolektibo

eta pertsonalak eta abagadunearen eragina baturik eta bilbaturik

agertzen direlarik, nazionalismoari jite berezia emanaz .

Ideologiak bizirik

Produkzio modu kapitalista mundu osora hedatzea lortu den

garai baten bizi gara, bere menpean zegoen nekazal produkzio modu

aurrekapitalistarekin guztiz amaitu delarik gaur egun . Kapitalismoa

homogeneoago agertzen da, bestalde, azken urte hauetan, Sovietar

Batasuna eta bere inguruko estatuen esperientzia amaitu denetik

(estatu-kapitalismotzat jo daitekeena) , azken honen biziraupenak

debate ideologikoa bizirik mantentzen bait zuen . Kapitalismoaren

nagusitasun honek bere aldeko ofentsiba ideologikoa erakarri du,

zeinean kapitalismoa eta bere sistema onartu beharra bait daude,

bakarrak direlako . Ekonomian denon laguntza eskatzen da krisitik

irteteko, ekonomia denon ardura da eta . Politikan, demokrazia

parlamentaria inposatzen da, dauden sistemetatik hoberena delako .

Jokabide bezala "kontsentsuaren kultura" bultzatzen da, historikoki

sistema honi loturik joan dena, instituzio lanaren lehentasuna

adieraziz . Ideologikoki,`~ kapitalísmogaratuaren ezaugarriak

postmodernismoak biltzen ditu (Jameson, 1991 ; Vattimo, 199©),

historizitatearen ahultzea izaki euretako bat . Historizitatearen

inportantzi galtzeak espazioaren berbalorizazioa dakar, beste aide

batetik, "diferentzia" gehiago lantzen delarik . Iraganarekiko

`' Ideologia hitza zentzu bitan erabiltzen da . Bata, errealitatea estaltzeko erabiltzen den
diskurtsu bezala, Marxek emana . Bestea, bizitzaren eta gizartearen aurreko filosofia edo ikuspegi
orokorra. Bigarren zentzu honetan ulertuko duc u hemen, nahiz eta erabiltzen ari garen hiru
eskaletan iragazpen zentzu hori ere enan tarteko eskala honi, honela ulertzen bait da eskala
lokalean errealitatea ulertzeko ikuspuntu desberdinak egotea .
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urruntasunak paradigma historikoen falta handitzen du ; denak erabil

daitezke, baina bakar bat hobetsi gabe . Gainera, ekonomia

kontrolatzen dutenek ez dute behar (edo ezin dute) beren hizkera

inposatu lehenago bezala (nazio-estatua inposatu zen bezala,

adibidez), euren esparru ekonomikora mugatuz . Munduaren

internazionalizazio ekonomikoa bultzatzen da, batzutan

internazionalismoarekín, elkartasun unibertsalarekin edo mundu

kulturarekin nahasten dena (komunikabideetan, esate baterako),

iragan mendetik datorkiqun internazionalis m o nahiarekin batuz (eta

historia osoan eman den unibertsalizazio nahiarekin), baina, egia

esan, kapitalismoa bultzatzen ari den internazionalizazio horretan

ez dago helburu horren arrastorik . Alderantziz,

internazionalizazioak munduaren banaketa ekonomikoa sakatzen du,

herri pobre eta aberatsen arteko mugak indartuz . Eredu unibertsalen

inportantzia gutxituz doa, ordea, helburu horiek lortzeko behar

ziren utopismo eta idealismoen deskreditua ondorioztatzen delarik,

"denboratik kanpo" eta "zaharkitutzat" daudelako ,

equnerokotasunetik at, alegia . Egunean bizitzea eta "ahal dena"

lortzea dira, hain zuzen ere, arau berriak . Kontsumoaren kulturak

hedonismoa eta axolagabekeria soziala inposatzen ditu,

insolidaritatea erakarriz, inportanteena norbera bait da eta ez

taldea . Kontzientzia eta konpromezu politikoak ez dira, orduan,

beharrezkoak . Aitzitik, politikoki eredu edo erizpide bakarren eza

nagusitzen da . Pluralismo eta erlatibismo giro honetan laburrerako

irtenbide kontsentsuatuak bilatzen dira, momentuko kontestu

espazio-tenporalean markoztaturik, luzarora aehiegi begiratu gabe .

Horren aurrean, kapitalismoaren kontrako teorizazioa

defendatu duen mugímendu sozialistak (orokorrean eta erarik

zabalenean ulerturik) hausnarketa aroari ekin dio, orain arteko
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"sozialismo errealaren" porrotaren ondorioz deskontzertaturik,

baina esperientzia inperfekto honek zekarren eztabaida giroaren

zamaz arindurik, era berean . 60ko hamarkatadik aurrera ugaldu ziren

korronte desberdinak esangura galtzen ari dira krisi une honetan .

Horrela, mende osoan zehar banatuz joan den mugimendua bere

jatorrietara itzultzen ari dela esan daíteke, zeinean kanpoko

areríoaren ofentsibak batuta ibiltzera eramaten bait ditu .

Gizateria osoarentzako irtenbidea kapitalismoan bilatzerik ez

dagoela da hedatu nahi den mezu nagusia gaur egun . Bere ordezkoa

ez dago ara¡, baina bai, ordea, ezin dela kapitalismoa izan, bere

izaera bera zapalketan oinarritzen bait da . Antikapitalismoaren

teorizazio hau kapitalismoaren miseriak agertaraztera eta

laudoriozko propaganda erlatibizatzera abiatzen da batez ere, azken

urteotako mugimendu sozialen ekarpenak gehituz : Iparra-Hegoa

enfrentamentua azpimarratzen da, Hegoak jasaten duen zapalketa

salatuz ; herri aberatsetako langabezia gaitzesten da ;

kapitalismoaren etengabeko garapen beharrak dakarren narriadura

ekologikoa iragartzen da, Hirugarren Munduan ondorio latzagoak

eduki ditzakeena ; mundu osoan emakumeak pairatzen duen zapalketa

salatzen da eta abar . Guzti hau salatzerakoan diskurtsu berri eta

gaurkotua garatzen dute mugimendu sozialistek, pasa den mendeko

erreibindikazio estuagoak zabalduz .

Alderdiak, interes askoren bilgunea .

Ideologiaren ajente bakarrak ez badira ere, alderdiek

eragin nabari eta berezia daukate gizartean, estatua eta herriaren

arteko zubi bezala planteatzen bait dira arlo politikoan .

Partehartze politikoa iharduera zaharra da, komunitateen

administrazioak eskatzen izan duena historian zehar, baina
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demokrazia mendebaldarrean dimentsio berria hartu du, alderdiek

bideraturik . Herriak alderdiari ematen dio bere konfidantza botere

politikoaren zati bat bereganatu dezan, bere interesak zainduko

dituelakoan . Sostengu horrekin, alderdia botere politikoa lortzen

saiatzen da, helburu bera duten beste alderdiekin lehian . Baina ez

da pentsatu behar alderdia herri zati baten ordezkari hutsa denik .

Aitzitik, alderdiak herriaren eritzian eragiten du, beronen

pentsakera politikoa eta arazo sozialen aurreko eritzi puntualak

osatuz . Aktuazio hauetatik, haín zuzen ere, gizabanakoak bere

eritzi politikoa lantzen du eta bere sostengua erabaki, normalean

botuaren bidez adierazten dena demokrazia liberaletan . Hala ere,

alderdiek jite desberdina eduki dezakete eta hauteskunde iharduera

ez da denentzako lehen helburua . Beste aide batetik, eqin ducqur.

aurkezpen ideal honi alderdi bakoitzaren ahalmen desberdina

gaineratu behar zaio, diruz edo eragipen aukeraz diferentzia

nabariak egoten bait dira . Teorian gizabanako hutsaren sostengua

bilatu arren eta gizabanako bakoitzaren indarra berdina izan

arren, alderdiak norbanako konkretu batzuren euspena bilatzen du

bereziki (botere faktiko, presio talde edo pertsona karismatikoak),

era horretan bere indarra biderkaturik ikus dezakeelako . Kontrara

ere, botere faktiko edo presio taldeen eraqina nabaria izan daiteke

alderdiaren jokaeran .

Alderdien funtzioak 2o honela laburtzen ditu García

Cotarelo-k (1985 :111 . kap .) :

- Funtzio sozialak :

. sozializazio politikoa, nahiz eta komunikabideek gero eta

gehiago bete paper hori, gorago esan duqunez .

1 ` Alderdietaz orokorrean eta bere ezaucrarrietaz, ik . besteak beste, Bartolini (1988), García
Cotarelo (1985) edo Sartori (1980) .
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eritzi publikoaren mobilizazioa, baina, alderantziz ere,

posible da mugimendu sozialek eraikitakoari gehitzea arrakasta

lortu dutenean .

interes ordezkapena, alderdi batek zeintzu interes

konkretu ordezkatzen duen jakitea zaila izan arren batzutan, gaur

eaun batez ere .

. sistema politikoaren legitimazioa, alderdiek gizartearen

eritzi eta interes desberdinen ordezkapena eskeaintzen dute eta .

- Funtzio instituzionalak :

. eliteak biltzea eta hautatzea, politiko profesionalak

sortuz .

hauteskundeak

	

eratzea,

	

alderdiek

	

kontrolatzen

dituztelarik aehien bat .

. Parlamentua eratzea eta osatzea, sarritan alderdiek

konpetentziak kentzen dizkiotela Parlamentuari, aaiak aurretik

tratatuta eramaten dira eta .

. Gobernua osatzea, alderdien berezko qauza dena .

Funtzio quzti hauek sinismen ideologiko batzutatík abiatuz

bete nahi dira, baina lan horretan, eauneroko praktikan, beste

interes batzurekin topo egiten da eta alderdiak nondik jo erabaki

behar izaten du . Arazoa da denen interesak zaindu nahi dírenean,

alderdiaren jokaera kontraesankorretara eraman dezakeena . Hori dela

eta, sarritan zaila izaten da alderdi baten "benetazko interesak"

zeintzu diren jakitea, are qutxiago, García Cotarelo4 dioenez

(1985 :99) , "nazio interesen" arqudiopean estaltzen denean

alderdiaren jokaera .



338

Hala ere, momentu batzutan planteamentuak argitzeko tenorea

heltzen da . Horrela gertatzen da Kongresu edo Asanbladetan,

zeintzuetan printzipioak aldarrikatu behar izaten bait dira .

Printzipio hauek inportanteak dira alderdiaren irudia lantzeko eta

jendea erakartzeko, printzipio horietako partaideak direnen

hurbilketa posibilitatuz . Printzipioak, haatik, programa zehatzean

gauzatu behar izaten dira pausu taktikoak edo hauteskunde programak

erabakitzerakoan : zenbat eta handiagoa izan alderdia, edo

handitzeko gogoa eduki, are lasaiagoa& izango dira bere pausuak,

jendearen gustukoak izan daitezen ahaleginâuz edo, gutxienez,

hauteslegoa ez uxatzeko . Zaila izaten da, beraz, printzipio

ideologikoak osotasunean defendatzea oso txikia eta eragin autxikoa

ez bada alderdia . Ondorioz, alderdiaren puntu nagusiak beheratzeko

beharra egon daiteke batzutan . Arazoa izaten da alderdiaren

benetazko helburua hautesïegoa erakartzea bíhurtzen denean eta ez

printzipio ideologikoak aurrera eramatea . Pausu taktikoa dena

nahiko iraunkorra bihur daiteke, denboran segmento luzea beteaz,

printzipioak zerbait urrun eta beteezin bezala aeldituz, eguneroko

praktikan eraginik ez duen aldarrikapen puntu hutsa bihurtuz .

Ikusten devez, praktika politikoak baïdintza batzu jartzen

ditu alderdien iharduketan . Sarritan itunetara edo nolabaiteko

akordioetara jo behar izaten da, agian interes ideologikoen

kalterako izan daitezkeenak momentu konkretu horretan, baina

egokiak alderdiaren interesetarako . Alderdia., honeïa, indarra

irabaz dezake apika, printzipio ideologikoak aurrera ateratzeko

aukera gehiago edukiz . Akordio hauek praktika politikoaren

oinarrizko elementuetako bat dira, dernokrazia liberaletan bereziki

landuak izan direnak . Kontsentsuaren politika hau zaharra izan
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arren, azken urteotan berrindartu egin da .'< Baina gorago esan

dugunez, hemen ere printzipio eta pausu taktikoen arteko orekan

datza arazoa, ezen alderdia betiereko akordioen praktikan eror

daiteke, zeinean aiderdiaren interes hurbila izango bait da

bilatzen dena, printzipioak helezinak bihurtzen direlarik .

Guzti hau gertatzen da alderdia ez delako printzipio

ideologikoak lortzeko tresna hutsa . Aitzitik, bere aparatoan eta

gidaritzan jendea dago, eritzi diferenteak eduki ditzakeena arazo

puntualetaz eta, baita ere, interes pertsonalak ere gorde

ditzakeena, zeren alderdi orotan interes pertsonalak eta

kolektiboak batzen dira . Gauza bera esan dezakegu, bestalde,

bozemaileari buruz, nork interes konkretu batzuren arabera emango

bait du bere botua . Thteres pertsonal horrek afiliazio edo sinpatia

politikoen aldaketa ere ekar dezake, alderdiek itunak edo taktikak

aldatzen dituzten bezala . Maila pertsonal honetan zaila izaten da

aldaketaren arrazoiak jakitea : eboluzio ideologikoa edo interes

koiunturala izan daiteke . Biak ematen dira nahiko sarri,` 8 baina,

diogunez, zinez zaila gertatzen da arrazoia jakitea, beste gauza

batzuren artean, interes biak baturik joan daitezkeelako, zeren

interes pertsonal argi batek egokipen ideologikoa eduki behar du

normalean, eta aïderantziz, bestela barne gatazka psikologiko

nabaria suertatuko litzateke eta .

`' Dudarik ez Ekialde-Mendebalde konfrontazioaren amaierak eragin handia eduki du, hala
Hirugarrenliinduan (Afganistan, Angola, El Salvador . . .) nola estatu aberatsetako barne politikan .

~" Interes koiunturalen adibide argiak errejimen politikoen aldaketetan ikusten dira . Oso
entzunak eta famatuak dira Francoren errejimenarekin eran ziren batbateko aldaketa ideologikoak
edo, halaber, fredsmoaren amaieran eman ziren berrgokipenak . Heiberg-ek horietako kasu bat
aipatzen digu, zeinean Berra aurrean sinpatia sozialistak zituen industrigizon bat falangista
sutsua bihurtu bait zen Berra ostean, "Movimiento" zelakoaren burua izatera helduz (1991 :266) .
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Interes kolektibo eta personal hauek, beste aide batetik

maila desberdinetan ematen dira . Ezagunena eta komentatuena

ekonomikoa da, baina maila ideologikoak ere paper inportantea joka

dezake, nazionalismoan eta sozialismoan batez ere, eta maila

kuiturala ere kontutan hartzekoa da, nazionalismoetan batik bat .

Interes ekonomikoa maila indibidualean gauzatzen da

gehien`bat, gizabanakoak bilatzen duen helburu ekonomiko

pertsonalari erantzunaz . Interes hau militanteak zein eusle edo

bozemaileak bila dezakete . Militanteak etekin handiagoa itxarotern

du, noski, baina bozemaileak ere bere lanpostua ziurtatzea bila

dezake aukera politiko konkretu bat hautatzean, aukera horrekin

lanpostua ziurrago ikus dezake eta . 3eak, aldiz, lanpostu

egokia edo egitura ekonomikoa kontrolatzeko kargu bat itxarongo du,

interes pertsonal eta kolektiboak berriz nahasten direlarik, zeren

lanpostu edo kargu horrekin alderdiaren interesa bila dezake,

militante konprometitua bada batez ere . Gehiago oraindik,

nazionalisten kasuan alderdiaren interesa ezezik, nazio osoarena

ere bila daiteke, edo asmo horrekin ihardun . Hala ere, maila

ekonomikoan gehiegi zentratzeak ondorio txarrak ekar diezaizkioke

aipatzen genuen kultur mailari, zeina inportantea izaten bait da

alderdi nazionalisten artean .

Interes kulturala oso nabaria da, diogunez, nazionalismoan,

Europakoetan batez ere, 2kintzuetan ezin bait da honelako mugimendu

baten sorrera ulertu ezaugarri kultural batzuren defentsan ez bada .

Erreibindikazio hauek maila kolektiboan aurkezten dira gehien bat,

baina ez bakarrik, zeren kulturaren zuzpertze nahi hutsari interes

pertsonala ere gainera dakioke batzutan, maila ekonomikoan berriro

sartuz, kultura horren garapenak lanpostu batzuren sorrera ekarri



341

beharko bait du eta hor jendearen interes pertsonal eta ekonomikoak

bil daitezke berriz . Hemen ere interesa bikoitza da, lanpostu bat

betetze hutsarena, bateko, eta iharduera kulturala kontrolatzeko

interesa, besteko, era horretan alderdiaren (edo nazioaren)

interesak ere zaintzen direlakoan . Guzti hau nabaria izaten da

nazionalismoetan, erreibindikatzen den kulturaren zabalkunderako

nazionalistak eurak bait dira normalean prestatuenak, hasieran

batez ere., Mugimendu nazionalistari interesatu egingo zaio,

bestalde, iharduera horren kontrola, interes pertsonalak eta

kolektiboak nahastuz, lehenago bezala, maila ekonomikora itzultzen

gara eta .

Hala ere, eta esaten genuenez, interes bi hauek kontrako

norabideetatik abia daitezke, erreibindikatzen den kultura zenbat

eta minorizatuagoa izan kontraesan handiagoa sortuko delarik . Izan

ere, aipatu ditugun salbuespenetatik at, kultur erreibindikazioa

ideologikoa da hein handi batez, jendeari etekin ekonomikorik ez

dakarkiona, alegia . Kultura berreskuratzeko sentimentua oso handia

bada eta instituzio bultzatze politika eramaten bada emaitza onak

lortuko dira, baina zenbat eta gehiago izan prozesu horretan parte

hartu behar dutenak errefusatzeko aukerak handituko dira, etekin

ekonomikorik ekarriko ez duen ahalegin berezia egiteak kontzientzia

altua eskatzen du eta . Hautesle hutsari, kasu honetan, militante

izatea eskatzen zaio eta hori lortzea zaila da . Hori dela eta,

alderdi nazionalistak oreka bat bilatu behar izaten du interes

ekonomiko eta kulturalaren artean . Oreka hau ez da matematikoa,

momentuko baldintzen ondorioa baizik . Hortaz, eta horregatik,

alderdi nazionalistek era desberdinez ulertzen dute arazo hau,

baldintzapen, interes eta nahien arteko ondorioa izaten da eta .

Ikuspegi desberdinak gatazkan ere sar daitezke, erreibindikazio
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bietatik baten aide aritzeak bestearentzako kaltea dakarrela pentsa

bait dezake beste alderdiak, nazioarentzat ere kaltegarria izango

dena .

Baldintzapenak aipatu ditugu interes ekonomiko eta

kulturalari gehiturik, eta horixe da alderdi politikoez mintzatzean

beti presente eduki behar dugun azken elementua, hots, abagadunea :

momentuko indar harremanak . Aintzakotzat hartu behar dugu alderdiak

ez direla mugimendu sozial espontaneoak eta, beraz, erantzunkizun

gehiago daukatela . Mugimendu sozial bat helburu konkretu bat

lortzeko sortzen da eta helburu horrek zentratzen du bere iharduera

eta jokaera . Alderdiak, ostera, interes bat baino gehiago biltzen

du eta bere jokaera ez da izaten batzutan mugimendu sozialena

bezain garbia, abagadunearen azterketak zuhur jokatzera eraman

dezake eta . Gizartearen aurreko filosofia eta eguneko arazoak

aztertzeko ikuspuntua dira, hain zuzen ere, alderdien arteko

diferentziak markatzen dituztenak eta, gure kasurako, nazionalismoa

mugimendu bakarrean egitaraturik ez egoteko arrazoia . Hori dela

eta, alderdi nazionalisten artean desberdintasun ideologikoak

aaertzen dira, gorago ikusi dugunez (4 .1 .3 .), nazionalismoa

ulertzeko era desberdinak ere dakartzana, aipatu ditugun datu guzti

hauetan oinarriturik (ideología, interesak, abagadunea) .

4 .2 .3 . EUSKARA ARAZO SOZIAL BEZALA

Eskala lokala aztertuko duqu azkenik, jendearengandik

hurbilen dagoena . Gaineko eskaletan sortzen diren arazoak eta

kontraesanak maila honetara jendearen sentimentuetatik iragaziz

heltzen dira . Gatazka ugariren eszenatokia da, urte askotan iraun
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dezaketenak eta jendearen nortasuna markatzen dutenak . Gatazka

hauek jatorri desberdinetakoak dira, baina batzu lotuago daude

nazionalismoarekin . Denbora pasatu ahala, haatik, gatazka motak

aldatu egiten dira . Horrela, euskal lehen nazionalismoaren kezka

nagusietako batzu desagertu edo gainditu egin dira gaur equn .

Arrazismoa, mende hasieran ulertzen zen bezala, gainditurik

dago . 29 Foruak eta Historia ez dira gaur determinanteak

nazionalistentzat, joan den mendean zeukaten zama emozionala guztiz

galdurik dagoela . Katolizismoa, eta erlijioa oro har, maila

pribatura pasatu dira oraingo gizartean .

Aipaturiko hiru arazo hauek gainditurik badaude, beste bi,

ostera, nazionalismoarekin loturik heldu zaizkiqu orain arte,

intentsitate desberdinez bada ere : inmigrazioa eta euskara eta

euskal kultura . Inmigrazioa diogunean integrazio arazoaz mintzo

gara zuzenki, arrazismotik banatuz, zeren egia bada arrazismoak

daraman zentzu oldarkorra galduta dagoela, etorkinen integrazio

osoa ez dago oraindik lortuta . Azken urteotako egoera ekonomikoak,

ordea, geldiarazi egin du mugimendu hori eta 1977an hasita migrazio

tasa negatiboak nagusitu dira, aurrerantzean aldatzeko

perspektibarik gabe, gainera (ik . Matienzo, 1989) . Horrek esan nahi

du azken inmigrazio uhinak etorri zirenetik hogei urte edo gehiago

pasatu direla kasu gehienetan, denbora nahikoa inmigratuaren

pertzepzioa aida dadin . Izan ere, Garmendia, Parra eta Perez-Agotek

diotenez,

	

hein

	

batez

	

etorkinek

	

integraziora

	

jo

	

dute

29 Esan gabe doa, hala ere, arrazismoa, berez, ez dagoela Euskal Herrian ez munduan
gainditurik. Alderantziz, azken urteotan qoraka ari da Europan, europar ez diren etorkinen
kontrakoa . Gai hau aide batera utzita, lehen nazionalismoaren arrazismo mota gaindituta dagoela
esan daiteke, bere ordez noial-Aiteko "autentizismoa" gelditu delarik, zeinaren arabera bertakoak
harrotasunez erakusten bait ditu bere autentizitatearen markak ; deiturak direla edo bertan jaioa
izatea dela . Fraga hauen eramaleak "eskubide" gehiago omen ditu gai batzuri buruzko eritziak
botatzeko. Guzti hau, dena den, ezin da Euskal Herrira mugatu, mundu osotik oso zabaldua dagoen
chauvinismoa hamo ez da eta.



nazionalismoaren bidez, non onartuak izan bait dira, azken

nazionalismo hau etnizismoan oinarritzen ez denaren seinale .

Integrazio prozesua, bestalde, egoitza denboraren arabera garatzen

da . Hasiera batez, joera nazionalista har dezake bere intearazioa

errezteko . Bost urtetik gorakoen artean, euskalduntasuna onartu eta

iragartzen da eta azken etapa baten, hamabost urtetik gorakoen

artean, joera nazionalistak naturaltasun handiagoz onartzen dira

hasieran baino (1982 :116-117) . Inmigratu guzti hauek, beraz,

bertakotzat jotzen ditugu gaur egun, problematika berezi bat

planteatu arren, euskalduntasunaz ardura txikiagoa agertarazten

bait dute askotan . Jarrera hauek gatazkan sar daitezke

euskalduntasunaren defendatzaileekin, baina arazoa, orduan, euskara

eta euskal kulturan zentratzen da eta ez etorkinengan eurengan,

jarrera horretan beste asko bait dute adiskide .

Nazionalismoarekin zerikusi estua duen arazo sozial

bakarra, hortaz, euskara eta euskal kulturarena da qure ustez .

Etorkinen arazoaren intentsitatea beheraka badoa, alderantziz

gertatzen da kasu honetan eta areagotzera joan daiteke

etorkizunean . Hona bere problematika .

Hizkuntza, estatua eta nazionalismoa

344

Iraultza Frantsesarekin Estatuak Nazio bat osatzen duela

eta hizkuntza bakarra erabili behar zuela teorizatu zen (ik .

Bidart, 1980) , desberdintasun eta pribilegioekin amaitzeko neurrien

artean . Erreakzio bezala teorizazio alemana sortu zen, zeinarentzat

mundua naziotan banatzen bait zen, hizkuntza nazioen ikurra

zelarik ; beren izpirituen adierazpena Herder-entzat . Fichter-

entzat, (Kedourie, 1988 :48-51) hizkuntzak nortasuna adierazten du
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eta bilatzen den eredua "nortasun naturala" denez, hizkuntzak ere
naturala izan beharko du, artifizialtasunik,gabekoa . Nortasuna

gordetzeko, beraz, nazio batek jatorrizko hizkuntza erabili behar
du, kanpoko maileguak ezabatuz . Kasu horretan bakarrik esan daiteke

herri batek nazio bat osatzen duela .

Tradizio biek arrakasta eduki zuten, Europan batez ere .

Osaturiko estatuek zein maila horretara heldu nahi zuten

nazionalismoek hizkuntzaren defentsa kementsua egiten zuten , eta
egin egiten dute, bere bidez, eta kulturaren bidez, norbanakoaren

koherentzia soziala eta integrazioa erdiestea bilatzen da eta .
Kulturak batu egiten du jendea, komunitatearen partaidea

sentiaraziz . Hala ere, kultura hizkuntzarekin parekatzera jo da,
elementu determinantetzat ulertuz . Haatik, hizkuntza ezin da izan

nazionalista batzuk nahi duten bezain erabakiorra . Historian zehar

hizkuntza asko galdu dira eta herriek iraun egin dute, elementu

inportantea izan arren, hizkuntza ez bait da nazioaren elementu

bakarra . Aitzitik, elementuak asko dira, dakigunez, eta

funtzioetako bat kanpokoarekiko diferentzia markatzea . Zentzu

honetan, hizkuntzak beste elementuen antzera jokatzen du .

Kedouriarentzat, adibidez, oinarri berbera dute arrazan eta

hizkuntzan sus t~aitzen diren nazionalismoak,

"porque el idioma era un signo externo de la identidad peculiar de un
grupo y un medio significativo de asegurar su continuidad . Pero el idioma de una
nación le es peculiar porque tal nación constituye una raza diferente de las
otras naciones" (1988 :54-55) .

Hizkuntzak ederki betetzen du nazionalismoaren helburu

jakina, hots, kanpokotik desberdintzea, barrukoa berdinduz . Hori

dela eta, estatuak trebeki erabili du bere aide . Hainbesteraino

heldu da trebetasun hori, batzutan hizkuntza propio bat ere



346

sortarazi dela denborarekin, hedaduraz handiagoa zen ama

hizkuntzatik banatuz . Horrela gertatu da historian suediera,

norvegiera, daniera eta islandierarekin, germaniera zaharretik

aldenduz . Hizkuntza, beraz, banaketa politikoaren ondorioa ere izan

daiteke (Orridge/Williams, 1982 :27) .

Nazio-Astatuak lurralde bakarra eta barne mugarik gabea

nahi duen moduan, kultura bakarra ere inposatu gura du, horixe bait

da erarik onena estatuaren benetako batasuna lortzeko . Kultura

bakarraKherri desberdinen homogeneizazioa dakar, nazio sentimentua

estatuarekin identifikatzea posible eginaz . Kultura hori

hizkuntzari loturik doanez, estatuak bere ahaleginak egiten ditu

hizkuntza bakarra inposatzeko lurralde osoan, bere mezua helgarri

egin dakion populazioari . Hori erdiesteko hezkuntza erabiltzen da,

hizkuntza berri eta bakarra ikasten den bitartean, erdiguneak

komunikazioa zabaltzen bait du lehen urrun zeaoen periferiarekin

eta bere mezua helarazten zaio herriari . Agindu eta informazioen

fluxu bat irekitzen da orduan . Baina, gainera, komunitate

desberdinetako biztanleen komunikazioa erreztuko da, loturak

sortaraziz eta elkarren arteko identifikazioa sendotuz . Prozesu

hori ezin da egin epe laburrean, jakina . Bitarteko pausu bezala,

eta ikusiko duqunez, elebitasuna bultzatzen da, zeinean jendeak

bere hizkuntza propioari eusten dion bitartean, estatuak

inposaturikoa ere ikasten bait d bere ingurutik harago dituen

harremanetarako batez ere . Funtzio banaketa hau, hala ere,

konplikatuagoa da, oreka perfekto eta iraunkorra lortuko dela

suposatzen bait da eta hori ezina omen da, ikerlariek diotenez .

Arazoak, egia esan, azalpen erreza eta logikoa du . Bere hedapen eta

sendoketarako nazio-estatuak hizkuntza bat bultzatzen duela esan

dugu, "nazio hizkuntza" bezala izendatuko duena, alegia . Ezina
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zaio, hoŕtaz, maila berean jarriko den beste hizkuntzari eustea ;

diskriminazioa ekiditea ezina egiten da . Diskriminazio hori,

bestalde, axolagabekeria hutsetik zapalketarik bortitzenera joan

daiteke .

Nazio-estatuak eginiko hizkuntz hautaketak, beraz, lurralde

horretako hizkuntzen geroa markatuko du : ona hautatuarentzat ;

arriskutsua besteentzat . Posible litzateke oreka batera heltzea,

baina gutxitan gertatzen da eta, gainera, denbora gutxirako izaten

da lortzekotan, zeren, Laponce-k dioenez,

"D'une facon générale, c'est la langue qui contrôle le pouvoir politique
qui élimine ses rivales, et pour ce faire, son instrument privilégié, c'est
lEtat . Une langue sans Etat n'est pas forcément une langue sans proche avenir
( . . .) mais c'est une langue à l'avenir très incertain" (1984 :83) .

Prozesu bikoitza zabaltzen da momentu honetan . Alde

batetik, estatuak "bere" hizkuntza bultzatzen du kontrolatzen duen

lurralde osoan, kohesioa erdietsi nahiean . Bestetik, herrialde

batekoek (edo batzutakoek) hizkuntza propioa sakatzen dute,

herrialde horretako kohesioa ere bilatu qurean, baina estatuaren

homogeneizazioaren aurka doana . Estatuak bateratzeko ahalegirak

egingo ditu, baina batzutan ezin izaten du, gatazka agertzen

delarik . Burruka honetan, dena den, estatuaren hizkuntzak ditu

abantaila guztiak, ez bere lurraldean bakarrik, baizik eta bere

mugetatik kanpo ere, "nazio hizkuntza" modura presentatzen denak

beste hizkuntzek lortuko ez duten status berezia eskuratuko du eta .

Guzti hau da euskara moduko hizkuntza minorizatuek planteatzen

duten problematika . Baina Euskal Herriko arazoan sartu aurretik,

sakondu dezaaun apur bat elebitasun kontzeptuan .



Elebitasuna

h

Elebitasuna 30 gure munduko err'alitatea da . Hala ere,

"aberrazio psikologiko" bat da, Laponce-k dioenez (1980 :479),

gizakiaren berezko joera elebakarra da eta . Elebitasuna ez da

hizkuntzen arteko ukipen hutsa, azaletik begiratuta pentsa

dezakegun bezala, ukipen hori ez bait da kasualitatez gertatzen .

Aitzitik, hizkuntza baten aurrerakada edo atzerakada botere

egituraren eta botere harremanen ondorioa izaten da eta ez

izkuntzaren kapazitatearena (Raffestin, 1 980 :88-89) edo jendearen

borondate eta gogo iragankorrarena . Hizkuntzen arteko ukipen hori,

bestalde, ez da egonkorra, beraien arteko elkar eragina etengabe

ematen da eta . Gatazka edo burruka modura uler daiteke, beraz,

harre m an hau eta, burruka guztietan bezala, bakoitzaren indarraren

arabera aurrera edo atzera egingo du hizkuntzak . Indar hori, ordea,

ez da nahastu behar, esan dugunez, bere hizkuntz ahalmena edo

trebetasunarekin . Ez datza hor gakoa, bere euskarri

soziopolitikoetan baizik . Konstatazio honetan huts egin zuten

iragar.mendeko pentsalariek, determinismo darwinistan oinarriturik,

burruka "naturala" zela uste zuten eta . Lege naturala denez, ezin

da horren kontra ezer eqin ; jarrera neutrala hartzea da eqokiena .

Elebitasuna defendatzen duten estatuek ere jarrera bera hartu behar

dute, geroak esango duelarik ekidin ezineko emaitza zein den .

Horixe izan zen Bauer-en jarrera, ikusi dugunez (ik . 2 .1 .2 .) eta

beste pentsalari askoren eritzia, sozialistak zein liberalak3' .

348

' a Puntu honetarako ondoko lanak hartu ditugu oinarritzat : Agirre (1989), Laponce (1980 eta
1984), Sánchez Carrión (1991) eta Solé (1991) .

'' Adibidez, Marx eta Digelsen eritzien erakuspide zen "Neuen Rheinischen Zeitung"
aldizkaria alemaniera soilik erabiltzaren aldekoa izan zen (Rosdolsky, 1981 :17) .
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Honela planteatuta, hizkuntza bakoitzak espazio geografiko

bat betetzen duela esan daiteke, hazteko eta garatzeko beharrezkoa

zaiona . Espazio horretan -bere lurraldean- zaila egiten da

elkarbizitza . Laponcek izaki bizidunekin konparatzen ditu

hizkuntzak, animaliek lurraldearekin bezala jokatzen bait dute,

baina lurraldearen papera hiztunek harturik . Azken hauen kontrola

bilatzen da, osoa ezin bada, ahalik eta handiena eta beti posizio

estrategikoak eskuratu nahiz (sozialki inportantea izatea, maizago

erabilia izatea, munduan ezaqunagoa izatea . . .) . Helburu horiek

denonak bait dira, gatazkan sartzen dira (1984 :36) . Elebitasuna,

hortaz, kontrolaren aldeko konfrontazioa da ; elebakartasun batetik

bestera pasatzeko prozesua praktikan . Prozesu liskartsua eta luzea,

agian, eta ez geldia eta barea, bere amaiera hizkuntz ordezkapenak

markatzen duelarik .

Hizkuntzalariek aipatzen duten fatalismo honek baztertu

egiten du elebitasun orekatu eta paketsua garatzeko aukera, oso

zaila -edo ezina- iotzen bait da maila psikologikoan,

soziologikoan, historikoan edo norbanakoarenean hizkuntz

berdintasun perfektoari eustea . Beti sortuko dira diferentziak eta

'diferentzia horietatik, diskriminazioak . Izan ere, elebitasuna

esaten denean, ez da adierazi nahi lurralde horretan mundu guztiak

ukipenean dauden hizkuntzak menperatzen dituenik . Benetazko

elebitasun orekatuaren adibidea izango litzatekeen hau oso urrun

dago errealitatetik, praktikan hizkuntza bat nagusi izaren bait da,

denek hitz egiten dutena, eta bestea kolektibo batek bakarrik

ezagutzen du . Elebitasuna eman zedin alderantzizkotasuna falta da,

zeren hizkuntza naqusia ezagutzen dutenek (denek normalean) ez dure

beti beste hizkuntza (minorizatua deitua) menperatzen . Hizkuntza

minorizatuaren hiztunek, ordea, nagusia ezaguten dute .
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Prozèsua hasten denean hiztun elebidun batzu agertzen dira,

malla pertsonalean oraindik . Denborarekin, komunitate boteredunaren

hizkuntza gero eta beharrezkoagoa egiten zaio beste komunitateari,

elebidunen kopurua handituz eta, azkenean, orokorra eginaz . Beste

komunitateak, berriz, ez du hizkuntza minorizatuaren beharrik (ez

dago arrazoi ekonor«iko, politiko, sozial edo kulturalik ikastera

buîtzatzen duenik) . Elkarrekikotasunik ez dagoenez, sozialki

beharrezkoa dena hobetsiko da denbora pasatu ahala . Ondorioz,

hizkuntza minorizatuak hiztunak eta espazioa gaiduko ditu, bere

indarra gutxitu egingo delarik . Jende galerarekin eta sakabanaketa

espazialarekin homogeneizazioan galduko du ; bere behar soziala cero

eta txikiagoa izango da eta hizkuntza menperatzai 'Leak cero eta

gehiago kutsatuko du, ordezkapenaren azken fasean sartuz .

Ordezkapen prozesu hau, dena den, geldiarazi daiteke

hizkuntza minorizatuak laguntza berezi, sendo eta jarraitua lortzen

badu . Laguntza hori era askotakoa eta bide askotatik etor dakioke,

baina gutxienezkotzat jotzen da borondate politikoa egotea . Baiae

halaxe nahi zuelako, bai presio sozialak eraginda egiten duelako,

botere politikoak neurri batzu aplika ditzake hizkuntz arazoa

konpontzeko asmoz . Neurriok bi joera nagusitan sailkatzen ditu

Laponcek (1980 eta 1984) :

. Irtenbide pertsonala . Gizabanakoaren eskubideak dira

oinarria . Norbanakoaren hizkuntza edonon babestu behar da,

baldintza minímo batzu bilduez _gero . Hizkuntza, beraz, eskubíde

garraiagarria bihurtzen da, botua edo erlijioa bezala .

Pertsonarekin doa, nonnahi dagoela . Letonian 1925ean, adibidez,

3 .000 biztanle baino gehiagoko komunitateek nazio gutxiengo bezala

inskribatzeko eskubidea zuten, hizkuntz aldetík erreztasunak
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lortuz . Gutdenezko kopurua behar zen, ikusten denez, baina nahiz

eta inguruan guztiz isolaturik egon, eskubide hori erdiesten zuten .

Sakabanatuago zeuden komunitateek, ordea, ezin zuten horrelakorik

egin, inguruan gehiago izan arren . Antzeko eredua eskéintzen du

Finlandiak . Irtenbide honekin lehen momentuko asimilazioari aurre

egiten zaio, baina epe luzera boitsa etnikoak potenziatzen dira .

Taldeak isolamendu ecoera apurtu nahi badu deskontzentraziora jo

beharko du, asimilazioa erreztuz .

. Lurralde irtenbidea . Ukípenean dauden hizkuntzen artean

eragin mugak jartzen dira, hierarkiak onartuz eta elebitasun

perfektoaren ideia uxatuz . Era honetara, gehiengoa zein gutxiengoa

babes daitezke . Kasu honetan, hizkuntza ez da ondare garraiagarria

(maila publikoan, noski) . Bere mugen barruan, hizkuntza batek

eskubide guztiak edukiko ditu ofizialki . Handik kanpora, bat ere

ez, errespetu pertsonala ez bada . Adibiderik aipagarrienak Suitza

eta Beljika dira . Goren administrazioan elebitasunera jotzen da,

baina beste mailetan hizkuntza bat da zonalde bakoitzean nagusi .

Harreman pertsonaletan jendeak nahi duen hizkuntza erabiliko du,

baina ofizialki bat bultzatuko da eta denek ezagutu beharko dute .

Hona berriz, hortaz, pertsona/lurralde eskubideen

polemika, nazionalismoaz hitz egiterakoan aurkitzen genuena (ik .

2 .1 .2 .) . Bata edo bestea har dadin faktore eta elementu asko

aztertuko dira, baina, oro har, hizkuntza minorizatuari lurralde

irtenbidea egokiagoa zaiola esan daiteke, menperatzailearen

eraginatik ïibratzen hasteko . Proposamen honi, diskriminatzailea

eritziko dio beste komunitateak eta horrela da errealitatean, baina

hizkuntza minorizatudun komunitateak ezinbestekotzat joko du

erabakia, hil ala bizíko arazo bezala bizi du eta . Laponcek
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dioenez, "la langue dominante parlera liberté et egalité, la langue

dominée dira frontière, securité,. exclusivité, privilège"

(1984 :36-37) . Gatazka ez da, kasu honetan ere, ekiditen . Egiten den

gauza bakarra da norabide aldaketa bat sartu prozesuan eta

etorkizunari begira egonkortasunerantza abiatu, lurraldeek

homogeneizatzera joko dute eta . Lurralde irtenbide hau hobesten

dute hizkuntza minorizatuaren alde ari diren hizkuntzalari askok

(puntu honetan oinarritzat erabili ditugunak, besteak beste) .

Gehiago eskatzen dute oraindik, neurri politikoak ezer ez bait dira

izango komunitatearen mobilizazioa ez badago atzetik . Mobilizazio

sozial hori sendo aaertzen den neurrian posible izango da hizkuntza

berraktibatzea . Hizkuntzaren aldeko mobilizazio hau izango da,

bestalde, estatua neurri politiko egokiak hartzera eramango duena,

bere normalkuntza ziurtatzeko (Sánchez Carrión, 1991) . Euskal

Herriko kasua esandako guztiaren adibíde argia da .

Euskararen atzeratze prozesua .

Euskal Herrian ematen den elebitasunean euskara da

hizkuntza minorizatua eta erdara, frantsesa edo gaztelania,

nagusia . Oraingo egoera elebitasun prozesu historiko baten ondorioa

da, baina aaur eguneko interkomunikazioak euskararen galera azkartu

lezake, ordezkapen prozesua amaituz .

Euskararen hedadurarik handiena, lurraldez, Historiaurrean

eman zen, baina bere mugak zehaztea oso zaila egiten da` .

Argiena Ekialdekoa omen da, Pirinioak jarraituz Kataluniaraino

helduko

	

zena .

	

Mendebaïdekoa,

	

berriz,

	

ilunagoa

	

da .

3 2 Euskararen hedadura historikoaz, ik . Euskaltzaindia (1979), Intxausti (1990) eta Tovar
(1980), besteak beste .
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Enkarterrietaraino heltzen zela diote batzuk, baina Asturiaseraino

eramaten dute besteek . Iparraldetik, Pirinioetatik ez oso urrun,

Garonaraino gehienez . Hegoaldetik, azkenik, Ebrotik ez oso behera,

iberiarren mugetaraino (ík . 9 . mapa) .

Lehen atzerakada inportantea erromatartzearekin etorriko

da, latinaren

	

eraginaz . Hala ere, III . mendetik

	

aurrera,

Erromaren botere politikoa ahultzen doan heinean, euskarak

errekuperazio bat ez_agutuko du, mendialdeko presio demografikoak

bertatik irtetera bultzatu bait zuen jendea, aurretik galdutako

zenbait lurralde berreskuratuz . Dena den, I-VI . mendeen artean

Akitania guztia, Huescako Pirinioetako haranak eta Ebrotik

bestaldeko lurralde asko aaldu ziren euskalrentzat .

Erdi Aroan hizkuntza erromanikoen konpetentzia edukiko du

euskarak . Gotuerak eraginik ez bazuen izan eta arabierak Erriberan

bakarrik lortu bazuen finkapena . hizkuntza erromantzeek lekua kendu

zioten euskarari : kaskoinak Iparraldetik ; aragoera eta nafar

erromanikoak Iparrekíaldetik ; gaztelaniak Hegomendebaldetik eta

okzitanierak Santiagorako bideko hirietan (frankoen eskutik) .

Hebraiera ere kontatu behar da konpetentzia horretan . Garai

hauetako berreskurapenak Berkonkistari loturik doaz . Hutsik zeuden

lurrak gaztelaniadunez betetzea izan zen normalena, baina Errioxa

arabarrek kolonizatu zuten X . mendean . Oro har, VI-XVI . mendeen

artean Enkarterria, Oca eta Bureba galtzen dira eta Errioxa irabazi

eta galdu egingo da . Nafarroan ere heaoaldea galtzen da, ukipen

area Kodesetik hasita eta Lerin-Tafalla-Kaparroso-Zangotza aldean

zeaoelarík .

XVI-XVIII . mendeen artean mugak egonkor gelditzen dira

Hegoaldetik izan ezik, non, gaztelaniaren eraginaz, Araban eta
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Nafarroan galtze prozesua mantentzen bait da . Joera hau areagotu

egingo da XIX . mendean, la Araba osoa galduz eta Nafarroako Erdi

eta Hegoalde osoa ere (ik . 10 . mapa) . XX . mendean, azkeník,

Ekialdeko muga aidatu da, Nafarroako Pirinioetan azken hiztunak

ezagutu ahal izan dituqularik (ik . Camino, 1990) (ik . 11 . mapa) .

Baina hori baino grabeagoa da euskal lurralde osoan gaztelania eta

frantsesa sartu direla, euskal lurralde propiorik utzi gabe (ik .

12 . mapa) .

Euskararen historia, beraz, etengabeko galerarena da,

berreskurapen momentu labur batzurekin . Nolabait, hainbeste

mendetan irautea da harrigarriena, historiaurrean berarekin batera

hedatzen ziren hizkuntzak aspaldi, eta azkar, ahitu ziren eta33

Beste aide batetik, euskara inoiz ez da egon botere politiko sendo

bati loturik, menperatuaren papera jokatu duelarik historikoki .

Atzerakadaren faktoreak historian asko dira : latina eta hizkuntza

erromantzeen eragína, hirien sorrera (erdararen sarrera erreztuz),

kanpoarekiko komunikazioa, agintariek eta administrazioan erdara

erabiltzea . . . Egoera hau gaiztotu egiten da XIX . mendetik aurrera .

Hona zergatik :

. Faktore sozioekonomikoak . Industrializazioa Bizkaian (eta

apur bat beranduago, Gipuzkoan) has¡ arren, gaztelania izan zen

inposatu zena . Lehen industrariek euskara ezagutzen zuten, baina

gaztelania transmititu zieten seme-alabei . Inmigrazioak, gainera,

zaildu egin zuen euskararen inposaketa . Inmigratuak kopuru txikiz

etorri izan balira, posible izango zatekeen, agian, asimilazioa,

baina uholdeka etorri ziren eta kontzentraturik bizi izan ziren .

34 Tovar-en ustez, euskarak iraun badu arrazoi bicratik izan da : 1) erraratar inDerioa
jausten denean isolaturik gelditzen delako, bisigotu, franko eta elizatik independiente, eta
2)hizkuntza indoeuroparra ez zenez, zailago egiten zelako asimilazio progresiboa (1980:198) .



10 . mapa . Euskararen lurraldea Aro Modernotik hona

ITURRIA : J . CARO BAROJA in EUSKALTZAII11DIA (1979) : 'Hizkuntz borroka Euskal Herrian"



11 . mapa Hizkuntz areak

Area euskalduna

Ukipen area

Area aaztelaniaztatua

EUSKALTZAINDIA (1979) : "Hizkuntz borroka Euskal Herrian" (moldatua)
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EUSKALTZAINDIA (1979) : "Hizkuntz borroka Euskal Herrian" (moldatua)
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Euskara indus trial izazioaurreko gizarteari loturik creldituko da,

ctazteïania industrializazioaren adierazpide zen bitartean (ik .

Recalde, 1982 :349) .

. Faktore soziopolitikoak . Estatu quztiek funtzionarien

leku aldeketekin jokatu dute beti, beren sorterritik urrunduz . Hala

gertatu da armadan, administrazioan eta beste sektoretan .

Deserroturik dauden funtzionari hauen bidez errezagoa da estatuaren

helburu baterakorrak lortzea . Hortaz, paper erabakiorra eduki dute

"nazio hizkuntza" inposatzen, maisu-maistren bidez batez ere .

Euskaraz irakasteko debekuak arruntak izan dira XIX-XX . mendeetan

Euskal Herriko aide bietan34 , euskararen analfabetismoa

iraunarazteaz gain, bere prestigio soziala jaitsiaraziz .

. Faktore psikosozialak . Esaniko arrazoiak direla eta,

kanpoko hizkuntzak bertakoak lortzen ez duen ospe soziala erdiesten

du . Funtzio berriak (ekonomikoak, politikoak, administratiboak)

kanpoko hizkuntzan garatuko dira eta bertako hizkuntza horretarako

gai ez dela sinistuko du jendeak, hizkuntza berria hobetsiz .

Azken urteotako deseuskalduntze prozesuaren ondorioak ezin

arcriagoak dira hiztun kopuruari begira . Indus trial izazioa hasi

aurretik Araba eta Nafarroa dira euskal hiztunen gehienaorik ez

duten herrialde bakarrak (ik . 10 . koadroa) . 120 urte beranduago

euskal hiztunen kopurua handitu egin da orotara, baina bizilaqun

kopuru osoarekin harremanetan iartzen dugunean aldaketa kualitatibo

' 4 1902ko erret dekretu batek euskaraz irakasteko debekua ezartzen zien Heqoaldeko
maisu-naistrei : 'Art . 29 . Los Maestras y Haestras de instrucción primaria que enseñasen a sus
discípulos la doctrina cristiana u otra cualquiera materia en un idiana o dialecto que no sea la
lengua castellana, serán castigadas . . .".

Antzera gertatzen da Iparraldean: 1906an "apaizen igandetako hitzaldietan frantsesa
bakarrik" erabili ahal izancro zela ezartzen zen. (Adibide biok in Intxausti, 1990 :135 eta 136) .



erabakiorraz konturatzen gara, euskal hiztunak gutxiengoa bait dira

herrialde auztietan (ik . 11 . koadroa) . Paradoxa bada ere, inoiz

ez da egon horrenbeste euskal hiztunik, baina inoiz bainoqutxiago

dira Euskal Herrian . Oraín ehun urte, Euskal Herriko bizilagun

bitik batek euskaraz hitz egiten zuen . Gaur egun horren erdiraerez

da heltzen, hots, lau bizilaaunetatik batera ere ez da heltzen

euskal hiztunen kopurua35 . Baina, gorago esaten genuenez,

adituentzat egoera ez da horregatik bakarrik larria, baizik eta

erabilera maila zinez jaitsí delako, erdara lurralde osora hedatu

da eta . Ondorioz, euskara ez da híztun kopuru horri dagokion beste

erabiltzen .

10 . koadroa . Euskal hiztunen_kópurua_1867an36

bizilaqunak euskal hiztunak
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ARABA

	

120 .000

	

12 .000
BIZKAIA

	

: 1 :83 .000

	

149 .000*
GIPUZKQA . . .176 . .000 170 .000
NAFARROA 300 ..000 . 60 .000
IPARRALDEA

	

124.000

	

80 .000**

( *) .Enkarterrian 28 .000 :biztanle .daude. Beste 6.000 arrotzak dira.
	(**)Bane= omendakopurua Larronaerentzat,%90ak hitz .eçjingo zuen .euskaraz

" Kontuz ibili behar da, gainera, inkesta edo erroldetako datuekin arlo honetan, zeren,
batzutan, inkestatuak ez duen ezagutza raila adierazten du, hizkuntza hori prestigiatzeko edo
here partaidea sentizen delako, menperatu ez arren (ik . Hans, 1985 :90-91) .

36 Ladislado de Velasco y Fernandez de la Cuesta-k "Los euskaros en Alava, Guipuzcoa y
Vizcaya. Sus orígenes, historia, lengua, leyes, costumbres y tradiciones" liburuan emaniko
datuak . (in Larronde, 1977:132-133) .
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EAE

	

2 .136 : ..000

	

5:28: .0.00

	

%24,70:
NAFARROA :515,. :000 52 .000 %10,15
IPARRALDEA

	

233.000

	

70 .000

	

%30,10

GUZTIRA

	

2 . .884 . :900

	

650 . .00 :0 .

	

1 %22,53

Euskararen arazoa gaur egun

Egoera ezkor honen aurrean, berreskuratze prozesu sendo

bati ekiten ari zaio, beherantzako jokaera aida dadin . Historikoki

famili transmisioari esker mantendu bada euskara, orain beste

tresna batzuren bidez lagundu daiteke, irakaskuntza eta

komunikabideak batez ere . Azken hauen artean, irratiak dira

zerbitzurik zabalena eskeintzen dutenak . Ezin inportanteagotzat

jotzen da, halaber, telebista katea bat euskaraz egotea eta euskal

egunkari batekin kontatzea, zeina aspaldiko ametsa bait zen . Horrez
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bizilagunak

	

euskal hiztunak

	

portzentaiaI

gain,

	

badaude

	

aldizkariak,

	

informazio

	

orokorrekoak

	

eta

espezializatuak . Irakaskuntzan, berriz, euskara ez dago hain

hedaturik . Izan ere, aldizkari bat eskuratzeko nahikoa da erostea,

irakurlea edonon bízi dela . Telebistaren seinalea hartzea zailagoa

da, baína arazo tekniko hutsa izan daiteke, instituzioen ukatze

arcgia ez bada ematen (qertatzen den bezala) . Irakaskuntzan, ordea,

instituzio euskarri argi eta erabatekoa behar da euskararen

zabalkunderako . Goi irakaskuntzan hutsa da sostengu hori

Iparraldean eta Nafarroan . EAEan, aldiz, Euskal Herriko

Unibertsitateak baditu adar batzu euskaraz, oraindik bere

esk1intzaren erdira ere heitzen ez bada, qoraka doana . Hori ezezik,

badira Elizari loturiko Majisterio Eskolak eta Deustuko

Unibertsitateko Euskal Filologia, denak euskaraz direnak .

Aipatzekoa da, baita ere, Udako Euskal Unibertsitatea, urtero
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-eskeintzaren erdira ere heltzen ez bada, goraka doana . Hori ezezik,

- badira Elizari loturiko Majisterio Eskolak eta Deustuko

- Unibertsitateko Euskal Filologia, denak euskaraz direnak .

-Aipatzekoa da, baita ere, Udako Euskal Unibertsitatea, urtero

- " biltzen dena bere gaiak euskaraz soilik azalduz . Irakaskuntza

ertainetan antzeko banaketa geografikoa aurkitzen dugu . EAEra

mugaturik . Oinarrizko irakaskuntzan, azkenik, euskara zabalduago

dago . Iparraldean, ikastoletan kontzentratzen da, estatu eskoletan

gai bezala irakasten delarik . Nafarroan, euskaraz ikas daiteke .

baina "euskal zonaldea" deiturikoan bakarrik . EAEan, ostera,

lurralde osora hedatzen da bere irakaskuntza (A eredua) eta posible

da ere euskaraz ikastea (B ereduan partzialki eta D-an osorik) .

Azken eskualde honetan, B eta D ereduak goraka doaz apurka

apurka38 eta hiru ereduen parekatzea itxaroten da denbora gutxi

barrurako, A ereduak beherantza segituko duelarik .

Hala ere, panorama itxaropentsu hau zalantzan ipintzen du

zenbaitek . Neurri guzti hauek nahikoak izango ote diren da

askorentzako kezka . Irïandako adibidea ondo kontutan hartzen dute

hizkuntza ikastearekin nahikoa ez dela diotenek, erabilera bait da

hizkuntzaren bizitasunaren froga, ez ezaguera maila . Horixe da,

hain zuzen ere, eta adibide bat ipintzearren, EAEko Administrazioan

planteatu den Normalizazo Plangintzarekin . Kritikek diotenez,

harturiko erabakiek ezaguera maila bermatzen dute, baina ez, ordea,

euskararen erabilera . Euskararen eskubideak ezagutzen dira, baina

ez da aurrerapausurik egiten bere sendoketan . Esate baterako,

78 90/91 ikasturterako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak banaketa hau ematen zuen
Eskolaurrea eta OHOrako :

A eredua	%50
B eredua	%25
D eredua	%25
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legeak ez du aukerarik ematen euskararen zonaldeek administrazio

elebakarra eduki dezaten (ik . Agirre, 1990) . Kritikari ematen zaion

erantzuna politikoa da, ostera . Euskal Herrian interes desberdinak

daude eta denak zaindu behar dira . Konstituzioak eta Estatutuak,

bestalde, muga batzu jartzen dituzte eta ez dago horiek

saltatzerik . Egingo dena apurka eta zuhurtasunez jokatuz egin

beharko da, adostasun politikoan oinarriturik, gauza batzu lortzeko

beste batzutan amore emanaz (ik . Ugalde, 1990) .

Irtenbidea iluna bada, argi dagoena da interes desberdinak

daudena eta, oro har, nazionalistek interes handiagoa erakusten

dutela estatu mailako alderdiek baino . Argi dago ere, alderdi

politikoek bererestrategia politikoaren barruan sartu behar dutela

euskararen arazoa eta ezin dutela mugimendu sozialek duten beste

askatasun mailarekin aktuatu . Horrela, tirabirak sortzen dira

alderdi nazionalista eta ez-nazionalisten artean, baina baita

nazionalisten artean ere eta, baita ere, nazionalista eta mugimendu

sozialen artean .

Ikertzen ari garen alderdi nazionalisten artean hiru

jarrera nagusi antzeman daitezke . 39 Kontrajarrienak, eta argienak,

HB eta EErenak dira, EAJ eta EArenak ilunagoak direlarik . HBren

jarrera elebakartasunaren aldekoa da eskualde euskaldunetan,

elebitasun orekatua ezina dela argudiatuz . Horrela ez jokatzekotan

euskera heriotzera doa . EEren jarrera, aldiz, elebitasunaren

aldekoa da, elebakartasuna antidemokratikotzat jotzen bait da,

inposatua . Elebitasunak, ordea, íntegrazioa posibilitatzen du .

3 9 EB eta EMAren hizkuntza politika gutxienezko neurrietara mugatzen da, Iparraldeko egoera
oso bestelakoa da eta . (Alderdi bi hauen eta ondoren aipatzen ditugun Hegoaldeko beste lauen
hizkuntz politika aztertzeko, ik. Jakin (1991) . Zutik, bestalde, euskara euskal gizarte osora
hedatzearen aide agertzen da, gaztelera eta frantsesa onartu arren, baina euskarari bultzada
berezia eman behar zaiola ulertuz (ik . E1K-LKI, 1991) .
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Legeak aprobetxatu egin behar dira eta bere abantailak erabili .

HBrentzat, berriz, marko juridiko-politikoa aldatu behar da,

oraingoak ez bait du parada ematen benetazko errekuperaziorako .

Jarrera bí hauen tartean EA eta EAJrena daude . Kasu bietan "Euskadi

euskaldunaz" edo euskara "hizkuntza nazionalaz" hitz egiten da,

baina gero ez dute ondo zehazten zertan datzan beren politika .

Gauza asko egin dira, baina oraindik egiteko asko falta dela

errepikatzen da argudio bezala, iluntasunean utziz beren jarrera .

Lan isila baina eraginkorra behar da, EAJren hitzetan (Jakin,

1991) .

Hala ere, hizkuntz politikari buruzko eztabaida ez da

alderdietara mugatzen ; harago doa, aitzitik . Alderdien artean

(ofizialki) banaketa bat antzematen da, zeinean HBk mugimendu

sozialen inportantzia azpimarratzen bait du eta besteek instituzio

mailan aktuatzea hobesten dute . Baina guzti hau aiderdiei dagokiena

da, egoera nahasiago dagoelarik . Diogunez, muqimendu sozialen

eragina handia da, baina horrez gain, euskaltzale askok

(alderdietako militantea izanda edo izan gabe) bere eritzi propioa

du, agian bere qustuko alderdiaren eritziarekin bat ez datorrena .

Gehiago oraindik, arazoa hain politizatu edo kontzientziaturik ez

dagoen jendearengana ere heltzen da, denon interesekoa bait da,

azken finean, euskara ikasi behar den ala ez erabakitzea, edo

lanpostu batzutarako beharrezkoa izanqo den, edo herri batzutan

elebakartasunera joko den, eta abar luze bat . Arazoaren mamia,

labur esanda, ohizkoa da, hots, pertsona ala ïurralde printzipioa

erabili fiïisofia bezala, nazionalismoarekin topatzen dugun

betiereko hautapen beharra eta elebitasunari ematen zaizkion

irtenbideetan ere ikusten aenuena .
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Izan ere, euskararen inguruan mugitzen den polemikaren

ardatza lurraldetasunarena dela esan dezakegu . Bi mailatan

planteatzen da . Lehenean, euskara gaur egun mintzatzen den

eskualdeetan lehen mailako hizkuntza bakarra bihur dadila eskatzen

da . Euskarak, horrela, bere lurralde propioa edukiko luke, non

nagusia izango bait zen maila kolektiboan, gaztelaniaren eskubideak

(edo frantsesa, aukera helduko balitz) maila pertsonalean zainduko

ziren bitartean . Era honetara, euskararen eskubideak teorian

ezezik, praktikan ere defendatuko lirateke, horixe bait da bere

etorkizuna ziurtatzeko behar dena, zeren erdararekin parekaturik

utziez gero, euskara diskriminaturik gelditzen da, bere luraunean

erdara ere aqertzen bait da eta indartsuagoa denez, ez dio

aukerarik ematen sendotu dadin (ik . Agirre, 1989) . Hauxe bada

oinarrizko eskaera, badago bigarren bat epe luzera proposatzen

dena, hots, euskararen lurraldetasun propioa Euskal Herri osora

zabaltzea . Hala ere, helburu hau urrunaqo ikusten denez, albo

batera uzten da normalean . Gainera, polemikoagoa da eta eritziak

ez daude beste aaian bezain osoturik .

Lehen maila horretara itzulirik, eskubide pertsonalen

arazoa da elebakartasunarekin ados ez egoteko erabiltzen den

araudio nagusia, elebitasunak problema hori konpontzen duelarik,

komunitate biren elkarbizitza ziurtatzen duelako eta aberastasun

kulturala dakarrelako . Ez dago, beraz, elebakartasunera zertan jo

behar . Hauxe da, hain zuzen ere, EAEan onartu den printzipioa . Ez,

ordea, Nafarroan, non lurralde printzipioa erabili bait da, baina

gaztelaniaren aide aplikaturik . Horrela, gaztelaniaren

elebakartasunezko zonaldea markatzen da eta besteari elebitasuna

aplikatzen zaio, pertsona printzipioan berriz oinarriturik .

Espainiak eta Frantziak, beste aide batetik, lurraldetasun
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printzipioa erabiltzen dute, gaztelania eta frantsesaren aide,

logikoa denez . Bata edo bestearen aldeko apostua erabaki politikoa

dela erakusten da, beraz .

Euskara eta euskal nazionalismoa

Nazio-estatuak eta nazionalismoak hizkuntza dute elementu

inportanteenetakotzat, baina era desberdinez tratatzen dute .

Nazio-estatuak aidarrikapen gutxi, baina neurri efektiboak jartzen

ditu "nazio hizkuntzaren" aide : kontrolatzen dituen instituzioak,

komunikabideak, legeria e .a . Bere boterea isilpean garatzen da,

baina nabaria da bere emaitzetan . Estatuaren kontroletik ihes egin

nahi duen nazionalismoak ere bere "nazio hizkuntza" bultzatzen du,

baina bere boterea ez da hain eraginkorra eta beste jokaera batzu

bilatzen ditu . Estatuaren armarik onena bere boterea bada,

nazionalismoak sentimentua erabiltzen du botereari erasotzeko .

Hortaz . estatuaren hizkuntza, "logikoa" eta derrigorrezkoa delako

eta beste erremediorik ez dagoelako ikasten bada, nazionalismoak

sakaturiko hizkuntza sentimentu afektiboagatik ikasten da, maite

egiten delako . Horixe da, hain zuzen ere, nazionalismoak aportatzen

duena, hizkuntzarekiko maitasuna . Joakaerak, ikusten denez, zeharo

kontrajarriak dira . Hori dela eta, nazionalista ez denak ezin du

ondo ulertu sentimentu hori . Bere arrazionalitatean, beste

hizkuntzen eskubideak onartuko ditu, baina zaila izango da maitasun

sentimentu hori hatzematea . Laponcek dioenez, talde menperatzaileak

ezin du ulertu hizkuntzari horrenbesteko inportantzia ematea, agian

behe mailakotzak jotzen duelako, baina, batez ere, horren beharrik

sentizen ez duelako bere nortasuna adierazteko (1984 :41) .
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Hizkuntzarekin maitasun sentimentua, hala ere, ez da

naturala, kulturala eta landua baizik . Beste adierazpide batzurekin

bezala, nazionalismoak sortu egin du hizkuntzaren aldeko

sentimentua, sortzerakoan nazionalismoa sortu aurretik zegoela

iragarriz , nazioa bezala . Nazio hori, bere hizkuntzarekin,

hilzorian ikusteak nazionalismoa sortaraziko zuen . Ez dago

horrelako kausa-efektua harremanik, ordea . Horren lekuko historian

zehar galdu (eta galtzen ari) diren hizkuntzak dira . Alderantziz

gertatzen da, aitzitik . Nazionalismoak, orduan, nazio kontzientzia

sortu eta zabaltzen du, baina lehen fase hau bete ondoren, elkarri

eragiten diote, nazionalismoak nazio kontzientzia bultzatuz eta

azken honen aldeko lanaren emaitzek lehena berrindartuz, era

dinamiko batez .

Ezin duqu ahaztu, dena den, euskara oso ideologizaturik

egon dela azken lau mendeotan eta bere aldeko sentimentua sarritan

agertu dela idazle askorengan, zeintzuek apologia sutsuak eginak

bait dauzkate euskara pretigiatzeko inguruko hizkuntzen aurrean4°

Nazionalismoa izan da, hala ere, herriarenganatu duena eta

beharrezkotzat sentiaraztea lortu duena . Lan horretan

hasiera-hasieratik ihardun zen, aurrenazionalistazat jo daitezkeen

foruzaleekin hasiz (ik . 2 .2 .1 .) eta lehen alderdi

nazionalistaraino . Sabino Aranaren euskararekiko ardura ukaezina

da eta EAJk argi utzi zuen lehenengotatik inportantzia hori" i

" Euskara ideologia bezala historian zehar aztertzeko, ik . Adibidez, Juaristi (1976) edo
Tovar (1980) .

" 1906an onartu ziren Agiri eta Eraketan hauxe da alderdiaren helburuetako bat : "depurar
y difundir el euskera, hasta conseguir crue sea la única lengua de Euzkadi" (Agiriaren I . Atalean
eta Eraketaren 106 . art.) (EAJ-PNV, 1985 :23) .



Hizkuntza eta nazionalismoaren arteko elkar osaketa, bestalde,

ederki frogatzen da euskal kasuan, euskara gordetzen den

eskualdeetan inazionalismoak indar handiagoa dauka eta, oro har,`

(' Euskara eta botu nazionalistaren arteko korrelazioa egin

daiteke, baina harreman hau bigarren fase batí dagokio, gorago esan

dugunez . Mende honetan (nazionalismoa aritu denean, alegia) euskara

gehien galdu den herrialdea Nafarroa izan da eta horregatik ez da

nazionalismo bizkorrago bat agertu eskualde horietan (Erronkari,

Aezkoa, Zaraitzu . . .) . Nazionalismoak nazio kontzientzia piztea

lortu

	

zuen,

	

aitzitik,

	

Nafarroako

	

Ipar-Mendebaldean,

	

non
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industrializazioaren eragina eta Gipuzkoako nazionalismoaren

hurbiltasunak elementu lagungarriak suertatu bait ziren . Nazio

kontzientzia hori piztu zedin giro hobeagoa zegoen, dudarik ez,

eskualde erdaldunetan baino . Era horretara, euskarak eta euskal

nazionalismoak elkarri eragin diote eta gaur egun

euskara-nazionalismoa korrelazio horren froga argia eskeintzen

dute 4 ~

Euskarak (eta orokorrean hizkuntzak nazionalismoan) hiru

funtzio betetzen ditu nazionalismoarentzat : nazioaren diferentzia

adieraztea, nazioaren zapalketa azpimarratzea eta nazionalistaren

lana den erresistentziarako balio izatea . Lehen biak pasiboak dira

eta hirugarrena, aktiboa . Lehenaren bidez, euskara berew zentzu

historikoan hartzen da, euskal nazioaren jatortasuna erakutsiz .

'2 Berdin gertatzen da Euskal Herrikoa moduko hizkuntz egoera duen Galesen (ik . Williams,
1982) .

''' Nafarroako Gobernuak agindurik, 1990ean CIES-ek eginiko inkesta baten arabpra
populazioaren %51,9 euskararen kontra edo ez-axolaturik zegoen eta %48,2 euskararen aide . Datu
orokor horiek haatik, barne errealitate polarizatu bat ostentzen dute, ezen Hegoaldean "kontrako"
edo "oso kontrako" farrera agertzen bada, Iparraldean "aldekoa" (Baztan-Bidasoa ;
Ultzama-Anue-Ipar Pirinioa ; Sakana) edo "oso aldekoa" (Larraun-Leitza ; Bortziri-Maldaerreka) da.
Orokorrean I-H ardatz aral bat agertzen da : zenbat eta Iparralderago are eta jarrera aldekoagoa
eta alderantziz . (CIES: "Estudio de las actitudes de los navarros ante el euskara", 1990-12-21eko
eaunkarietatik hartua) .
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Bere garapena ezina izan bada jasan duen zapalketagatik izan da,

(bigarren funtzioa), eta nazionalistari dagokío joera hori

aldatuaraztea, (hirugarren funtzioa) . Lehen funtzioak inportantzia

aparta eduki zuen lehen nazionalismoan . Bigarrena, berriz,

erabiliena izan zen frankismo garaian, jasandako zapalketa

kupidagabea izan zen eta . Hala ere, funtzio bi hauek

nazionalistaren pentsakera indartzeko balio dute bakarrik .

Euskararen goraipamena egiten da euskal nazioaren elementu bat

delako, baina ez zaio nazionalistari ikastea eskatzen . Zapalketak,
abestalde, euskara ez jakitearen azalpena eta aitzakia esk.intzen

ditu . Hiruqarren funtzioa da konpromezu hori eskatzen duena . Hori

dela eta, gutxiago aipatzen da, kontzientziatuenen gaitzespena

erakarriz .

Euskararen aldeko erradikalizazio hau betidanik eman bada,

nazionalismoaren formulazio berriarekin areagotu egin zen .

Hizkuntzak arrazaren papera bete izan du ordutik hona . Era

horretara, erreztu egiten zen inmigratuaren integrazioa, lehenago

ia ezina zena . Baina arazoa ez da hain erreza eta hizkuntz

intransiientzia arraza bezain eskluientea izan daiteke praktikan,

ezen teorian posible bazaio jendeari euskara ikastea, praktikan

ez dira gehiegi, edo behar bezain beste, lortzen dutenak .

Heiberg-entzat diferentzíaren funtzioa da oraindik nagusia . Mende

hasierako eta oraingo crizarteen artean aldaketa garrantzitsu bat

dago, euskara ondo kontsideratzen dela orain, alegia . Lehen

nazionalismoak euskara bera onartzea erabiltzen bazuen

desberdintasuna adierazteko, hori ezina da gaur egun, gizarteak

onartua da eta . Nazionalismo berriak baldintza bat gehiago ipini

du, orduan, euskararekiko maitasuna edo militantzia . Euskara jakin

behar da euskalduna izateko (benetako euskalduna izateko) .
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Etorkizuneko Euskal Herria elebakarra izan behar da, hortaz . Era

honetara, lortuta zegoen kontsentsua (euskararen balorazio

posítiboa) berriz eten da Heiberg.entzat (1991 :163-165) .

Beste puntatik, hizkuntzaz (euskaraz) arduratuta daudenek

larritasun handiz ikusten dute etorkizuna, euskara hizkuntza

menperatua bait da berezkoa zaion lurraldean . Horrek esan gura du

beste aukerarik ez dagoela berarentzat, hemen indarra galtzen badu

ez bait dauka non berreskuratu . Hilzori sentimentua zorroztu egiten

da, beraz . Irtenbidea lurralde propioa da eta instituzioen laguntza

guztia jaso, diskriminazio positiboa eginaz . Horrela, posible

litzateke denborarekin menperatua izatetik menperatzaile izatera

pasatzea . Ez dago tarteko irtenbiderik bere etorkizuna bermatu nahi

bada . Hizkuntzen arteko gatazkaz oharturik, goreneko statusa

erreibindikatzen da euskararentza1, euskara euskal nazioaren

hizkuntzatzat aldarrikatuz . Status hori hizkuntza batentzat

bakarrik izan bait daiteke, frantsesak eta gaztelaniak bigarren

maila onartu behar dute . Aholkatu egiten da elebitasuna, baina

maila pertsonalean eta ez sozialean, beste batzuk nahi dutenez,

maila sozial horretan ezina bait da elebitasun orekaturik garatu .

Posible da diskriminzioa ahalik eta gehien gutxitu, baina ez

gehiago . Hautatu beharra dago eta hautaketa horrek, estatuen

jarrera ezagututa, euskal subiranotasuna eskatzen du, pentsaezina

bait da beste estatu batek euskal elebakartasuna onartzea, bere

subiranotasunaren kalterako izango bait zen, zeren aski frogaturik

dago hizkuntz komunitateak homogeneízatu egiten duela bere nazio

leialtasuna . Euskal subiranotasuna lortzea, beraz, helburu

estrategikoa da euskararen sendoketa erdiesteko, argi edukita

euskararen aldeko hizkuntz aukera egingo litzatekeela orduan .

Eginbeharrak, haatik, ezin dira momentu-horretarako utzi

	

edo



atzeratu . Honez gero hasi beharra dago 94 euskara bizien dagoen

eskualdeetan elebakartasunean funtzionatzen hasiz .

Euskararen planteamendu "gogor" edo erradikal honi

ideologizatuegi dagoela leporatzen zaio, frankismopeko estrategia

politikoaren segida izanaz . Baina frankismo osteko egoerak ez du

horrelakorik eskatzen beste sektore batentzat, norentzat euskararen

zapalketa ezabaturik bait dago ofizialki bere eskubideak ezagutu

zaizkionetik . Aurreko planteamendu "gogorrari ", hortaz, "bigunago"

bat kontrajarri zaio, gero eta gehiago balore funtzionalistara

mugatzen delarik . Hala ere, Gurrutxagak dioenez, arlo honetan

euskarak ez dauka zereginik erdararen aurrean . Euskararen balore

sinbolikoa galtzen bada, bere indarra ere gal dadin arrisku handia

daqo (1990 :128) . Horren beldur dira, hain zuzen ere, euskararen

ideologizazioa planteatzen dutenak . Baina frankismopean ez bezala,

orain ez da erresistentziaren elementu legez ulertzen, baizik eta

bere hondamena hurbil ikusten delako eta errtakzionatu beharra

sentitzen delako . 45 Hilzori sentimentuak neurri politikoen

beharraz ohartzera eroan ditu talde hauek, irtenbiderako

beharrezkoak antzematen dira eta . Euskararen ideologizazioa aukera

politiko bat da, beraz . Halaber, euskararen_desideologizazioa beste

arma politiko bat da, euskara (hizkuntza) nàzionalismoaren (eta

batez ere nazionalismo erradikalaren) lotura faktorerik

inportanteenetakoa da eta . Desideologizazioak kontsentsura eramaten
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4 4 Sánchez Carrión-ek (1991), eta Agirrek (1989) beranduago, hiru belaunalditan egin
beharreko plangintza proposatzen dute, zeinean arainco belaunaldiak haur guztiak euskaldunduko
bait lituzke eskolaren bidez eta berauen haurrak eskolan eta etxean euskaldunduko bait lirateke,
giroa horretarako prest egongo zen eta. Honelako proposateea, noski, herríak onartua izan beharko
zen eta dacoeneko martxan 3arri beharko litzateke, aukera politiko egokiagorik itxaroten egon
cabe.

° Horra Heiberg-ek aipatzen duen militantziaren sorrera . Beste ikuspuntu batetik,
Villanueva-k ere nazionalismo berriaren oinarritzat elementurik diferentziatzaileena aukeratu
dela uste du, euskera, aleçria (1989) .
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badu sektore kritiko bat utziz izango da . Erradikaltasunak, ostera,

beste sektore baten ezetza jaso lezake, alderdi politiko, talde

sozial edo eragin talde batzuk horren kontra presionatzen badute

batik bat . Elebakartasuna edo elebitasuna, beraz, projektu politiko

desberdinen ondorioa izango dira, baina beren dimentsio sozialak

bortitzagoa egin dezake arazoa . Dimentsio sozial honetan (eskala

lokala, hasieran genioenez) projektu politikoak bere

arrazionaltasuna gal dezake, norbanakoaren, hurbileko talde

sozialaren edo lanbide sektorearen interes propíoak jokoan sartzen

dira eta . Interes ekonomiko, politiko edo sozialaz gain, bestalde,

sentimentua eta grina ere agertzen dira, eztabaidak polarizatuz .

Egoera horretan, alderdi nazionalisten urratsak

zuhurtasunez ematen dira, arreta jarriz denak pozteko edo,

gehienetan eta gutxienez, ïnor ez asaldatzeko, mezu ilun, bikoitz

edo kontrajarriak erabili behar badira ere . Zaindu behar dituzten

zedarriak hiru dira : batetik, euskararen aldeko sentimentua, talde

sozialen proposamen erradikaletara daramana ; bestetik, euskararen

egoera bera, zaila kontserbatzen den lekuetan eta galdurik Euskal

Herri erdian ; hirugarrenik, eta azkenik, alderdien izaera

politikoa, urratsak kontu handiz eta ondo neurtuz hartzera daroana,

biztanlegoaren ezetz borobila jaso behar ez izateko, irudi

politikoan galduz . Alderdi nazionalistek, horrela, kontraesanean

erortzeko aukera handia dute, nolabait "harrapaturik" daudela .

Hizkuntzaren berbalorazioa egiten da (horrela sentizen delako eta

politikoki jokaera ona delako) eta bere berreskurapenaren alde

jotzen da ahalegin guztiekin, baina, beste aide batetik, ekidin

egiten dira jarrera intransijenteegiak, ez bakarrik bere indar

politikoa zabaltzeko oztopoak ipiniko lituzkeelako, baizik eta

barne kontraesan argian jausiko litzatekeelako alderdia, bere barne
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bizitzan euskara ez bait da izaten beti nagusi . Noski, egon badaude

diferentzia nabariak alderdi nazionalisten artean, gorago ikusi

dugunez, baina, orokorrean, ondo zaintzen da eusle potenziala ez

uxatzen . Guzti hau dela eta, gure ustez, gaur eguneko alderdi

nazionalistentzat hizkuntza ez da, praktikan, elementurik

inportanteena, esaten denez, 40 teorian horrela sinistu arren eta

are gutxiago, ez da hain elementu diskriminatzailea, kanpotik irudi

hori hatzeman arren (eta kasu batzutan izan ahal bada ere) . Hori

bai, teorian, euskarak elementu sinboliko nagusia izaten segitzen

du . Hizkuntzak betetzen zituen hiru funtzioetatik lehenengo biei

ekiten jarraítzen dute alderdi nazionalistek, bigarrenari batez

ere, zapalketaren sinboloa izatearena, alegia . Berreskuratu

beharreko gauza da, baina iraganeko zapalketa aitzaki onartua da

oraindik ikasi behar ez izateko . Hirugarren funtzioa, beraz,

esaniko talde sozial batzuk bakarrik bereganatu dute (AEK, EHE,

EKB . . . Argia eta Euskaldunon Egunkarian agertzen diren zenbait

jarrera eta eritzí, e .a .), baina alderdiek zuhur jokatzea hobesten

dute, esan dugunez . Nahiago izaten dute lurraldetasunaz orokorrean

hitz egitea, bere zentzurik politikoenean eta, orobat, fisikoenean .

Euskal Herriko lurralde politikoa zazpi herrialdeetara luzatzen da

arazorik cabe, baina euskara espazio oso horretara zabaltzeaz

aipamen gutxiago egiten da, era programatikoan ez bada .

Aurrerago garatuko dugunez (4 .4 .1 .), euskal nazionalismoak

lurraldetasunari (bertan bizitzeari) eusten dio bere oinarrizko

elementu legez . Hizkuntzari buruz hartuko diren jarrerak

gizartearen eskakizunek markatuko dituzte : hizkuntzaren aldeko

' S tare ustez, nahastu egiten dira sentimentua eta praktika politikoa, batetik, eta
euskararen aldeko mugimenduak eta alderdi. politikoak, bestetik. Nazionalismo osoari txertatzen
zaion praktika mugimendu batzuri dagokie eta ez alderdiei, azken hauetan hizkuntzaren aldeko
sentimentua presente egon arren .
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sentimentuak gidaturik, ahalik eta praktikarik eraginkorrena

bilatuko da, baina jarrera hori analisi politiko baten ondoren

hartuko da, hots, arrazionalizazio politikodun kontestuan . Analisi

horretan behar diferenteak egongo direnez, alderdi nazionalista

bakoitzak praktika diferente bat eramango du, gizarteko presio

taldeen edo eritzi korronteen albo batera edo bestera hurbilduz .



4_ 3_ ESPAZIO POLITIKOAREN MITNDU B

	

A

Nazio-estatuaren sorrerak nazio bakoitzak estatu subiranoa

izan behar zuela aldarrikatu zuen, baldin eta qarapen egokia lortu

nahi bazuen . Nazio-estatuaren barruan sortu ziren nazionalismoek

ídeia bera defendatu zuten, baina eraikitako nazio-estatuaren

helburuarekin egin zuten topo, nazi onalismoaren erreibindikazioak

eraikitako nazio-estatuaren lurralde osotasuna apurtzen zuen eta .

Helburu kontrajarri hauek gatazkak sortzen izan dituzte, baina

planteamentu klasiko honetan aldaketa batzu agertzen ari dira,

etorkizunean egoera berri batera eraman dezaketena arazoa .

	

Aldaketa hauetatik lurralde muga zehatzetan oinarritzer. zen

nazio-estatuaren krisia ondorioztatzen da, baterakortasuna

inposatzen delarik . Hala ere, oraindik oso eztabaidatua da puntu

hau. Hirugarren Munduan, adibidez, nazio-estatua eraikitzea helburu

gutiziatua da, barne diferentzia etnikoak baretu ahal izateko .

Europan ere joera nazionalistak ez dira apaldu azken urteotan,

kultura propioak erreibindikatzen dituztelarik . Batzuk

supranazionalismoa íragartzen duten bitartean, nazionalismo quzti

hauen eskaerei kasu egiten bazaie, balkanizazio posibleaz

ohartarazten dute beste batzuk, zeina kaltegarritzat jotzen bait

da, estatu txikiak efikazak ez direlakoan . Haatik, estatu txikien

bideragarritasuna eztabaidatua izan da azken urteotan, ematen ari

diren aldaketek erreztu egiten bait dute beren biziraupena .

Eztabaida hauen erdian, gainera, Europa berrirako projektua

agertzen da, non eritzi eta jarrera guzti hauekgauzatzen bait

dabiltza, irtenbide zehatzik ikusten ez delarik . Hurrengo lerrootan
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aipatu ditugun hiru arazook ikusiko ditugu : nazio-estatuaren

etorkizuna, estatu txikien bideragarritasuna eta Europa berria .

4 .3 .1 . NAZIO-ESTATUAREN ETORKIZUNA

Nazio-estatuaren garapena kapitalismoaren garapenarekin bat

eginda agertzen zaigu, zeinaren interesetara ederki moldatuko bait

da . Estatu moderno hauek garapen kapitalistak aurkitzen zituen

oztopo legal edo sozialak kentzen saiatuko dira . Hala gertatuko da,

adibidez, barne homogeneizazio legalarekin, barne mugak edo

pribilegio kolektibo edo pertsonalak ezabatuz, horrekin batera

garraio eta komunikazioak hobetzen zirelarik . Era horretara,

beharrezkoa zen integrazio prozesua errezten zen, hezkuntzaren

unibertsalizazioarekin arinduko dena . Aldaketa auzti hauen lehen

ondorioetakoa barne migrazioak izango dira, nekazal ingurutik

hirira abiatuz, langilegoa bihurtzeko . Beraz, nazio-estatua bere

perspektiba historikoan ulertu behar dugu, baldintzapen batzuri

loturík . Munduan izan eta izango diren gobernu forma bat besterik

ez da, bere sorrera posible egin zuten baldintzok aldatzen direnean

bera ere aldatuko delarik .' Hala ere, gobernu forma hau

kapitalismoaren interesekoa izateak ez du esan gura beronen

helburua estatura mugatzea zenik . Aitzitik, enpresari eta estatu

boteretsuek mundu ikuspegia erakutsi dute beti, zeinaren aurrean

ahulago ziren enpresari eta estatuek babes neurriak inposatzen bait

zituzten . Nazio-estatua defentsa mekanismo bat izan da, hortaz,

muga eragozpenak abantailatsuak zirelako herrialde batzutako

kapitalistentzat, baina kapitalismoaren internazionalizazio nahiak

47 Aldaketok zeintzu izan daitezkeen, eta orokorrean, ik. Brunn (1984 :154 ta hur . ) .
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hasieratik agertu ziren, inperialismoan gauzatu zirenak . 48 Beraz,

ezin da esan internazionalizazioa prozesu berna denik, baizik eta

jokabide aldaketa egon dela (Wallerstein, 1974 :401-402), zeinaren

ondorioz, nazio-estatu klasikoa krisian sartu bait da .

Krisia orokorra da, arlo guztietara hedatzen delarik .

Ekonomian, ikusi dugunez (4 .2 .1 .), enpresa multinazionalek apurtu

egiten dute estatuaren markoa, gaineztaturik utziz . Era horretan,

nazioarteko estrategiak prestatzen dira, zeintzuak estatuaren

interesen kontra joan bait daitezke . Nazioarteko estrategia hauek,

bestalde, elkarren arteko dependentzia handitu dute, baita estatuen

arteko harremanak ere . Harreman hauek arlo militar eta politikora

ere hedatu dira . Militarrean, nazio-estatu isolatuaren defentsa

planteatzea alferrikakoa da gaur eguneko aurrerapenekin : mugak

zaintzea huskeria da erasoa urrunetík egín daiteke eta . Maila

politikoan ere, itunak eta lankidetza planak bilatzen dira,

isolamendua ekídinaz . Arlo soziokulturala, berriz, babestu gura

izaten da kanpoko eraginetatik, baina teknologia berriak nahi hauen

kontra jotzen du, eredu batzuk mundu osora heltzeko aukera daukate

eta . Oro har, lurraldearen inportantziaren gutxipena antzematen da,

nazio-estatuak bilatzen zuen babesa lortzea ezina bait da bere

bidez . Krisíaren ondorioa unibertsalismoa izan daiteke

batzurentzat . Eritzí horretakoa da Gottmann (1973 :155),

zeinarentzat unibertsalismo global baten aurrean bait gaude . Hots,

ez da iraganeko inperioetan bezalako baterakortasuna bilatuko,

aniztasuna onartuko bait da, estatuen figura desagertu gabe, baina

48 Leninek (1979) edo Rosa Luxemburgek (1978) ere horretaz teorizatu zuten,
nazio-estatuaren jite iragankorraz ohartaraziz . Biqarren egileak dioenez :

'El capitalismo no es canpatible ion la dispersión estatal, con la desmembración econámica
y política; necesita para su desarrollo un territorio lo más extenso y unido fisible y una
cultura espiritual" (1978 :85) .
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elkarren arteko harreman estuak gorderik . Antzeko zerbait

aurrikusten du Attali-k (1991), planeta mailako eraketak estatuen

botere osoarekin ez duelarik amaituko : Administrazioa, hezkuntza,

kultura, sozializazioa eta abar, estatuen pean geldituko dira .

Ikusten dugunez, aipatu ditugun bi eritzi hauetatik nazio-

estatuaren amaiera iragartzen da eta ez estatuarena berarena,

sarritan nahastu egiten bait dira bi terminoak . Nahasketa horren

barruan maiz ekiten zaio, era eta leku askotatik, estatu bakar eta

ahalquztidunaren ideiari, zeinean nazio diferentziek ezabatzera

joko bait lukete . Aurrikuspen idealista, apokaliptiko edo

inter6satu hauetaz, ordea, ez dago fidatzerik, kontrako seinaleak

ere antzeman daitezkeela beste batzurentzat, orain ikusiko dugunez .

Edozein kasutan ere, etorkizunaz hitz egiterakoan zuhur jokatu

behar da, ez bait dago aurrikuspen zehatzik egiterik . Orainaldiko

datuak harturik ezin da estrapolaziorik egin etorkizuna

aurresateko, ustegabeko datu edo ekintza berri sortuko bait dira

etengabe giza harremanetan (ik . Frisch, 1976) . 49 Baina horrek ez

du esan nahi etorkizunaz ezin denik ezer esan . Posible da joera

orokorrez hitz egitea, ziurrak ez direnak, aldagarriak baizik .

Joerak oraingo datuen araberako norabidea adierazten du, bere gain

aldeko edo kontrako jokabideak txertatuko direlarik, joeraren

norabidea betearaziz edo aldatuz .

Hortaz, unibertsalizazio joera antzeman ahal bada, badaude

beste datu batzu norabide hori zehaztera edo erlatibizatzera

laguntzen dutenak . Gutxi dira, adibidez, estatuaren biziraupenaz

' 9 Ezin da aurreritzi hutsei eutsi edo datu bakar baten araberako analisi linealik egin,
globaltasuna eta interakzioa ahaztuz . Ikerketa askoren akatsa ahistorizismoa izaten da, denborak
kontatuko ez balu bezala egiten da eta. Bost urtetik cgorako aurrikuspenak ez dira fidagarriak
(Frisch, 1976 :122) .
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dudatzen dutenak, gutxitan aurrikusten delarik bere desagerketa .

Sarritan ekonomiaren mundializazioa aipatzen da desagerketa hori

azaltzeko, baina, egia esan, ez dago horrelakorik . Multinazionalek,

adibidez, ez dute estatuarekin amaitu nahi, beren papera

profitatzen bait dute, askotar_estatuak direlarik multinazionalaren

etorrera bultzatzen dutenak (ik . Cantwell, 1987 :14) . Beste aldetik,

estatuek ere aurre egin diezaiekete multinazionalei, kontrol

estuagoa jarriz diru ihesak murrizteko eta etekinak estatuan bertan

inberti

	

daitezen

	

(ik .

	

Dunning,

	

1985 :26) .

	

Multinazionalen

iharduerak, azkenik, erreakzio sozialak ere erakar ditzake arlo

desberdinetan, ikusten genuenez (4 .2 .1 .), estatuaren berbalorazio

politikoa ondoriozta daitekeelarik . Nazionalismo aro berria berpiz

daiteke honela, estatuaren berezko joera den batasuna gordetzearen

helburua indartuz, zeren nazio-estatuak jendea integratzeko

helburua ere daukala gogoratu behar da, batzutan dimentsio hau

ahaztu arren . Jendeak bere elkartasuna erakusten dio mugaz barne

bizi den beste jendeari eta gobernuari bere euskarria eskiintzen

dio . Dimentsio hau da, hain zuzen ere, zalantza gehien plantea

ditzakeena nazio-estatuaren amaieraz hitz egitean, ez bait dago

argi zer jazoko zen arlo soziokulturalean supraestaturen bat

eratuez qero, inor ez bait dago prest bere nortasun kulturala

galtzeko .

Guzti hau dela eta, estatuaren biziraupena ezezik, nazio-

estatuarena ere onartzen dute beste batzuk, zeintzuentzat nahastu

egiten bait dira momentuko interes ekonomikoak maila

soziopolitikoarekin . Maila ekonomikoan, esan dugunez,

interrelazioak agintzen du, baina horrek ez daramatza berarekin

unibertsalismo politikoa eta, ondoren, kulturala, batzuk uste
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dutenez . Aitzitik, kontrako joera ere antzeman daiteke (Herz,

1968 :12-13) . Navarro-k dioenez,

"Contrariamente a lo que por lo común se cree, la internacionalización del
capital no significa que la nación/Estado sea irrelevante, sino precisamente lo
contrario, la creciente importancia de las naciones/Estado de las formaciones
sociales afectadas en la reproducción de las relaciones dominante/dominado . No
existe evolución hacia un Estado capitalista de dimensión mundial,, sino, por el
contrario, dominio por parte de algunas naciones/Estado del sistema capitalista"
(1982 :133) .

Tarteko aukera bat superestatuak osatzen du (Magreb, Mendebal

Europa) , baina zaila izateaz gain, bere abantailak ez dira hain

argiak maila ekonomikotik at (non nabariak bait dira) . Guzti honi

datu inportante bat gaineratu behar zaio, potentzia handien

interesa, alegia, zeina oraingo egituraketa mantentzearen aldekoa

bait da, superestatuak beraiekiko lehian arituko ziren eta .

Beste aide batetik, eztabaida quzti hau eraikitako nazio-

estatuetan zentratzen da, baina albo batera uzten dira Hiruqarren

Munduko estatu gehienak eta Europako nazionalismoak (ia mundu

guztia, beraz) . Hirugarren Munduko estatu qehienetan, eta Afrikan

batez ere, nazio-estatuak dakarren integrazio soziokulturala

oraindik da helbururik gutizienetakoa, etnia burruka edo aatazkak

bízirik bait daude gaur equn ere . Etnia hauetako asko estatu baten

baino gehiagotatik hedatzen dira, irredentismoa sor dezaketela .

Hori dela eta, oraingo estatuek kultura bakarra inposatzea nahiko

lukete (besteak kontserbatu arren) integrazioa haz zedin, baina oso

zaila eqiten zaie helburu hori lortzea . Pentsaezina da, hortaz,

supra egitura berriak proposatzea, gutxienezko integrazioa lortzen

ez den bitartean .
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Alderantzizko arazoa aurkezten dute, aitzitik, Europako

nazionalismoek, hots, gehiegizko integrazioaren kontra iharduten

dute, beren kultura propioa salbatzeko asmoz, 5Q eraikitako nazio-

estatuak ezgaiak izan bait dira arazo honi alternatiba egokiak

emateko . Konponbide zaila zeukan, bestalde, nazionalismoak

bereiztera jotzen bait du, inteqrazioa ekidinaz . Connor-ek dioenez,

zatikatzera jotzen jarraituko du nazionalismoak, kontrako joera

azal lezakeen faktorerik ez bait da agertzen (1972, 1973) .

Alderantziz, 60ko hamarkadatik aurrera nazionalismoen berpiztea

eman zen eta azken urteotan zuzpertu egin dira Ertalde eta

Ekialdeko Europako esperientzien ondorioz . Nazionalismoaren jite

posesiboa indartsuagoa da oraindik internazionalismoa baino,

etorkizunean aldatzeko joerarik ez dela aurrikusten (Birch,

1989 :224) . Nazio-estatu berriak eraikitzeko gogoa bizirik dagoela

esan dezakegu, beraz, baina arazo berri batera garamatza joera

honek, larregizko zatikapenera, alegia . Estatu txikien

bideragarritasunaren arazoa ere oso eztabidatua da, hurrengo

puntuan ikusiko dugunez . Amaitzeko, esan dezagun nazio-estatuaren

krisia benetazkoa omen dela, baina ez mundu osoan eta

etorkizunerako iragartzen diren egitura unibertsalak faktibleak

direla, baina maila batzutan bakarrik, estatuen konpetentzia asko

mantendu egingo direlarik agian . Dena den, etorkizuneko mundu

ordena ezin dugu oraindik imajinatu, ez eta hobeagoa edo txarragoa

izango den aurrikusi, Wallerstein-ek dioenez . 51

" Fase honetara Hiruaarren Munduko nazioak ere hel litezke etorkizunean, estatu hauetako
arazoak handituz .

31 Bere ustez, kapitalismoa krisi estrukturalean murgildurik dago, sistema historiko bezala
bere azkenekoetan dagoela . Bere ordezkoa sozialismoa (berria, ez orain artekoa) izan daiteke,
baina ez daao ziur iakiterik, noski (1988:82-86) .



4 .3 .2 . ESTATU TXIKIEN BIDERAGARRITASUNA

Estatuaren tamainu ideala zein izan behar den oso gai

eztabaidatua izan da azken bi mendeotan batez ere . Tamainu

horretan, hala ere, ez da hedadura bakarrik sartzen . Kontutan hartu

behar da, batik bat, populazio kopurua eta, baita ere, baliabide

ekonomikoak . Beraz, termino erlatiboa bihurtzen da, kopuruak edo

neurriak asko aldatu bait daitezke leku batetik bestera .

Kapitalismoarekin_ efikaziaren arabera neurtzen da gehien bat,

estatuaren tamainurik egokiena kontrolagarri eta efikaza izan

daitekeen ahalik eta lurralde kopururik handiena delarik .

Kontrolagarria izan behar da, etengabeko gatazkan aritzea

kaltegarria izan daitekeelako (hau ere erlatiboa da) eta efikaza,

desorekatua badago berregituratu beharko delarik . Baina hain

hedaturik dagoen uste hau ez da izan beti berdina eta gaur egun ere

ez dute denek onartzen .

382

Iraqanean unitate txiki eta efektiboak (hiri-estatuak) handi,

ezberdin eta desordenatuekin (inperioak) batera ematen izan dira .

Hala ere, estatu modernoekin berdintzera jotzen d "estatu

ertaina" bilatzen delarik, ekonomikoki egokia eta administrazio

aldetik efikaza eta kontrolagarria, esan dugunez . Helburua merkatu

egoki bat ziurtatzea zen, horretarako unitate txikiegiak (beren

mugekin) sobran zeudelarik . Beraz, "nazio- estatua" izan nahi arren,

estatu hauek efikazia ekonomikora bideratuta planteatzen ziren

qehien bat eta ez nazioa integratzera . Integrazioa bigarren pausua

zen, egia esan ; mugak zedarritu ondoren . Efikaziaren izenean ere,

estatu txikien bideragarritasun eza planteatzen da, era despektiboz

tratatuko direlarik, ekidin behar den gauza bezala ulertuta,

alegia . Hemendik heldu zaigu "balkanizazio" moduan ezagutzen dena
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arriskutzat ulertzea, estatu txikien ugalpena kaltegarritzat jotzen

delako .

Pentsakera hau nagusitu zenetik etenaabe eztabaidatzen izan

da gai honetaz, etengabe sortzen izan bait dira estatu txikiak,

íraganeko Inperio handien desagerketaren ondorioz batez ere . 60 eta

70eko hamarkadek areagotu egingo dute eztabaida, deskolonizazio

prozesuak estatu txikien ugalpena ekarri zuen eta . Prozesu honek

eragin nabaria eduki zuen Europan, non nazionalismoen pizkundea

eman bait zen, estatu propioa erreibindikatzen zelarik . Baina

kolonietan eredu zaharra mantentzen zen bitartean (efikazia

ekonomikoarena), Europako nazionalismoek nazio koherentzia jarri

zuten estatua eraikitzeko arrazoi nagusi bezala . Prozesu hauetan,

bestalde, eragin nabaria eduki du gaur eguneko interrelazio

ekonomikoak, zeinak alperrikakoa egiten bait du estatu handiaren

beharra . Ikuspegi horrekin, estatua eraikitzea posibleago ikusten

zen, bideragarritasunaren aitzakia ezeztatu ahal zelarik . Horrela

frogatzen zuten kolonia izandako estatu txikí batzuk, baina,

Euŕopan ere, Luxemburg, Holanda edo Beljikaren kasuek indartu

egiten zuten argudioa . Haatik, guzti honek ez du ekarri estatu

txikiei buruzko eritzi ezezkorraren aldaketarik . Aitzitik,

bideragarritasun ezaren ideia mantendu egin da, Europan batez ere,

argudío berriak ere eskeiniz . Adibidez, prozesu independentzizaleak

uxatzeko Europar Komunitatean estatuek izateko arrazoirik edukiko

ez zutela esaten'izan da .

Kontrako eritzí honek ezin izan du estatu txikien agerpena

geldiarazi, esan dugunez . Tamainuaren garrantzia hain erabatekoa

ez zela frogatu da horrela, estatu txiki hauek ez bait dute

larritasun berezirik jasan edo, behinik behin, ez beste estatuek
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baino gehiago, tamainuak eta botereak zerikusirik ez daukatela

erakutsiz . Kontrara, tamainua barik, inportanteagoak dira

populazioa, baliabideak, indar ekonomikoa, indar militarra eta

abar . Australia, Mali, Mongolia, Brasil, Frantzia, Errusia eta

beste asko handiak dira hedaduraz, baina oso desberdinak dira eurer.

artean maila guztietan . Alderantziz, Singapur, Kuwait edo

Luxeitburgek paper inportantea jokatzen dute munduan, hedaduraz

txikiak izan arren, eta inork ez du kuestionatzen euren

bideragarritasuna, ez eta, egia esan, eraikitako beste estatu

txikiena ere, ezen ikusten ari _paren argudio guzti hauek oraindik

estatua osatu ez duten nazioei aplikatzen zaie . Gehiago ere, badira

anitz "mikroestatu" 52 munduan eta berauen bideragarritasuna ere

posibletzat jotzen da kasu gehienetan (Mikronesiako salbuespen

berezi eta bitxi batzu kenduta) . Ederki froaatzen da estatu txikien

kontrako eritzia estatu handien propaganda gisa ulertu behar dela,

euren nazio erreklamazioak justifikatzeko edo besteenak

ezeztatzeko, Williams eta Smith-ek diotenez (1983 :506) .

Estatu txikiek, hori bai, problematika berezi bat planteatzen

dute, baldintza konkretu batzutara moldatu behar direlarik . Hori

dela eta, orokorrean marko zabalagoak bilatzen dituzte, euren marko

propioak esklintzen ez dizkien abantailak eskuratu ahal izateko .

Bilatzen diren abantaila horien artean ekonomikoa

ínportanteenetakoa da, merkatua zabaltzeko aukera batez ere . Estatu

hauek, hortaz, arreta handiagoa jarri behar diote kanpo

merkataritzari, baina ez dago bestelako oztoporik (Deutsch,

1971 :114 ta hur .), estatu txikien hazkunde ekonomikoa ez bait da

Il Mikroestatuaren ezauqarrietaz eritzi desberdinak daude . Nazio Batuentzat hiru dira
5.000 km2tik beherako hedadura, 200.000 bizilacrunetik beherako populazioa eta NPGd baxua
edukitzea. (Estatu hauetaz, ik . Dam-en/Hein, 1985) .
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txikia ere izan behar, hainbat adibidek erakusten digunez .

Politikan ere beste estatuekiko lankidetza bilatzen da, sarritan

helburu ekonomikoekin bat eginda . Ekonomia eta politika hain

bilbaturik joaten direnez, estatu mota hauen eragina izugarri

handitu daiteke, ez bait dugu ahaztu behar estatuak direla

nazioarteko egituraren oinarria, teorian maila berean jartzen

direlarik denak (Nazio Batuetan botu bana dutelarik, printzipioz) .

Horrek esan nahi du nazioarteko erakundeetan (eta anitz badira

munduan) estatu bakoitzak botu bakarra daukala, estatu handien

mesfidantza eta haserrea sortaraziz sarritan . Beste adibide bat

ipintzeko, pentsa dezagun Europar Komunitatean, zeinean partaide

bakoitzak lehendakaritza eskuratzen bait du txandaka, urte erditik

urte erdira . Pentsaezina litzateke Luxenbura moduko estatu

batentzat horrelako protagonismoaedukitzea potentziale praktikoari

begiratuko bagenio, baina Komunitatea hamabi partaidez osatzen da

ofizialki eta, ofizialki ere, errepresentatibitate bera gordetzen

dute . Guzti honek ondorio psikologiko argia dauka herri hauentzat,

euren autoestima handitzen da eta . Estatu handien propaganda entzun

ondoren, nazioarteko erakundeetan berbalorizatu egiten da euren

papera, horregatik izaten dira erakunde mota hauen defendatzaile

eta bultzatzaileak (1k . Hirsch, 1976) .

Aurreko puntuan esaten genuenez, nazio-estatua kuestionatu

egiten da leku eta maila batzutan, baina beste askotan

erreibindikazio bizia da oraindik, nazionalismoari loturik .

Hirugarren Munduan, Ekialdean zein Mendebaldean, nazionalismoen

iharduketak ez dirudi baretzera doanik, ordezkaturiko nazioarentzat

estatua eXijituz, nazioaren mugekin bat datorrena, txikia izan

arren . Azken urteotan adibide berriak ikusteko parada eduki dugu

Sovietar Batasun eta Juqoslavia zaharretan batez ere, non lehenengo
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estatu federatuek eskatu bait zuten independentzia, baina gero

estatu hauen barruan beste nazio batzuk ere erreibindikazio bera

plazaratu dute, arazoa handituz . Hala ere, ez dezagun pentsa

zonalde honetara muga daitekeenik arazoa . Hirugarren Munduan asko

dira honelako problematika esksin dezaketen estatuak eta berdin

gertatzen da Mendebal Europan, Euskal Herriko kasua

nabarmenenetakoa delarik . 53 Haatik, Mendebal Europa honetan dago

nazio-estatua kuestionatuen, formula berriak proposatzen direla .

begira dezagun zein aukera berri ager daitekeen .

4 .3 .3 . EUROPA- ARAZOEN KONPONKETA ALA GEHIPENA ;>

1648an Westphaliako Ituna sinatzen zen, zeinean estatuen

subiranotasuna onartzen bait zen . Momentu hartan hirurehun bat

unitate subirano kontatzen ziren Europan . Gaur egun zazpi bat bider

gutxiago daude baina, hala ere, europar espazioa muga lerroz

beterik dago oraindik, batzuk zahar-zaharrak, Pirinioetakoa

bezalakoa, eta besteak berri-berriak direlarik . Europako mugen

diseinua XX . mendean egin da zatirik handienean eta bere

ezaugarrietako bat aldakortasun historikoa izan da .

Europa ez da inoiz izan, beraz, batasun bat . Alderantziz, bere

historia gerra eta qatazka iraunkor bat izan da, bakealdirik

luzeenetakoa II . Mundu Gerratik aurrera eman delarik, azken

urteotan berriz eten bada ere . Haatik, batzeko ahaleginak beti eman

" Euskal Herriak txikitzat joko litzatekeen estatua osatuko luke, hedaduraz batik bat, bere
20 .000 kmdkin dauden 180 estatu ingurutik azken 50en artean lekutuko zen eta. Bere antzekoak
Ruanda, El Salvador edo Kuwait izango lirateke eta bere atzetik beste 40 bat estatu leudeke,
Jamaika, Libano edo Txipre bezala . Biztanleriari begira, ordea, aurreratuago geratuko zen,
Irlanda, Zelanda Berria edo Uruguayren antzera. Bere atzetik beste 70 ba4estatu geldituko
lirateke, Mauritania, Panama, Luxenburg edo Singapur bezala .
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dira . Bi joera eman dira, hortaz, historian zehar : zentripetoa

bata, batasunerantza jotzen duena eta zentrifugoa bestea,

diferentziaziorantza abiatzen dena . Bien arteko tirabiratik

estatuak sortu ziren, joera biak nolabait elkartu gurean . Gatazka,

orduan, estatua barrura aldatu zen, joera biak berriz aqertuz beren

mugen barruan (Arenal, 1987-b :11-12) . Arazoa gaur arte heldu zaigu,

indar gehiagoz edo gutxiagoz, baina bere inportantzia galdu gabe .

Izan ere, etorkizuneko Europari planteatzen zaion arazorik

inportanteenetako bat bi joera horiei behin betiko irtenbidea

ematea da . Helburu hori EKren sorrerarekin lortuko zela pentsatu

zen, baina alderantziz ere gertatu da, estaturik gabeko

nazioentzako irtenbidea izan zitekeela pentsatu bait zuten beste

batzuk .

Aurrera beaira, Europak indarrak batu behar dituela esaten da,

EEBB eta Japoniari aurre egiteko, horrela ez eaitekotan

konpetitibitatea galduko litzateke eta . Baina batasun ekonomikoa

gero eta bideratuaao daaoen bitartean, politika mailan eztabaida

eta zalantza uqari daude . Hemen, bigarren maila hau bereziki

lantzen ahaleginduko gara .

Batasun ekonomikoa/batasun politikoa . Europar Komunitatea

Europa batzeko ahaleginak II . Mundu Gerraren ostean areaaotu

ziren, bere botere ekonomikoa lur jota zegoen eta . Gogoz ekin

zitzaion orduan Mendebaleko Europa batzearen ideiari . 50eko

hamarkadatik aurrera hamaika saio egingo dira ildo horretan,

zeintzuetatik Europar Komunitatea sortuko bait da . 5 4 Bere hasiera

54 EKren funtzionamentu, arau eta helburuez, ik . Maussis (1991) .
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Europako Ikatz-Altzairuen Elkartearen (EIAE) ¡tuna sínatzean eman

zen, se¡ estatuk osatua : Alemania (federala), Beljika, Frantzia,

Holanda, Italia eta Luxenburg . Beste bi erakunde berri osatu

zituzten beranduago estatu hauek : 1957an, Erromako Ituna

deiturikoan, Europako Ekonomi Elkartea (EEE) eta Europako Atomo

Energiaren Elkartea (normalean EURATOM bezala ezagutzen dena) sortu

ziren . Hamar urte beranduago, 1967an, eraketa sistema bateratua

onartu zuten aipaturiko hiru erakundeok, ordura arte

independienteak zirelarik . 1987an, azkenik, Europar Akta Bakarra

onartu zen, zeinaren arabera 1993rako merkatua behin betikoz

eratzeko neurriak hartzen bait ziren eta, halaber, konpetentzia

gehiago ematen zitzaizkion Komunitateari, batasun politikoaren

bidean . Azken erabaki hauek hartu zirenean hamabi ziren ordurako

estatuftpartaideak,hasierako seiak gehi Irlanda, Bretainia Haundia,

Danamarka, Grezia, Espainia eta Portugal .

EKren lorpenik handiena, dudarik gabe, barne merkatu bateratua

da . Era horretara, enpresa handiek eta multinazionalek abantailak

lortuko dituzte, espazio zabalagoarekin kontatuko bait dute eskala

produkzioan aritzeko . Egoera problematikoagoa izango da, ordea,

enpresa txikientzat . Edozein modutan ere, Europatik kanpora begira,

indarrezko jarrera lortu du EKk mundu mailan, Japonia eta EEBBwen

potentziale ekonomikoari aurre egiteko beharrezkoa zitzaiona .

Jarrera honek aukera eman dio, bestalde, prestigio politikoa

lortzeko, gehiago oraindik SESB zaharraren beherakadaren ondotik,

itzala egiten zion eta .

Baina barne ekonomiak orekatzeko ahaleginetan ez dira

hasierako helburuak bete, desoreka nabaria delarik estatuen artean

eta estatu barruko errejioen artean ere . Okerrago dena,
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desberdintasunak ez dira gutxitzen denborarekin, handitu baizik .

Komunitateak hondo batzu dedikatzen izan ditu,helburua betetzeko,

baina tradizionalki estatu bakoitzak aurrekontuetan jartzen zuena

itzultzen izan zaio, gutxi gora-behera, horrela ez egitekotan,

estatuen arteko liskarrak sortzen ziren eta . Horrekin amaitzeko,

estatu guztiak konforme azaldu ziren neurri berriak hartzeko, baina

neurri hauek herrialde pobreak laguntzera dedikatzen dira eta ez

desberdintasunak benetan gutxitzera . Matizazioagarrantzitsua da,

zeren mundu mailako konpetitibitatea bilatzen bada (eta horixe da

helbururik inportanteenetakoa) herrialderik aurreatuenak bultzatu

behar dira, teknologia aurreratuan inberti eta iker dezaten eta,

era horretara, puntan jarrai dezaten, Japonia eta EEBBei aurre egin

ahal izateko, esan dugunez . Errejioen arteko barne diferentziak,

hortaz, nekez ezabatuko dira modu horretan .

Hala ere, EK lortzen ari den indar ekonomikoa erakargarria

da inguruko estatuentzat, sartzea eskatzen dutelarik . Helburua

erdiesteko errezen daukatenak EFTAko estatuak dira, horrela nahi

badute . Izatez, Austria, Suedia eta Norvegiak eskaturik daukate

sarrera . Ondoren, Europako Ertalde eta Ekialdeko estatuen eskaerak

daude, baita Malta, Turkia eta Marokkorena ere . Baina azken guzti

hauen sarrera (Malta salbu agian) problematikoagoa da, herri

hauetako langabetuen arazoa erakarriko lukete eta .

Komunitatearentzat zama astuna litzateke ekonomikoki eta

politikoki, barruko desorekak handitu egingo lirateke eta . EK

barruko pobreen taldeak, bestalde, indar gehiago hartuko luke bere

interesetara moldatzeko Komunitatearen jokaera . Hori dela eta,

etorkizunean, estatu aberatsek nahiago lukete itun bereziak

sinatzea estatu hauekin, merkatal harreman hutsetara mugatuz,

partaide osoa izan gabe .
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EKren erakarpena maila ekonomikoan datza, dudarik ez . Horixe

da oraingo partaideak gehien batzen dituena (eritzi diferentzia

handiak egon arren) eta partaidegaiek bilatzen dutena . Baina EKk

hori baino gehiago izan gura du, batasun politikoa ere bait dauka

helburutzat . Arlo hau, ordea, geldoago lantzen ari da, oztopoak

handiagoak dira eta . Batasun politikoa gehiago omen da desioa edo

propaganda errealitatea baino . Tugendhat-ek dioenez, Europaren

batasuna errealagoa da Bruxelan estatuetan baino . Estatuetan kezka

lokalak dira arazo nagusiak eta Europako asuntuek agendako denbora

gutxi betetzen dute . Hala ere, politikoei entzunda kontrako eritzia

soma liteke, batasuna areagotzeko proposamenak eta ideia berriak

etengabe botatzen bait dira, nahiz eta hutsalak izango direla

jakin . Erralitatea ezagututa, beraz, nolabaiteko kutsu mistikoa

hatzematen zaio batasunaren ideiari, derrigorrez lortu behar den

gauza bailitzan, baina gaur egun gure esku ez dagoena . Horregatik,

agian, porrot sentsazioa naqusitzen da errealitatean, zabaldutako

espektatibak qehieqizkoak ziren eta (Tuqendhat, 1987) .

Azken finean, zalantzan jartzen dena da ea batasun politikoa

benetan desiratzen den ala ez . Arlo ekonomikoan argi badago batzeko

nahia, zalantzaz betea dago arlo politikoan . Gobernu guztiek

onartzen dute qutxienezko koordinazioa positiboa dela, kanpora

begira indarra erakusten du eta . Funtzio hau argiagoa da, bestalde,

gaur egun,SESB zaharraren ezabapenak EKren jarrera indartu bait du .

Horretarako, batasun itxura erakutsi behar du kanpora begira,

esaten duqunez, beharrezkoa egiten delarik koordinazio politikoa .

Maila hori lorturik dago, nolabait, nahiz eta eztabaida asko eta

luzeren ondorioa izan gehienetan, erabakiak ahobatez hartu behar

dira eta . Horrela gertatu da estatu batzuri zigor ekonomikoak

ipintzeko orduan, beste zenbaiti laguntzeko edo Golkoko gerran
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parte hartzeko aholkua emateko . Erabakiak ahobatez hartu beharrak,

baina, zail egiten du dinamika arina eramatea, gaurkotasuna galtzen

delarik . Harago joatea da planteatzen dena, hots, erabakiak

gehiengoz hartzea (Maastricht-en diskutitu zena 1991n) . Baina

honelako akordio batek estatuen subiranotasuna kolokan jar lezake,

aurretik ez badira ondo zedatzen estatuen eta EKren konpetentziak

behintzat . Ez dirudi, ordea, gobernuak oso konbentziturik daudenik

horretaz . Hori dela eta, tirabirak sortzen dira europar batasuna

azkarrago edo geldoago eain nahi dutenen artean . Kontzepzio

desberdinak daude .

Funtsean bi eredu desberdin daudela esan daiteke, biak

hasieratik azaldu zirela . Bata federalista da, estatuen boterearen

gainetik pasatu nahí duena . Bestea funtzionalista edo

intergubernamentala, gaur eguneko estatuen arteko laguntza eta

lankidetzan oinarritzen dena . Jarrera federaziozalea nagusi izan

zen II . Mundu Gerra ostean, Europa batzeko ahalegina idealismoz

betea zegoelarik . Hala ere, EKren sorrerak asmo honen problemak

atera zituen agirira, praktikan beste joeraren berbalorizazioa

ekarri zuelarik . Azken kontzepzio honetan, bideam ondo prestatzen

bada eta pausuak geldiro eta behar bezala ematen badira, batasuna

berez helduko da, horrela sentituko delako . Hasiera ekonomikoa

izango da, aduana eta moneta ; gero, europar instituzioen edukiak

ugaltzen joango dira, behar berriei aurre egiteko, estatuenak

murriztuz joanqo diren bitartean eta, apurka apurka, batasuna

areagotuz joango da . Eredu federalistak, ordea, kontrako bidea

proposatzen du . Lehenengo, instituzioak eratu eta kontsentsua

ziurtatu behar dira, ezen aipatzen den bide gradualak ezin du

iragartzen dituen helburuak lortu, estatu bakoitzak bere interesak

zainduko ditu eta . Beharrezkoa da eten bat egitea ; zerotik hastea .
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Estatu guztiek botere autonomo bat eratu behar dute hasieratik .

Federalismoak, hortaz, nazionalismoak ekarri dituen lehia eta

banaketak estáli nahi ditu, iragana ahantzi nahiz eta etapa berri

bati hasiera ematekogogoz . Hori dela eta, oso positiboa izan zen

lehenengotan, zerbait martxan jartzeko beharrezkoa den idealismoa
a

esksini zuen eta . Behin martxan jarri ondoren, haatik, arazoak

sortu ziren, esan dugunez . eta estatuen nortasuna ezabatzea ezina

izango zela ikusi zen . Aukera errealista denen oneritzi

inplizitoarekin hartu zen, baina inork ez zuen publikoki aitortu,

batasunaren mezua

	

erakargarria da

	

eta . 5

	

(ik .

	

Jauregui,

1988 :233-234 eta Tugendhat, 1987 :85 ta hur .) .

Proposamen pertsonaletan federalismoa behin eta berriz

aipatzen den bitartean, ematen diren pausu publikoek ekidin egiten

dute horrelako neurririk . Gorago aipaturiko Maastricht-eko bileran,

1991ko Abenduan, ezabatu egin zen federalismo hitza aurkezturiko

aurreprojektutik, tirabira larriak sortarazten zituen eta . Izatez,

oraingo abagadunean estatuek nahiago dute apur bat itxarotea,

Ertaldeko eta Ekialdeko Europako estatuen jarrera eta joera f inkatu

arte, gutxienez . Estatuek, handiek batez ere, mesfidantzaz

begiratzen dute elkar, 50 batasuna ez dadin egin bestearen

onerako eta norberaren kalterako . Boterea qaltzeko beldurra

somatzen da oraindik, beraz . Beldur hau, hala ere, ez dator

estatuen arteko lehiatik soilik : beste arazo garrantzitsu bat

gaineratzen zaio, ostera : estatu-errejioen arteko lehia .

" Tugendhat-ek dioenez, nahiago izan da porroten errua Dertsona batzuren gain deskargatzea,
De Gaulle eta Thatcher-en le ainean batez ere .

" Adibidez, Alemania Ertaldeko Europan hartzen ari den protagonisnoa ez du begi onez ikusten
Frantziak . EK barruan Alemania indarturik irtenao zen eta.
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Batasunak ekonomikoa edo/eta politikoa izan behar duen nahiko

eztabaidatua bada ere, batasun politikoaren barruan estatu batzuri

etengabeko kezka sortarazten then beste polemika bat dago

planteaturik, batasun horren nolakotasunari buruzkoa, alegia . Izan

ere, II . Mundu Gerra osteko egoeran, Mendebal Europako estatu

batzurentzat batasunaren ideia erakargarria egin bazen ikuspuntu

ekonomikotik, estaturik gabeko nazio batzurentzat are

erakargarriagoa egin zen ikuspuntu politikotik . Ideia ez zen

barria, aurretik ere maiz erabilia izandakoa zen eta ; orain, ordea,

gauzatu zitekeela ikusi zen, eta Europako nazio arazoa konpontzeko

aukera ezin egokiagoa zela pentsatu zen . Bat etorri zen asmo

horretan Europako nazio arazoaz arduratuta zegoen hainbat ikerlari,

projektu honen aide azaiduz behin eta berriz . Era guzti horietan,

"Herrien Europa" gorpuztu zen, erreibindikatu beharreko ideia

bezala, "Estatuen Europa" projektuari kontrajarri behar zena .

Arrakasta aparta lortu zuen alternatiba honek Euskal Herrian eta

gaur egun ere oinarrizkoa da euskai nazionalismoaren lurralde

erreibindikazioa ulertzeko, geroago ikusiko dugunez (4 .4 .3 .) .

Zertan datza, baina, "Herrien Europa" hau? Funtsean, orain

arteko nazio-estatuekin apurtu behar dela esaten da, nazioen

batasunera joaz ordea, federazioaren bidez, gehienen ustez . Modu

honetan, gaur eauneko nazio gatazkak era egoki eta baketsuz

ekidingo lirateke . Nazioen gainetik Europa Batua legoke, munduan

estatu boteretsu gisa aritzeko, baina Europa barruan azpi-muga

berriak diseinatuko lirateke, nazio quztien interesak zaintzeko .

Arazo inportantea da, aldíz, nola osatu barruti berriok edo, beste
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modu batera, zeintzu izango liratekeen nazio berriak . 57 Puntu hau

ez dago ondo zehazturik, baina, edozein modutan ere,

autodeterminazio eskubidea oinarrizko tresna izango litzateke

arazoak agertuez gero . biztanlegoak erabaki zezan errefereidumean .

Zehaztuta ez egotearen arrazoietako bat, eta aukera urruna izateaz

gain, ideia hau leku batzutan soilík errotu delako izan daiteke,

hain zuzen ere, nazionalismo historikoak (Katalunia, Eskozia,

Euskal Herria . . .) garatu diren lurraldeetan . Esan gabe doa, hortaz,

nazio hauek Europa berri horretan sartuko liratekeena, baina arazoa

da kontzientzia apalagoko herrien egituraketa nola gauzatu,

lurralde muaak ez bait dira zehatzak izaten batzutan .

Herrien Europa hau federala izango zen, baina hortik aurrera

aauzak korapilatuago daude . Asko dira Europan federaziozaleak .

baina denak ez datoz bat projektu berean . Badaude estatuak federatu

nahi dituztenak ; estatuak eta nazio historikoak (estatu bihurturik)

batu aura dituztenak bakarrik ; Europa bakarra . administrazio

errejio berrietan banaturik, proposatzen dutenak eta, azkenik,

badaude estatu, nazio historiko eta errejioen interesak zaintzea

desio dutenak ere . Funtsean, eritziok oraincro problematika

konDondu nahi dute, ezen argi ikusten da nazio arazoa bizirik

dacroela Europan, baina, bestalde, estatuen indarrak berean dirauena

oraindik . Eritzi askok, orduan, estatuen eta errejioen interesak

zainduko lituzketen federazioak proposatzen dituzte .'8 baina ez

" Herrien Euronaz teorizatu men lehenetakoa den Guy Heraud-ek hizkuntza hartzen du

oinarritzat, bere hedapenaren arabera osatuz barrutiak, eduki politiko-administratiboekin .

Estahai.dak uxatzeko, mende hasieran hitz egiten zen lurraldea hartzen du hizkuntza bakoitzaren

hedapen eremutzat, gaur desberdinak izan arren bere mugak (1985) . (Bere ikuspuntuaz, ik. Heraud,

1989) .

5A Alain Touraine-k, adibidez . bi maila desberdintzen ditu, Estatuen Federazioa eta Eŕrejioen

Federazioa, Europan kultura bakar bat ez dagoenez, logikoena eta praktikoena f ederazioa bait da,

nazio-estatu berririk eraike gabe. Bere ustez, errejionalizazioari ekin behar zaio, nazioak eta

errejioak maila berean ïarriz, gainetik estatuak áeldituko zirelarik (in Diario 16, 89-1-14,

"Culturas" saileko VI-VII . orr . ) .
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dago bat ere arai nola for litekeen orain arte zeharo kontrajarriak

izan diren interesak elkartzea .

Argi dagoena, osterantzean, estatuen naqusitasuna da, mundu

guztiak onartzen duenez, baita Herriilen Europako defendatzailerik

baikorrenek ere . Gaur equneko dinamika estatuek markatzen dute EKn

eta ez dute lekurik uzten estatuak ez diren beste inork botere

mailarik qutxienezkoa ere lor dezan . 1986ko Otsailean izenpetu zen

Akta Bakarrak egoera hori sendotzen du . Akta horretan Europar

Batasunerako bidean ari direla iragartzen dute estatu sinatzaileek,

neurriak hartuz arlo politikoan, zeintzuetatik esanquratsuenak

Parlamentuaren bermoldaketa eta erabakiak gehiengoz hartu ahal

izatea bait dira . Hala ere, azken neurri hau kasu batzutara

muqatzen da, besteetan ahobatez hartu beharko direlarik (zer

esanik ez, erabakirik inportanteenak ahobatez hartu behar dira) .

Neurri politiko hauez gain, beste zenbait ere onartzen zen,

aarrantzitsuena barne mugen ezabapena 1993rako ekonomi mailan . Oro

har, Akta Bakarrean Batasun Politikoaren projektua atzeratu egiten

zen, estatuen arteko lankidetza iragarriz bere ordez, estatu

bakoitzaren subiranotasunean oinarriturik . Akordio hauek oso

eztabaidatuak izan ziren, jarrera federalistaren aldekoek beren

etsipena azalduz . Berauen ustez, estatumpart aide en borondatea jaun

eta jabe den bitartean zaila izango da Batasunera heltzea .

Baikorrentzat, aldiz, Akta Bakarrean orduan "ahal zena" lortu zen

eta horrela baloratu behar da, estatu desberdinen interesak

zaintzea zaila da eta . Hortxe bere meritua .

1986an eginiko plangintzaren arabera, erabaki batzu 1992rako

atzeratzen ziren . Holandako herritxua den Maastricht-en bildu ziren

berriz estaturpartaideak gai honetaz mintzatzeko . 1991ko Abenduan,
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eta 1992ko Otsailaren 7an Europar Batasunerako Ituna sinatu zuten

bertan . Erabakirik inportanteenak arlo ekonomikoan eman ziren

berriz ere, 1996tik aurrera "ecua" moneta bakartzat iragarriz .

Politikoki, ordea, zalantzak eta eztabaidak izan ziren nagusi,

estatuek orain daukaten botere maila galtzeko prest ez daudela

adieraziz . Adibide bezala, bileran eginiko agirian federalizazioari

buruzko edozein aipamen ekiditen zen, aurreprojektuan agertu arren .

Hala ere, etorkizunean erabakiak gehiengoz hartzea onartu zen,

Bretainia Haundia salbuespena izango delarik momentuz .

Ikusten denez, oraingo nazio-estatutik at ez da ezer mugitzen .

Estatuen gainetik eraikitzen dena estatu sistema laguntzeko izaten

da eta ez besterik . Ez dago, ordea, Herrien Europarantzako

mugimendu nabaririk . Badaude, egon, estatuaren gainetik eta azpitik

eratzen ari diren projektuak, baina estatuaren osagarri gisa

funtzionatzen dute . Rudolph-en ustez, etorkizuneko Europa hiru

maila hauetan garatzen ari da, estatua ardatza izaki eta beste biak

bere inguruan ari direnak (1977 :553-554) . Hortaz, estatuen eta

errejioen interesak zaindu beharraz hitz egiten denean, formulazio

honen arabera ulertu behar dela dirudi . 59

Egoera honetan, eta aldarrikapen f ederaziozale orokorrez gain,

errejioen instituzio garapenerako funtsezkotzat jotzen izan da

Errejioen Senatua, non berauen eskubide eta arazoak planteatuko

bait ziren . Hala ere, estatuen ezetzarik erabatekoena hartu du

orain arte projektu honek, Senatu horrek konpetentzia gehiegi

59 Eritzi horretakoa omen da Raymond Barre zentroko frantses politikaria, estatu eta
errejioen interesak zaindu behar direla dioelarik, baina argi utzirik biharko Europa "nazioen -
EuroDa" izanao dela batik bat (nazio hitza estatuaren ordez erabilita) ; eurak izango dira bere

ardatza, "europar nazio zaharrak ezin bait dira desagertu" (berriz ere, nazio hitza estatu

zentzuarekin erabilita) (II País equnkarian eg n; ko elkarrizketa batetik, 1988-11-12, 4 . or . ) .
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bilduko lituzke eta . Momentuz, estatuek nahiago dute Kontsulta

Kontseilu moduko zerbait sortzea, erabaki ahalmenik gabe,

Parlamentu bakarra bultzatzen den bitartean . Parlamentu honetan

talde parlamentariak osatu dira identifikazio politikoaren arabera,

oraíndik iharduera legislatiboa oso urria bada ere . Hala ere,

sarritan estatuarekiko fideltasuna da parlamentari hauen

ezaugarria . Hori dela eta, zalantzan jartzen da inoiz talde

parlamentari hauek autonomoak izatera helduko ote diren, marko

berrian zentratuz estatuarenaz gainetik .

Estatuen beldurra aski frogaturik gelditu da, bestalde, SESB

eta Jugoslavian emandako independentzi prozesuetan, EKren jarrera

ukakorra izan da eta . 1991ko Ekainaren 23an EKk mezu bat bidali

zien Jugoslaviako federazioei independentzi aldarrikapen

unilateralak onartuko ez zituela esanaz . Antzera ere SESBko

errepublikekin, baltiarrekin batez ere . EKren politika statu quo-a

ahalik eta gehien iraunaraztea izan da eta, beste bideren ezean,

independentzia onartzea azken erremedio bezala . EK barruko estatuen

jaŕrera, haatik, asko aldatzen da batetik bestera, nazio arazorik

gogorrenak dauzkatenak izaki kontrako jarrerarik bortitzena

mantentzen dutena, normala denez . 62 Errealitateak, ostera, estatu

berriak onartzera eraman ditu . Estonia, Letonia eta Lituania 1991ko

Abuztuan onartu ziren azkenik, SESBko estatu kolpearen ondoren,

berriz ere argi uzten zelarik salbuespena zirela eta lege orokorrik

ez zela kasu horrekin egingo . Handik gutxira, baina, beste

errepublikak onetsi ziren, Sovietar Batasuna apurtu zenean .

Beranduago, 1992ko Urtarrilean, Kroazia eta Eslovenia ezagutu behar

izan zituen, Otsailean Mazedonia, Apirilean Bosnia . . .

" Errepublika baltiarren kasuan, Espainia eta Frantzia azkenak izan ziren ezagutzen, 1991ko
Uztailean, eta, ordean, Eslovenia eta Kroazia ez ezagutzeko eskatuz EKri .
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Aktibitate guzti honek europar nazio arazoa eragin du berriz,

Europako Federazioaren projektua haizatu duelarik . 1990eko Azaro

eta Abenduan europar eta estatuetako parlamentuetako zenbait

diputatu bildu zen Erroman etorkizuneko eraketa politikoaz hitz

egiteko . Bilera hartan argi geratu ziren ezagunak diren jarrera

desberdinak, aurretik aipatu ditugunak . Argi ere, estatuen artean

jarrera desberdinak igartzen direna, Espainia, Frantzia edo

Bretainia Haundia direlarik kontrakoenak, estatuen konfederazioaren

aide agertzen direlarik . °1

Baina jarrera desberdin hauek, hasieran genioenez, Europako

estaturik gabeko nazioetan eta errejioetan ere antzeman daitezke,

oso eskaera diferenteak bait dira nortasun historikoa daukaten

nazioek eta barruti administratibo hutsa diren herrialdeek egiten

dituztenak . Kontutan hartu behar da, bestalde, EK barruko estatuak

ez direla berdin eratzen . Batzuek deszentralizazioaren aide jotzen

duten bitartean, besteak erdirakoiak dira . Hori dela eta,

batzuentzat asko dena besteek lorturik daukate honez gero . Hala

ere, lorturik dauden konpetentzia hauekin arazoak sortu dira EK

konpetentziak eskuratzen hasi denetik, zeren EKko instituzio

sistemak estatuak bakarrik ezagutzen ditu eta, hortaz, herrialde

autonomoek beren konpetentzia batzu gal ditzakete, ezen estatuak

EKri pasatzen ari diren konpetentzien artean deszentralizazio

administratibokoak dira gehienak, estatu barruan herrialde

autonomoek eskuratutakoak, hain zuzen ere . Baina, esan dugunez,

herrialde autonomo hauek lekurik ez daukatenez EKko egituraketan,

6` Erromako bilera horietan eta alderdi espainiarretatik, PSOE eta PP errejioei ordezkapen
zuzena ematearen aurka azaidu ziren, estatuen Europaren aide joaz . Horrela mintzatu zen PPko

ordezkaria zen Isabel Tocino, "Europa estatuetatik, eta ez errejioetatik, abiatuta eraikitzen da"
esanaz. Nren farrera, aldiz, ez zen hain argia izan, errejioen ordezkapena onartuz .

(1990-11-30eko egunkarietatik hartua) .
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konpetentzia horien defentsa estatuei itzultzen zaie EK barruan .

Estatuek konpetentzia esklusiboak adorez gordetzen dituzten

bitartean, herrialde autonomoek nekez lortutakoak kolokan daude,

beraz .

Epe laburrak/Epe luzeak . Etorkizunari begira .

Oraingo egoera eta orain arteko pausuak ikusita mundu guztiak,

nazionalistek eurek ere, aitortzen du epe labur-ertainean estatuek

europar batasunaren dinamika markatzen segituko dutela, bere hazia

izan daitekeen Europar Komunitatea kontrolatzen dute eta . Epe

luzean edo ertain-luzean jartzen da, orduan, Europa berriaren

itxaropena, eritzi horretan nazionalistak ez direnak ere bat

datozelarik sarritan . Europar Batasuna derrigorrez eman behar da

nolabait, beste alternatibarik ez dagoelako . Epe ertainean nazio-

estatuen boterea galduz joango litzateke Europar Batasuna

konpetentzia berriak hartzen joango zen bitartean, jendeak egitura

berri hau onartu arte . Momentu horretan Europako lurralde

berregituraketa egin ahal izango litzateke, nazio mugak

errespetatuz .

Puntu honetan, bigarren arazo bat gehitzen da, ezen Europar

Batasunaz hitz egiten denean ez dago argi Europa osoa ala oraingo

EK zabalago batez ari garen . Noski, Batasun bera ez badago oraindik

argi, are gutxiago nola emango den eta zeintzu herrik osatuko

duten . Batzuen ustez, EK Europa osora hedatu behar da . Beste

batzurentzat, aldiz, EK Mendebaleko Europara mugatu behar da,

antzeko egiturak bultzatuz gainontzeko Europan . EK bat baino
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gehiago sortuko litzateke horrela, mendebalekoa indartsuena eta

aberatsena izango zelarik . 62

EK honetan, Europar Batzordeko presidentea den Jacques Delors-

ek ere uste du Europar Komunitatea errejioenaa izango dela

etorkizunean, hamar-hamabost urtetan lortzea posible ikusten

duelarik . Eritzi baikor honekin batera, hala ere, estatuak ez

direla oraindik desagertuko esaten du, geroak erabakiko duelarik .

Edozein modutan ere, eta hori pentsatu arren, gaur egun errealismoz

jokatu beharra dagoela uste du, momentuz estatuak bait dira

Europaren oinarria . 63 Egia esan, nahiko zaila dirudi gaur egun

estatuetan finkatzea eta esaniko epe horretan Errejioen Europa

eraikia egotea, azken honen betebeharrak oso apalak ez badira

behintzat . Izan ere, hauxe izan daiteke Errejioen Europaren patua,

Estatuen Europaren osagarria izango zena, gorago genioenez .

Deszentralizazio administratibora mugatuko litzateke dena, horixe

izango bait zen oraingo konfiqurazio politikoari eusteko modurik

eqokiena, deszentralizazio horretan gutxiengo etnikoen eskubideak

aserik geldituko lirateke eta . Errejioen Europa Estatuen Europaren

osagarri gisa, hortaz, ziurtasunerako baldintza bezala ulertzen da,

ez Bilbon emaniko hitzaldian, Edward Mortimer-ek se¡ Batasun edo Federazio aurrikusten zituen
2 .020 urterako Europan : eslaviarra, kaukasiarra, balkaniarra, erteuroparra,
eskandinaviar-baltíarra eta mendebal-europarra . Azken honetan oraingo EKko estatuak sartuko
lirateke, Danimarka eta Grezia salbu eta gehi Malta. Baina bere lurralde egitura aldatu egingo
da, hurrengo herrialdeak agertuko direlarik : Portugal, Espainia, Katalunia, Euskadi, Malta,
Italia, Frantzia, Eire, Ipar Irlanda, Eskozia, Inglaterra-Gales, Valonia, Flandria, Holanda eta
Alemania (ik. Deia, 1990-10-19, 14 . or.) . (Ez dakiqu Luxenburg ahazturik geratu den edo beste
herrialde baten sartuko litzatekeen) .

63 Jacques Delors-en adierazpenak, Deia egunkarian bilduak, (1990-10-17, 12 . or . ) .
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gatazkak ekiditeko, hain zuzen ere, Miterrand-ek berak azaldu

duene z . 64

Batasun ekonomikoa aurrera doan neurrian, arazo hauek gero eta

agiriago egongo dira eta oraingo estatuek erantzun egin beharko

dute nolabait . Batasun politikoak herrialdeen arteko desoreka

ekonomikoen arazoa planteatuko du batetik eta nazio eta errejioena,

bestetik . Lehen arazoari buruz, eta Jauregiren ustez, Europa

berriak ezin ditu nazio-estatu klasikoen akatsak errepikatu,

horretarako, planteatzen direnak baino aldaketa sakonagoei aurre

egin beharko zaielarik . Maila politikoa eta ekonomikoa hartu behar

dira kontutan, Herrien Europak ez bait luke izateko arrazoirik

edukiko herrialdeen arteko oreka ekonomiko batera ez bada

heltzen . 65

Desoreka ekonomikoen arazoari bat gehiago gaineratu dakioke,

aurreraao azaldu dugunez, hots, nazio eta errejioen arteko

desberdintasun kualitatiboak, nazio kontzientzía altuko herrialdeeí

administrazio .barruti hutsak kontrajartzen zaizkio eta . Hori dela

eta, Europako errejionalizazioa ez da beti nazionalismorik

---- -- ------------------- -------

64 Gutxiengo etnikoen eskubideak zaintzea gatazkak ekiditeko modurik aproposena da, arcn.
utzirik talde etniko bakoitzak ezin duela estatu berri bat osatu. Horrela mintzatu zen Francois
Miterrand Parisen emaniko hitzaldi baten (Ecrin-ek bilduriko informazioa, 1991-4-13 . 25. or . ) .

sR Bere alternatiba "Herrien Europa sozialista" da, nazio erreibindíkazioa eta klase burruka
batuz, dizarte teknologiko eta masifikatzaileari aurre egin ahal izateko (Jaurecrui,
1988:235-237) .

Europa berrirako errejionalismo iraultzaile eta sozialista Robert Lafont-ek ere
proposatzen zuen 60ko hamarkadaren amaieran . Europa f ederatu horretan, hala ere, estatuak ez omen
ziren desacrertuko, hiru maila proposatuz : europarra, estatuarena eta etniarena (1971 :212) .

Guy Heraud-ek ere maila politiko eta ekoncmikoen batu beharra iracrartzen du,
liberalismoaren ekimena eta lehia gorderik eta sozialismoaren ardura soziala eskuratuz (1989 :208
ta hur . ) .
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indartsuenen qustukoa, beraien eskakizunen beherapena ekar

dezakeelakoan . Behe mailako federalizazio honek berdindu egingo

luke nazio eta errejio quztien nolakotasuna, erreibindikazioetan

aurreratuen dauden nazioen kalterako, lejitimaziorik gabe galdituko

ziren eta . Nortasun qutxiko errejioetan, gainera, ez da bertako

alderdi politiko propiorik egoten askotan, estatalak baizik .

Alderdi nazionalisten eragina autxiturik aeratuko litzateke orduan,

alderdi estatalen indarra handituko zen bitartean . Guzti honetaz

oharturik, Bullainrek hiru egitura edukiko lukeen federalizazioa

proposatzen du : Estatuena, Nazionalitate autonomoena eta

Errejioena, hirurak EKko erabakietan parte hartzeko

eskubidearekin . Tarteko pausu bezala, gainera, "Errejio Ganbara"

proposatzen du, aholku ahalmenarekin bakarrik (ik . Bullain,

1990 :316 ta hur . ) .

Oro har, gaia oso nahasia dagoela da egin daitekeen laburpena,

interes, aurrikuspen eta eritzi desberdin asko batzen direlarik .

"Herrien Europa" EKren hurrengo fase batekin identifikatzera jotzen

da gehienetan eta hortxe dago lehen arazoa, zeren, ikusi duaunez,

Europar Komunitatea estatuek osatua da eta argi utzi dute orain

arte estatuen batasunerantza, konfederaziorantza, jo nahi dutela .

Arazo politiko hutsa izando balitz, nazionalismoek beste modu

batera erreakzionatuko lukete agian, baina kontutan hartu behar da

EKren orainao helburu nahusia ekonomikoa dela eta helburu hori

betetzen nazionalismo batzu ere daudela interesaturik . Helburu

ekonomikoa, gainera, nazionalismoen interesekin bat etor daitekeela

pentsatzen dute nazionalistek, ezen ordenu ekonomiko berriak

orainao estatuen mucTak ezabatzea eskatzen du, europar merkatu

bateratuaren aide . Horrek sortuko lukeen berregokipen politikoa

profitatu nahi dute nazionalista batzuk, era horretara beren
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interes ekonomiko eta politikoak beterik geldituko liratekeela .

Errealismo ekonomiko honi nolabaiteko idealismo66 politikoa

gaineratzen dio nazionalismo honek . Beste batzurentzat, ostera,

helburu ekonomiko hau lortu ondoren ez dago argi zeraatik agertu

behar diren baldintza eqokiak horrelako berregituraketa politikoa

eman dadin . Jarrera idealistan segituz, beharrezkoa ikusten dute

independentziaren aide jotzea, etorkizuneko Europa federatu hori

ematen bada, ondo lekuturik egoteko eta pisudun jarrera mantendu

ahal izateko . Estaturik gabeko nazionalismoen arqudio hauekin

batera, hala ere, kontutan hartu behar da osaturiko estatuetan

neonazionalismoa (inoiz ezabatu ez dena) pizten ari dela arazo

desberdinak direla eta : estaturik gabeko nazionalismoen erasoa,

subiranotasuna Europan urtzea, dependentzia ekonomikoa, . . . Asmo

diferenteak daude kontrajarrita, denek logika politikoa gordetzen

dutelarik : nazionalismoena, Europako nazio arazoa behin betiko

konpontzea ; estatuena, orain arteko dinamikari jarraitzea errezena

dela, horrekin batera deszentralizatze neurriak hartuz errejioen

interesak asetzeko . Irtenbidea ezin da oraindik somatu, ahalegin

qehienak ekonomiaren eremuan zentratu dira eta . Maila politikoan

hain qutxi egin denez, posible da oraindik denetariko eritziak eta

aurrikuspenak botatzea . Zer gertazen da, ordea, maila ekonomiko

horretan ? .

Momentuz, oraingo mugak gainditu nahi dira, errejio ekonomiko

berriak proposatuz, nazio eta estatu markoak gaineztatzen

direlarik . Nazionalismoek interes handiz jarraitzen diote prozesu

honi, positiboa bezain neqatiboa izan daiteke eta . Positiboa muga

" Idealismo hitza "ideal" zentzuan darabilctu, hau da, pertsona edo talde batentzat irtenbide
hobetsia dena, gauzatzea erreza, zaila edo ia ezina izatetik aparte . Errealismoan, ostera,
daqoena onartzen da, idealarekin bat etorri ez arren .
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berriak erakar ditzakeelako, komentatu duqunez, baina negatiboa

ere, nazionalismoen kontrako maniobra politikoa izan daitekeelako,

bere :' lurralde erreibindikazioa (zeina nazionalismoaren

erreferentzia klabea izaten bait da) edukiaz hustuz . Errejio berri

hauek ez zuten nazio errebindikaziorik egingo eta egitura

politikoaren hirugarren maila osa lezakete Europa berrian,

Federazioa eta estatuen atzetik . Kasu horretan, lauqarren maila

kultural bat (edo hiruqarrena, aurrekoarekin parekaturik) osatuko

litzateke, hirugarren maila ekonomiko honen ostetik (edo parean,

gehienez), nazio eta "errejio naturalek" osaturik, denak maila

berean eta estatuarekín loturik eta ez Federazioarekin . Hau da,

Herrien Europaren oinarria izan behar ziren nazio eta errejioei

eduki administratibo nagusiak eta ekonomikoak kenduko litzaizkieke,

lehenak Europako Federaziora eta biqarrenak errejio ekonomiko

berrietara desbideratzeko, administrazio lokalarekin soilik

aeldituz .
,
'

Horrelako konponketa baten alde pisuzko arrazoiak egon

daitezke . Alde batetik, estatuen boterea ahalik eta osoen aordeko

litzateke, jakina bait da momentuz estatuen indarrarekin kontatu

behar dela . Baina auzti honen osaaarria izan daitekeen arrazoi bat

ere aqertzen da, beste aldetik, ikusten ari garen ekonomia mailan

blanteatzen dena, alexia . Esan duqunez, merkatu bakarra lortzea zen

EKren lehen helburua, ondoren berreaituraketa politiko berriari

ekiteko tenorea helduko zelarik, nahiz eta, nazionalismoek nahi

duten moduan, muaa berrien agerketak estatuen oposizio ziurrarekin

e7 Posibilitate hau oraingo nazio-estatuek cara lezakete, beraientzako arriskugarriak diren
nazionalismoak ahultzeko. Bere arriskuaz konturatzen ari dira, bestalde, Herrien Europaren
aldekoak. Horren beldur omen zen, adibidez, EAJko europar parlamentaria den Jon Gancroiti,
Europako erreüonalizazioaren helburua departamentu frantsesen malla izan zitekeela esatean
(1991-11-Sean Bilbon ecriniko hitzaldi baten aurkezDenean esana, Euskaldunon Equnkaritik hartua) .
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kontatu . Momentu horretan nolabaiteko enfrentamentua sortu behar

da estatu eta nazionalismo periferikoen artean, maila desberdineko

biolentzia aqertuko delarik . Biolentzi mailarik baxuena izanda ere,

ondoeza soziala erakarriko luke eta ondorioz inbertsoreen ziurtasun

eza sortaraziko litzateke . Honelako kasuetan, eta maila

ekonomikoan helburuak bete ondoren, burgesiak eaitura heaemonikoa

onartzen du, gogokoa ez duen biolentzia ekidinaz, Mac Lauahlin eta

Agnew-ek Ipar Irlandako kasuan frogatzen duten bezala (1986) .

Estatuek irauteko egingo dituzten ahaleainek buraesiaren onespena

lortuko lukete orduan, ez buraesiari hoberen datorkion edo nahiaao

duen eaituraketa delako, baizik eta "daáoena" delako eta, dagoenez,

arrisku gutxiaaokoa delako "ez daaoena" baino .

Guzti honen aurrean, zeintzu abantaila eskein litzake Herrien

Europak? Handiena, dudarik ez, Europako nazio arazoarekin amaitzea,

beronek erakartzen dituen tirabirekin bukatuz, zeintzuak egoneza

sozialaren iturri inportantea bait dira edo izan bait daitezke .

Arqudio horrekin jokatzen dute nazionalistek Europako zentro

kapitalisten eta errejioetako burgesia txikien oneritzia

jasotzeko, ezen problemarík handiena inbertsioetarako lasaitasuna

aaltzea da, esan dugunez . Bide horri jarraikíz, eragiketa sozialik

izan gabe etorkizunerako egitura egonkorra eraikíko litzateke,

nazio arrisku potentziala ekidinaz .

Hala ere, azken bide honek estatuen papera gutxiesteko

arrískua dauka, zeren nazio arazorik ecronao ez dela ziurtatzeak

ez du esan nahi estatuak konponketa onartuko duenik . Aitzitik,

beronen erantzun posibleak ondorio berbera erakarriko luke, ekidin

gura zen egoneza soziala, alegia . Hasierako problemara itzultzen

gara horrela . Hori dela eta, nazionalismo erradikal batzuk egoneza
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sozial horrekin jokatzea proposatzen dute, presio sozialak paper

aktiboagoa jokatuko zuelarik . Ildo horri jarraituz, presio soziala

handia, sendoa eta homogeneoa dela ikustean, ekonomiaren ajente

gidariek nazio erreibindikazioa onartuko zuten, estatuaren

interesen gain . Bide hau oso arriskutsua da, bestalde, aurkako

indar bat (estatuarena, kasu) kontrajartzen bazaio egoera

tirabiratsura eraman dezakeelako . Presio sozialaren kontrol estua

behar da, gainera, hasieran homogeneo presentatzen zen mugimendua

eritzi desberdinetan bana liteke eta . Momentu horretan, eta ezer

ez bada lortu, barne gatazka soziala sor liteke, mugimendua

geldiaraziz . Beraz, Estatuen Europa edo Herrien Europa projektuak

ez dira, gure ustez, halabeharrez gauzatu behar diren asmoak,

sarritan alderdi politikoetatik iragartzen denez . Epe luzera

projektatzen diren asmoak faktore askoren pean gelditzen dira

oraindanik traiektoria ezagutzeko .

Europar nazionalismo berria?

Errejioen Europa kontraesana izan daiteke, íntegrazioaren

izenean desintegrazioa eskatzen bait da (Foucher, 1988 :425) eta

alderantziz, desintegrazioa lortzeko maila altuagoko intearazioa

eskatzen da lehenik . Zaila da esatea zer norabide segi lezakeen

kontraesan honek . Integraziorantza jotzen dela argi dirudi, baina

nazio mugimenduak ez dira horregatik apaldu . Nazio mugimenduen

berpizteak, bestalde, ez du estatuen boterea gutxitu . Esan daiteke,

hortaz, gaur eguneko nazio-estatuen problematika Europa berrira

txertatuko litzatekeela, mugimendu nazionalistentzako irtenbide

eaokirik aurkezten ez bada behinik behin .---~
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Horixe da, bestalde, talde nazionalista batzuren jokabidea,

estatuarekin duten qatazka Europara zabaldu nahi dutelarik .

Komentatu dituqun beste arrazoi gehiagoren artean, psikologikoak

ere egon daitezke aldaketa honetan, ezen nazionalismo

periferikoaren erreibindikazioari erdiquneko nazionalismoaren

ezetza kontrajartzen zaio gaur eguneko estatuetan . Europa berrian,

ordea, arazo hori ez litzaieke berproduzituko, ez bait legoke

europar nazionalismorik periferietakoeikontrajartzeko . Arrazoiaren

bidetik konpon liteke arazoa orduan, termino pragmatikoetan . Izan

ere, nazionalismoen helburu bakarra ez da indebendentzia eta

nahikoa litzaieke maila baxuagoko subiranotasuna orain arteko
etlfik

estatus* libre sentitzen badira, edo estatuaren maila bera

bereqanatzea europar integrazio berrian . Baina irtenbide honek

arazoak ere planteatzen ditu, ezen asumitzen da : a) mundu guztiak

onartuko duela europartasuna ; b) europartasuna modu homogeneoan

hedatuko dela Europatik ; c) europartasunari uko eqingo dion

faktorerik ez dela sortuko . Beste modu batera esanaz, nazíonalismoa

berproduzitu zezakeen faktorerik ez dela berriz emango asumitzen

da . Baina aintzakotzat hartu behar duqu errejioen arteko ekonomi

diferentziak ez direla txikitzen ; aitzitik, mundu lehía dela eta,

errejiorik aurreratuenak bultzatzen dira EKn, konpetentzi maila

manten dezaten . Etorkizunean, ekonomi diferentziak ezabatu eginao

direla esan daiteke, batasun politikoa lortuko den bezala, baina

zaila da hori sinistea diferentzian oinarritzen den sistema

kapitalista baten . Europa berrian erdigune eta periferia

ekonomikoak azalduko direla (mantenduko direla, zehatzago esanaz)

gauza onartua da . Maila ekonomikoan bezala, áauza bera esan

dezakequ kultur arloan, ezen aaur egun estatuak horretaz

arduraturik badaude, Europa Berrian ikumen estuagoan biziko da,

kultur zapalketa edo diskriminazioa berriz sentí daitekeelarik . Hau
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da, Europa Berria arazo ekonomiko, sozial eta kulturalen iturria

izan daiteke, nazionalismoen pizkunde edo berpizkunderako arrazoia

izan litekeelarik .

Europan, beraz, nazio-estatu zaharren arazoak berraaer

litezke . Baina, Europa bera nazio-estatu berria izan liteke? Ezetz

dirudi, arrazoi sinple bategatik, nazio-estatuak orainao nazio bat

hartuko luke oinarritzat eta beste estatuek ez lukete hori

onartuko ; aaur egun gai hori dela eta EKn dauden arazoak gogoratu

besterik ez dago . Estatuen konfederazioa edo Herrien Europa izanda,

inork ez du nazio-estatu berririk nahi Europa mailan . Hala ere,

nolabaiteko homoaeneizazioa beharrezkoa da europar marko berria

onartua izan dadin eta hori funtzio ideoloaikoarekin lortzen da,

zeina kulturaren kontrolean oinarritzen bait da hein handi batez

bere helburua lortzeko . Nazio-estatu berririk sortu ez arren,

ideologi mailako nazionalismo europarra sortzea posibleaaoa da,

aitzítik . Europa Batuak, bestalde, esanaura positiboa dauka

jendearentzat, eutsi beharreko helburua, europar sentitzea, europar

kulturaren partaide izatea, positiboa delarik halaber . Beste

nazionalismoak gaitzetsiak diren bitartean edo zaharkitutzat jotzen

direnean, europar nazionalismoa ondo ikusita daao, nazionalismo

zaharren gaindiketa delakoan . Horren kontra, dena den, orainao

estatu-nazionalismoak eta nazionalismo periferikoak altxatuko dira

zalantzarik gabe, aurrikusi ezineko aatazka sor daitekeelarik .

Europar nazionalismo berri hau, bestalde, lurraldean

oinarrituko litzateke nortasuna baieztatzeko, noski, zeren hemen

ez dago benetan batu lezakeen beste faktorerik (sortarazten ez

diren bitartean, behintzat), beste nazionalismo etniko edo

kulturaletan bezala . Marko fisikoa da europartasuna erabakitzen



409

duena, maila bitan bana daitekeena . Maila estuan EK eta oraingo

EFTAko herriak sartzen dira eta maila zabalean, Gibraltarretik

Uraleetara hedatzen den lur eremua, geografikoki Europa deritzona .

Marko fisikoaren konbentzionalismoa argia da kontutan hartzen

baduqu europartzat jotzen ditugula britainiarrak, baina ez estatu-

batuarrak ; bosniarrak, baina ez magrebiarrak ; georqiarrak, baina

ez kurduak ; txiprearrak, baina ez libandarrak, eta abar . Beste

nazionalismoez dioguna errepika daiteke : lehenengo lurralde markoa

erabakitzen da eta ondoren antzak bilatzen dira eta homogeneizazio

lanari ekiten zaio . Eta alderantziz, lurralde mugetatik at

gelditzen den guztitik desberdintzera iotzen da . Hori dela eta,

Bosniako musulmanak abegi hobeagoz aqurtuko dira Magrebekoak baino .

Bigarren hauen kasuan Islamaren eragina azpimarratuko da ;

bosniarren kasuan, aldiz, europartasuna izango da nabarmenduko

dena . EKko europar nazionalismo honen bidez, inmigratu afrikar eta

asiarren kontrako neurriak ere teoriza daitezke, nazio-estatuaren

beste ezaugarri klasikoa den mugak erreibindikatuz . Izatez, mugen

ezabaketa EKren helburu gutiziatua da aspalditik, Europan beti oso

hedaturik eqon den unibertsalizazioarekin batzen dena, baina

berregokipenaz mintzatzea zuzenagoa dateke . Bi mailatan planteatzen

da guzti hau . Barrura begira, estatuen arteko muga "ofizialak"

lasaitu ekiten dira, baina kanpora begira finko diraute, betiko

funtzioak garatuz : ekonomikoak, soziokulturalak eta politikoak .

Barrura begira, eta maila ekonomikoan, nabaria da muga

ofizialen apurketa, merkataritzan batez ere, baina Europa barruko

Iparralde eta Hegoaldearen arteko desorekak berean dirau, esan

duqunez . Maila soziokulturalean, bestalde, ez dirudi aldaketak

egiteko interes berezirik dagoenik, estatu bakoitza bere hizkuntza

eta kulturari eusten (eta zabaltzen) ahalegintzen bait da,
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interrelazioa gero eta nabariagoa izan arren . Maila politikoan,

azkenik, oso eztabaidatua da prozesua, ikusi dugunez, estatuek

goaor eusten diotelarik Estatuen Europa eraikitzeari, estatu muga

politikoak galdu gabe, alegia . Ildo honetan, Europako Segurtasun

eta Lankidetzarako Konferentzia (ESLK/CSCE) 68 arai mintzatzen

da, gaur eguneko mugak kontserbatzearen aide agertuz, beste estatu

edo barneko nazionalismoen eraso posibleak gaitzetsiz .

Europatik kanpora begira agiriaao gelditzen da muga berrien

funtzioa, ezen barrura begira lasaitu egiten badira, kanpora begira

gogortu egiten dira . Europa beldur da Hirugarren Munduan dauden

langabetuak lana aurki daitekeen estatu aberatsetara muqitzea . Hori

dela eta, neurriak hartzen ari da . Horrela, 1993rako EK barruko

muga kontrolak desagertuko badira, ez da berdin gertatzen Europatik

kanporako mugekin . Aurrerapen bezala, "Schengen-eko taldeak" 69

barne mugak ezabatu nahi ditu, baina, kanpora begira, bisatua

eskatuko zaie 110 estatutako bíztanleei Europara sartzeko,

inmigrazio "pobrea" kontrolatu eta ekidin ahal izateko . Kanpora

begira ere, kontutan hartzekoa da EKk daraman merkatal politika,

produktu propioak izugarri lagunduz eta kanpokoak zergapean jarriz .

Ekonomikoki bultzatu eta politikoki idealtzat harto den Europa

honek, beraz, nazio-estatu zaharren arazoak berproduzitu litzake,

nazio-estatua izan gabe strictu sensu .

b e 1973an sortua, gaur equn Eiuropako estatu auztiak biltzen ditu, gehi EEBB eta Kanada .
1975ean bere printzipio all darrikapena egin zuen, Helsinki-I bezala ezagutu dena, non nazio arteko
funtzionamentua ziurtatzeko bete beharreko arau batzu jartzen bait dira, berorien artean estatuen
lurraide eta mugen onespena. Puntu hauek berbaieztatuak izan ziren 1990ean Parisen egi.niko
bileran. Pariseko Karta deiturikoan

69 1985ean Alemania Federala, Beljika, Frantzía, Holanda eta Luxenburg batzen has¡ ziren muga
kontrolez aritzeko . Geroago Italia, Portugal esta Fspainia batu ziren. Bertan polizien
konpetentziak, ininigrazio arazoak eta, oro har, segurtasun gaiak tratatzen dira.
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4-4- ECJSKAL NAZIOIVAL=SMOA ETA _LURRALDEA GAUR EGL.JN_

LURRALDE AUIŒIRA ESTRATEGIKOAK

Aurreko puntuotan ikusi duqunez, euskal nazionalismoak

problematika korapilatu eta aldakor bati egin behar dio aurre .

Halaber ikusi dugunez, nazionalismoaren joera bakoitza era batera

edo bestera erreakzionatzen ari da, errealitateaz egiten duten

azterketan oinarriturik . Joera hauek bat egiten dute, ordea,

lurraldetasunaren inportantzia aitortzean, nazionalismoaren lotura

elementu naqusi bezala azpimarratzen dutelarik . Esentzialismo edo

primordialismoagero eta inportantzia qutxiagokoa da, beraz . Baina

puntu honetan bat egiten badute, banatu egiten dira bideak lurralde

aukera estrategikoa egiterakoan . Banaketa lurralde edo pirtsona

printzipioak hautatzerakoan ere ematen da, desberdintasunak

handituz . Independentziaren projektu klasikoa eta berriaaoa den

europar projektua dira joera naqusi hauen helburu estrategikoak .

bitartean betiko pausu taktiko autonomizaleak agertzen direlarik,

batzurentzat nahikoa direnak .

4 .4 .1 . LURRALDEAREN INPORTANTZIA

Lurraldeak nazionalismoaren iharduketa markoa zedarritzen du .

Zedarritzapen hori erabakiorra izaten da nazionalismoaren hedapena

muqatzeko, hasieran orarturiko mugak erabatekotzat jotzen direlarik

denborarekin, nahiz eta zedarritzean ilun eta zalantzazkoak izan,

zeren etnia, hizkuntza, erlijio edo nazionalismoak hobesten duten

beste faktoreren mugak ez dira zehatzak izaten normalean . Baina

zedarritu ondoren, lurraldearen inportantzia iharduketa marko
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fisikotik harago doa, esangura sinbolikoa ere hartuz, lurraldea

iraqana eta orainaldiaren bilgunea bait da, arbasoen iharduketa
marko bera, nortzuen ekintza eta eraikintzak espazio mugatu

horretan isladatzen bait dira, Anderson-ek dioenez (1988 :24) :

"Associations with the past are central to nationalism's territoriality,
for territory is the receptacle of the past in the present . The nation's unique
history is embodied in the nation's unique piece of territory -its "homeland",
the primeval land of its ancestors, older than any state, the same land which
saw its greatest moments, perharps its mythical origins, the time has passed but
the space is still there" .

Lurraldeari ematen zaion inportantzia ez da nolanahikoa, bere

bidez bertan bizi diren guztien arteko lotura lantzen bait da,

desberdintasun ekonomiko, politiko, sozial edo kulturaletatik at .

Argi ulertu zuten garrantzi hau klase burrukekin amaitzeko modu

eraginkor bezala erabili zutenek, lurraldea klaseen arteko lotura

puntua bihurturik . Espazio rrugatu baten jaiotzeak, bizitzea edo
bertakoa sentitzeak hurbiltasun bat ematen dio jendeari, bestelako

interesak urrunak izan arren (Anderson, 1988 :30-32) . Lurraldeak,

leku bereiz baten bizitzearen sentimentuak, sakonki eragíten dio

ctizabanakoari . Bertan bizi denak, jaiotzez kanpokoa izan arren,

"bertakoa" izatera joko du denborarekin eta, alderantziz, lurralde

hori uzten duenak gero eta lotura meheagoak edukiko ditu normalean,

bere ondorengoengan areagotu egingo delarik deserrotzea .

Guzti hau dela eta, lurralde markoa zedarritzea oinarrizkoa

egiten zaio nazionalismoari . Esan dugunez, gehienetan oso zaila da

muaa horiek asmatzea eta erabakia arbitrarioa izaten da bere

diseinuan . Hala ere, gogora dezagun arbitrarietate horrek ez duela

axolagabekería, neutraltasun edo ondorio ezarik adierazi nahi (ik .
Raffestin, 1980 :149) . Aitzitik, muga horiek nazionalismoaren

hedapen markoa marraztuko dute eta, ondorioz, nazio sertimentuaren
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zabalera potentziala . Harago ez da horrelakorik sortuko,

hurbiltasun fisikoan egon arren edo kultur antz nabariak agertu

arren . Mugimendu nazíonalista nazio sentimentua pizten saiatuko da

eta indarra hartuez gero hurbiltasun fisikoan zegoen lurralde

horretatik urruntzen hasiko da sentímentu mailan . Sentimentu hau,

hortaz, landua da eta ez berez sortua . Ezin da esan "sentimentu

etnikoa" edo "historikoa" bizirik zeudela beste loturak galdu

arren, baizik eta landu egin dela eduki etniko edo historikoetan

oinarrituriko teoria baten bidez eta teoria horren zabalpena

markatzeko lurraldea erabili dela .

Lurraldea eta euskal nazionalismoa gaur egunera arte

Euskal nazionalismoak ez dio inportantzia teoriko handirik

eman lurraldeari, baina gaur egunn lotura elementu nagusia dela esan

dezakegu, ezen erabiliagoak izaten diren hizkuntza eta Historiak

ez dute benetan helburu hori betetzen, ez Historian zehar ez gaur

egun . Hala ere, Sabino Aranak bigarren elementutzat jo zuen

lurraldea, gorago ikusi dugunez (3 .1 .3 .) . Bere ustez, Euskal Herria

euskal arraza arituko zen edozein lurraldetan eraiki zitekeen,

baina, ordea, gaur egun euskal lurraldea dena beste edozein arrazak

okupatuko balu ez zen aurrerantzean Euskal Herria izango . Dena

dela, euskal nazionalismoak, besteek bezala, lotura sinbolo modura

erabili zuen lurraldea : Euskal Herrian bizitzeak, bere mugen

barruan aritzeak, eragin berezia eskéintzen zion jendeari . Era

horretara, lurraldeak nazionalismoaren lotura elementuen

dispositiboa indartzen zuen, garrantzitsuena ez bazen ere,

hasierako nazionalismoetan gertatzen den bezala . Izan ere, lehen

nazionalismoak Linz-ek primordialista deitzen dituen ezaugarriei

atxikitzen zaizkie (ik . 2 .1 .4 .), hots, hizkuntzari, bertan jaioa
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izateari . . . Baina egile berak dioskunez, nazionalismoa hazi eta

hedatu ahala, baztertu egiten dira ezauaarri hauek eta ez indartu,

pentsa zitekeenez . Arrazoia da nazionalismoa mugimendu politikoa

bihurtzen denean herri euskarria zabaltzeko beharrean aurkitzen

dela eta jende ororengana heltzeko tartean ecron daitezkeen oztopoak

kendu behar izaten direla . Irtenbidea eskakizun qutxiago biltzen

duen lotura dispositiboa onartzea izaten da, horretarako lurraldea

dela aproposena, bertan "egotea" baizik ez bait da eskatzen .

"Egote" hau, dena den, "izatearekin" gatazkan sar liteke .

Inmigratuen kasua da, adibidez, zeintzuek lurralde bat hautatu

behar izaten bait dute, sortearrikoa ala momentukoa, norm,alean

bigarrena hobesten delarik (ik . Linz 1985 :205-206) .

Euskal Herriko kasuan, ezauaarri primordialetatik

lurraldetasunaren onespenerako iraganbidea 50-60ko hamarkadetan

egiten dela esan daiteke, nazionalismoa ulertzeko formulazio berria

egiten denean, alexia . II . Mundu Gerraren ondoren arrazismoak jaso

zuen aaitzespen orokorra, urte horietan eman ziren inmiarazio uhin

berriak, lan munduaren egoera tamalgarria, euskal kulturak jasan

behar zuen jazarpena eta bertatik sortzen zen hilzori sentimentua

dira, besteak beste, problematika berri bat planteatzejret eramaten

duten faktoreak, zeintzuei nazionalismo klasikoak ez bait zekien

erantzun egokirik ematen . Urte hauetan ematen den aldaketak hiru

ildo jarraituko ditu :

. Arrazaren lotura baztertu eta euskalduntasunerako aukera

"unibertsalizatu", Euskal Herrian bizi zen edonozri zabaltzen

zitzaion eta . Era honetara, inmigratuen intearazioa errezten zen

eta, halaber, inmiaratuen eta "an munduan aritzeko aukerak

handitzen ziren .
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Euskal kulturaren aldeko mobilizazioa, euskal

nazionalismoaren iharduketa zentratuko duena . Euskara eta bere

papera berbalorizatu eaiten dira . Orobat euskal kulturaren edozein

alderekin, txikiena izanda ere .

. Mobilizazio sozial eta politikoa . Aurreko puntu biek ateak

irekitzen zituzten nazionalismo berriak e*ijitzen zuen

mobilizazioari ekiteko, aurreko nazionalismoari geldiarazia egotea

leporatzen diote eta . Aurreko puntu bietatik iharduketa aune

berriak irekitzen ziren, nazionalismoaren hedapen fisiko eta

soziala posible eainaz .

Aldaketa hauek ez ziren batbatekoak izan, noski . 1960ko

hamarkadan formulatzean du ETAk, baina ordurako EAJn ere

berplanteatzen hasita zegoen gaia . Hala ere, oraindik aurreko

nazionalismoarekiko loturak gordetzen dira . Bere gorpuzketa

marxismoaren eskutik etorriko da, famatua egin zen proposamen

materialista huts batera helduz : euskalduna bere produkzio indarra

Euskadin saltzen duena da (euskalduna bere zentzurik zabalenean

ulerturik kasu honetan Euskal Herriko biztanlea) . Baina

nazionalismo erradikalak proposatua bada, nazionalismo moderatuak

ere bereqanatuko du aldaketa, gaur equn arrunta eqiten zaigula,

aehiago oraindik hauteskundeak eratzen hasten diren momentutik . ?0

Beraz, lurraldetasunaren bidez bere mugen barruan bizi den

orori luzatzen zaio euskalduntasuna . Baina hori oinarria da, hots,

jendeari nazio projektuan parte hartzeko aukera ematen zaio, pero

berbaíeztatu eqin behar delarik onespena, komunitatearekiko

" Kataluniari ere enaten da antzeko aldaketa, baina hemen nazionalismo moderatuaren
partehartze handiauoarekin . Gogo inteqratzaile hau, ordea, ez da beti ematen, SESB eta Jugoslavia
zaharretako esperientziek froaatzen digutenez. Ikusi behar da ea denborarekin azken leku hauetan
ere integraziora joko den .
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leialtasuna erakutsiz . Línz-ek dioenez, nazionalismo berri honek

nazio-estatuak bezala jokatzen du : qutxienezko baldintza bat jarri

(lurraldetasuna) eta qutxienezko beharra eskatu (leialtasuna)

(1985 :250) . Baina nazio-estatuak e*íjitzen duen leialtasuna

betebehar erosoa izan ahal bada, ez da berdin gertatzen,

errealitatean, estaturik gabeko nazionalismoetan .,Leialtasunaren

betebeharra lan militantea bihurtzen da, nazioa arriskutan dago

eta . Nazio-estatuak gutxitan eskatzen badu bere aldeko ageriko

mobilizazioa, estaturik gabeko nazionalismoak aldioro eskatzen du .

Lurraldetasunean oinarrituriko nazionalismo honek, hortaz, ez ditu

quztiz baztertzen ezaugarri primordialak . Ondorioz, nazio

nortasunaren heriotz sentimentua ez da itzaltzen, nortasun hori

ezaugarri kulturaletan gordetzen da eta . Esan nahi da, 60ko

hamarkadan sorturiko nazionalismoan lurraldetasuna euskal

nortasunari eusteko aurretiko ate bat da, biztanle orori irekitzen

zaiona . Nahiz eta abizen euskaldunik eduki edo euskaraz eain ez,

jendeak euskalduna izateko "eskubidea" dauka, aurreragoko

nazionalismoan ez zeukana, nahikoa bait da Euskal Herritzat

ezagutzen den lurraldean jaioa izatea edo bertan bizitzea . Horrela

ulertzen dugu ínmigratuek euren buruak euskalduntzat jo ahal

izatea, baina ez Euskal Herriarekin mugan dauden lurraldeetako

biztanleek , muga-mugan bizi arren . Alabaina, lurraldetasuna ez da

nazionalismo honen ageriko lotura faktorea . Esan duqunez, atea da,

baina ailtza kulturak dauka .

Hau da, euskalduntasuna faktore kulturalei loturik ulertzen

da . Hori dela eta, mugimerdu nazionalístak euskara eta euskal

kulturaren bultzapena hartzen ditu lehentasunezko helburutzat, lan

militantea eskatuz . Dama planteamentu teoriko hau matizatu beharra

daqo, ordea, aurrerago egin dugunez (ik . 4 .2 .3 .), ezen estua eta
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intransijentea izan litekeen jarrera teoriko hau, bigun-biáuna

bihurtzen da praktikan . Orduan aenioen leaez, faktore historiko eta

koiunturalak direla eta (euskararen atzerakada, ikasteko zailtasuna

ama hizkuntzatzat frantesa edogaztelania daukatenentzat,

frankismoaren debekua . . .) "ulergarria" egiten da maila pertsonalean

euskara menperatu ez egitea, saiatzea edo bere aldeko jarrera

nabaria nahikoa delarik . Guzti hau ageriago aeratuko zaigu, noski,

aide erdaldunagoetan, non euskararen aide jotzea erabaki politikoa

bait da . Militantziak, orduan, maila sentimentalean jartzen du bere

qutxienezko muga .

Planteamentu honen erradikaltasun ezarenfroga eainiko inkesta

batzuk ematen diaute, zeintzuetan lurraldeak jokatzen duen

qutxienezko faktorearen papera ara¡ aeiditzen bait da . Beaira

dezaaun, adibidez, Línz-ek eainiko azterketa . Euskalduntasuna

erabakitzeko elementuetaz galdetzean lurraldea izan zen aukera

hobetsía, 12 . koadroan ikus dezakeaunez .` - Are argiaaoa da

12 . koadroa . Euskalduntasuna erabakitzeko elementuak

Lurraldea bakarrík %36,9
Lurraidea .eta elementu primordial ,bat 14,1
Lurraldea eta elementu:primordial bi edo aehiago 17,4
Elementu primordialak bakarrik

	

19,3

{Linz, 198.5 :22?) . (1979ab . .egi-niko i nk.e s .ten arabera)

oraíndik 13 . koadroa, zeinean lurraldetasunaren aukera hobetsiagoa

bait da EAEan euskal nazio nortasuna onartzen dutenen artean . Datu

hauek Galizian eta Katalunian egin zen inkestarekin aidera

ditzakequ . baita Nafarroa eta Iparralderako eskiintzen dirern datu

', Orduko alderdi nazionalistei begiratuta, EAJ barruan naqusi ziren elementu primordialen
aldeko eritziak eta alderantziz HB eta EE 4 (Linz, 1985:223-224) .



batzurekin ere .' Z Jartzen ziren hiru baldintzei begiratuz hauxe

ondoriozta daiteke

13 . koadroa . Euskalduntasuna erabekitzeko elementuak

nazio nortasunaren arabera

¡ Euskal Herrian bizi Euskaraz :hitz :Familia : bertákoa :
1

yaz o

	

b:a%3:n*zax i

	

eta lap egitea

	

egitea

	

izatea

ncrtasuna

Es.painiarra

	

51.,6

	

%23,3

	

%76,4

Espainiarraaoa :eus- .

:kalduna baino

	

70 8

	

23,9

	

65,7

Esp.aini .arra bezain .
euskalduna

	

68,0

	

32,2

	

68,6

Euskal.dunagoa es-
.painiarr.a baino

	

74,7 .

	

38,8

	

6.9,1

Euskalduná : :

	

79,8

	

28,3

	

41,2

Orota.r.a

	

69,2

	

30,4

	

.60,7

(Linz, 1986 :3:2 :; R Gunther eta :beste :ba.t .z.uren a.zterketa .b.atetik :harturik)

. Hizkuntza : Hecto Euskal Herri osoan inportantziarik gutxien

daukana da, Katalunian bezala . Galizian eta Iparraldean, ostera,

askoz onartuaaoa da . EAEko datuetaik deigarria da ikustea espainiar

huts eta euskaldun huts sentitzen direnek antzera pentsatzen dutela

baldintza honetaz, tartekoak inportantzia gehiago emate nn diotela .

. Familia bertakoa izatea : nahiko onartua EAEan eta gutxiago

Nafarroan . Iparraldean, berriz, inportantzia handiagoa dauka . Baina

Katalunian eta Galizian aukera hobetsiak dira .

418

' 2 Nafarroa eta Iparralderako beste galdetegi batzu erabiltzen dira, guztiz alderagarriak

ez direnak ( ik. Linz, 1986 :378 eta 414) .
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Bertan bizi eta lan eqitea : Hego Euskal Herri osoan lehen

aukera da . Ez, ordea, Iparraldean, Katalunian edo Galizian, non

beste arrazoiak bait dira naqusi . EAEko datuei so eqinik, kuriosoa

da ikustea euskaldun huts sentitzen direnak direla portzentaiarik

altuena eskeintzen dutenak, ondoren "euskaldunagoak espainiarrak

baino" sentitzen direnak doazela . Portzentaiarik baxuena, ostera,

espainiar huts sentitzen direnek ematen dute .

Ondorio bezala, hiruqarren aukera hau landuaqoa eta

konszienteagoa dela esan daiteke, beste biak espontaneoagoak

(primordialagoak, Linz-en terminoan) direlarik :

"Es evidente que los que no tienen simpatía por el nacionalismo ni por la
autonomía, ven el ser vasco como una característica primordial, como
probablemente lo veían los nacionalistas vascos en el pasado . En cambio, el
nacionalismo independentista moderno ignora o infravalora lo primordial Para
subrayar la base territorial haciendo 'vasco' a los que viven y trabajan en el
País Vasco" (Linz, 1986 :35) .

Gaur equneko problematika eta nazionalismoaren erantzuna

Nazionalismoak osotasun bakar eta errepíkaezin bezala ulertzen

du nazioaren lurraldea, koloreztaturiko mapetan leaez, zeintzuetan

estatu bakoitzarí kolore bakarra bait dagokio . Baina bere barruan

lurralde eta pertsona desberdinak zabaltzen dira, arazoak

olanteatzen dizkiotenak hasiera bateko planteamentu teorikoari,

erre ibindikatzen den lurralde batasuna zailduz . Interes desberdinen

arabera, posible da batasun politikoa ezin erreibindikatzea

praktikan, teorian egin arren . Nazionalismo quztiei dagokien

hedapen mailakatze desberdina lan militanteaz ezabatu nahi izaten

da edo, behinik behín, desberdintasunak diskurtsu politikoan

integratu . Horrela gertazen da, dudarik ez, Euskal Herrian, non

hedapen maila desberdinak ezaqutzen bait ditu nazionalismoak (ik .
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7 . mapa) . Bere espazioa zabaldu nahiz, tratu berezia ematen zaie

erdigunea ez diren lurraldeei, aipamen ugari eta berezíak eginaz

agiri eta aldarrikapenetan, edo kongresuak, manifestazioak edo

bestelako ekitaldiak eramanaz leku hauetara . Horrela ulertzen da

ere EAEko hiriburua Gasteizen iartzea (Bilbo eta Donostiaren arteko

lehia ekidinaz, gainera) edo Hego Euskal Herriko autonomia posible

baterako Iruñea erreibindikatzea (Erresuma zaharraren hiriburua

qoqoraraziz, baina hedapen estrategia bezala ere erabilita) . Baina

saio hauez gain, herrialdeek daukaten nortasun propio sakona hartu

behar duqu kontutan . Aranak hain zuhur ulertu zuen problematikak

arazoak ekarri ditu gerora baterakortasuna inposatu nahi izan

denean . Horixe gertatu zitzaion Euzko Abertzale Ekintza alderdiari

gerra aurrean, azken kongresuan, 1936an, herrialdeen dinamika

berezia onartu behar izan zuelarik . Baina berrikiaqo ere, horixe

gertatu da gaur equn Euskal Herriaren erdiqune sinbolikoa osatzen

duten Bizkaia eta Gipuzkoaren gainerako herrialdeekin : Araban

"arabartasuna" sortzen da (edo bersortzen da, hobeto esanda) ;

Nafarroan nabaria da "nafartasunaren" indarra ; Iparraldean dinamika

propioa erreibindikatzen da . Guzti hau dela eta, mugimendu

nazionalistak jokaera diferenteak erabili beharko ditu egoera

desberdin hauei aurre egiteko, erreibindikazioak bigunduz hedapen

gutxiko tokietan . Leku hauetan lurralde arqudioa erabiliagoa izango

da, sendoagoen ezean . Maila sentimentala lantzen da, qenioenez,

baina praktika hau ez da arazoetatik ere libratzen, zeren

integratze nahiak eskatzen duen dinamika "biqunarí" planteamentu

erradikalagoen dinamika "gogorra" kontrajartzen zaio . Agerian

geratzen da tirabira hau euskararen arazoan, beronen berreskuratze

plangintzak neurri tinkoak eskatzen ditu eta (ik . 4 .2 .3 .) . Talde

sozial hauek militantzia konprometatuagoa eskatzen dute, beraz .
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Aipatu dugun problematika honen aurrean eta sor daitezkeen

tirabiretatik urrundu nahiz, nazionalismoaren barruan beste

korronte edo modalitate bat sortzen ari da azken urteotan, 1980ko

hamarkadatik aurrera, hain zuzen ere . Nazionalismo berri honetan

jarraitu egiten da 60ko hamarkadan hasitako

osotasunera eramanaz : elementu primordialak guztiz galtzen dira eta

pertsona printzipioa onartzen da . Nazionalismo berriak pertsonaren

erabakitzeko askatasunean konfidatzen du ; aholkuak eman ditzake,

baina ez araurik inposatu . Nazio-estatuak eta aurreko

nazioralismoak eskatzen zuten lurralde printzipioa ez da orain

eqoki ikusten, gizakiarengan presioa edo koerzioa eragiten

dutelako .

Bigarrern joera hau ederto egokitzen zaio ardura ekonomizista

handiagoak dituen nazionalismoari, arlo horretan zentratuz

biztanleriaren arreta eta ez gatazkatsuagoa den kulturan, zeina

maila pertsonalean geratzen bait da . Geroago ikusiko dugunez,

Europa Berrirako projektuarekin bat dator, pertsona printzipioa

askoz hobeto egokitzen bait da espazio handiak biltzen dituzten

herrialde kulturaniztunetara, interes desberdin guztiak zaindu

daitezkeelarik teorian . Arazoa da interes hauek momentuko egoera

iraunaraztera jotzen dutela, berreskuratze prozesua zailduz kultura

minorizatuei . Bestalde, eta beste nazionalismo motan bezala, hemen

ere beharrezkoa da estaldura ideoloqikoa (kontrako irudia aurkeztu

nahi bada ere) lantzea, projektuarekiko sostenqua lortzeko eta

arazo posibleak naturaltzat edo ekidinezintzat presentatu ahal

izateko .

aldaketa, bere

Beraz, bi nazionalismo mota agertzen dira gaur egun Euskal

Herrian, biak lurraldetasunean oinarriturik, baina berriena
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pertsona printzipioari atxikituz metodologia qisa . Era honetan,

nazíonalismoaren bilakaera argi bat eman dela ikusten da,

lurraldeak zerikusi handia eduki duelarik (ik . 6 . eta 7 . irudiak) :

6 . irudia . Lurraldeá n zionálismoaren izáer ren bilákáerán (1960)

metoaoioçia

I kultur mallan

I

	

PERTSONA
PRINTZIPIOA

loto ..*a '

naousia

	

ELEMENTU

HASIERAKO I
LURRALDE

	

¡NAZIONALISMOA
PRINTZIPIOA

i

PRIMORDIALAK

	

LURRALDETASUNA

I LURRALDE
'NAZIONALISMOA

7 . irudia . Lurraldednazionalismoaren

izaeraren bilak_áerán (gaur equn)_

lotura

nacusia

	

ELEMENTU
metodoloçia

	

PRIMORDIALAK

	

LURRALDETASUNA
1 kuitur mallan

HASIERAKO
LURRALDE

	

NAZIONALISMOA'
PRINTZIPIOA

PERTSONA
PRINTZIPIOA

LURRALDE
NAZIONALISMOA'

PERTSONA
INAZIONALISMOA'

. Lotura nactusia : "Hasierako nazionalismoa" izendatzen duqun

motan elementu primordialak dira naqusi (arraza, hizkuntza,

Historia, ohiturak . .), baina 1960ko hamarkadatik aurrera sortzen
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den nazionalismo berrian ("lurralde-nazionalismoa") galtzen hasten

da lotura hau, lurraldetasunerantza abiatuz . Muaimendu hau

agiriagoa egingo da denborarekin, elementu primordialekiko lotura

guztiz aaldu gabe, baina 1980ko hamarkadatik aurrera sortzen ari

den nazionalismo berria ("pertsona-nazionalismoa" deituko duciuna)

guztiz aldentzen da elementu primordial etatik, lurraldetasunean

sartzeko bete-betean .

. Metodologia kultur mailan : Hasierako nazionalismoa lurralde

printzipioari atxikitzen zaio, nazio estatuek eain duten bezala .

Lurralde-nazionalismoak ez du honetan berrikuntzarik eaiten, baina

denborarekin eta egoerak beharturik pertsona printzipioa aehiaao

onartzera pasatu da, nahiz eta lurralde printzipioa izan oraindik

naausi aide handiz . Pertsona-nazionalismoan, ostera, guztiz

apurtzen da príntzipio horrekin, pertsonaren erabaki ahalmena

gainetik jarriz . Azken mota honetan, Euskal Herriak maila bereko

kultura bat baino gehiago daukala onartzen da, aizakiak erabaki

behar duelarik zeini eutsi, denak errespetaaarriak direlarik .

."Gu-Besteak" diferentziazioa : aurrekoen ondorioz, azken

ezauaarri hau ere bilakatu da azken urteotan . Aranak diferentziazio

eremu zabala hartzen zuen, pertsonan oinarritua, euskalduntasuna

arrazan bait zetzen berarentzat . Hortaz, konfrontazioa euskaldun-

espainiarren arrean planteatzen da, Euskal Herrian bertan ere eman

daitekeelarik . Lurralde-nazionalismoak, ostera, buelta osoa ematen

dio planteamentuari : euskalduntasuna Euskal Herri osoko

biztanleriari zabaltzen zaio eta, beraz, konfrontazioa lurralde

mailan emango da, Euskadi-Espainian, aleqia . Ñabardura bat egin

daiteke hemen, konfrontazioa Euskadi-Madrileko gobernua delarik,

espainiarrak atera araziz liskarretik . Pertsona-nazionalismoan,

azkenik, urtu eaiten da konfrontazioa, lehia mantendu arren
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(Iparraiderako berdin eqin genezake Frantzia eta Paris jarriz

ordean) .

Azken nazionalismo mota hau ezaugarri inportante bat aaltzen

ari da, nazionalismoari indar berezia ematen izan diona orain arte :

"defentsa" kontzeptua . Izan ere, nazionalismoa kanpoko eraso baten

kontrako defentsa modura ulertzen da, aurre egiteko batasuna

aldarrikatzen delarik . Bertatik hain berezkoa zaion sentimentua

sortzen da . Ekonomizistagoa den nazionalismo berri honetan, ostera,

zailaaoa izanao da lotura hori lortzea, aiderdi politiko klasikoen

jokaera hartuz . Beraz, lurraldetasunak "hoztu" egiten du nazio

sentimentua ; are gehiaqo pertsona printzipioa aplikatzen zaionean

metodologia gisa . Nazionalitatea hiritartasunarekin parekatzera

heltzen da, 3 kultur diferentzietaz libraturik . Apurtu ecgiten da

horrela tradizio alemanak ekarritako kulturaren naqusitasunarekin .

Kultura eta lurraldea bat direnean ez daqo arazorik, nazio

sentimentua eta hiritartasuna bat ere izango dírelarik, baina,

Euskal Herrian bezala, lurraldeak kultura bat baino gehiaqo biltzen

dituenean kultura naqusiaren aide joko du kontzepzio honek, ez bait

da kultura minorizatuaren aldeko nazio sentimentu orokorrik

sortuko, naziotasuna kultura quztietakoei onartu bait zaie

aurretik . Nazionalismoak eskiin lezakeen garra galtzen da .

Ikusten denez, orain arte nazionalismo motetaz mintzatu gara,

aiderdi konkreturik aipatu gabe . Atalaren hasieran esan duqunez,

zaila da nazionalismoari dagozkion desberdintasunak nabaritzea

aiderdi nazionalisten artean, jarrera pertsonalen barietateak ezina

ra Sarrailh de Ihartzak (1979 :XIII ta hur.) honetaz ohartarazten diqu, beste aide batetik
Erdi Aroko nazio kontzeptura eran, ango gintuzkeena, zeina lurralde bateko biztanle quztiek osatzen
bait zuten, nahiz eta kultur diferenteetakoak izan .



eqiten bait du zehaztapena . Jarrera homogeneizaturik ez daqo,

hortaz . Hala ere, eta seinale gisa, pertsona-nazionalismoa

EE/EUEren inqurutik sortu dela esan dezakequ, baina euren jokaera

oro ezin da kontzepzio honetan sartu . Azken qaraian EAJko buruen

artean horrelako formulazioak egiten saiatu dira . Haatik, alderdi

honetan ez dago kontzepzio hori barneraturik . Zutik-ek

proposaturiko bidea ere hemendik abia liteke, azkenik . Beste

alderdietan, berriz, lurralde-nazionalismoa nagusitzen dela esan

dezakequ, gorabeherak izan aryen . Baina ostera ere diogu egokiagoa

iruditzen zaiqula korronteetaz orokorrean hitz egitea, alderdien

konplexutasunean sartu barik .

Helburuetaz ere ez duqu ezer esan, alde batetik, hurrengo

puntu bio,tan jorratuko duqulako gaia, baina bestetik, bilakaerarik

ez delako eman arlo honetan . Euskal nazionalismoan joera

autonomizale eta independentzizaleak hasiera-hasieratik aqertu

ziren eta horrela iraun dute bere bilakaeran zehar, gorabeherak

izanda ere . Autonomien qaia albo batera utzita (teorian pausu

taktikoa delako ) gaur equn helburu estrateqikoak nola formulatzen

diren aztertuko duqu, hortaz .

4 .4 .2 . INDEPENDENTZIA

Historikoki nazionalismoa independentziarekin batzen izan da

Euskal Herrian, nahiz eta praktikan tarteko pausuak nagusitu . Baina

azken helburu bezala, gutxienez, presente egon da beti . Mende

hasierako erradikaltasuna 1910eko hamarkadako giro autonomizaleak

isilduarazí zuen, beronen porrotak berpiztu egin zuelarik . 1930eko

hamarkadako bultzapen autonomizaleak bigarren mailan utzi zuen

425
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berriro, baina gerra garaian eta gerraostean bizkortu egin zen .

Hurrengo urteotan areagotu egin zen independentzi nahia,

horretarako hiru arrazoi daudelarik :

. frankismoak nazio arazoari beste irtenbiderik ez emateak

(autonomia, adibidez) erreibindikazioen erradikalizazioa erakarri

zuen, frankismoaren kontrako burruka "dena ala ezer ez" bihurtuz .

. EAJk eragin qutxi gordetzen zuen frankismoaren amaieran eta

kontserbatzen zuena ezin zuen erdibideko alternatiba baten aide

erabili, independentzia bezain lortuezina suertatzen zen eta .

. Errepublikan autonomiaren alternatiba defendatu zuten beste

alderdiek oso eragin gutxi ere kontserbatzen zuten frankismoaren

bukaeran eta nazio arazoa ez zen, gainera, inportanteena, lehenengo

demokrazia lortu behar zen eta .

Horrela, 70eko hamarkadan ematen den eragite politikoak

independentzi sentimentuaren gorakada ere ekarri zuen . Hala ere,

gorakada nabari hau ondo ulertzeko herrialde bakoitzaren abiapuntua

hartu behar duqu kontutan, zeren Bizkai eta Gipuzkoa aldean igoera

horrek populazioaren zati handi batera hedatzea suposatu bazuen,

beste herrialdeetan, oro har, gutxiengo batena izaten segitu zuen,

gorantza joan arren .

Independentzi nahia eta alderdien jarrerak

Begira dezagun urte hauetan eginiko inkesta batzuren ondorioa

diferentzia hauetaz konturatzeko (ik . 14 . koadroa) . Hego Euskal

Herrian nabaria da EAEan daukan indarra, hurrengo urteotan kopuru

horren ingurvan mantendu delarik (1/3 bat aidera) . Nafarroan

azpimarratu behar den lehen datua erantzuten ez dutenena da, heren
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bat, emaitzen garrantzia beheratuz . 74 Haatik, Nafarroa oso zabala

da honelako gai bati buruzko eritzia bere osotasunean bakarrik

emateko . Merinaldeka harturiko datuak aztertuez gero,

Iparralde/Hegoalde polarizazioaz jabetzen gara, itxaron zitekeenez .

Heterogeneitate eta polarizazio horiek dira, hain zuzen ere,
~hLinz-ek ateratzen duen ondorio nacgusia .'~ Iparralde~z ez daukaqu

pareka daitekeen daturik, baina beste inkesta batetik %51

zentralista, %34 autonomizale eta %12 federaziozalea dela

ondorioztatzen da (Linz, 1986 :441) .

14 . koadroa. Independentzi . . náhia. Hego. Euskal,Herrian

EAE

	

NAFARROA

Gogo handia

	

%12

	

%36%21,% 8

	

:
Nahiko gogo

	

24

	

13
Nahiko gogo autxi

	

15

	

8
Oso aoao autxi

	

12 .) %41

	

9

	

%41Ez du bat ere nahi

	

29

	

32
Ez du erantzuten

	

7

	

31

(ITURRIA : Linz :(1986 :138 eta 436) (1979ko datuak)

Datuotatik beste ondorio bat atera daíteke, hots, alderdi

nazionalistetako bozemaile oro ez dagoela independentziaren aide,

iakina bait da autonomia ez dela bitarte bat mundu quztiarentzat .

'" Heaoaldeaz ere eta 1977-1983 urteak azterturik, Llera-k 1/5 baten kalkulatzen du

inderendentzi nahia (%22, zehatzean) ; berdin estatu federala eraikitzeko nahia eta 1/3 baten
oraingo autonomi ereduari atxikitzeko gogoa (1985-a) .

"Gogo handia" Iruñeko merinaldean da indartsuena (%15, eta %11 híriburuan), baina
besteetan %5etik %ara jaisten da (Tafalïakoan azken hau, "nahiko gogo" aukera hobesten da eta) .

"Nahiko gogo" aukera Iruñeko merinaldean ere da indartsuena, %19 . Ondoren Tafallakoa dator, %12,

clero Lizarrakoa, %9 eta Agoizekoa eta Tuterakoak azkenik, %3rekin . Bat ere gogorik ez dutenen

artean . Tuterako merinaldean aaertzen da portzentaiarik altuena : %45 ; gero Tafallakoan : %37 ;

Lizarrakoan: %35; Agoizekoan : %30 eta, baxuena, Iruñekoan : %29 (Linz, 1986:441) .
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1977-1983 urteak oinarritzat harturik, HBko bozemaileen artean %78

independentziaren aide zegoen ; %26 EEkoen artean eta %24 EAJkoen

artean .' 6 Urte hauetako datuak, bestalde, mantendu egin dira

hurrengo urteotan eginiko inkestetan (EEko salbuespenarekin, jaitsi

egin dira eta) .

Guzti honek arazo latza planteatzen die alderdi nazionalistei

eta bereziago independentziaren aldeko apostu garbia egiten

dutenei . Izan ere, nazionalismoen nahia lurralde subiranotasuna

lortzea da, baina erreibindikaturiko lurralde osoarena eta ez zati

batena . Hori dela eta, sarritan berarentzat exijitzen den eskubidea

(autodeterminazioa edo bereizteko eskubidea) ukatu egiten dio bere

pean sor daitekeen nazionalismoari .'' Adibide argi eta ugari ikusi

ahal izan dituqu oraintsu, Erteuropan eta Ekieuropan . Sonatuena,

agian, Serviakoa izan da, Kroaziari serviar qutxiengoen

subiranotasuna eftijitzen zion bitartean, bere barruko qutxiengoei

(Kosovoko albaniarrak adierazgarrienak) ukatzen zien eta .' 8

76 Azken alderdi bi hauetan nahiago dira oraingo autoncmia (%42, EAJko bozemaileen artean)
edo federalizazioa (%47 EEkoen artean) (datu quztietarako, LLera, 1985-a) . Linz-ek ere aztertzen
du puntu hau baina 1979rako aurkezten dituen datuak askoz altuagoak dira hiru alderdiotan, nahiko
sarri egin diren beste inkestetan frogatu ez direnak (ik . Linz, 1986 :590) .

" Era honetara, autodeterminazio eskubidea benetan unibertsala den, edo izan behar duen,
zalantzan iartzen da. Hasiera batez, erantzun egokia baietza dela badirudi, ezetzaren aldeko
argudioak ere airtzakotzat hartzekoak dira, horien artean gutxiengo berriak etengabe sortzearen
arazoa dagoela (ik. de Blas, 1984:73-74) . Autodeterminazio eskubidearen kontrako argudioa
qutxiengo notentzialaren interesak bermatzea izan daiteke, nahiz eta, paradoxikoki, eskubide hori
eskatzen duenaren interesak ahaztu . Arazoa konplexua dela begí bistan dago .

' b Adibide aehiago daude noski, SESB zaharreko errepublika bakoitzean aurki daitezkeelarik .
Beste aide batetik, historikoki ere berdin pasatu da. Erteuropan I . Mundu Gerra ostean sortu
ziren estatu berri batzuk autodeterminazioaren bidez lortu zuten, baina gero ez zieten onartu
eskubide bera beren lurraldeen barrean geratu ziren nazio qutxiengoei (honetaz, ík. de Blas,
1984:58-62) .
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Euskal Herrian arazo hori ere agertzen da, nahiz eta momentuz

kritikoa izan ez, alderdiek zuhurtziaz jokatzen dute eta .

Nazionalismoaren hedapen desberdinari buruz aztertutakoagatik (ik .

7 . mapa) , arazo hori Nafarroa eta Iparraldean eman daitekeela

ikusten da, Arabako Hegoaldea ere kontutan hartuz . Dena den, argi

daqo Iparraldearen arazoa txikiagoa dela, beste estatu baten

barruan egonik zailagoa egiten bait da bateratze posibilitatea .

Edozein modutan ere, Iparraldeko eritzia Heqoaldearekin batzearen

kontrakoa zen 70eko hamarkadaren amaieran . 79 Nafarroako arazoa

larriagoa da, 70 eko hamarkadatik hona nahikoa tirabira sortu du

eta . Esan crabe doa, arazoa larriagoa dela Nafarroa barruan dauden

eritzi kontrajarriengatik . "Nafartasuna" erreibindikatzen duen UPN

alderdiaren sorrera eta bere arrakasta nabaria arazoaren

adierazpide argia dira . Hala ere, 1977-1982 tarteko tirabirak

leunduz joan dira denborarekin, "nafarzale" eta euskal

nazionalisten jarrerak baretu egin direlarik (Nafarroako PSOErenak,

aldiz, erradikalagoak bihurtu diren bitartean) .

Nazio arazoen aldakortasuna ondoriozta dezakegu esandakotik,

irtenbidea bilatzeko zuhurtasuna beharrezkoa delarik, Euskal

Herrian oso lurralde nazionalistak, nah iko nazionalistak eta bat

ere nazionalistak ez direnak biltzen bait dira . Errealitate hauek

ahantzi editen dira batzutan, edo ahantziarena egin beste

zenbaitetan, praktika politikoen arabera, azken hau

nazionalismoarekin lotu-loturik doala berriz ere erakutsiz . Adibide

bat 1991ko Irailean aurkeztu ziren independentziaren aldeko

mozioetan kausi dezakegu . HBk eta EAk independentzia eskatzen

%53ak ez zuen nahi eta %8ak bai, %llk "nahiko" desiratzen zuelarik . Hegoaldean, berriz,
%12ak Iparraldearekin batera nahi zuen eta %24ak "nahiko" desiratzen zuen, %29 kontra egonik (ik.
Linz, 1986:382) .
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zuten, baina ezer zehaztu gabe ; zein lurralderentzako eskatzen zen

argitu gabe . Mozioek, beraz, independentziaren aldeko giroa

zuzpertzeko baiio zuten gehien bat . Haatik, EAJren interesa ez da

giro hori zuzpertzea eta irrespontsabilitatean ez erortzeko

aholkatu zien, Nafarroako egoeraz ohartaraziz, adibidez . Bere

edukian kritika bidezkoa izatetik aparte, EAJren jarreraren

arrazoia ez zetzan hor bakarrik, baizik eta PSOErekin eginiko itun

politikoetan ere . Kasu auztietan jokaera politikoak jokaera

praktikoa markatu zuen .

Zein da, orduan, independentziari buruzko jarrera euskal

alderdi nazionalisten artean ? . Atal honen hasieran azalduriko

jarreretatik somatu ahal bada ere, 8Q EA, EB, EMA, HB eta Zuti1 ek

índependentziaren aide daudela esaten dute, argi eta garbi .

Besteek, berriz, edo ez dute aipatzen edo lortuezina dela diote,

beste alternatiba batzu eskiiniz . EA euskal estatu

independientearen alde dago, bere lorpena Herrien Europa eraiki

aurretik gauzatu beharko dela eta ez ondoren . EAJren araudioa

uxatzen du era honetara, azken honek kontrako bidea proposatzen du

eta . Izan ere, azken urteotan eman den aidaketarik handienetakoa

EAJk independentzia lortuezina dela esatea izan da . Lehenago mezu

i-iun, "bikoitz" edo kontrajarriak botatzen baziren, azken garai

honetan índependentziaren ezintasunaz mintzatzen dira, eritzia

gorpuztu nahiean . Europako itxaropena, bestalde, ez dute epe labur

edo ertainean jartzen, bítartean espainiar eta frantziar estatuei

loturik iraun beharko delarik . 8 1

` Jarrera hau lehen aipatu dugun

eu Ik. 4.1.2 . eta 6 . oharra erabili ditugun dokumentuetarako .

&` Adierazpenok in E.gin (1989-12-31, 12 . or .) .



1991ko Irailean egin ziren mozioetan azaldu zen .
811

` Dena den,
ialderdi honek daukan tradizioak sinisgarritasun berezia ematen dio .

Bere barruan dauden independentzizale "argiek" (1/5 omen), horrela,

lasai segi dezakete alderdiari loturik . Arlo honetan,

sinisgarritasun gutxiago daukate EE eta EUEk, beraien iharduera

helburu hori ezabatzera abiatu bait da, bestalde . Banaketa aurretik

eta ondoren, independentzia helburu anakroniko eta zaharkitutzat

jotzen da, gaurkotasunik ez daukana, nazio-estatua krisian bait

dago . Europa berriak ez du mugen beharrik edukiko, lurraldetasunak

garrantzia galduko duelarik, pertsonen autodeterminazioaren

alde . 8 Oraingo bideari jarraikiz (Estatutuak) errejio ekonomikoen

aukera profitatu behar da Europan leku bat egiteko .

Sozialki erradikalagoak diren alderdiak, beste aldetik,

independentzizaleak dira denak . EB eta EPIAren adierazpenak gai

horrek Iparraldean oraindik behar dituen zuhurtasunak eta arretak

markaturik datoz, departamentu bakarraren erreibindikazioa

erabiliaaoa delarik . Alderantziz, Hegoaldean behin eta berriz

jotzen den gaia da, azken urte hauetan batik bat . HBren apostua

argia da independentziaren aide, euskal kulturaren berpizkunderako

nahitanahiezko pausua delarik, baina ekidinezina den integrazio

ekonomikoan ahalik eta jarrerarik indartsuena lortu ahal izateko

ere .
8
' Zutik~en jarrera, ostera, matizatuagoa da . Independentzia

beharrezkotzat jotzen da Euskal Herriak ezagutu duengatazkari

amaiera emateko, baina estatu klasikoa ezin da izan irtenbidea .
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as Beste arrazoiak egon aryen, kuriosoa da jakitea EAJ/EA/EEren gobernua apurtzeko zioa
independentziaren gaia izan zens, EAJ eta EE kontra zeudelarik .

il Ik. Kepa Aulestiaren idatzia (in Eçtin, 1989-12-31 . 14 or.) eta Mario Onaindiaren
adierazpenak (atal honetako 9. oharra) .

84 Ik . ere 1991ko Aberri EcRmerako HBk ateratako aairia .
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Estatua, aitzitik, ahalik eta makalena izatea nahi dute,

konfederalizazioa hobetsiz .

Jarrera guzti hauek bigarren maila baten egon ziren 80ko

hamarkadaren lehen urteotan, baina Ekialdeko eta Ertaldeko Europan

ezagutu diren aldaketek berpiztu egin dute gaia, jarrerak zehaztu

egin behar izan direlarik . Prozesu hauek era askotara ulertu dira,

noski . Bat ere eraainik ez zutela zioten arqudioetatik, egoera

parekagarriak zirela ziotenera . Azken hau, ordea, gutxik defendatu

dute, ezen kasu hauetan eman diren baldintza bereziak ez dira

Mendebaleko Europan momentuz agertzen . Azpimarratzekoa da, SESB

dekadentzian zegoen inperioa zela eta Jugoslavia gerora sendotu ez

den behinbehineko irtenbide bat izan zela . Honekin batera,

nazioarte mailan inportanteagoa izan da geopolitikoki sovietar

blokea ahultzeko zeukan eragina . Nazioarte maila honen garrantziaz

jabetzeko, oso argitzailea izan da EEBB eta EKren jarrera aldaketa

prozesu hauekiko . Independentziarako eskubidea aldarrikatzen bazen

hasiera baten, sovietar blokeak porrot egiten zuela ikustean

prbzesu independentzizale hauen kontra jarrí ziren, sovietar blokea

ez zedin leher . Abagaduneak, beraz, erabateko inportantzia edukí

du . Horregatik bakarrik, egoerak ez dira parekagarriak . Hala ere,

ezin da ukatu aldaketa hauek eragin nabaria eduki duteník

Mendebaldean, gaia agirira ateratzea lortu bait dute, zeren

gogoratzekoa da efektu kateatua oso inportantea izaten dela

honelako qaietan eta estatu komunitatea horren beldur izaten

dela . 8

	

Beraz, egoerak arazo berean oinarritzen dira eta

e+ Efektu kateatuen adibideak ugari dira maila eta denbora quztietan : asaldapen sozialak,

ideia politikoen garaipena . . . Nazionalismoari loturik, gogora dezagun XIX. mende amaieran eta

XX.aren hasieran jazotako Europako hiru inperio handien apurketa, hau da, errusiarra,

austriar-hunaariarra eta otomana . II. Mundu Gerra osteko deskolonizazio prozesua horrela ulertu

behar da, hogei bat urtetan luzatu zena .
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nolabaiteko efektua beti egoten da . Inportanteena, agian, da

estatuek izkutaturik mantendu nahi izaten duten gaia berez irteten

dela azalera, "agenda kontrola" deiturikoarekin 86 apurtuz,

zeinaren arabera boterea daukanak komeni zaionean plazaratzen bait

ditu gaiak, komeni ez bazaio guztíz ostenduta geldi daitezkeelarik .

Horixe da, orduan, apurtu dena, jarrerak argitu behar izan

direlarik . Estatuaren jokaera baretzearena izaten da, denbora

galduz, arreta desbideratuz, beste irtenbideak proposatuz . . . Horren

aurrean, mugimendu nazionalistaren dinamismoak eta jarrerak

markatuko dute arazoaren bilakaera, estatuko gobernuarekiko loturaG,

ajente ekoncmikoen jarrerak, oinarrien presioak, gidari politikoen

maniobrabilitateak eta abarrek mugimendua betera edo bestera

eramango dutelarik .

Esan dugunez, Euskal Herrian aktibitate politiko intentsoa

eman zen prozesu hauek indartu zirenean, jarrera diferenteak

defendatuz . 199©eko Otsailean autodeterminazioari buruzko debatea

egin zen Euskal Legebiltzarrean, EA/EAJ/EEren mozio bat onartu

zelarik, zeinean onartu bai, baina ez aplikatzeko erabakia hartzen

bait zen, HBk bere aplikapena eskatuz . Gaia areagotu egin zen

1991ko Irailean, HBk eta EAk independentziaren aldeko mozioak

aurkeztu zituztenean udalerrietan, EAJk arduragabekeria leporatzen

zien bitartean (gorago ikusi dugunez) eta EEk Estatutuaren aldeko

apostua egiten zuelarik . Oro har, egia da presentaturiko mozioak

aldarrikapen hutsa zirena, baina, halaber, egia da alderdi guzti

hauek baietza eman izan baliete mozioei lurrikara bezalako efektua

edukiko zukeela bizitza politikoan . Estatu eta estrategia

arrazoiek, ordea, ez zuten pausua ematea aholkatu eta giroa epeldu

11 Ik . Paddison (1983) eta Taylor (1986), besteak beste .
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egin zen . Hala ere, inportanteena gaia berplanteatu dela izan da,

bere bideragarritasun edo ezintasunaz berriz hitz egiten delarik .

Independentziaren bideragarritasunaz

Gai honetaz ez da gehiegi eztabaidatzen eta askotan eritzi

orokorregiak botatzen dira, diskurtsu politikoaren beste argudio

edo puntu bat balitz bezala . Independentziaren aide edo kontra

egotea jarrera politikoen osagarri bat izaten da sarritan, hurbil

ikusten ez denez zehaztu gabe geratzen dena . Jarrera politiko huts

hauetatik at joanaz, begira dezagun zer problematika eskiintzen

duen .

Nazio txikien arazoa albo batera utzirik (ik . 4 .3 .2 .), ekonomi

mallan zentratzen da eztabaidaren ardatzetako bat . Kasu askotan

independentzia etorkizun ekonomiko zoriontsuago baterako ailtzarri

bezala presentatzen izan bada, Euskal Herrian ez dago hain

hedaturik eritzi hori, alderantzizkoa baizik, egoera ekonomikoa

txarragotu egingo zela uste bait da . 8 ' Eritzi hori, bestalde,

estatuak eta alderdi batzuk (EAJ eta EE barne) indartzen dute,

zeintzuentzat gaur eguneko interdependent zia ekonomikoak ezina

egingo bait luke independentzia bideragarri bat . 8 Guzti horri

Ai Er tzi arrunt hau inkesten ondorioetara ere txertatzen zen 1979an, HBko bozemaileek
kontrakoa pentsatu arren (ik. Linz, 1986:160 ta hur .) .

AA Hala ere, independentzi prozesuen porrot ekonaniko ziurra esperientzia askok ezeztatzen
dute. Gaur eguneko prozesuen artean ere, kontrako eritziak azaltzen dira. Kebeken eginiko
azterketa batzuk, adibidez, ekonomikoki projektu bideragarria izan daitekeela diote, hasiera
gogorra izan arren, itun eta harreman berriak egin beharko lirateke eta (ik. Euskaldunon

Equnkaria, 1991-6-11, 18 . or.) . Euskal Herrirako ere, Bakaikoa (1990) eta Ibarzabala (1991) baikor

aqertzen dira, porrot ekonanikoa ez delarik derrigorrez eman behar, alderantziz, apika . Hau
frogatzeko, Bakaikoaren ustez, kontutan hartu behar da multinazionalei berdin zaiela, E(n

sea tuez gero batez ere. Arazoa letorke nolabaiteko sozialismorantza abiatuko balitz edo zerga
bereziak jarriko balira, ez bestela. Abantailen artean, ostera, lortuko litzatekeen egonkortasun
soziala aipatu behar da, inbertsioen gorakada posibilitatuko lukeena .
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loturik azken urteotako krisi ekonomikoa doa, eragin negatiboa

daukana independentziarako gogoan, Euskal Herrian independentzia

askapen kultural eta psikologiko bezala ulertzen dela frogatuz eta

ez projektu ekonomiko bezala, independentzizale agertzen den jendea

prest dagoelarik efektu negatibo hori jasatera helburu kulturalaren

onerako bada . Hala ere, jakina, arrisku ekonomiko hori oso era

desberdinez biziko lukete klase sozial diferenteek eta kontutan

hartu behar da berauen pisu sozial desberdina . Langileriaren

banaketak eta beste sektore batzuren ahuleziak beharrezkoa egingo

lukete burgesiaren oneritzia horrelako prozesu bat aurrera

eramateko . Alabaina, burgesiaren interesa ez omen da aukera

horretatik pasatzen, ikusiko dugunez .

Nazionalismoaren interesa anitza dela gogoratu behar dugu

lehenik, burgesia nazionalistaren helburuak ere ekonomikoak,

politikoak eta soziokulturalak izango direlarik . Interes

ekonomikoa, bestalde, ez da beti "zerbait irabazteko aukera" bezala
a
n
TZCK O

ulertu behar . Aitzitik, askotan "zerbait aukera" modura

aurkezten da, aukera hori ekiditea delarik helburua . Hau da, nazio

arazoaren konoonketa interes ekonomikoaren (orokorra edo

pertsonala) kaltean etor daiteke . Tesitura horretan egonda, nazio

arazoari konponketa "bigunagoa" bilatuko zaio "arrisku ekonomikoa"

ikusten dutenen aldetik (burgesia, oro har) . Baina, arrisku hau ez

dugu era zuzenean bakarrik ulertu behar, hots .. independentzia

politiko batek merkatu ekonomikoa mugatuko zuela . Egia esan,

oraingo interdependentziak ziurtatu egingo luke merkatua ikuspuntu

ekonomiko hutsetik begiratuta eta, bestalde, gaur egun ez dago

merkatu alternatiborik (lehen herri sozialistek osatzen zutena

bezalakoa) burgesia ikara dadin . Zer da, orduan, prozesu honetan

burgesiak "gal dezakeena "? Gure ustez, inbertitzeko ziurtasuna eta
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lasaitasuna, biak beharrezkoak zaizkiolarik . Lehena koiunturala da,

baina bigarrena funtsezkoa zaie independentzi prozesuei . Azal

dezaaun hobeto auzti hau .

Inbertitzeko ziurtasuna arlo politiko-ekonomikoari daqokio .

Euskal burqesiak marko politiko "aldeko eta egonkorra" edukiko

duela ziurtatu behar du bere inbertsioak egiteko eta ziurtasun hori

kolokan jar daiteke independentzi prozesua "ezkertiarregia" dela

somatzen bada . Gaur eguneko marko europarra abandonatu gabe,

horrelako indar ezkertiar batek legerian, instituzio jokaeretan eta

kaleko eritzi formazioan eraain dezake, burgesiaren zalantzak

erakarriz inbertitzeko egokitasunaz . "Iraultzaren" arrisku hau

momentukoa izan daiteke, denborarekin baretuz doana, baina

bitartean burgesiak atzera egingo du inbertsíoetan . Nahiago izango

du beste leku batzutan inbertitzea edo, bestela, aukera hobeacoa

itxarotea . Edozeín modutan ere, egoera politikoa arrískutsua

irudituko zaio eta abertzalea sentitu arren, independentzia ez da

bere gogoko irtenbidea izango, politika ekonomikoa kontrolatzeko

ziurtasuna galduko du eta . Etxebarriak dioenez, ziurtasun hori

sektore erradikalen kontrolak bakarrik ekarriko luke, burgesiak

bere hegemonia zabalduko zuelarik . Era horretara, nazioarteko

sistema ekonomikoaren eta espainiar eta frantziar estatuen

lasaitasuna lortuko litzateke (199© :77), ezen euskal buraesiaren

posizioa mundu mailan lehentasunezkoa ez dela oroitu behar duqu .

Aitzitik, estatu hauetako (eta Europako) burgesien menpe qelditzen

da, autonomia murriztuarekin . Horrela erakutsi da azken hamarkadan

bermoldapen industrialari ekín behar izan dionean, bere interesak

ez bait ziren lehen mailan agertzen erabakigune ekonomikoetan .

Baldintza hauekin, autonomíaren bideak egokiagoa dirudi : helburu

soziokulturalak nolabait aseturik, edo hobeturik, geldituko
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lirateke, kontrol ekonomikoa estatuetako burgesien eskuetan utziz,

baina ziurtasunean irabaziz .

Ikusi duaun "inbertitzeko ziurtasuna" arlo politiko-

ekonomikoari badagokio, "inbertitzeko lasaitasuna" deituko duguna

arlo soziopolitikoari lotzen zaio . Lehenean burgesiak ekonomia

kontrolatu nahí badu, hemen gizartea kontrolatu gura du . Izan ere,

independentziaren aldeko mugímendu politikoak gizartean eragingo

du eta, ondorioz, eaoneza soziala eta ezegonkortasun politikoa

erakarri . Giro horretan, burgesiak inbertitzeko lasaitasuna aaltzen

du, nahiaao izango duelarik, ostera ere, beste leku baten inbertitu

edo momentu hobeagoa ítxarotea . Kasu honetan, burgesiak arrisku

gutxiagoko aukera politikoa proposatuko du : autonomia . Hala ere,

ez dezagun pentsa burgesiak horrela jokatzen duenik beti . Batzutan

arriskua onar dezake . Hala da, adibidez, deskolonizazio

prozesuetan . Baina zer irabaz lezake ekonomikoki euskal burgesiak

independentziarekin? Etxebarriarentzat, burgesíaren frakzio batzu

interesaturik leudeke horrelako projektu baten, era horretara

bítarte ekonomikoen kontrol handiagoa lortuko lukete eta . Bitarte

ekonomiko hauek maila biri dagozkie : autonomi elkarteek dituzten

konpetentzien osaketarenari, batetik, eta nazíoarteko

kapitalarekiko harremanenari, bestetik . Baina nolabaiteko interesa

badago, ez dagoena da bere gainetik dagoen Europako burgesiaren

oneritzia, euskal autonomia bera ere ez bait zaio beharrezkoa

egiten, kapitalaren garapenari ezer berririk ez bait dio esksintzen

(1994 :75-76) . Larreaizko dependentzia honek (ik . ere Beltza,

1976 :106-107) ezina egiten du, hortaz, helburu ekonomikoak

independentziaren beharra zentratzea euskal burqesiarentzat, bere

hedapen eta eragin markoak jarrita bait daude europar projektuaren

barruan . Interesa, orduan, arlo soziokulturalera mugatuko zen, ez
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ekonomikora . Haatik, helburu honetan gaindiezineko arazoak agertzen

dira euskal burgesiak bere sostengua eman diezaion independentzi

projektuari . Izan ere, prozesu hau ezin da bare eta lasaia izan,

munduko ezein estatuk ez bait du bere lurralde zati bat

abandonatzen gordetzeko ahaleginak egin gabe . Prozesu guztiz

biolentoa (burruka armatua, armadaren partehartzea . . .) edo nahiko

barea izan daiteke, baina beti nolabaiteko gatazkarekin, ezen

presio soziala halabeharrez eman beharko da estatuari independentzi

gogoa erakusteko . Jarrera horrek estatuaren desafioa ekarriko du

automatikoki, presio sozialaren gehiketa erakarriz . Dialektika

horretan sartuta aukera asko zabaltzen dira, baina egoneza soziala

nabaria eta ezinbestekoa izanqo da . Hori dela eta, burgesia

abertzalearen interesak kontraesanean sar daitezke : sentimentua

(arlo soziokulturalari dagokiona) eta behar materialak (arlo

poli tiko-ekonomikoan dautzana) ez doaz bat . Pertsonalki posible da

baten bat independentziaren aide aritzea (arlo soziokulturalari

inportantzia berezia ematen diolako) , baina burgesiaren ínteres

orokorra ezin da independentzia izan . Gorago esan dugunez, interes

biak batu litzakeen proposamen bigunagoa eqingo du : autonomia, bere

osagarri ideoloqiko bezala Europa Batuaren projektuari eutsiz .

Baina hemen ez da arazoa amaitzen . Esan dugunez, burgesiak

gizartearen kontrola bilatzen du (era askoren bidez) eta

kontserbatzen den bitartean bere projektuari eutsiko dio . Hala ere,

posible da nazionalismoaren eskakizunak irtenbide honekin ez

asetzea, gatazka soziala ugaltzeko arriskua erakarriz eta burgesiak

ere bere kontrola galtzeko arriskua sortaraziz . Kasu horretan,

burgesiak berplanteatu egin beharko luke bere jokaera, biderik

"bareena" erabakitzeko, berak proposaturiko autonomiaren bidea

gatazka iturria bihur daiteke eta . Horrela gertatuko zen sektore



batzurentzat independentzia halabeharrezko aukera izaten jarraituko

balu .

Independentziaren beharraz

Independentzia beheratu eta atzeratuezineko aukeratzat

bizitzen da setore batzutan . Ez dago horretan arrazoi ekonomikorik,

ikusi dugunez, gaur egun ez bait dago Euskal Herrian sektore

sozialik independentzia halabeharrezko aukera bezala defendatzen

duenik, baina politikoki bere erreibindikazioari eusten zaio

(tarteko urratsak jorratzen diren bitartean) kultur arazoari

loturik gehien\at . Independentziaren beharra gero eta aipatuagoa

da euskara jasaten ari den kinka larritik irten ahal izateko .

Hemendik sortzen den hilzori sentimentua eta nazionalismo orok

garatzen duen kanpoko zapalketaren sentsazioa batu egiten dira

independentziari eztabaidaezineko jite erradikala eskoiniz, askapen

kultural eta psikologiko bezala biziko da eta .

Kultur mailak, eta zehatzago euskarak, presentatzen duten

problematikaz aurrerago mintzatu gara (4 .2 .3 .) . Hegoaldeko

autonomiek (EAEkoak batez ere) hobetu egin dute hein batez

euskararen egoera, baina lan horri gehien ekiten diotenen artean

ez da horrela sentitzen, orain arte emandako pausuak nahikoak ez

direla adieraziz . Gehiago eskatzen da, baina hor gaindiezineko

oztopoak agertzen dira : beste alderdi batzuren jarrera, traba legal

eta konstituzionalak, egunerokotasunaren inertzia . . . Azken finean,

botere politikoaren gabezia nabaritzen da horrelako neurriak

aurrera eramateko . Hortik independentzi nahiaren berrindarketa

sortzen da, beharrezko helburutzat hartzen delarik . Independentzia

ez da gogo hutsean geratzen ; betebehar konkretu bat asumitzen du,

439
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ostera . Badirudi, beraz, gaur egun lurraldea erreibindikatzeko

arrazoi nagusia kultur kezka dela . Beste arrazoiak (ekonomikoak edo

sozialak) hustuz doazen neurrian, kultur mehatxuak sendotu egiten

du independentzi gogoa eta tarteko irtenbideak inoiz ez dira

nahikotzat jotzen . Galeserako Williams-ek erakusten digunez,

gizartean kultur arazoa handitzen denean

"cultur preservation becomes synonymus with the desire for political
independence and nationalism becomes the vehicle by which such independence is
to be achieved. If national self-government becomes the supreme political good,
then no amount of intermediate bargaining or consensual compromise about
possible forms of efficient or effective devolved government will suffice . It
has to be complete self-government or nothing" (1982-b :146) .

Independentzia beharra bihurtzen da hil ala biziko edukiz

betetzen denean . Aranak euskal arrazaren amaiera iragartzean

lortzen zuen efektu berbera erdiesten da euskararen geldiezineko

atzerapen prozesua aldarrikatzerakoan . Independentziaren beharra

barneratu egiten da, bere lorpenak erakar zitzakeen arazo edo

kalteen gainetik iragaten delarik . Independentzia lortzea, hutsean,

lehen helburua bihurtzen da . Jendeak gatazka sozialaren arrískua

asumitzen duenean zaila izaten da mugimendua geldiaraztea . Kasu

hauetan, independentzia irtenbiderik egokiena suerta daiteke

gatazka handiagoak edo Berra bera ere ekiditeko . Horrela gertatu

zen metropoli-kolonia enfrentamentu askotan, baita beste kasu

batzutan ere : India-Pakistan ; Indonesia-Malasia ; Suedia-Norvegia

edo Bretainia Haundia- Irlanda . Denbora bat pasatu ondoren,

harremanak hobetzen izan dira kasu guztietan, sentimentu

polarizatuak bigunduz joan direlarik (ik . Deutsch, 1971 :119-120 eta

Birch, 1978 :341) . Prozesu hauetan sortzen izan den askapen

emozionalak posible egin du aurrera egitea, ez errendimentu

ekonomiko hobeagoekin, baizik eta giro sozial lasaiagoarekin .
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Barneraturíko independentzi nahi hau maila emozionalean

aritzeak ez du esan gura helbururik gabeko erreibindikazio

irrazionala denik, ordea . Kultur berpiztea da gaur eguneko sostengu

nagusia, baina horri loturik susta ipen politiko-ideologikoa doa,

zeina nazioen autodeterminazio eskubidean oinarritzen bait da . Izan

ere, mundua estatutan egituratuta badago eta estatuak osatzeko

argudio nagusienetako bat nazioak osatzea bada, nazionalismoak

estatua osatzeko eskubide arrazional eta logikoa erreibindikatzen

du . Diskurtsu sinple honek berrindartu egiten du independentziarako

nahia, beste batzuk duten eskubide berbera baino ez bait da

eskatzen : ez da pribilegiorik eskatzen, zor zaiona baizik .

Independentzi nahia, hortaz, hiru zutabetan sustraitzen da :

arrazonamendu politikoa, helburu kulturala eta behar psikologikoa .

Hau dena mugimendu politiko sendo baina banatu batek bideratzen du,

independentzia helburu bizi bezala iraunaraziz . Projektu hau

etorkizuneko Europa batu posible baten integratuz osa liteke, baina

batzurentzat osagarri hutsa dena funtsezkoa bihurtzen da

nazionalismoaren beste korronte batentzat, lehentasunezko helburua

bilakatu delarik .

4 .4 .3 HERRIEN EUROPA ETA EUSKAL NAZIONALISMOA

Herriek osaturiko Juropa batua lortzea ideia kutuna bihurtu

da Europako nazionalista askorentzat . Horrela gertatzen da Euskal

Herrian ere, non helburu hau lehengo independentziaren parekoa edo

ordezkoa bihurtzen ari bait da sektore batentzat . Hala ere, momentu

honetan oso nahasia da nazionalisten sentimentua, alderdiek oso

mezu desberdin eta kontrajarriak bidaltzen dituzte eta . Etorkizun
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politikoari buruzko zalantzek ., aspalditik iragarritako

nazio-estatuaren hondamenak, azken urteotan sortzen ari diren

nazio-estatu berriek, munduaren estrukturazio ekonomiko berriak eta

beste faktore batzuk nolabaiteko deskontzertua sortarazi die

alderdiei eta bere militante eta bozemaileei . Gaur egun, posible

zaigu independentziaz, Herrien Europaz, Europa federatuaz non

Euskal Herria estatu •partaidea izango bait zen, makroerrejioetaz

eta beste alternatiba batzuz hitz egiten entzutea . Euskal

nazionalismoa, dudarik ez, bere nazio lurralde estrategia

berpentsatzen edo berformulatzen dabil . Ikusi dugun independentzia

kontsignarekin batera, Herrien Europarena da entzunena eta

jarraituena .

Aspaldiko ideia euskal nazionalismoarentzat

Europarekiko elkartasuna eta euskal arazoa Europan antzekoak

ziren muaimenduekin lotzea helburu zaharra izan da euskal

nazionalistentzat . I . Mundu Gerratik aurrera EAJ (Komunioa) saiatu

egin zen orduko autodeterminazioaren aldeko uhina profitatzen .

Gogoratu behar da, bestalde, 1933an Donostian ospatu zen Aberri

Egunerako lemak "Euzkadi-Europa" zioela . Eta ezin ahantzizkoa da,

halaber, EAEk 1936ko Ekainaren 28an Bilbon eginiko Nazio Bileran

Europa hartzen zuela kontutan, erreibindikatzer~ zen Euskadiren

berbatuketa Mendebal Europako Herrien Konfederazioaren barruan

gauzatu behar zen eta ( i k . de la Granja, 1986 :593), Baina II . Mundu

Gerra ostean etorriko ziren aldarrikapenik landuenak eta sutsuenak .

EAJ Europako Kristaudemokraziarekin batera aritu zen ideia horren

alde 40 eta 50eko hamarkadetan, "Nazioarteko Talde Berriak"

izenekoaren bileretan parte hartuz . Momentu honetatik aurrera, asmo

horretan zentratzen da alderdi honen nazio . erreibindikazio
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estrategikoa, euskal independentzía Europa berri eta batuan

gauzatuko delarik . Gerra aurretik ez beza.la, orain proposamen

landua da, ondo argudiatua, Landaburuk egiten duen moduan

(1977) . 89 Hasierako ETA ideia honi atxikituko zaio, ideologikoki

EAJren zordun bait da hein handi batez . Europak abantaíla

ekonomikoak ezezik, politikoak eta kulturalak ere ekarriko zituen

eta horregatik positiboa zen, baina, Beltzak dioenez, baldintza

batzu jarriko dizkio projektuari, hots, norbanako eta herrien

garapenerako balio izatea eta ez estatuen interesak zaintzea

bakarrik (1977 :96-97) . Iparraldean sortzen den lehen mugimendu

politiko nazionalista, azkenik, Europaren aide agertzen da

deblauki, Itxasuko Agirian esaten den bezala .

Hala ere, ideia hau nahiko iluna zen oraindik . Frankismopean

bizi zen Hego Euskal Herrian landu gabeko kontsigna bat zen ;

itxaropena . Hori dela eta, 7©eko hamarkadan ostendurik gelditu zen,

independentzi kontsigna areagotzen zen bitartean . Aldarrikapen honi

inork ez dio ezetza emango urte hauetan, lehen hauteskunde eta

konfrontazio publikoek norberaren jarrerak zehaztera eraman arte .

Nazionalistek modu zabalean onartutako kontsignari bideraketa eman

behar izan zitzaionean berbalorizatu egin zen europar projektua

nazionalismo moderatuarentzat . Europarekiko lotura ekonomiko eta

politikoak . bestalde, estutzen ari dira urte hauetan . Era

horretara, ordura arte itxaropena zena, errealitatea bihur

daitekeela ikusten da . Baina europar kontsigna inposatzeko 7 0eko

hamarkadan haizatutako independentzi nahia baretu behar zen eta era

------------
A5 1956an idatziriko liburuan, Landaburuk Herrien Europa defendatzen du . Nazionalismoa eta

Europako Batasuna ez daude kontraesanean, bere ustez . Aitzitik, elkarren osagarri dira eta nazio
txikientzat irtenbide egokia izan daiteke. Europa Batua irtenbide ezegokia litzateke, ordea,
estatuek burutuko balute, arazo inportanteak konpondu gabe geldituko lirateke eta. Bataren aide
eta bestearen kontra ematen dituen arrazoiek eta erabiltzen duen estiloak aaur eaunekoak
dirudite, orduko elaborazio teorikoaren islada .



berean espainiar demokrazi sisteman integratu . Ez zen izan lan

erreza, EAJk eszisio txiki bat jasan behar izan zuelarik

(sabindarrena) .

Izan ere, nazionalismo moderatuak bi arazo kontrajarriri egin
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behar zion aurre . Alde batetik, Espainiako botere faktikoak eta

alderdiak autonomiaren beharraz konbentzitu arazi, eskaera

gehiagoren aide ez jotzeko baldintza onarturik eta horrela

independentzi nahia asetuko zelakoan . Baina, beste aldetik, Euskal

Herrian, autonomia independentziarako pausu bat zela iragartzen

zen, momentuan lor zitekeen guztia zen eta . Era horretara, batetik,

espainiar interesak zaíntzen ziren, bestetik, hauteslegoaren

independentziaren aldeko ideiarekin ez zen apurtzen eta, azkenik,

burgesiari eta demokrazi sistema berriari beharrezkoa zitzaien

baretze soziala erdiesteko bidea jartzen zen .

Hain interes kontrajarrien aurrean, nazionalismo moderatuak

"hizkera bikoitza" (famatua egin den adierazpenean esateko) garatu

zuen, 9

	

leporatu zaionez, Madrilen eta batzokietan oso mezu

desberdinak agertaraziz, interlokutoreak entzun nahi zuena esanaz,

gutxi gora-behera . Batzokietan, Aberri Egunean edo ilderdi Equnean

mezu erradikalagoa botako du Madrilen prentsaurre bat ematen

duenean baino, azken honetan mezu "errealistagoa" aurkeztuz . Hala

ere, praktika bide errealistatik abiatzen da gehien bat . Desoreka

hori artezteko beste mezu bat sartzen da, independentzizaleei

9` Hizkera bikoitza ez da EAJren ondare esklusiboa, berari leporatu arren gehien bat . Interes
politikoa dago, dudarik ez, lenoratze horretan . Aitzitik, praktika politikoaren ondorio bezala
ulertu behar dugu. Adibide bakarra ipintzearren eta frankismoaren amaieran ere kokatzeko, gogora
dezagun Espainiako PCk antzeko problema batí aurre egin behar izan ziola, non ideal kanunista
baretu egin behar bait zen demokrazi sistema berriaren onerako. Baina Espainia mailan kanunismoak
ez zeukan Euskal Herrian nazionalismoak beste indar eta, gainera ., ahulduz joan zen,
nazionalismoak gorantza egiten zuen bitartean .
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zuzendua eta eguneroko praktikaren justifikazio gisa . Azken mezu

honek ekonomiak markatzen duen errealismoan oinarritu beharra

azpimarratzen du, helburua ez bait da Euskadi independientea

eraikitze hutsa, aurretik denontzako hobeaaoa izango den Euskadi

sendo eta aberatsa lortu beharra dago eta . Argudioa, bestalde, ez

da nolanahikoa, ezen, aurreko puntuan ikusi dugunez, beherakada

ekonomikoa ekarriko lukeen independentziak zalantza handiak sortzen

ditu nazionalisten artean. Independentziak koste ekonomikorik ez

zuela erakarriko ez da ia inor esatera ausartzen, hautatu beharra

degoelarik . Batzuk asumitu egingo lukete desafioa, luzarora begira

onuragarria izango zelakoan, baina EAJk ez omen dio bide horri

eutsiko . Beste aide batetik, hautaketa horrek nazio helburu

estrategikoa berdefinitzea eskatzen zuen . Independentziaren ezean,

espainiar (eta frantziar) menperakuntzarekin amaitu behar zuen

helburu polítiko berria eraiki zen, horretarako II . Mundu Gerra

ostetik lantzen ari zen Herrien Europa berriro proposatuz eta

zabalduz . Independentzia, Aranak pentsatu bezala, lortuezina da,

zentzurik ez bait dauka ; Herrien Europa bere ordekoa da .

Proposamena zertan datzan eta gauzatzeko agertzen diren oztopo eta

zailtasunak (Estatuen Europa) ez dituqu errepikatuko (ik . 4 .3 .3 .) .

Ikus dezaqun, hobeto, euskal alderdi nazionalistek nola ikusten

duten aukera hau .

EAJ izan da projektu honen defendatzaile nagusia, baita

eraikitzaileetakoa ere Europa mailan . Euskadiri aurkezten zaion

azken aukera bezala ulertzen dute Herrien Europa, zeinaren aide

ahalegin guztiak egin behar bait dira, beste aukerarik ez bait zen

emango (ik . EAJ, 1989) . Munduak egitura supraestatalera jotzen du,

baina, halaber, deszentralizaziora ere, biak beharrezkotzat jotzen

direlarik . Osatu behar diren egitura supraestataletan Euskal
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Herriak oraingo estatuek beste eskubide eduki behar ditu integrazio

berrian parte hartzeko, modu horretan nazio arazoa konponduz,

euskal nazionalismoaren erre ibindikazioak diren askatasuna eta

berbatasuna egitura honetan lortuko dira eta (EAJ, 1987 eta 1989) .

Beraz, EAJKez du subiranotasuna berreskuratzeko ítxaropena galtzen

eta horren aide saiatuko da, baina historiaren beste fase bati

dagokion independentziatik at . Prozesu hau jarraitu beharrean, EAJk

aproposago ikusten du oraingo autonomian sakondu, Europa berria

eraikitzen denean estatu .wpartaideek kontserbatuko dituzten

subiranotasun atal guztiak dagoeneko lorturik eduki ditzan Euskal

Herriak, estatu zaharren maila bera erdietsiz, EAJko partaidea den

Joseba Egibarrek dioenez (1989) .

Europar batasun erreal edo ideala ez dute beste alderdiek

qutxiesten, baina oso projektu desberdinetan gauzaturik . Euskadiko

Ezkerraren jarrera da, paperean, EAJrenari gehien hurbiltzen

zaiona . Beraíentzat ere pentsaezina da gaur egun euskal estatu

independienterik lortzea . Euskal autogobernua Europar Batasun

politikoan bilatu behar da, baina prozesu luzea izango da,

bitartean estatuek beren boterea gordeko dutelarik . Euskal

Herriaren etorkizuna "makroerrejio atlantiarra" osatzetik pasatzen

da, zeinak oraingo EAE, Nafarroa eta Akitania bilduko bait ditu,

nazionalismoak erreibindikaturiko mugetatik at joanaz, beraz . Ondo

argiturik ez dagoen arren, errejio honen zereginik inportanteena

ekonomi mailan legoke (EE, 1992) .

Eusko Alkartasunak, aldiz, bide desberdina proposatzen du

idealtzat hartzen duen Herrien Europara heltzeko . EAJk ez bezala,

ezina ikusten du Euskal Herriak helburu hori lortzea aurretik

euskal estatua ez bada eraiki, zeren oraingo EKren dinamika
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estatuek markatzen dute, Herrien Europa projektuari oztopoak

jartzen ahalegintzen direla . Gainera, Europako nazioen kontzientzi

maila desberdina bigarren oztopo bat da, europar batasuna era eta

intentsitate diferenteetan sentitzen bait da leku batetik bestera .

Hori dela eta, Herrien Europaren helburua epe luzean bakarrik lortu

ahal izango da eta ordurako euskal estatuak eraikia egon beharko

du egitura berrian berdintasunezko baldintzetan sartu ahal izateko .

Pentsaezina da bestela lortzea (EA, 1987 eta 1990) .

HBren mezuan gutxiago hitz egiten da Europaz, agian oraingo

EKren egiturak ezer onik ezin duela ekarri uste delako . Hala ere,

gutxiago aipatu arren, Herrien Europa idealtzat hartzen da hemen

ere, Europako nazio kontzientzi maila ikusita, prozesu luzea izango

dela ikusten bada ere . Gaur egun, herrien arteko elkartasuna

bilatzen da . hortaz, Europan, mugimendu alternatibo eta

nazionalisten lankidetza bultzatuz . EArekin bat dator, bestalde,

euskal arazoa EKko estatuek konponduko ez dutela esatean . Hori dela

eta, lehenengo euskal estatua lortu behar dela uste da esaniko

europar nazioen arteko elkartasuna lantzen den bitartean . Burruka

hori Autodeterminazio Eskubidean gauzatzen da gaur egun, horri

esker beste nazioetako prozesuak ere azkartu litezke eta . Bestelako

bideak, oraingo EKrena bezalakoa, alperrikakoak dira, frogarik

argigarriena agirian bait dago, hots, estaturik gabeko nazioek ez

dute orain arte ezer erdietsi EK barruan (ik . adibidez, Iruin, 1985

eta 1990) .

Abantailak eta arazoak . Europar/Euskal nazionalismoak

Herrien Europa ikuspuntu politiko eta kulturaletik proposatzen

bada ez da ahaztu behar normalean jadanik bideratutako Europa
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ekonomiko batuaren osagarri gisa erabiltzen dela . Ikuspegi honetan
faktore ekonomíkoa da inportanteena, hori ziurtatu ondoren posible
izango delarik beste helburu batzu lortzea . Helburu ekonomiko hau,
prezeski, bideraturik ei dago oraingo EKrekin . Estrukturazio
berrian, ekonorni erdiguneek espazio zabalagoak behar dituzte,

multinazionalek qaratzen duren bezalako eskema bertikal bat
aplikatzen delarik, zeinean informazioa norabide baten bakarrik
mugitzen bait da, zenbat eta gorago informazio gehiago biltzen
delarik . Piramide eskema honetan, behetik gora informazioa rnugitzen
da ; aoitik behera, aginduak (ik . Hymer, 1982 :216) . Eskema bertikal
honi gaizki eqokitzen zaio nazio-estatuaren eskema horizontala, non
estatu bakoitza subiranoa bait da bere lurraldean . Nazio-estatuen
mugekín apurtu behar zen, hortaz, eta horrek nazionalista batzuren
diskurtsu aldaketa eskatzen zuen . Ordura arte ekonomi faktorea
aurretik jartzen zutenek urrun eta ezegokitzat ikusten bazuten

independentzia, ezintzat jotzen dute orain, ekonomiak ezin bait du
independentzia justifikatu egoera honetan .

Europa berriak, haatik, abantaila bat eskaintzen die

nazionalista hauei . Izan ere, independentzia ezin da lortu, baina
marko berriak muga zaharrak apurtuko ditu, Europa mailako
berrestrukturazio politikoa posibilitatuz . Era honetan, Euskal
Herria ekonornikoki estatu sendo eta boteretsu baten partaidea izango
zen eta politikoki beste estatuen mailan geratuko zen, gainetik

Europar Federazioa bakarrik egongo zelarik, zeinak ez bait zuen
nazio-estatu zaharren zapalkuntzarako joera gordeko . Planteamentu
honek sortarazten dituen zalantzak eta kritikak, hala ere, asko eta
sakonak dira .
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Zapalkuntzarik argiena, gaur egun, ekonomian bertan ager

liteke . Europa ekonomiko berria ezinbestekotzat jotzen da, EKren

potentziazioak bakarrik ekarriko bait du krisi honentzako

irtenbidea . Baina, esanda dugunez, Europa barruan nabariak dira

herrialdeen arteko diferentzia ekonomikoak eta berdintzeko

ahalegina teorian onartua izan arren, ezina da egitura konpetitibo

honetan praktikara eroatea, Japonia eta EEBBei aurre egiteko

beharrezkoa bait da aurreratuen dauden herrialde eta sektoreak

bultzatzea . Euskal Herria moduan atzeraturik dauden herrialdeek

ezin dute, beraz, mesede handirik lortu hasiera honetan, krisitik
arfe

irten behintzat (ik . 4 .2 .1 . eta 4 .3 .3 .) .

Argudio ekonomikoari loturik, abantaila politikoak teorizatzen

dira, baina normalean pentsatzen denaren kontra, badirudi

berrestrukturazio ekonomikoak ez duela, halabeharrez, oinarrizko

berrestrukturazio politíkorik ekarri behar . Horrela pentsatzea

nazio-estatuaren ideiaren eragina izan daiteke, zeinean egitura

ekonomiko berriak gizartearen aidaketa orokorra eramaten bait zuen

berarekin, berregituratze politikoa barne . Hala ere, garai hauetako

ekonomi erdiguneek ez omen dute horren beharrik, nahikoa zaielarik

esparru ekonomikoa kontrolatzearekin . Nazio-estatua ezabatzera

doala esatea, beraz, egia izan daiteke, baina botako duen ajente

historikoa falta da teorizazio honetan, ez bait da

kapitalismoarentzako nahitaezko baldintza . Estaturik gabeko nazioen

interes ideologiko-politikoa izan liteke nazio-estatuarekin

amaitzeko arrazoia, Hernien Europaren aide joaz . Baina helburu

horrek konfrontazioa ekarriko luke oraingo estatuekin, gatazka

soziala sortaraziz eta, aurreko puntuan ikusi dugunez, horrelako

egoera baten aurrean burgesiari (inbertitu behar duena, alegia) ez

litzaioke komeniko helburu horrekin aurrera egitea . Nazionalismo
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moderatuak, hortaz, gatazka sozialik sortaraziko ez duen irtenbidea

bilatu behar du, gatazka hori instituzioetara txertatuz, non

posible izango bait dira tirabirak .

Nola lortu helburua? Egia da, eta ez da ahaztu behar, estatu

bati errezagoa izango zaiola maila altuagoko entitate bati

kontzesioak egitea bere azpitik dagoenari baino . Espainiak edo

Frantziak errezago onar lezakete subiranotasuna Europar Batasunari

entreqatzea, euskal independentzia onartzea baino . Nazionalismoaren

estrategia honetan Europako markoa berbalorizatu egiten da eta

Espainia eta Frantziarena gutxitu . Azken hauen kontrako burrukak

inportantzia galtzen du, bigarren mailan gelditzen delarik, ezen

estatutik autonomi maila altuagoa itxaroten da bakarrik . Era

honetara, Espainia eta Frantziarekiko eritzia biqundu dezake

nazionalismoak, ez bait da beraiengandik independentzia itxaroten,

orain Europako markoan lortu behar bait da subiranotasuna . Hala

ere, oraingo estatuekin apurtzeko presio ekonomikorik ez badago eta

gatazka soziala ekiditea eta baretzea nazionalismoaren beraren

helburua bada, ez dago argi nola egingo den oraingo nazio-estatuek

beren mailan jarriko diren demarkazio berriak onar ditzaten . Berez

lortzea, konbentzimenduz edo arrazoiaren poderioz, ez da alderdi

politiko batek pentsa dezakeen gauza, ez bait da hori alderdien

jokaera berezkoa . Europa berriari nazio arazoa konpontzea benetan

arazoa bada bakarrik interesatuko zaio, ez arrozoizkoa delako .

Beste maila batera pasatuz, kulturan ere arazoak ager

daitezke . Argiena eta zuzenena, nazio-estatu zaharren antzera,

herrialde desberdinen arteko kuîtur txokea izan daiteke, ekonomian

eta politikan indartsuen diren nazio eta estatuen eragina zabaldu

egingo bait da, hala ekonomi mailan, nola soziokulturalean .
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Gaztelania eta frantsesa posizio onetik abiatzen badira, guztiz

alderantziz gertatzen da euskararekin, zeinarentzat aurrera egiteko

oztopoak ugalduko bait dira, ezen bere lurraldetasun eskluientea

markatzeko zailtasun gehiago egongo da . Izan ere, Europa Berria

tolerantzian (statu quo-arena, alegia) eta mugimendu libertatean

oinarritzen denez, gero eta zailagoa izan liteke lurralde aukerak

praktikan jartzea kulturari dagokionez, batez ere lehen mailako

demarkazio statusa ez bada lortu, noski . Giro berriak eskatzen duen

bezala, nazionalismoaren erreibindikazioak bigundurik, euskara eta

bere kulturaren aldeko mugimendua erdal lurraldean gutxiturik gera
a

daiteke, nazionalismoak esksintzen zion garra itzali ondoren, eduki

sinboliko gutxiago egongo zen eta . Orain gertatzen den moduan,

euskararen arazoak gatazkatsu dirauen lurraldean adore gehiagoz
e
autsiko zitzaion euskal kulturari eta, hortaz, nazi onalismoari . Era

horretara, euskara eta bere kulturaren erribindikazioa bere oraingo

mugetan geldituko ziren, "euskal nazioa" lurralde historikoetara

zabaïtzea zaila gertatuko zelarik .

Maila ekonomiko, politiko eta kulturalean eman daitezkeen

arazoez gain, maila ideologikoan erabakiorra izan daitekeen

elementu bat ager daiteke : europar nazionalismoa . Aurrerago

mintzatu gara posibílitate honetaz (ik . 4 .3 .3 .), non Europaren

imajinak abegi positibodun korrontea sortarazten zuela esaten bait

genuen, askorentzat europar nazionalismo zaharrekin amaitzeko modua

izan zitekeelarik . Euskal Herrian zentraturik, argi ikusten da

ideia hori hedatzen ari dela eta erakargarria izan daitekeela nazio

arazo zaharra konpontzeko . Argi ikusten da, adibidez, "europar

irteera" indartsuen bilatzen duen euskal nazionalismoak ez duela

"Gu-Besteak" diferentziazio bortitzik egiten eta ez duela bere

gainetik dagoen (edo legokeen) egitura politikoa, Europa, bere
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areriotzat hartzen, Espainia eta Frantziarekin gertatzen zen

bezala . "Europarrak" abegi onez ikusten dira, euskaldunak eurak

europarrak ere bait dira, espainiartasuna edo frantziartasuna

ukatzen den bitartean . Europa idealizatu egiten da, tolerantziaren

eredutzat hartuz . Egon, badaude interes kontrajarriak Europan,

baina tolerantzi giro honen barruan denen interesak zainduko dira .

Espainiari (eta Frantziari hein txikiaaoan) onartu ez zitzaiena,

Europari eskatu egiten zaio, bere partea izatea, alegia .

Irudi positibo honek europar nazionalismoaren potentziazioa

ekar dezake, diogunez, agian euskal nazionalismoarekin gatazkan sar

litekeena, jakina bait da nazionalismoak elkarren eskluienteak

direna . Baina horretarako gehiago hazi beharko zen europar

nazionalismo hau . Bitartean, positibotzat jotzen da, euskal nazio

arazoa konpontzeko modua izan bait daiteke, Espainia eta Frantziako

eragin esferatik urrunduz, zeina psikoloqikoki askatzailea izango

bait litzateke . Desberdina izango litzateke, ordea, horrelako

"etekinik" lortuko ez duten estatu-nazionalismoentzat, espainiar

edo frantziarrentzat, adibidez . Berauen aldetik ukatze eta eraso

politika baizik ezin da itxaron denbora luzez . Europar

nazionalismoa onartuagoa izango da estaturik gabeko nazioetan

oraingo estatuetan baino .

Litekeena, eta "europar irteeran" qehien sinisten dutenentzat

aproposena izango zena, maila biko nazionalismo berriaren garapena

da edo, aaian, europar nazionalismo berria eta bere osagarria

izango zen tokian tokiko errejionalismoarena . Maila bakoitzak

gizartearen esfera desberdinak beteko lituzke :

Europar nazionalismoa : esfera ekonomikoa, politikoa eta

kulturala kanpora begira . Europa berríak lortuko lukeen botere
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ekonomiko eta politikoa harrotasun ideologikoa elikatuko luke,

"europarra naiz" esatea ondo ikusita legokeela munduan (orain arte

gertatzen den bezala) .

. Tokian tokiko nazionalismoa (edo errejionalismoa) : maila

soziokulturalean planteatuta eta Europa barrura begira . Euskal

kasuan, Espainia eta Frantziarekiko ezberdintasuna markatzeko balio

izango luke .

Nazíonalismo bikoitz eta berri honetan helburu ekonomikoek

lehentasuna eduki behar dute, ongizate ekonomikoa lortzea

errekuperazio kulturalaren gainetik geratzen delarik (ik . Soja,

1989 :172-173) . Faktore "bigunetan" oinarritzen da, bestalde

lurraldetasunean, hain zuzen ere . Berriztapen honek eragin nabaria

edukiko du Euskal Herrian, erdal lurraldeetan batez ere, euskal

mugen barruan bizitzea izango bait da lotura nagusia, beste lotura

sinbolikoak ("gogorragoak" direnak") gero eta urrunago (eta

onartezinago) geratuko dira eta . Izan ere, lurraldetasuna ondo

eqokitzen zaio Europa Berriak markatzen duen tolerantzi giroari

(statu quo-a iraunaraziz) . Oinarri zabal eta "biaun" horrekin errez
ndtto >cntlmenluà ticy tc
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lor daiteke ~onazio sentimentuei kontrajarria eta europarraren

osagarri bezala . Aurrerago esanda daukagunez, sentimentu hau

benetazkoa ote den, eta ez "hiritartasun" hutsa, galde diezaiokequ

geure buruari . Izatez, bada hiritartasuna, baina mundu guztiak

onartzen duen momentutik nazio sentimentua ere izan daiteke .

Intentsitate gutxiko nazio sentimentua izango da, hori bai,

lurraldetasuna oso elementu permitikorra bait da gai horretan .

Berari loturik pertsona printzipioa (eta ez lurralde printzipioa,

nazio-estatuek ohi dutenez) joango zen, euskal kultur arazoa

pertsona mailan planteatuz, Bauer-ek teorizatu bezala eta Euskal

Herrian eritzi korronte batek nahi duenez . Hala ere, Bauer
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konszientea zen pertsona printzipioa behinbehineko neurria izaten

dela, denborarekin kulturarik indartsuenek ahulenak irensten bait

dituzte eta, argi dagoenez, euskara eta bere kultura posturik

ahulenetakoan daude . Guzti honek, zalantzarik ez, gatazka bortitza

erakar lezake euskararen ezabapena gehien sentitzen duten mugimendu

sozial eta alderdi nazionalistekin . Printzipio bakoitzaren

defendatzaileen arteko liskarrak ziurtzat jo litezke kasu honetan,

enfrentamentu horietatik eta alderdiek hartuko lituzketen

jarreretatik irtenbidea azalduko zelarik .
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Lan honetan zehar lurraldea eta nazionalismoaren arteko

harremanak agertarazten saiatu gara, Euskal Herriko markoan

zentraturik .

Lurraldearen azterketa Geoqrafia politikoaren gairik

interesgarrienetakoa da . Espazio bati botere aukera aurkezten

zaionean lurraldea sortzen da, animalia guztiek erabiltzen dutena,

baina zeinari gizakiak zentzu kulturala gehitzen bait dio,

ukaezineko balore sinbolikoa txertatuz . Zentzu kultural hau

aldakorra da, ordea, lurraldea eta berari loturik doazen mugak

aldakorrak ere izango direlarik, balore absoluturik gabekoak . Muga

"naturalik" ez dagoela esan daiteke, baina bere diseinua arbitrario

eta artifiziala dela adierazteak ez du esan nahi nolanahi

planteatzen direnik, funtzio inportantea betetzen bait dute

disenaitzaileen projektuetan . Nazio-estatuarer_kasuan, bere hedapen

espazioa zedarrituko du : haraqo ez da bere eragina luzatuko ;

honago, ez da beste nazio-estatuaren eraginik onartuko, espazioa

homogeneizatzera joko delarik, batasun sentsazioa txertatu nahiz .

Mugek balore sinboliko eskerga hartzen dute horrela, jendea

nazioaren marko maitatua den lurralde horrekin identifikatzen

delarik . Hartu duten balore honenqatik, lurraldea eta bere mugak

agortezineko gatazka iturria dira kontrolatu nahi dutenen artean .

Kontrol nahia edo bere defentsa ideologikoki justifikatzeko

nazionalismoa erabiltzen da gaur equn, nazioa bere lurraldearen

jabe izan behar dela aldarríkatzen bait da : subiranoalrri bere

mugetan .

Lurraldearen hariari jarraituta, nazionalismoa herrialde baten

gaineko subiranotasuna erreibindikatzen duen mugimendu soziala da .

Erreibindikazio hau faktore multzo baten oinarritzen da, leku
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batetik bestera eta denboran zehar diferenteak izango direnak bere

eraginean . Ezaugarri amonkomunak bilatzea posible den aryen,

nazionalismo baten dimentsio osoa bere kontestu historiko-

espazialean bakarrik uler dezakegu, bestela kontraesankorra

irudituko zaiqu eta . Bere aktuazioan, nazionalismoak nazioa sortzen

du eta arrakastatsua bada jendeak nazio horretako identifikazio

progresibora joko du . Baina garrantzitsua da azpimarratzea aktuazio

horren atzetik mugimendu politiko bat dagoela, iharduera

politikoaren ezaugarriak txertatuz . Lotura politiko hau kontutann

hartzen ez bada errakuntza ugari sor daiteke, sarritan gertatu den

bezala .

Euskal nazionalismoa aztertzeko hiru elementu hartu beharko

dituqu kontutan : I) nazio arazoan eragiten duten faktoreak,

populazioarengan artegatasuna sortaraziz ; II) kontestua, denboran

eta espazioan ; eta III) bideraketa politikoa . Era honetara, euskal

nazionalismoaren diferentzia tenporal eta espazialak ulertu ahal

izango ditugu . Espazioan, lehenengo Bizkaitik hedatzen da eta

laster Gipuzkoatik . Araban eta Nafarroan geldoagoa da hedapena,

30eko hamarkadan hazi egiten da eta 70ekoan benetan indartu Araban

eta gutxiago Nafarroan. . Iparraldean, bestalde, azken hamarkadan

hasi da hazten . Denborari begira, XIX . mendeko azken hamarkadan

hasten da hedatzen ; mende honetako 30ekoan indar politiko

garrantzitsua bihurtzen da ; 60ko hamarkadan jite bernia hartzen du

eta 80koan indar politiko erabakior bezala agártzen da berriz . Hala

ere, bideraketa politikoa 30eko hamarkadan baino zatituagoa ematen

da orain, baina indar handiagoz ordean .

Lurraldetasunaren aaia berreskuratuz, euskal nazionalismoak

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Beherea, Nafarroa
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Garaia eta Zuberoa hartzen ditu euskal lurraldearen osagarritzat,

hots, Aro Modernotik hona horrela ulertu direnak, literatur

tradizioan nolabait bildu den bezala . XIX . mendearen amaieran

sendotu egin zen ideia hau gero eta zentzu politikoagoa hartuz,

Zazpiak-bat lemapean laburtuz . Sabino Arana izango zen azken

bultzada eman ziona nazionalismoa eta lurralde marko honen

batuketari, ordutik hona arrunta eta nahiko onartua egin

zaigularik . Hala ere, onespen maila hau nazionalismoaren beraren

onespen mailarekin mugitzen da, zeina hiru zonalde nagusitan bana

bait dezakegu, Bizkaia eta Gipuzkoa erdigunea izaki eta

intentsitatean jaitsiz periferiarantza mugitzen garen heinean .

Gainera, eta esan duqunez, nazionalismoa ez da agertzen baturik,

alderdi askotan zatitua baizik, bere eragin posiblea gutxituz .

Nazionalisten zatiketa alderdietan loqikoa da kontutan hartzen

badugu nazionalismoa ez dela, berez, ideologia autonomo bat .

Aitzitik, nazionalismoa ideologia desberdinei atxikiturik joan

daitekeen fenomeno soziala da, berauen arteko ínportanteena gaur

egun . Nazionalisten interesak ez dira, hortaz, nazionalistak

bakarrik, beste ereibindikazio batzuren arteko bat baizik, sarritan

qarrantzitsuena bada ere . Derrigorrezkoa zaigu, hortaz,

nazionalisten erabakietan eragiten duten faktoreak aztertzea,

jokaera diferenteak hobeto hatzeman ditzagun . Helburu hori

betetzeko, kontu handia ipini behar da leku eta distantzía

desberdinetatik so egiteko, ondorio erraturik ez dezagun atera .
a

Hiru eskala erabil ditzakegu : ekonomi arlokoak esksintzen digun

mundu perspektiba geopolitikoa eskala lokalarekin osatzen da,

tokian tokiko baldintza berezien eragina eta gizakien erreakzio eta

jokaeraren berri emanaz . Tartean ideologiaren eskala kokatzen da,
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nazio mailan planteatua, interes politiko desberdinel iragazpen

bezala .

Interes eta baldintzapen desberdinen ondorioz, euskal

nazionalismoak nazio lurraldeari buruzko estrategia zehaztu behar

du, baina iharduera honetan baldintzapen berriak aurkitzen ditu,

espazio politikoari dagozkionak oraingoan . Horietako bat nazio-

estatuen etorkizuna da . Nazionalismoen helburu klasikoa izan dena

zalantzan dugu gaur egun, baina, egia esan, eta gure ustez,

Hirugarren Munduan helburu gutiziatua da o3zindik eta Europan bertan

ere nazionalismo periferikoek horren aide jotzen segitzen dute ;

joera unibertsaltzat hartzen dena ez dago hain argi, beraz . Estatu

txikien bideragarritasunaz ere asko hitz egin da, normalean

gaitzetsiak izan direlarik estatu handien aldetik . Hala ere, beti

eman dira honelako estatuak eta gaur eguneko interrelazio

ekonomikoak errezago egiten du biziraupena . Azkenik, Europako

batasunaren nondik-norakoa ere aztertu behar da, euskal

nazionalismoarentzat berebiziko inportantzia edukiko duela

lantzematen da eta .

Marko tenporal-espaziala zedarriturik eta gaur egun eragiten

duten baldintzapenak azterturik, lurraldea eta euskal

nazionalismoaren arteko loturak begiratu ahal izan ditugu . Maila

bitan, batetik, lurraldeak euskal nazionalismoaren osagai bezala

daukan inportantzia eta, bestetik, euskal nazionalismoak egiten

dituen lurralde aukera estrategikoak .

Lehen puntuar¡ dagokionez, gogora dezagun lurraldeak

nazionalismoaren iharduketa markoa zedarritzen duela . Hortaz,

lurralde horren mugen zedarritzapenak inportantzia erabakiorra
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edukiko du espazio horren etorkizunean, muga horiek

nazionalismoaren hedapen posiblea ere markatuko dute eta .

Zentimetro bat harago ez da nazio kontzientzia sortzeko aukerarik

emango . Haatik, hasierako nazionalismoetan lurraldea ez da izaten

faktore garrantzitsua nazio nortasunaren sendoketan . Nahiago izaten

dira primordialista edo esentzialistatzat dei genitzakeen

faktoreak, arraza edo hizkuntza bezalakoak . Bestalde, nazionalismo

hauek lurralde printzipioa erabiltzearen aldekoak izaten dira

metodologia modura kultur mailan, eraikitako nazio-estatuetan

bezala . Era horretara integrazio behartua bultzatzen da,
n

zedarritutako lurralde horretas kultura eta hizkuntza bat bakarrik

izango bait dira ofizialak . Honela gertatu zen Aranaren

formulazioarekin .

Baina nazionalismoa garatu ahala, behar berriak agertzen dira

eta ezaugarri zabalagoak bilatu behar izaten dira . Momentu honetan

lurraldetasuna izaten da hautatzen den ezaugarria, "bertan egotea"

bait da eskatzen den gauza bakarra . Aldaketa hori 50-60ko

hamarkadetan ematen hasi zen Euskal Herrian, nahiz eta urte

hauetan sortzen den nazionalismoak ezaugarri primordialistekin

quztiz apurtu ez . Azken hauetatik hizkuntza bihurtzen da

inportanteena . Alde bietako ezaugarriak onartzen dituen

nazionalismo honen formulazioaren arabera, lurraidetasunak lehen

mailako euskalduntasuna (zentzurik zabalenean ulertua) ematen dio

bertako biztanle oroni, baina nazio projektuar. parte hartu nahi

duenak berbaieztatu egin behar du bere konpromezua euskara eta

euskal kulturaren aide arituz . Hala ere, gure uztez, konpromezu hau

nahiko bigundurik gelditzen da errealitatean eta euskara ez jakitea

ez da hartzen komur_itate nazionalistatik bazterturik gelditzeko
e~~+cat K L Ptw

arrazoi bezala . Aski izango da, aitzitik, euskara et

	

raren
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aldeko jarrera garden eta sutsua erakustea, hala adierazpenetan

nola sentimentu mailan . Hort*e jartzen da gutxienezko muga .

Osagarri bezala, lurralde printzipioa erabiltzearen aldekoa da

joera hau, hasierako nazionalismoan legez . Ez dago hemen_

berrikuntzarik, euskara Euskal Herri osora hedatu behar dela uste

da eta . Dena den, esan dugunez, oso jarrera biguna da eta gero eta

gehiago onartzen da, gainera, zonalde erdaldunetan dinamika

geldoagoak eramatea .

Gaur egun hedatuen dagoen nazionalismo mota honi berriago bat

kontrajartzen ari zaio, aurrekoak hasitako bilakaera bere muturrera

eramanaz, hau da, elementu primordialak guztiz galtzen dira

lurraldetasunaren onerako .Bilakaera osoa da, ezen kultur mailako

lurralde metodología guztiz galtzen_ da, era berean pertsona

printzipioa onartuz, norbanakoaren interesen aldeko apostu garbia

egiten da eta . Euskal Herrian maila bereko kultura bat baino

gehiago dagoela .onartzen da, hortaz, denei eutsi behar zaiela

gizabanakoen erabaki pertsonalaren arabera .

Bi ioera hauen arteko diferentziarik handiena euskal kultura

hedatzeko metodologian legoke, gure ustez . Izan ere,

nazionalismoaren lotura nagusitzat lurraldetasuna onartzen bada

kasu bietan, hemen diferentzia nabaria dago, gatazka sortaraz

dezaketen metodología desberdinak onetsiz . Orain arteko

nazionalismoak lurralde printzipioa erabiltzen bazuen, lurralde

bateko biztanle oro inplikaturik, berri honek pertsona printzipioa

erabiltzen du, talde guztien kultura eskubideak bermatuz . Lehen

printzipioak integratzaileagoa dela ematen badu, bigarrenak helburu

berera eramaten du denborarekin, kulturarik ahulenak asimilatuak

izaten bait dira denborarekin . Bigarren honen arazoa, Euskal
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Herrian aplikatzeko, da asimil zioa kultura nagusiak egiten duela

eta euskararen_etorkizuna asimilatua izatearena izango zela . Hortik

printzipio honen aurka agertzea oraingo nazionalismo nagusia,

lurralde printzipioa hobetsiz eta euskal kulturaren aldeko

militantzia bultzatuz . Aldiz, abiada qeldoagoa proposatzen duen

beste joerak militantzi zentzu hori kendu nahi izango lioke

kulturari . Haatik, arazoa ustez baino konplikatuagoa da, euskal
1ti

kulturaren ideologizazio-desideologizazio eztabaidaren atzetikieta

projektu politiko desberdinak ostentzen dira eta .

Euskarari buruzko jarreraz gain, interes politiko desberdinak

izkutaturik aelditzen dira beste arlo batzutan, bere bideratzaileak

diren alderdiek printzipio ideologikoak ezezik, abagadunea eta

interes pertsonal eta kolektibo desberdinak ere hartu behar bait

dituzte kontutan . Hori dela eta, alderdi nazionalisten helburuak

ez dira beti berdinak, ez eta nazio mailari daqozkionez ere, eta

horrela izan da euskal nazionalismoaren hasieratik, ezen Aranak

lehener_gotan independentzia erreibindikatu bazuen, praktikan

autonomiaren aldeko pausuak nagusitu dira, batzurentzat urrats

taktiko direna, baina beste zenbaitentzat nahikoak izan

daitezkeelarik, zeren gogoratu behar da nazionalismoan nazio

nortasuna azpimarratzea eta sendotzea dela imnportanteena,

estatuarekiko diferentzia markatuz, eta ez helburu politikoa bera .

Hala ere, autonoria azken helburua dela ez du errez alderdi

abertzale batek esargo, formulazio ilunagoak erabiltzen direlarik .

Beraz, autonomia aide batera utzirik, gaur eguneko lurralde aukera

estrategikoak bi direla esan dezakegu, independentzi arena eta

Herrien Europarena, izatez eskluienteak ez direnak, baina eguneroko

praktikan horrela presentatzen direnak .
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Independentzia da euskal nazionalismoaren lurralde helburu

klasikoa, zazpi herrialdeena dela ulerturik, noski . Lortzea zaila

dela denek aitortu arren, batzurentzat baztertuezineko helburua da

euskal nortasuna iraunarazteko . Baina ikuspuntu ekonomikotik eta

politikotik oztopoz betea agertzen da, tirabirak derriqorrez

sortaraziko lirateke eta . Hori dela eta, independentzi nahia ez da

interes ekonomikoetan zentratzen gaur egun . Aitzitik, helburu hori

dutenak prest leudeke prozesua aurrera eramateko ekonomikoki

abantailatsua izan ez arren . Erabaki hori juztifika dezakeen

arrazoia da independentzi beharra barneraturik dagoela sektore

batzurentzat, maila kultural, psikoloeiko eta ideologikoan

sus'aiturik : euskararen biziraupena independentzia lortzeko motibuen

sinboloa da, hilzorian ikusten bait da ; desio hori maila

psikologikoan indartzen da, zapalketatík libratzeko beharrezko

bezala sentituz ; sentimentu hauek, azkenik, ideologi arqudioen

laguntza hartzen dute bideraketa politikorako, Euskal Herriak

independientea izateko eskubídea daukala erakutsiz . Faktore hauen

batuketak izugarrizko indarra eman liezaioke honelako mugimendu
r

bati, azkenean irteerarik "lasaiena" irdependetziarena bihurtuz .

Baina bere kontra aipaturiko arrazoi ekonomikoak daude, zeintzuetan

oinarriturik beste irtenbide bat lantzen ari bait da

nazionalismoaren beste sektore baten, Herrien Europarena, alegia .

Aspaldiko projektu hau sendotu egin da azken urteotan,

batzurentzat independentziaren osagarri modura ulertuta,

besteentzat bere ordezkoa den bitartean . Azken hauen

planteamentuan, Herrien Europa etorkizuneko Europa Batuaren

estrukturazio politikorako aukerarik egokiena izango litzateke .

Eraikitzen ari den Europa ekonomiko berriak berregituraketa

politikoa erakarriko duela uste da, baina hain era mekanikoan eman
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behar den aldaketari mila galdera egin dakizkioke maila guztietan,

prozesua zalantzan jarriz . Berregituraketa, egia esan , gehiago

datza Europa Berriari suposatzen zaizkion ezaugarri

arrazionalizatzaileetan beharrean baino . Dena den, posible

litzateke Europak eskeintzen duen irudi positiboa eta bere

batasunarenn aide egiten ari direnn saioek nazionalismo europar

berria ekartzea etorkizunean, bere pean eta osagai bezala, oraingo

nazionalismoak geldituko liratekeela, funtzio errefionalista

beteaz, baina zapalketaren irudia ziren Espainia eta Frantziatik

sinbolikoki urrunduz . Nazionalismo honetan lurraldetasuna izango

litzateke lotura elementu nagusia eta helburu ekonomikoak

lehentasuna leukake, besteen gainetik . Euskal Herrian, bertann

bizitzea izango litzateke euskalduna sentitzeko arrazoi nagusia eta

hegemonikoa, beste osagarririk gabe . Era honetara, "euskal

sentimentua" errez zabal liteke, baina oso sentimentu biguna izanao

litzateke, erregionalisinoari dagokion moduan . Kultur arloan

pertsona printzipioa erabiliko zen, kultur aniztasuna dagoen moduan

onartuz .

Ikusi dugunez . gaur egun lantzematen_ diren nazionalismo biak

lurralde helburu estrategikoak bultzatzen ari dira, gehienetan

interes eta jokaera kontrajarriak garatuz . Era horretara, azken

momentuko nazionalismoan (pertsona-nazionalismotzat izendatu

duguna) ikuspuntu ekonomizista nagusitzen dela esan dezakegun

bitartean, gaur eguneko nazionalismo arruntean (lurralde-

nazionaîismoa izena eman dioguna) ikuspuntu kulturalista gailentzen

dela esan daiteke . Horren ondorioz, bigarren honetan kulturarekiko

kezkak politika maílari eragiten dio, nazio lurralde

erreibindikazio estatuan zentratuz, kultura defendatzeko dagokeen

tresnarik aproposenatzat jotzen da eta . Interes honek bigarren
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mailan uzten du estatu horren bideragarritasun ekonomikoa eta

politikoa bera ere . Aitzitik, beste nazionalismoaren oinarrietako

bat ekonomian datza, berau zentro ekonomiko nagusiak markatzen ari

diren eskema barruan ulerturik . Nazio lurralde erreibindikazioa

ildo honi egokitu behar zaio, alferrikakoa bait da korronte horren

aurka joatea . Kultura, bestalde, bigarren mailan gelditzeko

arriskuan geratzen da .

Oinarri desberdinetan sustrturiko ikuspuntu bi hauek logikoak

dira bere garapenean, kasu bietan errealismoz jokatzen delarik

hipotesi nagusian (ardura ekonomikoa edo kulturala), baina, kasu

bietan ere, ardura bakarrean gehiegi zentratzearen arriskua

lantzematen da, prozesua nolabait desorekaturik gera daitekeelarik .

Era horretara argi dago euskararen errekuperaziorako eta, oro har,

kulturan iharduteko estatu propioa edukïtzea dela praktikoena,

baina independentziak ekonomian ekar lezakeen geldiketari

(momentuzkoa edo iraunkorra) aurre egiteko ilusioa eta esfortzua

eskatzen zaio bakarrik jendeari, zailegia sentimentu orokorra bihur

dadin . Bestalde, ekonomi mailan ziurrena eta tirabira gutxien sor

dezakeena europar projektuari eustea da, beronen itzalean

gutxienezko aberastasuna ziurtatu ahal izango delarik . Jendeari

hemen ez zaio bat ere esfortzurik eskatzen, baina horregatik agian

zalantzan gelditzen da nazionalismoaren helburu kulturala lortzea

era honetara, berau ez bait doa aberastasun ekonomikoari loturik

eta ez da, hortaz ., berez erdietsiko . Ikusten denez, euskal

nazionalismoak bere historian zehar bizi izan duen

taktika/estrategia mailako banaketak (autonomía- independentzia)

oraindik dirauela esan daiteke, arrazoiak ere antzekoak direlarik,

baina lehen "autonomizaletzat" har genitzakeenek orain Herrien

Europa aurkezten dute estrategi mailan, independentzia klasikoari
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alternatiba sendoa eskainiz . Edozein modutan ere, nazionalisten

interes eta jokaera kontrajarri hauek euren indarra ezerezten dute,

lurralde erreibindikazio estrategikoa indefinizioan gelditzen

delarik, momentuko arazoetan zentratzen bait dira euren dinamikak .

Puntu

	

honetara

	

helduta,

	

"ten%arria"

	

izan

	

daiteke

nazionalismoarentzako aukerarik onena edo gertatzeko posibleena

zeintzu izango diren azalarazten saiatzea, baina ez batan ez

bestean ez dugu uste ezer argitu genezakeenik . Izan ere, "aukerarik

onena" erabakitzeko epaia behatzailearen perspektibaren arabera

botako da, baina is inkonszienteki hartzen den perspektiba

estatuarena izaten da, ezen behatzailearen desio logik oa

tirabirak baretzea izango da, erdibidea bilatuz eta elkarren arteko

ulermena poposatuz . Baina jarrera horrek, statu-quo-aren

iraunarazpena erainaten du berarekin normalean, zenbait aldaketa

proposatuz, zeintzuak epe laburrerakoak izaten bait dira

gehienetan, ahalik eta azkarren nabaritu dadin bareketa, arazo

nagusiak denborak konponduko dituelako itxaropenaz . Behatzailearen

perspektiba eta erdibideen ardatz deberdin posibleez adibide ugari

dago : Palestinarentzat ez da gaizki ikusten Gaza eta Zisjordanian

estatu bat osatzea ; SESB zaharreko estatuentzat desiraqarria da

konfederazioa ; Hego Euskal Herriko arazoa espaniar estatuaren

federalizazioarekin konpon liteke ; Ipar Euskal Herriarena, berriz,

frantziar estatuaren deszentralizazioarekin, eta abar . Estatuaren

perspektiba hori bereganatzeak helburu batzu "lortuezinak" edo

"pentsaezinak" direla esatera eramanqo qaitu . Ordea, ez dugu inoiz

esango halako helburua "ez duela inoiz X herriak onartuko " . Guzti

honekin ez dugu esan nahi, noski, estatuaren ikuspegiaren

garrantzia kontutan hartu behar ez denik, ez eta tirabirak areagotu

behar direnik ere . Tirabirak ekidinezinak izango dira sor daitezen
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arrazoiak agortzen ez diren bitartean, baina hori lortzeko bidea

ez da estatuarena halabeharrez izan behar . Autonomia federalizazioa

bezain "aukera ona" izan daiteke eta biak konfederalizazio edo

independentzia bezain egokiak ere, eta alderantziz, irtenbidea

momentu horretan biltzen diren faktoreetatik eta ajente sozialen

jokaeratik agertuko delarik, "aukerarik onena" tenporala izango

bait da .

"Aukerarik posibleena" ere behatzailearen perspektibak

bitartekatzen du . Independentzia Herrien Europa bezain posible edo

ezina da . Kasu bietan oraingo estatuak dira arerio nagusiak, ikusi

dugunez . Bien arteko diferentziarik nabariena, gure ustez, herri

mobilizaziorako erakusten duten jarrera desberdinean datza, zeina

erabakiorra izan bait daiteke azpiko posiziotik aritzen den

indarrarentzat . Guzti honi loturik kulturá mailan proposatzen diren

pertsona eta lurralde printzipioen aplikazioa jar daiteke, pertsona

printzipioaren filosofia presioa eragiteko mobilizazioen kontrakoa

bait da, izatez . Hala ere, printzipio hau hobeto egokitzen zaio

kulturaniztuna den Europari, beronen batasun politikoa gauzatuko

balitz lurralde printzipioaren aplikazioa tirabira sortzailea

izango litzateke eta . Kultura eta estatu indartsuentzat arazo

handirik ez badu suposatzen, Euskal Herrian larritasun handiagoz

biziko litzateke, zeren mobilizazioa beharrezkoa ikusten da kultur

arazoa bideratzeko, ezen oraindik erantzun gabe dirauen galdera da

posible ote den euskara eta bere kulturaren ezaugarriak aktibatzea

(ez bakarrik kontserbatzea) lurraldearen kontrol osoa gorde gabe .

Gorago esan dugunez, errealismo partzialetik abiatzen dira

joera biak, baina zinez zaila dirudi biak elkartzea (eta ezina

projektu

	

sozioekonomiko

	

erradikalagoa

	

daukan

	

joera
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nazionalistarentzat) . Elkarketaren ezean, nazionalismo mota bien

arteko lehia eman daiteke, abagadunearen "objektibitatearí" nazio

sentimentuaren "subjektibitatea" kontrajar dakiokeela . Ajente

sozialen eskakizun partzialei alderdi eta mugimendu politikoek

proposamen landuago eta orekatuagoa opa beharko diete, helburu

guztientzako alternatiba egokía eskainiz . Alternatiba hauen

sinisgarritasunetik (batzutan irrealak edo aauzatzeko zailak izan

arren) ageríko dira bata edo bestearekiko atxikimendua eta

arrakasta posibleak .
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