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Berriz ere natorkizue Joseba Gabilondoren liburu bat iruzkintzera eta beldur naiz gauza berri gutxi ditudala

esateko, baina hala eta guztiz ere lerro batzuk idaztea merezi duelakoan nago eta lanari ekingo diot, ahal

bezain labur. Horra.

Gabilondo Estatu Batuetan bizi da eta hango unibertsitate batean ari da lanean. Hori da daturik

garrantzitsuena bere liburuak ulertzeko, alegia, Gabilondo akademiko estatubatuarra da funtsean, eta

bere ideien jatorria zein haiek azaltzeko estiloa ulertzeko Amerikara begira jarri behar dugu beti. Amerika,

hori da Gabilondori ulertzeko hitz gakoa.

Arazoa da, niretzat behintzat, ia ez dakigula ezer Amerikaz, Hollywoodeko pelikulak eta telebista-serieak

alde batera utzita. Edo, beste modu batera esanda, ikaragarrizko informazio pila dugu Estatu Batuei

buruz, baina guztiz gehiena, edo potenteena behintzat, Hollywoodeko iragazkitik pasatuta, eta horrek

efektu bitxi bat eragiten du gugan: alde batetik uste dugu ia guztia dakigula, bertakoak bagina bezala,

baina bestetik, zer da egiazki dakiguna Ipar Amerikako gizarteaz? Pelikula eta telefilmetako topiko sorta

bat, besterik ez. Jakite eta ezjakite horiek biak aldi berean izateak ondo laburbiltzen du gure egoera

paradoxikoa eta, ondorioz, gure zailtasunak Gabilondori ulertzeko. Zeren, beti bezala, zaila da Gabilondori
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ondo ulertzea, hain da bihurria gizona! Baina, beharbada, arazo pertsonala da gertatzen zaidana, gure

gizartearekin zerikusirik ez duena. Beharbada.

Edonola ere, aski da ez-ulertzearen gaineko kontu horretaz!

[http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2015/08/30/joseba-gabilondok-belaunaldi-bati-

buruzko-liburua-idatzi-du/] Bai, Joseba Gabilondok oso mundu desberdin batera eramaten gaitu bere

liburuetan, askori arrotza egiten zaigun mundua, baina aski arrazoi ote da hori alderrai ibiltzeko bidezidor

horietan barna? Ez. Iruzkin honetan aldeztuko dut funtsean ondo ulertzen diodala eta ez dela zaila

horretara iristea, beti ere oinarrizko ezjakintasun batez ondo jabetzen bagara eta soka horretan dantza

egiteko prest baldin bagaude. Alegia, ondo ulertzen diot, bai, baina beti ere Amerika ondo ulertzen dudan

neurrian. Ez gehiago, baina ezta gutxiago ere. Hori.

Ekin diezaiodan, beraz, Gabilondok eragindako ekaitza deskodetzeari, ekaitza, benetako ekaitza baita

hark eragiten duena gure gogamenean bere liburua irakurri ahala.
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Joseba Gabilondo ez da modernoa, hori da guztia. Postmodernoa da, hortaz? Ez dakit nola deitu behar

zaion, baina dakidana da bera ez dela modernoa hain juxtu ere modernitatearen oinarri-oinarrizko

postulatuari ihes egiten diolako, hau da, Michigango irakasleak bere gogotik hastantu egiten duelako

aurrerabidearen ideia. Progresoa, progresismoa, horra berak aiher duen guztiaren laburbilduma.

Premoderno bat hortaz? Erreakzionario bat apika? Ez, ez halakorik inondik inora, Gabilondo konformismo

eta kontserbadoretasun ororen antipodetan aurkitzen baita, argi, garbi eta nabarmen. Kontua da

postmodernitate hitza hain dagoela gure artean higatua, ezen ez naiz ausartzen berari esleitzen, eta

delibero horrek umezurtz uzten nauela: ez dakit zein etiketa jarri haren pentsamenduari, baina badakit,

ordea, zein ez zaion jarri behar (progresista). Hori da guztia.

Ekaitza (Irutxuloko Hitza)—
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Gogora dezagun, laburki, zertan datzan progresoa edo aurrerabidearen ideia: Historia aurrera doa gero

eta etorkizun hobeago bati buruz; batzuetan ematen du gelditu egiten dela, are ematen du atzeraka ere

ari dela, baina krisialdi laburrak dira, oinarrizko oldar soziala beti baita aurreraka segitzea; esaten

dugunean Historia aurrera doala esan nahi duguna da gure gizartea, gure mundua, bere osotasunean,

ekonomia, ongizatea eta kultura orokorra barne, aurrera doala aldi berean edo bertsuan. Gizartearen

Historia aurrerabidearen historia da, askatasun eta betetasun gero eta beteago batera, muga argirik

gabe. Progresoa. Bada, hain juxtu ere horretan datza Michigango irakaslearen oinarrizko desadostasuna:

mundua ez doa aurrera, ez, aitzitik, Erdi Aro berri batera doa zuzen-zuzenean eta erremediorik gabe.

Globalizazioa deitu dugun fenomeno zabal hori, funtsean, hori besterik ez da, progresoaren porrot

osoaren agerkundea, globalizazioak Erdi Arora baikaramatza. Globalizazioa esaten dugun lekuan, hobe

gainbehera esango bagenu edo, apika, dekadentzia eta endekapena. Baina argiago eta gordinago ere

esan daiteke, eta ez gara hortaz lotsatuko, hauxe baita afera: gure umeak gu baino okerrago biziko dira,

erremediorik gabe, eta haien umeen umeak, okerrago oraindik. Maldan behera goaz Erdi Arora. Hori da

ideia zentrala.

Erdi Aroa (Ugaoko Marrazki Lehiaketa, Geuria)—

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


 

Kontu ezaguna da ideia hori ez dela batere berria, ezta originala ere. Egia esanda, gaia oso azaletik baino

ezagutzen ez badut ere, topikoa da esatea Antzinate osoa, Erdi Aroa eta Ernazimentu bera ere (Barrokoa

barne) gainbeheraren ideiaren mendean bizi izan direla funtsean. Adibide gutxi batzuk jarrita, oker ez

banago Platon bera ere guztiz komentzituta omen zegoen endekapen-aro batean tokatu zitzaiola

bizitzea. Kristautasunak zer esango dizut, hil ondoko munduan jartzen du esperantza: Zorionekoak orain

negar egiten duzuenok, barre egingo baituzue (Lk, 6, 21); Ernazimentuak berak Antzinateko loriara

itzultzea baino ez zuen aldezten, ez aurrerabidea. Progresoaren ideia oso berria da (XVIII. mendea) eta

fase historiko zehatz bati lotuta dago (Mendebaldean behintzat!), Modernitatea deitu ohi duguna. Fase

historiko hori agortu dela? Ez da batere arrotza horrelakoak entzutea XX. mendean zehar,

Nietzschegandik aurrera behintzat. Eta ez dut uste Gabilondok ez dakienik halakorik (neuk baino dexente

hobeto, zabalago eta sakonago). Hortaz, zergatik ez du hausnarketa estandarrago bat plazaratzen, nola

esango dizut-ba, Filosofiaren Historia akademikoarekin errazkiago moldatuko dena? Zergatik aurkeztu

behar du kontua Erdi Arora itzultze baten gisan, oso abstraktua eta badaezpadakoa den metafora bat

erabiliz? Zergatik horrelako bihurrekeria bat? Ez ote litzateke hobe gauza lauak eta zelaiak esatea? Ai

aixkiria! Hortxe dago koxka! Hortxe aurkitzen dugu Amerika, On Kixotek eta Santxok Eliza aurkitzen zuten

modu berean! Hortxe mundu akademiko amerikarra, non badirudien ez duela merezi ezer esaterik

ikuskizuna paratzeko ez bada! Hitz batez, Hollywood akademikoa. Hori ote da sekretu guztia?

Bon, beharbada ez, beharbada hori ez da guztia. Beharbada hori kipularen lehen geruza baino ez da.

Geruza biziki ederra, bide batez esanda, zeren nire uste apalean behintzat, gure zibilizazio

mendebaldarraren lorpen garaien artean Hollywood garaienetako bat da (ez dago ikuskizun hollywoodar

bat baino ikuskizun hobeagorik, begiratzen diozun lekutik begiratzen diozula). Beste hitz batzuekin

esanda, mozdade hutsa da Hollywood gutxiestea. Besterik da mundu akademikoaren hollywoodizazioa ez

ikusi nahi izatea. Joera biziki indartsu bat da eta, laster, gu guztiok irentsiko gaitu, apika. Baina oraindik

ere Euskal Herriko txoko txiki honetan europarrak gara eta apur bat gaindituak sentitzen gara mota

horretako baliabide akademiko-estilistikoen aurrean, neu bai behintzat. Tamalez, ziur aski ez da denbora

askorik beharko akademiko madrildar bipilen artean horrelako joerak ikusten hasteko eta hortik aurrera,

akabo, gure probintziotako unibertsitari ernai guztiak ere berehala horretara jarriko dira. Hipotesi bat

baino ez da, baina gurean horrela funtziontzatzen dute gauzak, badakizue zein den gure herriaren kultur

giroa. Hala eta guztiz ere, Gabilondo, beti geldituko zaigu Paris, alegia, beti geldituko zaigu esatea zeu

benetako aitzindaria izan zinela, zinezko amerikano bihurtua madrildarrak baino lehenago eta Madrildik

pasatu gabe! Bai, honek ez du erremediorik, ni ere molde hollywoodarrean jausi naiz-eta.
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Baina segi dezagun kipula zuritzen, liburu honek horretarako eta beste askotarako soberan ematen du-

eta. Formari buruzko oinarrizko ohar hori kenduta, esango nuke Gabilondoren pentsamendua, liburu

honetan, bi gurpilen gainean dabilela: batetik gorputza, erran nahi baita, norberaren gorputz fisikoa, eta

bestetik mundua, erran nahi baita, mundu zabala, ez Amerika, ez Europa eta, jakina, ezta gure Euskal

Herri txiki eta maitagarri hau ere. Gizaki indibiduala eta gizartea. Baina gizaki hori gutako banako bakoitza

da (milaka miloi banako) eta gizartea, mundu zabala. Hortik aurrera Gabilondoren arazoa auzi soziologiko

klasikoa da: nola lotzen duzu banakoa eta gizartea? Michigango irakaslearen kasuan ez dut ikusten lotura

argirik: etengabe nahasten ditu bi mailak, batetik bestera salto eginez azkar eta etengabe. Bai, egia da

West Holly wood (Airbnb)—
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formalki eskema aski estrikto eta logiko bat proposatzen digula sarreran (9-33 or.) baina, nire irudiko,

liburuak aurrera egin ahala eskemak indarra galtzen du eta bi mailen arteko nahasketa, kiribila nahiago

bada, etengabea da eta gero eta estuagoa. Ondorioz, argumentazioaren hasierako eskema linealaren

ordez, dekorazio barrokoarekin zerikusi handiagoa duen hausnarketa exuberante xamar bat dugu

funtsean. Ez dut uste hori berez ona edo txarra denik, bai, ordea, apur bat nahasgarria, itxura batera

zerbait arrazionalago egitea baita egilearen asmoa baina, gero, etengabe amore ematen dio bere

argudiobideari eta behin eta berriro kontsiderazio berri eta epatantetan galtzen da, kontu gutxi eginik hari

nagusiari. Hori da nire inpresioa behintzat.

Nire gusturako, banakoen gorputzari buruzko atalak eta pasarteak dira liburuko interesgarrienak. Nabari-

nabaria da egileak ezagutza zabala duela, interes bizia eta, ziur aski, horretaz beste ezertaz baino

gehiago hausnartu duela. Freud eta Foucault dira iturri nagusiak, dudarik gabe (Lacan oraingoan oso

gutxi agertzen da, biziki eskertu beharreko gauza) baina esango nuke ideia nagusi guztiak originalak

direla, edo hori iruditzen zait niri behintzat. Homosexualitateari buruzko atalak ederrak dira zinez eta

pertsonen gizentasunari buruzkoak (bai, ondo irakurri duzue, pertsonen gizentasuna) zoragarriak, zinez

zoragarriak. Bon, agian apur bat neurriz gainekoak une batzuetan, gorago aipatu dudan estilo exuberante

horren gehiegikeriak gehiegi tiratuta, baina edozeinek poz-pozik irakurtzeko modukoak.

Aldiz, Erdi Aroari buruzko kontuekin hasten denean, liburuaren interesa apaltzen da, nire begietan

behintzat. Aurreko gaiean ez bezala, honetan ez dut atzeman mentore argirik eta, ondorioz, ez dakit zein

puntutaraino aldezten dituen ideiak bere zakukoak ote diren, hala inori hartuak eta moldatuak. Itxura

guztien arabera honetan ere Gabilondok sakon hausnartu eta mamitu ditu kontuak, oso bere kolkoan,

baina nire gusturako ideia gehiegi, erreferentzia gehiegi eta kiribil gehiegi egiten du orrietan barna.

Aipatzen dituen autoreak ere ugariak dira eta nik ez dut apenas inor ezagutzen. Ondorioz nire juzkuak

oso badaezapadakoak dira, baina esango nuke ideia distiratsu asko plazaratu arren, apika ideia gehiegi

direla, gehiegizko joera dagoela analogia errez eta arbitrarioetara jotzeko eta, ondorioz, sinesgarritasuna

galtzen duela. Su artifizialak? Batzuetan inpresio hori ematen du: suziriaren txistua, eztanda, argitasuna,

ohhhh! labur bat eta, ia arnasa hartzeko betarik gabe, beste suziri bat atzetik. Suziri gehiegi.
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Dena den, liburu osoa hitz batean laburbildu beharko banuke, hauxe da erabiliko nukeena: boterea. Liburu

hau boterearen gaineko hausnarketa bat eta funtsean eta, neurri handi baten, boterearen kontra

matxinatzeko deiadar larri bat, tonua oro har oso jaizalea bada ere. Eta honekin iruzkinaren hasierara

itzuliko naiz, berehala bukatzeko. Joseba Gabilondo ez da modernoa, baina ez da erreakzionario bat ere,

aitzitik, matxino bat da funtsean, boterearen kontrako matxino bat. Argi eta garbi. Botere indibiduala,

guri bakoitzari gure gorputzaren gainean ezartzen zaiguna eta, baita ere, botere soziala, goitik behera

herri edo gizarte gisa menperatzen gaituena. Horra berak porrokatu nahiko lituzkeen jainko izunak, mamu

gaizto eta galgarriak, Gabilondo aldi berean borrokatzen baita boterea ulertzeko eta hura porrokatzeko,

aldi berean diot, eta zentzu horretan Foucault da, beharbada, berarengan eragin erabakigarria duen

autorea. Hari zor dio, apika, hainbat ideia on, baina baita hainbat ameskeria ere eta, forma aldetik,

kriptikotasunerako joera deitoragarri bat. Laburbilduz, nire aholku partikularra hauxe litzateke: segitu

Joseba Gabilondo liburuaren aurkezpenean (Joseba Ruiz ARP)—
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egiozu Foucaulti ideiatan, nahi baduzu, baina ez haren idazkera bihurrian; hortxe aldamenean duzu Freud,

prosa argiaren eredu nabarmena. Idazkerari dagokionez behintzat, Foucault gutxiago eta Freud gehiago.

Eta zure liburuek asko irabaziko dute.

OHARRA: Iruzkina berrirakurtzen dut eta konturatzen naiz ez dudala ezer esan Gabilondoren ideia

zentralari buruz, alegia, Erdi Arora itzuliko ote garen erremediorik gabe. Ez da guztiz egia, bi gauza

behintzat esan baititut: batetik, analogia/metafora horrek argitu baino bihurritu egiten du autorearen

mezua, eta bestetik, zinezko gai zentrala liburuan Gabilondo matxinoa dela, bere jarrera eta bere

prosaren distira, eta ez horrenbeste bere aurreikuspenen logikotasuna edota egiazkotasuna. Erdi Arora

ote goaz? Batek daki. Nik neuk oso pozik irakurri dut liburua, tarteka-tarteka bihurgune batzuetan apur

bat nekatuta sentitu banaiz ere, baina balantzea bikaina da oro har. Eta bereziki garrantzitsua iruditzen

zait autorearen hitz hauek, liburuaren hasieran idatziak, oso kontuan hartzea:

“…eta irakurleak ez abandonatzea saio honen helburua denez, esan dezagun halaber,

globalizazioaz mintzatu behar garela, ez dakigunaz zer dakigun adierazi behar dugula, gure

betebehar saihestezina delako […] Beraz, saio honen promesa desesperatua, globalizazioaren

ezintasunaren jakintza bat—mapa bat—emango duela iragartzea da: zer ez dakigun…” (13. or.)

Hitz ederrak, dudarik gabe, egilearen zintzotasun intelektualaz goraki mintzo direnak. Nik ere ez dakit ezer

globalizazioaz, Gabilondo, zeuk baino askoz ere gutxiago dudarik gabe, baina liburu hau irakurrita zerbait

ikasi dudalakoan nago eta, bide batez, ondo pasatu dut denbora gehienean. Eta zure teoriak hemen

aztertu eta auzitan jartzeak beste iruzkin luze bat eskatuko luke. Beste noizbait, agian.

Kategoriak Sailkatu gabea | Erantzun

delicious-en gehitu Twitterren gehitu Facebooken gehitu

CHATEAUBRIAND, MOGEL ETA EUSKAL
LITERATURA
2016-12-17-n argitaratuta

Pruden Gartzia

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/category/sailkatugabeak/
http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2017/01/07/gabilondo-ekaitza-gure-gogamenean/#respond
http://delicious.com/save?url=http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2017/01/07/gabilondo-ekaitza-gure-gogamenean/
http://twitter.com/?status=GABILONDO:  EKAITZA  GURE  GOGAMENEAN+http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2017/01/07/gabilondo-ekaitza-gure-gogamenean/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2017/01/07/gabilondo-ekaitza-gure-gogamenean/&t=GABILONDO:  EKAITZA  GURE  GOGAMENEAN
http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2016/12/17/chauteaubriand-mogel-eta-euskal-literatura/
http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2016/12/17/chauteaubriand-mogel-eta-euskal-literatura/
http://www.unibertsitatea.net/blogak/txoroen-untzia/2016/12/17/chauteaubriand-mogel-eta-euskal-literatura/#respond
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


2016ko abendua

Chateaubriand: Oeuvres choisies, Avec Introduction, Bibliographie, Notes, Grammaire, Lexique

eta Illustrations documentaires / par Ch. Florisoone, 5e ed., Paris: Librairie Hatier, 1926. 436 or.
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Baneraman urte batzuk Chateaubriandez interesatuta eta haren lanen bat irakurri nahian, goian duzuen

bilduma ikusi nuenean internet bidez, prezio merke batean. Eta probatzea erabaki nuen. Eta ez hori soilik,

probatzeaz gain frogatzea ere erabaki nuen, alegia, Chateaubriandez aurrez neukan aierua frogatzen

saiatzea. Emaitzak nire aurreikuspen guztiak gainditu ditu: François-Auguste-René de Chateaubriand

bizkondea (1768-1848) autore giltzarri bat da euskal literaturaren historia ulertzeko, erabat

ezinbestekoa. Saiatuko naiz esplikatzen zergatik.
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Chateaubriand idazle ezaguna da europar kanonean eta edozein lekutan begiratzen duzula, ziur aski,

zuzen edo zeharka beti ondoko etiketekin agertzen da, besteak beste: katolizismoaren apologista,

Erromantizismo literarioaren abiatzaileetako eta autore aipagarrienetako bat da Frantzian, aldi berean

garaiko politikan goi mailako postuak eta erreferentzialtasun handia izan zuelarik; hortaz gain,

pentsamendu kontserbadorearen ideologo nagusietako baten gisa aipatu ohi da, besteak beste Edmund

Burkerekin batera (adibidez). Alegia, Erromantizismo katoliko eta kontserbadorearen irudi ezagunenetako

bat, literaturan eta politikan itzal handia izan zuena azken bi mendeetan. Duela berrogeita hamar urtera

arte-edo, esango nuke nik, hau da, 1960etako hamarkadan munduko (Europako?) kulturan atxilipurdi

handi hura gertatu arte, arrunki 68ko Iraultzaren etiketaren bidez deskribatu ohi duguna.

Gaineratu dezadan frantsesa zela, baina Bretainian jaioa, eta hori ez da ohar intraszendente bat

guretzat, euskaldunontzat. Bretaina oso presente egongo delako beti bere gogoan, Bretainiako kultura

katoliko eta kontserbadorea, errotik antiiraultzailea. Baina esan dezagun bere hitzetan:

François-Auguste-René de Chateaubriand (17 68-1848)—
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Le soleil, dit le P. Maunoir, n´a jamais éclairé canton où ait paru une plus constante et invariable

fidelité dans la vraie foi, que la Bretagne. Il y a treize siècles qu´aucune infidélité n´a souillé la

langue qui a servi d´organe pour precher Jesus-Christ, et il est à naitre qui ait vu Breton

bretonnant prècher autre religion que la catholique. (Mémoires d´outre-tombe: Première

Partie: La jeunesse, 17 88-1800) [enfasia gurea]

Garrantzitsua da aipu hau bere osoan ulertzea eta, beraz, euskaraz emango dut jarraian:

Eguzkiak, hala dio aita Maunoir-ek, inoiz ez du argitu eskualde bat non sortuko litzatekeen egiazko

fedearekiko halako fideltasun etengabe eta aldaezinik, hala nola Bretainian. Badira hamahiru

mende ezein desleialkeriak ez duela zikindu Jesu-Kristo predikatzeko organotzat baliatu den

hizkuntza, eta jaiotzeko dago ikusiko duena bretainiar bretaineradun bat katolikoa ez

den beste erlijio bat predikatzen .

Beraz, bretaineradun, fededun, horra guretzat hain ezaguna den leloaren jatorria (euskaldun, fededun),

Chateaubriand da aita intelektuala. Bretainia katoliko eta antiiraultzaile hori da gure Euskal Herri

maitearen ispilua. Bretainia, eta ez Gaztela, Italia, Polonia, Irlanda edo beste edozein leku. Hori ulertzea

bereziki garrantzitsua da euskal literatura zer den ulertu nahi bada. Horra nire tesia, labur esanda.
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Baina Chateaubrianden liburu postumo bat aipatuz hasi gara, 1849-1850 bitartean argitaratua, berak

berrogei bat urte pasatu arren hura idazten, eta arrunki haren lanik zabalduena eta aipatuena baldin

bada ere, ez da guretzat garrantzi handiena duena. Izan ere, gorago esan dugun bezala,

Chateaubriandek parte hartze handia izan zuen XIX. mendeko lehen hereneko politikagintzan eta bere

memoriak, agian, horregatik izan ohi dira gogoratuenak, hortxe jasotzen direlako hainbat gertakari

historikoren xehetasunak (modu eder-ederrean narratuak) eta bere bilakaera politiko gorabeheratsuaren

zertzeladak. Baina guretzat, euskaldunontzat, eragin politiko zuzena baino eragin literarioa da muntazkoa,

Carnac (Bretainia)—
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askoz ere iraunkorragoa eta sakonagoa izan delako gure artean kontzientzia kolektibo euskaldun bat

sortzeko bidean. Kontzientzia berri hori, esan dezadan argi, Frantziako Iraultzaren ondoren sortzen da

eta honez gero aipatu dugun bi hitzetan mamitzen da, euskaldun fededun, 1960era arte (gutxienez)

euskaltzaleen mundu-ikuskera laburbiltzen duena. Inplikazio politiko nabarmenak dituen leloa, jakina,

baina poiltikatik hareindi doana, gizartean eta kulturan arrasto sakona utziz.

Frantziako Iraultza, beraz, da gure literatura ulertzeko giltza nagusia, Frantziako Iraultza eta berak

eragindako ondorioak, eta ez iragan urrunago batean gertatutako erlijio-gerrak eta heretikoen kontrako

errepresioaldiak. Zeren nire iritziarekiko lausotasun oro ezabatze aldera, dilema modura aurkeztuko dut

afera: zer da garrantzitsuago euskal literaturentzat, Trentoko Kontzilioa (topikoki errepikatu izan den

bezala) ala Frantziako Iraultza? Nire irudipena da Eliza Katolikoak euskal gizartean izan duen eragin

itzelaren azpian, eta gogora dezagun eragin hori XX. mendean inoiz baino handiagoa izan dela, alegia,

frankismopean, Eliza Katolikoaren pisu garaikide itzelaren azpian, esaten nuen, gure literaturaren

historiaren teoriko klasikoen gogoa (Orixe, Mitxelena, Lafitte, Villasante) Trentoko Kontzilioraino

hegaldatu zela, baina egiazki askoz ere hurbilago zegoela beren galderen erantzuna, zehatz-mehatz

esanda, XIX. mendearen hasieran. Beste modu batean esanda, euskal literaturaren autorerik

enblematikoena ez da Axular (edo Leizarraga, edo Lazarraga), Juan Antonio Mogel eta bere Peru Abarka

baizik. Galde dezagun, beraz, zer ikusi dauka Mogelek Chateaubriandekin?

Erantzuna ebidentea da: Mogelen mundua ez da XVI eta XVII. mendeetako erlijio-gerren mundua,

Antzinako Errejimenaren krisialdi handiaren mundua baizik, XVIII eta XIX. mende artean. Denok dakigunez,

Antzinako Erregimena izenaren bidez ezagutu izan den kultura eta gizartea XVIII. mendean hasi zen

sakonki kuestionatua izaten, bereziki maila intelektualean. Ilustrazioaz ari naiz, jakina. Argiak. Eta, beste
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aldean, Ilunak. Horrela hasi ziren gauzei begiratzen orduan. Oso ezaguna denez, borroka intelektual

horren garaile nabarmenak filosofoak izan ziren (Montesquieu, Voltaire, Rousseau eta enparauak) eta,

hainbeste aipatzen ez bada ere, galtzaile nagusia Eliza Katolikoa izan zen eta, bereziki, haren

abangoardia intelektuala osatzen zuten jesuitak: labur esateko, 1767an egotzi zituzten Espainia eta

Frantziako erresumetatik eta 1773an, presio itzelen ondorioz, Aitasantuak ordena desegin zuen. Euskal

literaturarentzat kolpe itzela izan zen: jesuitek osatzen zuten orduan euskal literaturaren bizkar hezurra

(Larramendi, Kardaberaz, Mendiburu) eta haiek hilda edo egotzita, erabat umezurtz geratu ginen,

pizkunde literario zapuztu baten erdian, basamortu intelektualean berriro.

Baina lehen gudua baino ez zen izan Europan: hogei urte geroago, iraultzaren gorrian, lepoa moztu zioten

Frantziako erregeari Parisen eta antzinako probintzia guztietako berezitasun oro suntsitzeari ekin zioten

gogotik; Ipar Euskal Herrian, besteak beste, lege zahar guztiak desegiteaz gain lurraldearen identitaterik

oinarrizkoena ere porrokatu nahi izan zuten, Bearnoko departamentuan integratuz. Laster iritsi zitzaion

txanda Hegoaldeari, Foruak desegiteko saio temati eta jarraien bidez; Foruekin batera, denok dakigunez,

baita ere gure nortasun kolektiboaren edozein zantzu desegin nahi zen, herria erabat gaztelanizatuz eta

espainolduz, hots, estatu berri konstituzionalaren beste edozein lurralderekin erabat uniformizatzen

saiatuz.

Eta hori izan da gure historiaren ardatza azken bi mendeotan, bai Ipar zein Hegoan: asimilazionismoaren

kontrako borroka luze bat, nortasunari eusteko saio agoniko bat, etengabea. Ingude horretan forjatu da

gaur egun euskal literatura deitzen dugun artefaktu hori, zerikusi gutxi daukana XVI eta XVII. mendeko

kontuekin, eta handia Parisen 1793an jakobinoek martxan jarri zuten makina suntsitzailearekin. Gaur egun

oraindik ere ibili dabilen makina. Jakobinismoa.
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Eta Chateaubriand? Bada, inork baino hobeto haragitzen du Europako katolikoen paraderoa Argien

filosofiaren eta Iraultzaren politikaren presioaren azpian: punturik baxuenean zeudenean, diskurtsu

berritzaile oso bat antolatzeko gai izan zen, jakobinismoari ezezik liberalismo progresistari ere aurre egiten

ziona ideietan eta literaturan (bere ibilibide politikoa bazter utziko dugu orain). Erromantizismo

kontserbadore eta katolikoa, horra euskaldunok gure teorizaziotan ignoratu izan dugun kontzeptu bat,

gure literaturen historia beste ezerk baino hobeto esplikatzen duena. Chateaubriand da gure literatura

ulertzeko zinezko giltza, ondoko lerroetan frogatzen saiatuko naizen bezala.

Testuinguru horrean, bi obra dira bereziki aipatu beharrekoak: 1802an argitaratu zuen Le Génie du

Christianisme eta 1809an Les Martyrs ou le Triomphe de la foi chrétienne, biak izugarrizko arrakasta izan

zutenak bere garaian eta etengabe irakurri eta aipatu zirenak XX. mendea ondo sartua egon arte. Biak

dira lan literarioak eta erabat apologetikoak kristautasunerako, lehena saiakera literarioaren esparruan

sartzen da eta bigarrena, aldiz, hitz lauz idatzitako poema epiko gisa deskribatu ohi da. Ez dute

Chateaubrianden traiektoria osoa esplikatzen, baina gu horien aipamenean geratuko gara gaur. Orobat,

argi dezadan ez ditudala osorik irakurri, goian zehaztu dudan liburuan dakarren ohar argigarri, txatal

hautatuak eta falta diren kapituluen laburpenak baizik, baina gaur esan nahi dudana esateko uste dut

nahikoa dela.

Le Génie du Christianisme-k antzekotasun itzelak dauzka Mogelen Peru Abarkarekin. Orain dela urte pare

bat frogatzen saiatu nintzen bezala (Berrirakurketa historiko bat: Peru Abarka (1802)

http://www.unibertsitatea.net/blogak/inguma/2013/11/06/berrirakurketa-historio-bat-peru-abarka-1802/

) Mogelena Antzinako Erregimenaren apologia bat da funtsean, berritasun nagusi gisa euskal hizkuntzaren

erreibindikazioa lehen lerrora dakarrena euskal nortasunaren oinarri ezinbestekotzat; bada

Chateaubrianden Génie-a ere Antzinako Erregimenaren apologia bat da, baina indar nagusia ez dago

hizkuntzan, erlijio katolikoan baizik, frantsesen (europarren eta, hedaduraz, mundutarren) bizimoduaren

oinarri ezinbestekotzat hartuta. Baina bietan argi dago erlijioarekin eta hizkuntzarekin batera, edota haiek

baino haruntzago, bizimodu oso bat da defenditzen dela, gizarte tradizional kontserbadore eta patriarkal

bat, Erregearen eta Elizaren menpe zoriontsu bizi dena, progresoak dakarren hondamendi guztietatik

salbu. Izan ere, gure idazle bientzat progresoaren ideiak dakar iraultza, eta iraultzak berak mota

guztietako desmasiak: hilketak, lapurretak, erreketak, ordenarik eta burubiderik gabeko gizarte bat,

herritarren zoriona baino atsekabe osoa eta itxaropen eza dakarrena. Eutsi diezaiogun, beraz, mundu

zahar eta eder hari, bere erlijio, hizkuntza, ohitura eta lege zahar eta betikoekin. Eta utikan progresoa!

Voltaire (Wikipedia)—

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.unibertsitatea.net/blogak/inguma/2013/11/06/berrirakurketa-historio-bat-peru-abarka-1802/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


Gai eta helburuetan ezezik, idazlan biek kidetasun nabarmena dute idatziak izateraren tenorean: 1802an

argitaratu zen Chateaubriandena eta urte berean ondu zuen Mogelek berea, argitaratu gabe geratu zena

bera handik gutxira hil zelako. Baina biak urte berekoak dira, eta urte hori oso-oso berezia da Europako

Historian, hona zergatik: Frantziako Iraultzaren faserik gogorrena gainditurik, Bonaparte jabetu da

botereaz eta egoera lasaitzeari ekin dio erabakimenez; besteak beste Eliza Katolikoarekiko harremanak

normaltzen ditu eta 1801ean (adi datari!) Konkordatua sinatzen du Aitasantuarekin: berriro ere elizak

zabaltzen dira, apezpikuak eta apaizak izendatzen, kultua normaltzen… eta, batzuentzat, badirudi

erregearen nolabaiteko itzulera denbora kontua besterik ez dela izango. Bai, laster erregea itzuliko omen

da eta, berarekin batera, ura bere bidera.

Testuinguru horretan Chateaubriandek bere apologia argitaratzen du eta izugarrizko arrakasta dauka. Bi

hitzetan, une zehatz horretan, 1802an, eta une zehatz horretan bakarrik, eta urtebete edo bi urtez

gehienera, badirudi Frantzia osorik baketuko dela eta Europa itzuli egingo dela bere oreka klasikora. Baina

1804an Bonapartek bere burua enperadoretzat aldarrikatzen du eta gerra berriro abiatzen da, beste

hamar urtez kontinente osoa odoletan itoz etenik gabe: Austerlitz, Jena, Bailén, Borodino… Waterloo!

Baita Gasteiz ere, gogoratu dezagun Beethovenek berak sinfonia bat dedikatu ziola gudu horri (8.a),

baina ez da hori orain daturik esanguratsuena guretzat, beste hau baizik: Beethovenek lehenago beste

bat dedikatu nahi izan zion Napoleoni berari, 3.a edo Eroica, Frantziako bakegilearen apologia sutsu gisa

konposatzen hasi zena, hain juxtu ere, 1802an! Bai, 1802 esperantzazko urte bat izan zen Europan;

baina 1804an, Napoleonek bere burua enperadoretzat koroatu zuenean, Beethoven guztiz haserretu zen

eta haren izena ezabatu zuen pentagramaren titulutik. Ikusten dugunez, Chateaubriand ez zen izan

dezepzionatu eta amorratu bakarra; gure Mogel, ziur aski, berdin haserretuko zen, baina astebete

lehenago hil zen.
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Itzul gaitezen gurera. Esan dugu Peru Abarka eta Génie-a abagune berean idatzi direla eta helburu

berberarekin, mundu tradizional katolikoaren apologia bat egitea. Helburu eta tenorea ezezik,

planteamendu orokorrean bat egiten dute: Chateaubriandek bigarren mailan utzi zuen katolizismoaren

aldeko argudio teologiko-filosofikoak ematea eta, horren ordez, mundu tradizional katolikoaren edertasuna

kantatu zuen prosa goxo batean: naturaren deskribapen zoragarriak, Erremantizismoaren molde berrian

idatziak, zuzen-zuzunean lotzen dira katolikoen Jainkoarekin: nor da edertasun horren guztiaren

sortzailea? Nola da posible Naturaren ikuskizun zoragarri horren aurrean erraietaraino hunkitua geratzen

dena ez konturatzea edertasun oro Jainkoagandik datorkigula? Eta ez paisaia bakarrik: txoriak, elizak,

eraikinak, hilerriak, aurriak… eta kanpaien soinua, otoitzak, elizkizunak, sermoiak, bihotzari zuzen-

zuzenean doan mundu zahar hori guztia, bere osotasunean. Mundu ezinago eder bat. Ez ote da oso

antzeko gauza bat Mogelek egiten duena? Hau da, euskal baserritarren mundu txiki eder hori, xehe-xehe

deskribatzea? Eta besterik ez, nahikoa da mundu horri berez darion edertasunaz jabe gaitezen denok. Ez

dago argudio filosofiko-teologikoen beharrik.

Dena den, ez gaitezen itsutu. Antzekotasunekin batera, badira diferentzia deigarriak, jakina. Nagusia, nire

begietan, forma da. Hots, Chateaubriandena estetika erromantiko guztiz berrizalea den bezala, Mogelek

hautatzen duen moldea guztiz klasikoa da, Antzinatetik gaur egunera arte, Ernazimentutik pasatuz,

Ludwig v an Beethov en

(Wikipedia)

—
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Filosofiaz edo Politikaz argudiatzeko erabili izan den molde nagusia: dialogo sokratikoa bizpahiru lagunen

artean. Beraz, Mogel baitan idazlanaren forma guztiz klasiko eta tradizionala da, edukia da erabat berria;

aldiz, Chateaubriand baitan, forma eta edukia berritzaileak dira guztiz. Eta, zeresanik ez, frantsesa bat-

batean Europako idazle ezagunenetakoa bihurtu zen bitartean, euskaldunaren eskuizkribuak handik

laurogei urtera ikusi zuen argia, hortik aurrera gure artean beti oso aipatua eta goratua izan bada ere.

Baina ez ondo ulertua, nire uste apalean. Peru Abarka abertzalearen begiekin irakurtzea beti posible bada

ere (zergatik ez?), garbi dago ez zuela abertzale baten lumak idatzi, katoliko antiiraultzaile batenak

baizik.

Eta agian ez da gehiegizkoa izango hona aipu luzexka bat ekartzea, irakurleak berak zuzenean dasta

dezan bi egileen artean dagoen aldi bereko kidetasuna eta aldea:

Il nous arrivait souvent de nous lever au mileu de la nuit et d´aller nous asseoir sur le pont, où nous

ne trouvions que l´officier de quart et quelques matelots qui fumaient leur pipe en silence. Pour tout

bruit on entandait le froissement de la proue sur les flots, tandis que des étincelles de feu couraient

avec une blanche écume le long des flancs du navire. Dieu des chrétiens! c´est surtout dans les eaux

de l´abime et dans les porfondeurs des cieux que tu as gravé fortement les traits de la toute-

pouissance: des millions d´étoiles rayonnat dans le sombre azur du dôme céleste, la lune au milieu

du firmament, une mer sans rivages, l´infini dans le ciel et sur les flots! Jamais tu ne m´as plus

troublé de la grandeur que dans ces nuits où, suspendu entre les astres et l´Océan, j´avais l

´immensité sur ma tête et l´immensité sous mes pieds!

Je ne suis rien: je ne suis qu´un simple solitaire. J´ai souvent entendu les savants disputer sur le

prémier Etre, et je ne les ai point compris ; mais j´ai toujours remarqué que c´est à la vue des

grandes scénes de la nature que cet Etre inconnu se manifeste au coeur de l´homme. […]

Il eût bien à plaindre celui que dans ce spectacle n´eût point reconnu la beauté de Dieu. (Le Génie du

christianisme, Prémiere Partie, Liv re V, chap. XII)

Asko luzatu gara honez gero eta, nahita nahiez, ezin dugu aipatu dugun bigarren liburua, Les Martyrs

(1809), nahi bezain luze iruzkindu. Bi gauza besterik ez: batetik, Chateaubriand konturatu da zein inozoa

izan den Bonaparteren baitan itxaropena jartzen eta, hortik aurrera, sutsuki erasango dio beti; bestetik,

Iraultzailaren epikaren kontra ez du arrazoirik edo argudiorik erabiliko, epika berri bat sortu baizik, Eliza

militantearen epika, ehun eta berrogeita hamar urte baino gehiago iraungo duen epika zoragarri bat,

iraultzaileena bezain zoragarria. Epika katolikoa, Inperioaren zapalkuntzari aurre egiteko bizia eman zuten

martiri kristau bihoztoien epika. Gudu-zelaira borrokatzera lehenengo, eta zirkuko areetara gero, lehoien
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atzaparretan hiltzera, alai eta pozik joateko prest dauden kristau militanteen epika. Armak eskuetan

lehenengo, bihotzak zabal Jainkoari eskainiak gero, irrifarre bat ezpainetan, agintari harroen begipean.

Eta berdin dio Inperio Erromatarra edo Napoleondarra, edo besterik. Euskaldun askok ere, berdin, ehun

eta berrogeita hamar urtez guztiz prest agertu ziren bizia emateko erregearen eta erlijioren alde, beltzen

edota gorrien kontra azken odol tanta eman arte borrokatuz, karlistadetan eta ondoko gerra zibilean;

sarri askotan, gainera, Foruak eta Lege Zaharrak sartu zituzten ekuazioan, Jainkoarekin eta Erregearekin

batera, baina ez guztiek, eta ez beti. Gogoratu beharko genuke, adibidez, Juan Jose Mogelek (1781-

1849), Juan Antonioren ilobak, euskarazko liburuak idazteaz gain ez zuela inolako erreparorik izan politikan

bete-betean inplikatzeko, apaiza izan arren, eta ildo horretan kargu politiko garrantzitsuak izan zituela

Lehen Karlistadan? Apur bat Chateaubriandek bezala, ezta?
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Bai, nahi nuke hemen Les Martyrs apur bat lasaixeago iruzkindu. Nahi nuke ere, egunen baten,

Chateaubrianden bi lan horiek Mogeldarren lanekin xeheki konparatu. Eta garbi dago bi maila

desberdinetan ari garela, frantses literatura eta euskal literatura ezin daitezkelako elkarren artean

konparatu oinarrizko alde batzuk argi markatu barik. Baina biak dira literaturak, ezta? Eta biek erantzuten

diote garai berari eta, gure kasu zehatz honetan, mundu ikuskera berberari. Eta hori idazleen euren

bizitzetan ere ikusten da, neurri batean, eta baita beren lanetan. Aldeak alde.
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JUAN BAUTISTA ERRO ETA KARLISMOAREN
JATORRIA
2016-10-31-n argitaratuta

2016ko abuztuaren 30a

Fontana, Josep, De en medio del tiempo: la segunda restauración española, 1823-1834,

Barcelona: Crítica, 2013, 570 or.

Sentimendu alderrai batek bultzatu nau duela hiru bat urte irakurri nuen liburu honi berriz ere arreta

jartzera nire oporren erdian. Izan ere, ez dago ezer atseginagorik Historiako liburu on bat baino, eta

beharbada azken hilabeteotako atentatu terrorista handiek nolabait zirikatu dute nire gogoa aspalditik

nire barrenean hegaldatzen diren ideia batzuei erreparatzera. Argitzera. Zehaztera. Horra.

Liburu luze eta sendoa da, estilo narratiboan idatzita gertakarien hariari jarraituz, baina ez da, inola ere,

liburu arin bat, udan irakurtzen ohi diren horietakoa. Espainiako Historiaren garai zehatz bat aztertzen du

xeheki, hain zuzen ere Fernando VII. erregearen azken hamarraldia. Institutu garaian Historiako klaseari

arreta handirik eskaintzen ez ziotenentzat esango dut biziki garrantzitsua dela Espainiaren Historian
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baina, arrunki, lau ogerlekoko topiko batzuk aitatuz despatxatu ohi dela (baita unibertsitatean ere,

tamalez). Ea, pentsa ezazue Goya pintorearengan, berak nolabait kanonizatu zuen Espainia beltzaren

irudi topiko horretan; bada, Espainia beltz hori, nolabait esanda, hamarkada honetako Espainia da, 1823-

1834 bitartekoa. Errepresio antiterrorista basatiaren Espainia, argi eta garbi esanda. Ilunkeriaren

Espainia.

 

 

Antiterrorista. Bai, termino anakronikoa da, teknikoki antiliberala litzateke askoz ere egokiagoa. Eta hala

eta guztiz ere, ez diot tentazioari eutsi eta idatzi egin dut, ez baita guztiz desegokia ere. Denok

dakigunez, edo jakin beharko genukeenez, terrorismoa, hitza eta kontzeptua, Frantziako Iraultzarekin

batera jaiotakoa da, eta hamarkada honen gako nagusia, Fontana maisuak ederki erakusten duen bezala,

agintariek Iraultzarekiko sentitzen duten panikoa da, bereziki, 1792-1794ko Izualdiarekiko (La Terreur);

urte horietan gillotinatu zuten Frantziako erregea eta erregina eta, beraiekin batera, erresumako

nobleziaren eta apezeriaren kide ugari, iraultzaileek Monarkia eta Eliza Katolikoa suntsitzen saiatzen ziren

bitartean lege eta ekintza askoren bidez. Periodizazio europar estandarrari segituz, Waterlooko guduaren

ondoren (1815) badirudi Iraultzaren mamua behin betiko birrindua izan dela eta erregeen Aliantza Santuak

gobernu erreakzionarioak inposatzen ditu nonahi: helburua, denbora geldieraztea da edo, posible balitz,

atzeraka jotzea, Iraultza aurreko garai zoriontsuetara (hortik dator erreakzionario kontzeptua, bide

batez esanda, pasatako garai ustez urrezkoetara itzuli nahi duen bat izendatzeko erabiltzen dena

Historiografian). Tronuaren eta Aldarearen arteko gobernu absolutua, horra beraien programa politikoa.

Baina 1830eko uztailean Paris berriro ere barrikadaz bete zen eta azken Borboia egotzi zuten ipurdiko bat

Francisco de Goy a:

Akelarrea

—
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hartuta; Errepublika ezartzea oraingoz zerumugan zintzilik geratzen bada ere, garbi dago Europa

mendebaldean, gutxienez, ezinezkoa dela denbora geldiaraztea. Ez, progresoa aurrera doa eta

progresoak erregimen liberalak ezartzen ditu han eta hemen, alegia, nolabaiteko hauteskundeak eta

nolabaiteko ganbera legegileak dituzten erregimenak. Baita Espainia bezalako leku batean ere. Baina

1815-1830 bitartean, erreakzionarioak dira leku guztietan agintzen dutenak eta erreakzionarioen helburu

obsesiboa liberalak erreprimitzea da, hots, antiterrorismoa, horretarako terrore zuria erabiltzeko batere

eskrupulorik ez badute ere. Hori da garaiaren ezaugarri nagusia, errepresio politiko obsesiboa iraultza

usainik izan dezekeen edozeren aurka. Gaur egun bezala, ezta?

Baina gehiegi aurreratu naiz nire gogoetetan. Itzul gaitezen 1815-1830era. Gorago esan dudan bezala, bi

data horiek marko europar orokorra ezartzen dute, baina ez datoz bat lurralde bakoitzaren prozesu

zehatzarekin. Espainian, adibidez, 1820-1823 bitartean liberalek berriz ere boterea eskuratzen dute,

altxamendu militar bati esker, eta 1830ean Borboiak Frantziatik behin betiko egotziak izan baziren ere,

Espainian gauzak desberdin gertatu ziren: 1833an hiltzen da Fernando VII.a, azken errege absolutua, eta

horrek esan nahi du Borboiek segituko dutela tronuan (Frantzian ez bezala) baina1834tik aurrera ez direla

monarka absolutuak, baizik eta beti nolabaiteko konstituzio bat izan dela indarrean gaur egun arte

(zehaztapenez eta aldi bereziez okupatzeko astirik ez dugu orain, jakintzat eman ditzagun). Hau da,

1834tik aurrera Espainia monarkia konstituzional bat da, gaur egun den bezalakoa funtsean; liburu

honetan Fontanaren tesi inplizitua da bihurgune handi hori (monarkia absolututik konstituzionalera)

zehatz-mehatz nola gertatu zen aztertzea oso garrantzitsua dela Espainiaren Historia, baita gaur

egungoa ere, ulertzeko. Hortik aurreko hamarkadako gertakariak xehe-xehe aztertzeko hautua: benetako

asmoa Espainiako sistema monarkiko konstituzionalaren gabezia eta hipoteka iraunkorrak esplikatzea da,

edo beste hitz batzuekin esanda, zergatik gaur egun ere Borboi bat dagoen Espainiako jargoian eserita,

eta zergatik den hain kaxkala sistema konstituzionala. Tira, azken hori guztia ez du Fontanak berak hitzez

hitz esaten, baina horrela ulertuko behar zaiolakoan nago, Fontana errepublikano eta iraultzazale

ezaguna baita betidanik eta, aspaldi honetan, Kataluiniaren independentziaren aldekoa.
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Gorago esan dudan bezala, liburua ez da arina, baina narratiboa da funtsean eta ezagutza historiko

berezirik ez duenak ere erraz irakur dezake, baldin eta gaian interesatua badago. Erran nahi baita, ez da

espezialistentzako liburu bat, irakurleria zabalari eskainia baizik.Adibidez, interesatua dagoenak Goyaren

kuadroetan edo Fernando VII.aren lotsagabekeriatan (errege absolutu pepelerdo eta lotsagabearen irudi

proberbiala baita), edo Espainiaren Historia eta Politika orokorrean, besterik gabe, informazio ugari

aurkituko du, eta bereziki autorizatua: Fontana gai horretan dagoen autoritate akademiko maximoa baita,

eta pentsatzekoa bada ere bere tesi zehatz askok adostasun falta handia nozituko dutela Espainiako

historialarien artean, inork ez dio ukatuko gremioaren barruko premutza.

Zeren bere tesi asko dexente aldentzen baitira historiografia estandarretik. Liburua, jakina, Espainiari

eskainia dago, baina bi kapitulutan (1goa eta 13.a) marko europar orokorra aztertzen saiatzen da,

Espainiako gertakariak hobeto ulertze aldera. Ez naiz xehetasunetan sartuko. Fontanaren begietan

errakuntza handi bat egiten da garai honetako historia ulertu nahi denean, alegia, pentsatzea burgesia

iraultzailea dela garai honetan, eta kontserbatzailea bihurtuko dela sistema liberala (eta, harekin batera,

botere politikoa) eskuratu ahala; ondorioz, garai guztia bi indarren arteko borroka gisa aurkezten da:

absolutistak alde batetik, liberalak bestetik. Lehen indarraren baitan noblezia eta apezeria daude,

nekazarien sostengua dutela; bigarren indarraren bizkar hezurra burgeseriak osatuko luke, iraultza egitera

deliberatua; borroka horren emaitza da lehenaren porrota eta bigarrenaren garaitzapena, etapaz etapa

deskribatua. Fontanarentzat eskema interpretatibo hori goitik behera okerra da, eta errakuntza horrek

galerazten digu prozesu historikoa ondo ulertzea. Bereziki Espainiari dagokionez, liberalen indarra aldi

honetan guztian oso-oso apala da, bi arrazoiengatik: batetik, absolutistek inutilitate osoa erakutsi

zutelako gobernugintzaren alor askotan (bereziki ekonomian eta ogasunean), baina guztiz eraginkorrak

izan zirelako errepresio politikoan; bestetik, burgesak ez zeudelako interesatuta, inola ere, mugimendu

zinez progresista bati atea zabaltzen, Frantziako Iraultzaren desmasiak oso gogoan zituztelako eta

ikaragarrizko izua sentitzen zutelako herri xehearen antolakuntza poltikoaren edozein zantzuren aurrean.

Beste hitz batzuetan esanda, burgesia liberala, iraultzailea, oso-oso moderatuki zen liberala eta,

Errege Fernando VII.a—
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iraultzailea, batere ez, eta gainera absolutisten errepresioak bortizki kolpatzen zuen. Burgesia horrek ia-ia

ez du inolako protagonismorik hamarkada honetan.

Zein da, hortaz, Fontanaren proposamena? Bada, absolutisten eta liberalen arteko lehia baten ordez,

berak alderdi absolutistaren barruko lehia bat aurkezten digu, bere adar moderatuaren eta adar ultraren

artean (horrela deitzen zitzaien orduan). Hau da, jakina denez, 1823an Frantziaren armada batek

desegiten du Espainiako erregimen liberala eta botere osoa itzultzen dio Fernando VII.ari. Baina

erregearen asmoa denbora geldiaraztea bazen ere eta absolutismo huts eta osoez agintzea, praktikan

ezinezkoa da programa politiko hori betetzea: gizartea aldatu da eta erabat ezinezkoa da, adibidez,

ekonomia eta ogasuna antolatzea erregimen zaharreko sistemen arabera. Horrek esan nahi du nahita

nahiez nolabaiteko erreforma batzuk onartu behar direla, minimoak badira ere, eta, baita ere, politikari

moderatu (baina teknikoki gai) direnen eskuetan utzi behar dela gobernuaren atal asko. Horrek

absolutisten adar intransigentearen haserrea pizten du, erreforma liberalak azpikeriaz ezartzeko asmoa

ikusten baitute horretan, traizio bat, garbi esanda, eta besterik ez. Beraz, bloke absolutistaren barruan

berehala bi adar bereizten dira: moderatuak eta ultrak. Hamarkada guztia bi adar horien borrokaren

arabera esplikatzen da.

Konturatu gaitezen Fontanak planteatzen duenaz: liberalak jokoz kanpo daude ia guztiz, behin eta berriro

saiatzen dira konspirazio eta altxamenduak antolatzen konstituzio berrezartzeko, baina behin eta berriro

zanpatuak dira, arazo berezirik gabe. Aldiz, gobernuaren barruan itzelezko borroka dago eta laster, ultrak

konspiratzen hasten dira erregearen kontra, pentsatzen baitzuten Fernando VII.a bigunegia zela

liberalekin. Horretarako errege-familiako kide den Karlos infantearen izena erabiltzen hasten dira: hura bai

izango litzatekeela benetako errege eredugarri bat, eta ez Fernando txepela! Gainera, Fernandok

ondorengorik ez duenez gero, esperantza dute hiltzen denean Karlos jarriko dela errege eta orduan agur

betirako epelkeria eta kaxkalkeriei. Bitartean, jakina, komeni da ahalik eta presio gehien egitea erregeari,

bigunkeria oro bazter dezan eta, horrekin batera, politikari moderatuak. Programa politiko egingarria

dirudi, baina guztiz arriskuan jartzen da errege Fernando, laugarren aldiz ezkondu ondoren, azkenean

lortzen duenean ondorengo bat izatea, Elisabet umea (laster Elisabet II.a izenarekin ezagutuko dena).

Erregea gaixotu eta ahuldu ahala egoera txartu egiten da: ultren asmo politikoekin beldurtuta dauden

guztiek esperantza ipintzen dute erregea hiltzean nolabaiteko bilakaera liberalzale bat suertatuko dela,

baina bitartean ultrak ez daude prest amore emateko: Karlos errege izango da bai ala bai!

Eta horrela, karlismoa jaio zen.
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Errege Fernando, egia esan, goitik beherako inpresentablea zen, ezinago inpresentablea, baina argi

zeukan edozein erregimenarekin bat egingo zuela tronua mantentzearen truke. Zentzu horretan,

oportunista hutsa zen, ez doktrinario fanatiko bat, bere anaia Karlos bezala. Dena den, nahiago zuen,

askoagatik, erregimen absolutista bat edozein liberalismo klase baino (baita epelena izanda ere) eta,

bereziki, maltzurra eta krudela zen, areriotzat jotzen zuen oro urkatzeko prest beti inolako kupidarik

gabe. Errepresioaren gaia nola enfokatu zuen ikustea oso adierazgarria da. Ikustagun.

Potentzia europarrek, Espainia okupatu eta liberalak egotzi zituzenek, amnistia bat nahi zuten, alegia,

gogoz sostengatzen zuten Fernandoren monarkia absolutista baina, aldi berean, ezinbestekotzat jotzen

zuten amnistia zabal bat ematea eta erreforma minimo batzuei ekitea. Herrialdea baketzea eta

etengabeko gerra-zibil-giroari amaiera ematen saiatzea. Gorago esan dugun bezala, horixe zen espainol

absolutisten adar moderatuaren programa, funtsean. Errege Fernandok, bere aldetik, ez zeukan arazo

handirik erreforma ekonomiko-administratibo maxkal batzuk onartzeko, baina ez zegoen, inola ere,

errepresioa geldiarazteko prest eta horretan bat egiten zuen absolutisten adar ultrarekin: egurra, egurra

eta egurra, salbuespenik gabe. Bi adarren arteko desadostasuna argi eta garbi azaleratu zen 1823ko

bukaera eta 1824ko hasiera bitartean. Aipu batekin argituko dugu:

En la carta que el zar Alejandro le escribió a Fernando—”Monsieur mon frère”—el 18 de enero de

Santa Kruz apaiza eta bere guardia (Zumalakarregi Museoa)—
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1824, en respuesta a las que le había enviado por Pozzo di Borgo [tsarraren enbaxadorea Madrilen]

unas semanas antes, le decía: “Me he felicitado sinceramente al ver por vuestra carta que un

decreto de amnistia, que será a la vez una prueba de benevolencia y un acto de sana política, dará

a vuestros súbditos paz y seguridad”. Se felicitaba prematuramente. (131 . or.)

Izan ere, Fontanak beherago argitzen digun bezala, Espainiako gobernuko kideak hiru aldiz bildu ziren

Frantzia, Austria, Prusia eta Errusiako enbaxadoreekin aurreko hilabeteetan, eta beti ere enbaxadoreek

amnistia zabal bat lehenbailehen eman beharra azpimarratu zieten. Kontuak ez zuela aurrera egiten

ikusita, tsarrak berak, pertsonalki, idatzi zion Fernando VII.ari amnistia eskatuz. Komeni da kontua ondo

azpimarratzea: Europako potentzia nagusiek, Espainia militarki okupatu dutenek, amnistia exijitzen dute;

tsarra bera, erreakzionarien txapelduna, pertsonalki konprometitzen da ildo horretan. Baina ez zuten

Espainia ezagutzen, ez zuten Espainia ulertzen, harri eta zur gelditzen ziren espainolen gorroto eta herra

mugagabearekin: errege Fernando bera ez zegoen prest, inola ere, errepresioa biguntzeko, eta adar

ultraren laguntza zeukan. Episodioa biziki komikoa litzateke, milaka lagunen bizia ez balego jokoan.

Gauzak honela joan ziren: egoerak hartaraturik, erregeak Estatu-Kontseilua deitzen du, hau da, erregeari

aholkatzeko eta estatua gobernatzeko zegoen instantzia gorena. Prozesu osoan zehar Frantziako

erregeak berak behin eta berriro presionatu omen zuen Fernando amnistia eman zezan. Alferrik. Hauxe

izan zen kontseiluaren bilkuraren emaitza:

La votación se dejó para el día siguiente y en ella se hizo evidente la división que existía en el

consejo entre moderados y ultras. Sólo cuatro ministros en activo votaros a favor del proyecto

[alegia, amnistiaren alde]. Todos los dem ás votos fueron negativos, con la particularidad

de que Erro pedía que se intensificase la represión . (132. or.) (enfasia gurea)

Ondorioz, amnistia-egitasmoa atzeratu egin zen. Azkenean, ezinezkoa zelarik Europaren presioei

erabateko ezetza ematea, nolabaiteko amnistia bat onartu zen bost hilabete geroago, baina hain

gesaldua non ez zuen ia ondoriorik izan. Hori bai, episodioak balio zuen absolutisten arteko bi adarrak argi

eta garbi definitzeko; laster, ultrek izen berri bat hartu zuten, karlistak, Karlos infanteak (erregearen

anaiak) argi eta garbi adierazi baitzuen, gorago aipatu dugun Estatu-Kontseiluaren bilera horretan, guztiz

bat egiten zuela ultren ikuspuntuarekin. Nolabait esanda, karlismoa 1824an jaio zen eta bere jaiotzaren

eragile nagusietako bat, alderdiaren ezaugarri nabarmenenetako bat, liberalen aurkako errepresio

basatiaren aldarrikapena izan zen, Inkisizioa berrezartzea eskatzea barne (beren arabera, Espainian ez

zen poliziarik behar izango Inkisizioa berrazartzen zen unetik). Inkisizioa berrazarteko eskea, horra alderdi

karlistaren programa politikoaren puntu nagusietako bat. Zer pentsatua eman beharko luke, ezta?
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Baina nor da “Erro” hori, bileran errepresioa “areagotzeko” eskatu duen hori, ultretan ultrena dena? Bada,

gure Juan Bautista Erro (1773-1854), Pedro Pablo Astarloarekin batera euskararen apologista

ezagunenetako bat. Nik neuk aitor dut ez dudala haren lanik irakurri eta, orain, ez ditudala eskura

harekiko erreferentziarik arruntenak ere, baina esango nuke gure artean tipo zoro baina sinpatikotzat jo

izan dela arrunki, badakizue, egundoko txorakeriak idatzi zituen euskarari buruz, baina euskararen alde

Juan Bautista Erro (Auñamendi)—
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zebilenez, tira, barkatuko dizkiogu, ezta? Kontua da Erro hori XIX. mendeko Espainiako politikari ezaguna

dela, hainbat aldiz ministro izana (bai Fernandorekin, bai Karlos erregenahiarekin); Fontanak kolore beltz-

beltzetan pintatuko digu:

Y  en pocos terrenos debió resultar más nefasta la gestión de la regencia que en el de la hacienda,

dirigida por el vasco Juan Bautista Erro, un personaje extraño,nacido en Andoain en 17 7 3 o 17 7 4,

que estudió en el Seminario de Bergara […] mostró siempre una actitud ultra […] Cuando se ve su

actividad al frente de la hacienda, sin embargo, cuesta entender que se le tuviese por persona

entendida en esta materia. Lo único que parece haberle preocupado era desmontar todo lo que se

había hecho desde que en mayo de 1817  se puso en marcha la reforma de Garay […] Como quiera

que antes de los “trastornos” la hacienda española ya había entrado en crisis, era delirante

imaginar que en aquellos momentos, con una administración desconcertada y el país en pleno

desorden, se pudiesen obtener los recursos necesarios de un sistema fracasado que no funcionaba

desde hacía seis años. […] Carente de recursos, Erro se dedicaba a mendigar de los franceses los dos

millones de francos al mes conque éstos sostenían la regencia. El 27  de octubre de 1823 el

embajador francés, Talaru, escribía a Villèle: “España se encuentra en la más absoluta miseria”.

Hacía pocos días que Erro le había escrito desesperado, pidiéndole dinero para atender “las

primeras atenciones y órdenes de S.M. El rey, mi amo”. […] Harto de ver los disparates que cometía

el gobierno [Espainiakoak], Villèle escribía a Martignac: “¡Cómo os compadezco por haber de

tratar con semejante gente!”. (7 7 -7 8 or.)

Horra euskararen apologista bipil hori, Erro: Fontanaren iritziz, pepelerdo totala ogasun kontuetan baina,

ikusi dugun bezala, aldi berean errepresio bortitzenaren aldeko porrokatua, kontseziorik gabe. Eta hala

eta guztiz ere, behin eta berriro ministro, ez bakarrik Fernando VII.arekin: “Se le volvió a desterrar en

1830 y partió para Inglaterra, de donde volvió en 1836 para convertirse en ministro universal del

pretendiente Carlos” (77. or.). Euskarari buruz, zer esango dugu? Hobe isiltzen bagara, ez oraindik

Fontanaren beste bi aipu gogor transkribatu gabe: “la desastrosa gestión de Erro” eta “la escasa

capacidad de Erro para la gestión de la hacienda” (biak 400. or.). Horra Juan Bautista Erro,

euskaltzaletzat ohoratu ohi dugun hori: ultra txotxolo eta odolzale bat, besterik ez, horra Fontanak

eskaintzen digun erretratua.
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Ordua iritsi da iruzkin honi amaiera emateko, eta bi hausnarketa pertsonalen bidez egin nahi nuke.

Lehenengoa: ikusi dugunez, karlismoaren jaiotza guztiz lotuta dago testuinguru europarrarekin eta

espainiarrarekin, nolabait esanda alderdi erreakzionario ultraren espainiar aldakia da; alde horretatik ez du

zerikusi berezirik foruekin edo euskal nortasunaren defentsarekin; baina indar bereziarekin sustraitu zen

Euskal Herrian eta (gure artean gutxitan aipatzen bada ere) Kataluinan. Fontana puntu honetan guztiz

gardena da: ez da nahastu behar alderdi ultraren bilakaera eta lurralde batzuetan berarekin bat egiten

duten beste indar sozial batzuen agerpena, bi arazo desberdin baitira, tratamendu xehea eskatzen

dutenak. Liburu honetan, dena den, Fontana lehen faseaz arduratzen da funtsean, alegia, bloke

absolutistaren barruan gertatzen den zatiketaz: ultrak guztiz arradikalizatu eta altxamendu armatuetara

joko dute, moderatuak poliki-poliki liberalen sektore eskuindarrenekin bat egingo dute, liberalismoaren

bertsio guztiz light batekin, epe laburrean nagusiko dena Espainian, hortik datorrelarik espainiar

liberalismoaren ahultasun kronikoa, gaur egun arte irauten duena: gobernuaz jabetu ziren liberalak ez

ziren zinezko liberalak, absolutisten adar moderatua baizik. Beraz, karlismoa aztertzen dugunean,

komenigarria da kontuan hartzea bai mugimenduaren aniztasuna zein jatorria, hura balioestean okerrik

egin nahi ez badugu.

Bigarren hausnarketak Erro bezalako pertsonaia batekin du zerikusia. Zenbat aldiz ez dugu ikusten gure

artean jarrerarik bitxienen aurrean nolabaiteko ulerberatasuna, baldin eta euskararen alde ari izatearen

etiketapean agertzen bazaizkigu! Baina zergatik ari zen Erro euskararen alde? Euskaragatik beragatik?

Euskal Herriarengatik? Edo errege absolutuaren defentsa zen haren zinezko lehentasuna? Haren bizitza

eta testuen azterketa xehe bat egin beharko genuke erantzuten saitu aurretik. Bitartean, dena den,

Josep Fontana (El País)—
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komeni zaigu bistatik ez galtzea Erro, euskaltzalea izateaz gain, beste hainbat gauza ere izan zela:

ahazten baditugu, inoiz ez dugu Erro ulertuko, ezta gure historia, ezta gure mugimendu euskaltzalearen

sustraiak ere. Asko kostatu baitzaigu euskararen defentsa autonomoa asumitzea, edozein proiektu

politikotatik autonomoa, Resurreccion Maria Azkuek nahi zuen bezala. Mota horretako xehetasunak

ikertzeko gai ez bagara, espainiar liberalismoari bezala gertatuko zaigu: bere makaldade kronikoa, neurri

handi baten, bere jaiotza bitxia ez asumitzetik dator. Asumitu, hartaz askatu ahal izateko. Libre izan ahal

izateko.
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Duela astebete-edo amaitu nuen liburua eta, ordutik, buruari bueltaka ibili naiz, iruzkin bat idatzi ala ez.

Interesarekin irakurri dut, oro har, baina batzuetan astuna suertatu zait. Bestalde, ez dakit oso ondo zer

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


esan, edo bai, baina agian esango dudana ez da oso interesgarria, edo oso azalekoa ere izan daiteke

guztiz gehienentzat. Zalantzan segitzen dut orain ere baina gaur, urriak 1, PSOEko Komite Federalaren

bilera da Madrilen, eta tarteka-tarteka begiratu bat ematen diot internetari, zertan diren jakiteko. Eszisio

baten aurrean ote gaude? Hori da kanpoko edozein begiralek dudarik gabe ondorioztatuko lukeena, baina

geu oraindik sinestu ezinik gabiltza; izan ere, euskaldunok oso-oso ohituta gaude abertzaleen arteko

borroka, liskar eta banaketak ikustera, eta beste horrenbeste esango nuke PSOEtik ezkerrera dauden

alderdi komunista edo antzekoei buruz; orobat, Espainiako eskuinaren artean ere ikusi izan dugu borroka

eta banaketarik. Denetarik ikusi izan dugu azken urteotan, egia esanda, gauza bat salbu: Espainiako

alderdi sozialistaren eszisio bat. Hori da gertatzen ari dena?

Gorka Etxebarriaren liburua, abagune honetan, bereziki interesgarria bihurtzen da. Zer da sozialismoa?

Bai, galdera hori ez da egokiena, mila modutara uler daiteke eta beste zerbait ez badugu zehazten, baso

kontzeptualaren bidozerretan barna galtzeko arrisku bizia dugu. Galde dezagun, beraz, zer da sozialismoa,

termino historikotan esanda?

Sozialismoa ez dago modan, ez hemen, ezta Europan ere (eta esango nuke Europatik kanpo ere ezta,

baina ez naiz horrenbestera ausartuko). Alderdi sozialdemokrata klasiko guztiak maldan behera daude,

gehiago edo gutxiago, Europa osoan; Greziakoa muturreko kasua da, baina Frantzian, Alemanian,

Portugalen, Ingalaterran, Italian… guztietan hauteskunde-emaitza kaxkarrak izan dituzte azken aldian.

Leku batzuetan kaxkarragoak, jakina, eta badirudi Espainia horien artean dagoela. Euskal Herrian ere,

Hegoaldean behintzat, beherakada itzela izan dute azken urteotan (Iparraldean ez dakit, egia esan,

Frantzia eta Espainia artean kontraste itzela egon da azken urteotan, eta hangoa ez dut arretaz segitu).

Baina gure galdera sozialismoaren historiari buruzkoa zen, eta ordua da esateko liburu honetan erantzun

argi eta zehatz xamar bat aurkituko duela edozein irakurlek. Lehen oharra: gaia sozialismoa da eta hortik

erraz atera daiteke lehen ondorioa: sozialismoa mugimendu politiko europar bat da, azken berrehun

urtean itzelezko garrantzia izan duena; ideologia bat da, era berean, mugimendu poltikoa gidatu nahi

duena, eta osagai bien konbinaziotik (oinarri soziala eta ideologia) ehunka alderdi politiko eta sindikatu

sortu dira azken bi mendeotan, sozialismoaren esparruan kokatu behar direnak, aldez edo moldez.

Urrunago joan gabe, Euskal Herrian bertan dozenaka alderdi, sindikatu edo mugimendu sozial sortu dira

esparru horretan, besteak beste ezkerreko abertzaletasun ia-ia osoa (EA bezalako partidu zentrista

batek ere sozialdemokratatzat du bere burua) eta ezkerreko alderdi espainolista edo frantximant guztiak

ere. Multzo ugari baino ugariagoa, beraz, eta horien artean, iruzkin honen hasieran aipatzen nuen

PSOEren bi euskal adarrak, PSE-EE eta PSN. Mugimendu eta ideologia zabal-zabal bati buruz ari gara,

beraz, kristalizazio ugari izan dituena.
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Ondorioz, sozialismoaz hitz egitean ez dugu pentsatu behar PSOEz (eta bere euskal adarrez) edo PSFz ari

garenik, inola ere ez, fenomeno askoz ere zabalago bati buruz baizik. Zentzu horretan, aipagai dugun

liburua irakurtzeak berak, beste edozein kontsiderazio albo batera utzirik, onuragarria da Euskal Herriko

historia ulertu nahi duen edonorentzat: sozialistak asko dira, mota askotakoak, historia luze eta aberats

bat dute atzean eta historia hori Europa mailan ulertu behar da. Hori guztia ebidentzia hutsa da,

Fernandoren egia nahi bada, baina argi aipatu beharrekoa. Esan dizuet nire iruzkin honetan ez nuela,

apika, ideia oso originalik plazaratuko.

Parisko Komuna (187 1ko martxoa). Egile ezezaguna (Wikipedia)—
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*****************

Marko orokor hori argi utzita, ordua da galdetzeko zer nolako liburua den Etxeberriarena. Hitz bakar

batean laburbilduko nuke nire ondorioa: atipikoa. Saiatuko naiz esaten zergatik.

Liburuaren estetika bera oso deigarria da, zaindua eta deigarria, eta Historiako liburu akademikoetan

batere arrunta ez dena, arrunta ez den bezala liburu akademiko batean “ilustratzaile”-aren izena atarian

jartzea (Iñaki Rifaterra Santamaria). Niri gustatu zait baina, berriz diot, ez dio itxura akademikorik

ematen, kontrakoa baizik.

Bigarrenik, argitaletxea Gite-Ipes da, alegia, elkarte kultural bat, baina politikoki argi eta garbi lerratua

(Ezker Abertzalearekin, zentzu zabalean). Ondorioz, liburu militante baten aurrean gaudela pentsatu

behar dugu? Edo, beste modu batean esanda, militanteek irakurri beharreko liburu baten aurrean? Bai eta

ez. Ez da dudarik egileak bere burua sozialismoaren esparruan kokatzen duela eta, zentzu horretan, ez

duela izan liburu neutral bat idazteko pretentsioarik. Baina, aldi berean, liburu akademiko bat da, goitik

behera akademikoa, apologia asmorik inon ez daukana. Areago, arreta deitu dit egileak bere

neutraltasuna gordetzeko egiten duen ahalegin nabariak, oso arrunta baita Historia Sozialari buruzko

mota orotako liburutan egileak, aldez edo moldez, sozialismoaren adar zehatz batekiko (sozialdemokrazia,

komunismo klasikoa, ezker berria, anarkismoa…) nolabaiteko hurbiltasuna erakustea. Hemen ez. Badago

nolabaiteko identifikazio orokor bat sozialismoarekin baina, hortik aurrera, ez nuke jakingo egilea inongo

adarretan kokatzen. Beste hitz batzuekin esanda, arruntean ez bezala, liburu honetan ez duzu aurkituko

ez komunisten apologiarik, ezta haien kontrako soflamarik ere; ez anarkismoaren deskalifikaziorik, ezta

goramenik ere; eta abar. Ondorioz, militante batek (edozeinek) irakurri beharreko liburua da baina, aldi

berean, militante hori oso espektro zabalean koka daiteke, ez joera zehatz baten barruan. Hau ere

gustatu zaidan ezaugarria da.
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Hirugarrenik, Historia Sozialeko liburu akademiko klasiko bat da, baina egileak ahalegin bizia egiten du

gertakari historikoen kontakizunari bizitasuna ematen eta berezko lehortasuna goxatzen. Nire ustez,

erdizka baino ez du arrakasta erdiesten. Batetik, oso ondo idazten duela nabari-nabaria da: luma arina du

eta gertakariak sintetizatzeko eta bata bestearekin kateatzeko abilidade argia. Baina bestetik beldur naiz

gauza gehiegi ez ote duen kontatu nahi liburu bakarrean. Gertakari gehiegi. Pilaketa sentsazioa.

Atipikotasuna, hala ere, aipagarria da ildo honetan ere: liburu akademiko bat, luzea, konplikatua, baina

erraz xamar irakurtzen dena, sarritan astuna bihurtzen bada ere, narratiboa baita, nagusiki, baina

gertakari ugari (gehiegi, nire ustez) pilatzen dituena. Argiago esanda: estiloaz arduratzen den historialari

bat dugu Etxebarria jauna. Aleluia!

Liburuaren akademikotasunak, dena den, aipamen osoagoa beharko luke. Egilea ikertzaile gazte bat da,

oraindik tesia irakurri ez duena, eta liburu hau, gainera, bere lehen liburua da. Eta hala eta guztiz ere gai

mugatu bat aukeratu beharrean, laku zabal batean murgildu da adorez eta atseginez. Logikoagoa

litzateke kontrakoa: gai zehatz-zehatz batekin hastea, eta ez sintesi zabal bati ekitea. Beharbada liburu

honen atipikotasunak hementxe jotzen du goia. Zeren eta, gaztetasuna desabantaila bada ere horrelako

kontuetan, emaitza oso aipagarria da. Ni neu harri eta zuhur geratu naiz Etxebarriaren jakinduariaren

aberastasuna eta askotarikotasuna ikustean. Geografikoki, mundu osoa hartu nahi du; kronologikoki,

Frantses Iraultzatik abiatzen da; tematikoki, ez du beldurrik mintzatzeko filosofiaz edo feminismoaz, eta

bietan zehatz eta argi. Ez dut lotsarik esateko oso inpresionatuta geratu naizela; iruzkin hau idazteko ere

dudatan ibili banaiz, neurri handi batean horregatik izan da: zer dakit nik Txinaz edo Indotxinaz? Zer

Amerikaz? Zer utopiaz edo emakumeen historaz? Eta guztietan eroso sumatzen duzu egilea. Benetan

atipikoa.
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Azalpen bat, jakina, egilearen ezagutza entziklopedikoa izan daiteke, bere gaztetasunagatik ere, baina

eszeptikoa naiz ildo horretaz. Again errazagoa da pentsatzea egileak erabili dituen iturriak ez direla lehen

inpresio batera eman dezakeen bezain ugariak, baina trebetasun handia izan duela narrazio propio bat

sortzeko eta bere ekarpen pertsonalak naturaltasunez txertatzeko. Kasu horretan, egileari eskertuko

litzaioke liburuaren amaieran zerrenda bibliografikoa eskaintzeaz gain, iruzkin bibliografiko labur bat egitea

erabili dituen iturri nagusiei buruz. Nire ustez horrek ez lioke inolako meriturik kenduko: dakiguna nondik

dakigun esateak ohorea baino ez digu ematen, eta bere testuaren heldutasun nabarmena, berez, nahikoa

arrazoi da bere lana justifikatzeko. Eta barka biezat berak okertzen banaiz juzku honetan.

Dena den, azken ohar bat ere ez legoke alferrik. Bi alorretan da bereziki aipagarria egilearen ekarpena,

eta bi horietan, ziur aski, ekarpenaren gehiena oso pertsonala da. Batetik Euskal Herriko historia:

liburuaren esparru naturala Europa bada ere (eta, sarritan, mundua), asko dira Euskal Herriari egiten

zaizkion aipamenak, beti testu orokorrean txertatuak; alegia, ez dago Euskal Herriari dedikatutako atal

berezi bat, Euskal Herriarekikoa bestearekin batera esplikatzen delako beti. Eta hori, lagunok, oso zaila

da. Horregatik berariaz aipatu eta egilea zoriondu beharra.

Eta Euskal Herriarekikoa zaila bada, oraindik zailagoa da emakumeen historia berezia testu orokorraren

barruan txertatzea. Alegia, honetan ere ez dugu emakumeei dedikatutako atal espezifiko bat, baizik eta

etengabeko ahalegin bat emakumeen perspektiba espezifikoa narrazio orokorraren barruan txertatzeko.

Biziki zaila eta eskergarria dena.

Esango nuke bi puntu horietan dagoela liburuaren meritu nagusia. Hau da, sozialismoaren ikuspegi orokor

bat ematea eta, aldi berean, testu berean, euskaldunen eta emakumeen espezifikotasunei aipamena

egitea etengabe. Bai, ziur aski horren guztiaren batuketa da gehien gustatu zaidana.

Bukatzeko: Gorka Etxebarriak sorpresa atsegin bat eman digu bere lehen liburuarekin. Gertutik jarraitu

beharreko historialaria izango da, emateko asko daukana. Zorionak, bihotzez.

OHARRA: Iruzkina bukatuta, interneten begiratu eta ikusten dut Pedro Sanchez-ek, PSOEko idazkari

nagusiak, bozketa erabakigarri bat galdu eta dimisioa aurkeztu duela. Problemen bukaera PSOErentzat?

Kategoriak Sailkatu gabea | 2 erantzun

delicious-en gehitu Twitterren gehitu Facebooken gehitu
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APODAKARI ULERTZEN SAIATUZ
2016-09-01-n argitaratuta

Pruden Gartzia, 2016ko abuztua-iraila

Eduardo Apodaka, Identitatea eta anomalia, Iruñea: Pamiela, 2015, 348 or.
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Herenegun-edo bukatu nuen liburua, eta ordutik (egia esanda, lehenagotik ere) buruari bueltaka nabil

iruzkin hau nola idatziko. Izan ere, liburu honekin gertatatu zait, bete-betean, oso bitxia egiten zaidan

fenomenoa: batetik, oso identifikatuta sentitu naiz autoreak dioenarekin eta, bestetik, arazo handiak

izango nituzke esplikatzeko zer den, zehatz-mehatz, autoreak dioena. Nondik dator hortaz nire

identifikazioa?

Garbi daukat nire sinpatia hori ez dela prozesu arrazional baten emaitza, zeren eta nekez esan baitezaket

ulertu dudanik, egiazki, Apodakaren teoria. Bere osotasunean ez, behintzat, hori garbi daukat, eta ulertu

dudana ondo ulertu ote dudan esateko ere zalantzak ditut. Ez litzateke hobe isiltzea? Ez, ihardesten diot

temati niri kontzientzia erosotasunzaleari, liburu horretan badago zerbait iruzkindua izatea merezi duena.

Dudarik gabe, badago. Zer da, ordea?

Antzeko, oso antzeko kontua gertatu zitzaidan (eta gertatzen zait maiz) Joseba Gabilondoren testuekin.

Eta bi autore horien arteko sintonia oso nabaria bada ere, analisi desberdinak egiten dituzte, tresneria
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kontzeptual ezberdina erabiliz eta ikergai arrunt diferenteak landuz. Bata mendian ari da eta bestea

itsasoan. Alegia, bata eskaladan eta bestea surfean, eta nik ez ditut bi kirol horiek menperatzen. Erran

nahi baita, gai desberdinak lantzeaz gain, kalamatrika kontzeptual desberdina darabilte biek (guztiz

desberdina!) baina, zoritxarrez, kasu bietan niri oso arrotza egiten zaidan zapa-hizkera berezia,

iniziatuentzat soilik ulergarria. Eta ni ez naiz ez surflari, ez eskalatzaile. Uste dut ulertzen didazuela,

ezta?

Eta hala eta guztiz ere, hementxe nabil, lerroa lerroaren ondoan idazten, zeren biak ari baitira euskal

kulturaz, biak nire gustukoak izan daitezkeen gauzak esaten (irakurri ahala nabaritzen dut) eta, itxura

batera, biek dute kezka bera, neuk ere konpartitzen dudana: euskal kulturaren etorkizuna. Horregatik,

eta horregatik bakarrik, hots, funtsean Apodakarekin kezka bera konpartitzen dudala sentitzen dudalako,

ausartuko naiz ulertzen ez dudan gauzen gainean idaztera eta iritzia ematera. Eta Jaungoikoak barka

nazala. Zuek ere.

***************

Eduardo Apodaka (Argia)—
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Apodakaren oinarri-oinarrizko ideia esaldi honetan laburbil daiteke: “Iraultza kultural bat suertatzen ari

den zantzuak ditugu” (30. or.). Hori da abiapuntua, hortik ulertzen da Joseba Gabilondok hitzaurrean

planteatzen duen “neonazionalismoa” eta “postnazioanalismoa”-ren gaineko kalamatrika guztia, alegia,

azken urteotan aldaketa sozial handi-handi bat gertatu da Euskal Herrian (munduan?) eta euskal kultura,

euskal identitatea, modu desberdin batean ulertzen saiatu behar dugu, baldin eta harentzat etorkizunik

nahi badugu. Beraz, ahaztu orain arte ikasi dugun guztia eta ekin diezaiogun gaiari zerotik hasita, modu

adamtiar batean nahi bada. Ez da harrokeria, ez, baizik eta ahalegin intelektual eskerga euskal kulturaren

auzia betaurreko berri batzuekin ikusteko. Hori da Apodakaren asmoa eta liburu honen meritu nagusia:

ikuspegi osorik berria eskaintzea. Ikuspegi hori “neonaziolana” edo “postnazionala” den ez dut orain

eztabaidatuko, liburuan bertan hizkera horrek ez baitauka lekurik hitzaurretik kanpo; bestelakoak dira

Apodakak darabiltzan terminoak.

Termino horiek egileak bi hitzetan laburbiltzen ditu, izenburuan bertan paratuak: “identitatea” eta

“anomalia”; nik neuk hirugarren bat ere gehituko nuke, testuan zehar erruz erabilia: “pornoa”. Eta,

hartara, liburu osoa hiru hitz horien bueltan ibiliko da, jira eta bira, ezker eta eskuin, gora eta behera,

fandango eta arin-arin, edo tangoa eta baltsa, beti hiru hitz horiekin bueltaka, ez dago beste ezer liburu

honetan, hiru hitz, eta hiru hitz horiekin antolatzen den joko kiribilkatua. Gorago ere esana utzi dut:

Apodakak teoria bat du, zein da, ordea? Bada, hiru hitz horien inguruan antolatzen den teoria oso bat,

konplikatu xamarra, aberatsa, orokorra, testuinguru mundial batean ulertu behar dena, hots, ez dagoena

soilik euskal kasua ulertzera bideratua, edozein identitateren (sozial edo pertsonal) izaera eta

funtzionamendua ulertzera baizik. Nik horrela ikusten dut, horrainotxe ailegatzen naiz ni, eta askoz ere

gehiago ezin dizuet esan.

Hurbilpen orokor bat eginez, dena den, esango nuke horrela doala jokoa: euskal identitatea, egiazki

existitzen dena eta hemen (Bilbon, adibidez) hegemonikoa dena, gaur egun ez da euskararen inguruan

ardazten, bestelako elementu batzuen inguruan baizik. Zeintzuk? Autoreak berariaz dio liburu honen gaia

ez dela identitate hori aztertzea, euskal identitatea baizik, alegia, euskararen gainean, euskararen

inguruan, euskal hizkuntzaren praktikaren bidez ardazten den identitatea aztertzea baizik. Eta oinarrizko

banaketa hori ulertu gabe esango nuke ez dela posible Apodakak dioen ezer ulertzea. Erran nahi baita,

gaur eta hemen Euskal Herrian hegemonikoa den identitateak (baskoa deituko dugu, nolabait deitzearren)

gaztelaniaz funtzionatzen du Hegoaldean eta frantsesez Iparraldean, eta euskara ez du ia ezertarako

behar, elementu sinboliko gisa ez bada. Zer da, hortaz, euskal identitatea, euskararen gainean

funtsatzen den identitatea? Ez da benetako identitate bat, anomalia bat baizik. Horra bildotsaren ama.

Norbaitek ondo ulertu ez badu, berriz ere errepikatuko dut: Euskal Herriko identitateak, une honetan

egiazki eta errealki hegemonikoa denak, gaztelaniaz edo frantsesez funtzionatzen du eta euskara
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elementu sinbolikotzat hartzen du, besterik ez. Apodakak ematen ez duen adibidea emateko: gaur

egungo Irlandan errealki eta egiazki hegemonikoa den identitateak ingelesez funtzionatzen du eta

irlandera elementu sinbolikotzat du, kitto. Jakina, hortik ez da ondorioztatu behar Irlandan identitate

ingelesa dutenik (zentzugabekeria nabarmena), ezta ere, apika, Euskal Herriko identitate hegemonikoa

gaur egun espainola (edo frantsesa) denik, zeren oso posiblea da, adibidez, gaztelaniaz jo-ta-sua aritzea

eta independentista izatea (edo anti-espainol gogorra). Zer da hortaz euskararen gaineko “Zera” hori? Ez

da identitate bat, anomalia bat baizik, identitate baskoaren anomalia bat, besterik ez.

Baina jo dezagun, irakurle maiteok, oraindik ere arazoak dituzuela “identitatea” eta “anomalia” hitzen

banaketa funtzional hori ulertzeko. Bada, neure termino propioetan esplikatuko dizuet. Jo dezagun

Txillardegi ez zela jaio edo, besterik gabe, bera eta berarekin batera 60etako hamarkadan euskara euskal

identitatearen elementu zentral gisa kokatu zuten intelektual eta militanteek ez zutela inolako

arrakastarik izan eta erabat ahaztuta geratu zirela 1970erako. Jo dezagun, gainera, frankismoaren

kontrako borroka, data horretatik aurrera ere, gerra aurreko PNVk hegemonizatu zuela guztiz, edota,

harekin batera, euskara sinbolo huts gisa onartzen zuen ETA iraultzaile komunista-internazionalista batek.

Jo dezagun, areago, jelkideen eta iraultzaileen arteko aliantza antifrankista sendo bat gai izan zela,

1976aren inguruan, insurrekzio armatu orokor bat antolatzeko Bilbon, hala nola irlandarrek Dublinen

1916ko Pazko Egunean. Eta jo dezagun euskararik gabeko fronte independentista horrek, zanpatua izanik

ere, heredatzen duela frankismoaren kontrako borrokaren kapital sinboliko guztia, Irlandan gertatu zen

bezala. Jo dezagun, finean, Txillardegirik eta txillardegizalerik gabeko Euskal Herri bat dela

(independentea edo autonomoa, orain berdin dio) egaizki eta errealki duguna gaur eta hemen. Alegia, jo

dezagun Euskal Herria Irlanda dela. Eta Irlandan, badakigu, irlandera anomalia hutsa da irlandar

identitatearen barruan.

Zer esaten ari naiz, hortaz? Modurik xinpleenean esaten saiatuko naiz: Apodakak diosku euskal kulturan

pentsatzeko Irlandan biziko bagina bezala. Hori da bere proposamenaren muina, nire uste apalean. Eta

uste dut poliki pentsatu beharreko ideia dela.

*************
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Jakina, Apodakak ez du inon aipatzen ez Irlanda, ez Txillardegi, ez antzerako ezer (hori guztia nire

ekarpena da). Horren ordez teorizazio biziki konplikatu bat behin eta berriro azaltzeari ekiten dio, beti

identitatearen inguruan: zer den identitatea, nola funtzionatzen duen, nola gauzatzen den, etab. Euskara

biziki ederrean, errazki eta jariotasunez (eta hori azpimarratzekoa da) baina beti terminologia soziologiko

abstraktu bat erabiliz. Egia da ahalegin biziak egiten dituela bere mezua irakurle xeheari ulertarazteko,

baina beldur naiz hala eta guztiz ere dena oso ilun geratzen dela, iniziatuentzat soilik ulergarri irakurleak

ahalegin handi bat egin ezean. Ez da liburu irakurterraza.

Niri amorrua ematen dit. Izan ere, bere sistemaren dohainak oso nabarmenak dira: ezagutza intelektual

zabal-zabalak (aski da alusioen eta bibliografiaren ugaritasunari eta kalitateari begiratzea) eta bere

pentsamendua nazioarteko terminotan azaltzeko gaitasun egiaztatua. Alegia, gorago aurreratu dudan

bezala, Apodaka ez dabil soilik gure kasua azaltzen, gurea bezalako edozein identitatek nola

funtzionatzen duen deskribatzen baizik. Ez da erronka makala, liburu honen gaia ez baita soilik euskal

Txillardegi (Berria)—
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identitatea, hura bezalako edozein identitate baizik. Hortik datorkio, ziur aski, diskurtsoa beti abstrakzio-

maila altu xamar batean mantentzea, adibide zehatzak ipintzen eta azalpen osagarriak ematen etengabe

saiatzen bada ere. Baina beldur naiz ez dela aski.

Saia nadin bi hitz gehiagoz osatzen euskal anomaliaz pentsatzen duena. Lehenengo eta behin,

garrantzitsua da ohartaraztea euskaltzale porrokatu baten aurrean gaudela (zinezko txillardegizale bat,

gorago erabili dudan terminologiari segituz), euskaraz hitz egitea, jardutea, praktikatzea, hori berori baita

bere proposamenaren giltza; bere ahalegin intelektual guztia horretara bideratua dago, euskara

sustatzera, bultzatzera, indartzera… Oso arradikala da puntu horri dagokionez, besteak beste, horrelako

liburu teoriko konplikatu eta goi-mailako bat euskaraz idatzi du, hots, euskaldunentzat idatzi du, eta hori

biziki esanguratsua da. Baina, Apodakak diosku, jabe gaitezen euskal identitatea, une honetan, ez dela

egiazko identitate autonomo bat, identitate hegemoniko (basko?) baten anomalia bat baizik. Faktu hori

asumitzea ezinbesteko baldintza da euskal kulturaren sustapenerako. Niri oso ideia interesgarria iruditzen

zait, sakonki hausnartu eta debatitu beharrekoa.

Hortik abiatuta, eta urrats bat gehiago emanez, anomalien apologiari ekiten dio, queer teoriaren ildotik,

eta bide hori proposatzen du euskararentzat. Berriz ere bi ohar ebidente egin behar dira: eskergarria da

euskararen kasua nazioarteko testuinguru batean kokatzea eta esplikatzea (eta horretarako marko

teorikoa eta ereduak bilatzea eta eraikitzea) baina azterketa beti (edo gehienetan) testuinguru abstraktu

batean gauzatzen da: ez du antzeko kasuak banan-banan inbokatzen eta deskribatzen, marko teoriko

orokor bat baizik. Ondorioa, edonola ere, anomalien goramena da: anomalia izateak bihurtzen du euskal

identitea unibertsal, nolabait esanda. Alegia, baztertuen, mespretxatuen eta jipoituen zaku horren

barruan egoteak bihurtzen gaitu mundu zabaleko beste identitate askoren pareko eta gure

legitimitatearen iturri nagusia da. Beraz, pauso berri bat emanik, aldarrika dezagun: anomaloa naiz eta

harro nago! Beste hitz batzuetan esanda, gure anomalotasuna asumitzeak, horretan beldurrik gabe

sakontzeak, izan behar du gure salbabidea, unibertsal eta homologagarri bihurtuko gaituena, hemen,

Manchesterren, New Yorken edo Shanghain, gu ez baikara txokozaleak. Izan gaitezen zinezko euskaldun

unibertsaltasunari uko egin gabe. Izan gaitezen queer euskaldunak.

Baina betirako anomalia bat izatea ote da gure identitatearen patua? Puntu honetan berriz ere haria

bereziki fina eta atzemangaitza bihurtzen da. Apodakaren erantzuna: inondik inora ez. Esana dut gorago,

Apodaka zinezko txillardegizale bat bat funtsean, baina aitaren legatua osorik birpentsatu nahi duen

semea, etxea berriz ere oinarritik hasita berreraiki nahi duena. Hortaz, ez du aitaren aipamenik egingo, ez

Txillardegirenik, ezta Gabriel Arestirenik ere (eta horren oinordeko ere bada, argi eta garbi!), baina eraiki

nahi duen etxea, niretzat ebidentea da, Txillardegiren eta Arestiren etxe berbera da, oinarri berriak

emanda. Ondorioz, behin eta berriro azpimarratzen du euskal anomaliak zinezko identitate hegemoniko
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bihurtzeko bokazio setatsua erakutsi behar duela, inolako lotsarik edo zalantzarik gabe. Nola ezkontzen

duen bokazio unibertsalista eta hegemoniazale hori anomalia ororen goramenarekin, aitortzen dut, ez dut

oso ondo ulertu, baina bere sakoneko mezua, niretzat, oso argia da. Barka okertzen banaiz.

********

Berrirakurtzen dut iruzkina, hasieratik hasita, eta konturatzen naiz aipamenik gabe utzi dudala bere

teoriaren hirugarren hanka, “pornoa”. Puntu bereziki interesgarria da, liburu honen pasarterik onenetako

batzuk (nire begietan behintzat) pornoaren kontzeptuarekin lotuak baitira (eta berak “postporno” deitzen

duenarekin, kiribil terminologiko bitxi xamar bat eginez). Baina gehiegi luzatu naiz eta ordua da ondorio

orokor batzuk ateratzeko eta iruzkina amaititutzat emateko.

Esana dut iniziatuentzat soilik egokia den kalamatrika soziologiko horren azpian badagoela benetan merezi

Gabriel Aresti

(Armiarma)

—
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duen zerbait, niri, behintzat, heldu didana eta liburuari lotuta mantendu nauena. Bukatu da iruzkina eta

ez nuke jakingo esaten, zehatz-mehatz, zer den. Egilearen asmo orokorra, garbi dago, bat dator nire

kezka pertsonalekin: euskal kultura kinka larrian dago eta zerbait egin behar dugu horri buelta emateko,

edo kondenatuta egongo gara beti bigarren mailako hiritar bitxiak izatera (Apodakaren terminoetan

esanda, anomalia bat identitate basko hegemonikoaren barruan; Gabilondoren hitzetan, subalternoak).

Eta hori ez dugu nahi, ez dugu inola ere nahi. Agian ideia hori da nagusiki erakarri nauena, hori eta

euskaraz idazteko erakusten duen erraztasuna eta doterezia, beti-beti balioetsi beharrekoa. Hori eta

Txillardegiren eta Arestiren oihartzunak (nik baino ez ote ditut entzuten?).

Hortik aurrera, zer esan? Liburuak pasarte aipagarri ugari ditu, baina tarteka-tarteka ere mortal

aspergarria izan daiteke. Gauza biak. Kalamatrika soziologiko horrek ez dio batere onik egiten, baina

ulertzen dut ofizioaren morrontza izan daitekeela, hautatu den marko teorikoak nolabait berez dakarrena.

Galdera bat egingo nioke egileari, dena den: norentzat idazten duzu? Iniziatuentzat? Hala bada, itzel.

Baina hala ez bada, alegia, euskal irakurle orokorrago bat baldin baduzu buruan, agian zerbait pentsatu

beharko zenuke. Agian ez da sistema ona beti marko teoriko orokor batetik hastea eta, ondoren, azalpen

argigarri bat ematea, horrela dena oso abstraktua da beti; agian proba daiteke kasu zehatz bat

esplikatzen eta, ondoren, handik ondorio teorikoak ateratzen eta marko orokor batean kokatzen.

Probatzea da.

Ondo esanak hartu, txarto esanak barkatu.

OHAR ARGIGARRIA: Ez dakit oso ondo zergatik, post honetako irudi batzuk izugarri handi atera dira.

Aitortzen dut nire gabezia teknikoak. Barka eragozpenak.

Kategoriak Sailkatu gabea | Erantzun 1

delicious-en gehitu Twitterren gehitu Facebooken gehitu

ABERTZALETASUNAREN IKERKETA
AKADEMIKOA
2016-07-17-n argitaratuta
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Pruden Gartzia

2016ko ekaina-uztaila

Anthony D. Smith, The Antiquity of Nations, Cambridge: Polity, 2008, 266 or.

Bukatu dut liburua eta, niri ohiturari jarraiki, azpimarraketaz beterik utzi dut. Ohi baino gehiago izan dira,

gainera, liburua benetan trinkoa iruditu zaidalako. Egia esan, ziur aski azken urteotan irakurri dudan

libururik dentsoena da. Horregatik, apika, ez dakit oso ondo nola ekin iruzkin honi; berez, nire

azpimarraketak eta oharrak birpasatu beharko nituzke ezer idazten hasi aurretik, baina uztaila da eta

nekatuta sentitzen naiz, nekatuegi berriz ere liburuari ekiteko. Horregatik, agian, ondoko oharrok aski

azalekoak izango dira edo, beharbada, liburuaren iruzkinak baino liburuak eragindako pentsakizunak

bilduko dituzte.

Anthony D. Smith nazionalismoaren ikerketa akademikoaren irudi ospetsuenetako bat da. Bai, badakit, ez

duzu esan nahi nuena ulertu. Kontua da “figura” jartzera nindoala, zalantza izan dut adiera horretan

euskarazko hitz gisa onartu behar ote dugun, kontsulatu dut Euskalbar ezin praktikoagoa, buruari apur

bat eragin eta, azkenean, erabaki dut euskal hiztegigintzaren alorrean ekarpentxo berri bat egiteko ordua

iritsi dela. Erran nahi baita, Anthony D. Smith irudi bat da, irudi ospetsu eta esanguratsu bat
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nazionalismoaren ikerketa akademikoaren alorrean (gogora, bide batez, “alorra” idatzita duela ez urte

asko porruak edo patatak ereiteko soroa ulertuko zutela euskaldunek, eta ordutik beste adiera berri bat

hartu duela; bada, “irudia”, berdin, edo hala espero dut behintzat).

Baina Smith jauna nor den jakin nahi duenak Wikipediara jotzea besterik ez du. Hemen bizpahiru gauza

baino ez ditut azpimarratuko: bata, ikertzailea dela, oso ona; bigarrena, asko idatzi duela nazionalismoaz;

eta hirugarrena, teorilari ospetsuenetakoa dela.

Hala eta guztiz ere, esango nuke euskaldunen artean ez dela oso ezaguna. Egia esan, euskaldunen

artean, alorrean lanean ez daudenen artean behintzat, hitzetik hortzera gehien-gehien aipatu ohi dena

Eric Hobsbawn izan ohi da, bereziki bere liburu pare bat, batetik gaiari dedikatu zion monografia nagusia,

Nations and Nationalism since 1780: programme, myth, reality (1990), baina bestetik The Invention of

Tradition (1983), egundoko arrakasta izan zuen sei artikulu akademikoren bilduma, bera editore eta

artikulu baten egile zelarik. Eta bigarren postuan baino ez dira agertuko mundu akademikoan, ziur aski,

gehiago nabarmentzen diren Ernest Gellner (Nazioak eta nazionalismoak, Klasikoak, 2009; jatorrizkoa

1983koa da) edota Benedict Anderson (Imagined Communities, 1983). Hirukote horri, inoiz edo beste,

Elie Kedourie gehitu ohi zaio (Nationalism, 1960), eta hortik aurrera ez nuke beste inor erantsiko. Nire

Anthony  D. Smith (Metropolis)—
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inpresio hutsa da, jakina, ez baitut inolako ikerketa enpIrikorik egin. Baina alorrean espezialista ez den

akademilari euskaldun batek, funtsean, laukote hori aipatuko dizu, funtsean. Hortik aurrera, ziur aski,

akademiko espainol, katalan edo galiziarrak dira errazen agertuko direnak bere aipuetan (Alvarez Junco,

Guibernau, Nuñez Seixas…) eta, nola ez, baita ere polemista espainolak, badakizue, Ignacio Sánchez-

Cuencaren La desfachatez intelectual (2016) interesgarrian hain airoski eta ironikoki aipatzen den

kuadrila antinazionalista hori guztia (eta horiei, noski, ez diegu teorialari deituko, Sanchez-Cuencak hain

ageriki eta egoki aipatzen dituen arrazoiengatik).

Eta irakurle bipil hori, honez gero apur bat nekatuta zaude: orri bete ere ez duzu irakurri eta dagoeneko

dozena erdi bat autore eta liburu ekarri ditut hizpidera, batzuk ezagunak zuretzat, apika, baina beste

batzuk agian ez, edo gehienez ere izena entzun izan duzuna inoiz edo beste, baina garbi ez duzularik zer

edo zertaz idatzi duten. Eta bai, horrek asko zailtzen du ezein testuren irakurketa, oso astun bihurtzen

du nahitaez. Bada, nik egin berri dudan hori ez da ezer Anthony Smithek liburu honetan orrialde oro

egiten duenaren aldean: dozenaka egile eta liburu aipatzen du etengabe, bakoitzak nazionalismoaz idatzi

duena behin eta berriro laburbildu eta kritikatzeko, bere argudio propioen harian. Benetan diotsut,

testuan zehar aipatzen eta sakonki kritikatzen diren autoreak eta teoriak asko dira, alafede. Uste dut

orain hobeto ulertuko duzula liburua bukatzean sentitu dudan nekea eta gaiari heltzeko adoregabezia.

Zeren eta, hasierara itzuliz, nik neuk ere hasierako laukote hori baino ez nuen ezagutzen, funtsean, eta

hortik aurrera ia guztiz ezezagunak zitzaizkidan Karl Deustch (Nationalism and Social Communication,

1953, 1966), John Armstrong (Nations before Nationalism, 1982), John Breully (Nationalism and the

State, 1982, 1993), Liah Greenfeld (Nationalism: Five Roads to Modernity, 1992), Walker Connor (Ethno-

Nationalism, 1994) edo Adrian Hastings (The Construction of Nationhood, 1997). Smithek askoz ere

teorialari gehiago aipatzen ditu, jakina, baina horiek dira, beharbada, aipatu laukoteaz gain gehien

nabarmentzen dituenak, beren ekarpenei “major works” deituz, alegia, ganorazko akademilari batentzat

ezinbestekoak diren erreferentzia nagusiak. Nik neuk baten izena nuen lehendik entzuna, beste guztiena

izenik ere ez nekien. Enfin, liburu hau irakurri aurretik uste nuen, inozoki, banekiela zerbait

nazionalismoaren ikerketa akademikoez. Oso oker nengoen.

Nire ezjakintasunak, dena den, agian badu beste azalpide bat. Liburuaren sarreran nazionalismoaren

ikerketaren mapa orokor bat eskaintzen digu Smithek, eta bertan hiru joera nagusi bereizten ditu,

hurrenez hurren primordialismoa, perennialismoa eta modernismoa. Erran nahi baita, primordialistak dira,

nolabait, pentsatzen dutenak naziotasuna gizakiaren berezko ezaugarria dela, beste hitz batzuekin, gizaki

oro jaiotzen dela nolabaiteko nazio baten barruan eta, ondorioz, nazioak konsustantzialak zaizkiola giza

historiari: ez dago nazioarik gabeko gizarterik edo historiarik; perennialistak ez dira hain erradikalak,

alegia, uste dute nazioak gizarte mota eta aldi historiko zehatz batzuei dagozkiela (ez gizatasunari edo
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giza historia osoari), baina ez dute problemarik Antzinatean edo Erdi Aroan nazioak aurkitzeko, argi uzten

badute ere herri oro ez dela berez nazio (batzuk bai, beste batzuk ez); modernistak, ordea, uste dute

nazioak aldi historiko zehatz batean sortu direla eta, nagusiki, leku historiko batean, erran nahi baita,

Mendebaldeko Europan XVIII. mende bukaeratik aurrera; Hobsbawnek data zehtz bat ematen digu bere

monografia aipatuan: 1780; ondorioz, data hori baino lehen nazioez hitz egitea errakuntza da,

modernisten arabera.

Bada, nire ezjakintasun partikularraren azalpidea litzateke esatea euskaldunon artean, oro har, ikertzaile

modernisten teoriak baino ez direla ezagun, eta primordialisten eta perennialisten lanak guztiz

ezezagunak direla hemen irakurle gehienontzat, baldin eta alorrean lanean ez bazabiltza behintzat. Izan

ere, Hobsbawn, Gellner, Anderson eta Kedourie, guztiak modernistak dira, gero beren artean diferentzia

handiak badaude ere. Hau da, guztiek pentsatzen dute nazioak artefaktu modernoak direla, XIX.

mendean edo apur bat lehentxoago asmatuak. Ondorioz, noiztik hitz egin ahal izango da euskaldunen

nazioaz? Gehienez ere 1800etik aurrera edo, errazkiago, 1900etik aurrera, ez lehenago. Hori da, hain

zuzen ere, akademiatik euskaldun abertzaleoi azken hamarkadatan errepikatu digutena, behin eta berriro,

ad nauseam. Hara, eta orain deskubritzen dugu (dut) badirela oso ikerketa akademiko serioak, haiek

bezain serioak, ildo horretatik kanpo. Tira, ez neukan nire burua pertsona desinformatutzat baina, liburu

honekin, aurkitu dut unibertsitatean ikasi nuen hura bertsio partzial bat besterik ez zela, funtsezko

jakingaiak ezkutatzen zituena. Susmoa dut ez naizela egoera berean dagoen euskaldun bakarra. Enfin,

berandu bada ere, ez dadila izan beranduegi.

Anthony D. Smithen izena, dena den, ezaguna zitzaidan lehenago, haren lanen erreferentziak ikusita

nituelako han eta hemen, ez gaztelaniaz, jakina, baina bere izena inoiz edo beste agertzen zitzaidan

aipatua eta bere liburuen izenburuak oso deigarriak zitzaizkidan. Horrela erabaki nuen horietakoren bat

irakurtzea eta iruzkin honetan aipagai dudana aukeratu nuen, alitzira. Esango nuke oso hautu egokia izan

zela: bederatzi artikulu akademikoren bilduma bat da (gehi sarrera oso argigarri bat) eta Smithen

helburua da, nolabait, bere posizio teorikoa argitzea, beste guztiak kritikatuz. Ondorioz, liburu osoa da

nazionalismoaren teoria akademikoen kritika-saio luze bat, zeinetan egileak alor osoa birpasatzen duen,

bere posizio kritikoa finkatuz.

Eta zein da Smithen posizioa? Ez du bere burua aipu hiru ildo nagusi horietako batean ere kokatzen,

posizio propio eta desberdin batean baizik (berak etnosinbolismoa deitzen duena) baina bere polemika eta

kritika nagusiak modernistekikoak dira, funtsean. Hala ere, bere kritikak eta posizioak beti argiak eta

kategorikoak badira ere (oso eskergarria dena), ez dira sinplistak, alegiak, eskola bat kritikatzeaz gain,

hura kritikatzeko arrazoi zehatzak ematen ditu etengabe, eta eskola barruko posizioen eta teorilarien

arteko aldeak xeheki bereizten eta kritikatzen ditu. Eta, ondorioz, Smithen posizioa zein den esan ahal
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izateko, apur bat gehiago findu behar dugu gure azalpena.

Smithek argi uzten du modernisten eskola dela, batetik, alorraren barruko teoria hegemonikoa eta,

bestetik, bera azken buruan ados dagoela eskola horren axioma nagusiarekin: nazioak XVIII. mende

bukaeran sortzen dira Europan, ez lehenago, ez beste inon. Axioma horri, dena den, bi zehaztapen nagusi

egiten dizkio: batetik, ez duela nazioen genesia ondo esplikatzen (nazioak asmatuak direla esatea

errakuntza handi bat da) eta, bestetik, gehiegi nabarmentzen dela teoria horren izaera instrumentala,

alegia, elite intelektualek asmakeria hori helburu instrumentalekin erabiltzen dutela esatea (herria zentzu

zehatz batean mobilizatzeko eta manipulatzeko) beste errakuntza handi bat dela. Kasu bietan

modernisten teoriak egiaren parte handi bat darama aldean (neurri batean elite intelektualek nazioak

asmatu egin dituzte eta helburu instrumentalak izan ohi dituzte), baina azalpidea horretara mugatzea

errakuntza bat da: teoria horrek elementu gehiago behar du benetan zerbait esplikatzeko balioko badu.

Beraz, Smithek pentsatzen du seriotzat hartu behar dela Antzinateko edo Erdi Aroko nazioez hitz egiteko

proposamena (perennialisten ildotik) eta, bestetik, nazioaren genesia Mendebaldeko Europara mugatzeak

ez duela justifikazio enpirikorik (posible da Amerika, Afrika edo Asiako nazioez hitz egitea, lasai asko).

Dena den, garbi uzten du ez duela primordialisten ikuspuntuarekin bat egiten (hau da, nazioak historian

zehar sortzen dira, arrazoi zehatz batzuen ondorioz, ez naturalki) eta, baita ere, zentzu estriktoan oso

Ernest Gellner (Wikipedia)—
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zaila dela nazioez hitz egitea XVIII. mende aurretik, nazioak gizarte industrial moderno baten emaitza

baitira funtsean. Baina emaitza hori ez da asmakeria instrumental bat, aitzitik, herrien historian

sustraitzen da.

Ondorioz, Smithen arreta nagusia beste kontzeptu batean konzentratzen da: etnia. Alegia, euskaraz

esanda, herria, nahiz eta berak nahiago duen ethnie hitza erabiltzea (grezierazko hitz bat, ingelesera

frantsesaren bidez sartua eta kultismo kutsu nabarmena duena) eta ez ingelesez askoz ere arruntagoak

izan daitezkeen terminoez (land, people, folk…). Guk ere, Smithen teoriak zehazki iruzkintzeko, etniez hitz

egin behar dugu, ez herriez, baina zilegi bekigu behingoagatik aipatzea.

Azken buruan, Smithen ahalegin nagusia honetan datza: etniaren eta nazioaren arteko trantsizioa zertan

den esplikatzea. Izan ere, bere ustez nazio modernoak (hau da, nazioak, tout court, hitzaren adiera

estriktoan) ez dira ezerezetik sortzen, baizik eta lehenago dagoen etnia batetik. Baina etniatik naziorako

urratsa ez da automatikoa, kasu gutxi batzuetan baino ez da gertatzen, eta arrazoi zehatz batzuen

ondorioz. Arrazoi horiek, gainera, ez dira bakarrik modernistek aipatzen dituztenak (industrializazioa,

masa-gizartearen sorrera, hezkuntza-sistema unibertsal baten ezarpena, modernizazioa…) baizik eta

elementu kulturalek ere (herriaren memoria, ohiturak, historia, kultura…) oso zeregin garrantzitsua dute,

ez dira elementu aleatorio hutsak, elite intelektualek alitzira erabiliak artefaktu identitario arbitrarioak

asmatzeko helburu maltzurrez, baizik eta lehen-lehen mailako aldagaiak. Bere hitzetan esateko, adibide

zehatz bat erabilita: “It would be absurd to talk of the intelligentsia “constructing” Poland tout court, let

alone “inventing” the Polish nation” (96 or.).

Puntu honetara iritsita irakurleak berriz ere, apika, bere buruari galdetuko dio ze arraio den Smith honek

proposatzen duena: modernista da, bai ala ez? Nik neuk esango nuke, bai eta ez. Alegia, bat dator

Gellnerren edo Andersonen proposamen nagusiekin, baina bi kritika nagusi egiten die: batetik, ez direla

nahiko nazionalismoa bezalako fenomeno konplexu bat esplikatzeko eta, bestetik, zentzu orokorregian

teorizatzen dutela, alegia, nazionalismoa fenomeno konplexuegia dela teoria orohartzaile bat eta bakar

batez guztia esplikatzeko. Gaineratu beharko nuke Smith, berez, Gellnerren ikasle eta laguna dela eta,

beraz, maisuari egiten dizkion kritikak gogorrak bezain errespetuzkoak direla. Zentzu horretan, liburuaren

bigarren kapitulua (“Memory and Modernity” 62-81 or.) oso esanguratsua dela: Gellnerren eta bere

artean izandako polemika baten harira idatzia, aldi berean da maisuari omenaldia eta berarekiko zor-

kitatzea. Arretaz irakurtzera gonbidatzen zaituztet, ez zaizue damutuko.
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Dena den, Gellner edo Anderson gogor kritikatuta ere, oso hurbil dituela atzematen bazaio ere, nire ustez

ezin da beste horrenbeste esan Kedourie eta Hobsbawnekin. Ildo horretako testu esanguratsuena, agian,

azkena da, “Romanticism and Nationalism” (236-258 or.). Aurrez inon argitartu gabeko testu bakarra da,

sarrerarekin batera. Funtsean, Kedouriren kritika kupidagabe bat da. Zilegi bekit aipu bat egitea:

“The critique or Romantic nationalism is given its most pungent and impassioned expression in the

work of Elie Kedourie. For Kedourie, there is really only one version of nationalism, and that is the

doctrine formulate by the German Romantics after 1806, the year of Napoleon´s humiliating defeat

of Prussia at Jena.” (237  or.)

Kedouriek, nonbait, oso ikuspegi negatiboa zeukan nazionalismoaz, nolabati Erromantizismo Alemanaren

ondorio zuzena iruditzen zitzaion eta, badakizue, Erromantizismo Alemana aipatzen baduzu, eta

nazionalismoarekin lotu, urrats txiki bat baino ez duzu egin behar nazismoa hizpidera ekartzeko. Eta

hemen denok ezagutzen dugu mekanismoa, ezta? Nazionalismoa berdin nazismoa, hori izaten da,

explizituki edo inplizituki, transmitutu nahi izaten zaigun mezua. Zenbat aldiz ez dugu mezu hori entzun

euskaldunok? Bada, Smithi esker jakin dut, oraintxe, Kedourie dela axioma negargarri horren aita. Bai,

gure mundu akademikoan marginalki aipatzen den Kedourie hori da barra-barra defenditzen den teoria

nagusiaren (euskal abertzaletasuna nazismo hutsa da, edo nazismotik oso gertu dago, nolanahi ere) aita

intelektuala.

Elie Kedourie (Nav arth)—
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Esan dudan bezala, Smith ez dator bat Kedourierekin eta gogorki kritikatzen du artikulu honetan,

Gellnerrekin ez darabilen tonu eta ñabardura batzuk erabilita gainera (nire ustez). Garbi dago ez duela

Kedourie maite eta bere burua antipodetan jartzen duela. Zergatik? Besteak beste berak ez duelako

ontzat ematen gure artean barra-barra dabilen beste teoria oso ezagun bat: nazio “zibikoaren” eta

“etnikoaren” arteko banaketa gure artean jada klasikoa. Smithen arabera, banaketa horrek (Hans Kohnek

asmatua eta Kedourie baitan ere dokumentatzen dena, nonbait) ez du zentzurik, edo zentzuren bat izan

dezake, apika, baina ez arrunki ematen zaiona. Dena den, azken puntu horren harira egiten du

euskaldunez liburuan zehar dauden bi aipuetako bat, eta agian merezi du osorik kopiatzea, luzetxoa bada

ere:

“The same cannot be said for that other strategy for sanitizing nationalism: the recently developed

ideal of a purely “civic” nation and nationalism. Of course, the distinction between civic and

“ethnic” nationalism can be traced back to Hans Kohn´s (1967 a) dichotomy of, on the one hand, a

rational, contractual and voluntary “Western” nationalism and, on the other hand, an organic,

mystical and authoritariam “Eastern” nationalism—east, that is, of the Rhine. The distinction also

appears in Kedourie´s (1960) contrast between the German Romantic nationalism which he abhors

and the more acceptable British or Whig doctrine of nationality advanced by Lord Acton, which

values nationality only in so far it brings good government.

But neither Kohn nor Kedourie had specificalliy invoked ethnicity as the foil to a rational, liberal

Western nationalism. This was the work of a m ore recent generation, reacting to the

resurgence of ethnicity in the West itself—am ong Bretons, Basques, Catalans and

Quebecois—and latterly in the successor states of the former Soviet Union and the Balkan states.”

(242 or.) [enfasia neurea]

Horra etnizitatea (etnizismoa), euskaldunok ok egin arte entzun behar izaten dugun argudio astuna: gure

abertzaletasuna etnikoa da, beraz, gaiztoa; gure kritikoena, aldiz, zibikoa, berez, ona. Anthony Smithek

artikulu honetan errotik porrokatzen duen ideia. Baina ideia horren jatorria Kedourie baitan aurkitzen badu

ere, “belaunaldi berriago baten lana” izan da etnizitatea Mendebaldeko nazionalismoaren osagarria/laguna

(“foil”) bihurtzea, eta hori, bretoi, euskaldun, katalan eta quebeciarren abertzaletasunaren gorakadaren

ondorioz egin dute. Nori buruz ari da hizketan zehazki? Nik neuk ez dut dudarik bere geziaren xedea Eric

Hobsbawn dela, alegia, hemengo adituek hitzetik hortzera aipatzen duten hori berbera, eta bere teoriaren

bertsio bulgarrena: tradizioaren asmakuntza. Izan ere, agian mereziko luke biltzeak liburu honetan

tradizioaren asmakuntzaz Smithek behin eta berriro egiten duen aipamen gutxiesgarri eta kritika

zorrotzak. Jakina, ez ditu gertakariak ukatzen (nork ukatzen du hori?), Hobsbawnek (eta bere eskolakoek,

gaineratzen dut nik) ematen dioten interpretazio zehatza baizik: ezerezetik asmatutako zentzugabekeriak
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herritar xeheak engainatzeko eta politikoki manipulatzeko, helburu ezkutu batzuen izenean.

Bai, dudarik gabe mereziko luke gai horretan sakontzeak. Eta beste hainbatetan. Esana utzi dut

hasieratik, liburtu trinkok baino trinkoagoa da, irakurtzkeko lan handiak eman dizkidana. Merezi izan duen

ahalegina, ordea, baina orain irakurlearen eskuetan uzten dut berak beste horrenbete egitea, baldin eta,

neuk bezala, gaiaz interesatua badago eta intelektual zorrotz, zintzo eta argi baten testuak irakurtzea

maite badu. Ez zaio damutuko.

Kategoriak Sailkatu gabea | Erantzun

delicious-en gehitu Twitterren gehitu Facebooken gehitu

Eric Hobsbawm (Wikipedia)—
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KURDUAK ETA GU
2016-05-31-n argitaratuta

2016ko maiatza

MARTORELL, Manuel: Kurdos, Madrid: Los libros de la catarata, 2016, 142 or.

Liburu laburra eta irakurterraza duzue hau, oinarri-oinarrizko albiste batzuk zabaldu nahi dituena, besterik

ez. Kazetari batek idatzia, kazetaritzazko estiloan: motz, zehatz, argi. Izan ere, liburua ia osorik azaleko

irudian laburbil daiteke: herri bat borrokan ari dena, eta borroka horren abanguardia, emakumeak. Hori da

mezua.

Eta mezu hori indartsua da. Gaur egungo Euskal Herrian ez luke inor axolagabe utzi beharko, ez du utziko,

apika. Zeren bere balio unibertsalaz gain, alegia, guretzat eta argentinarrentzat, edota japoniarrentzat

eta islandiarrentzat berdin antzera balio dezakeen mezu unibertsal orokorraz gain, badu euskaldunontzat

bereziki aipagarria izan daitekeen konturik, kurduak eta euskaldunak, finean, antzekotasun deigarriak
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ditugun herriak baikara. Oso deigarriak, nire ustez.

Egilea, Manuel Martorell, euskalduna da, nafarra, eta lanbidez kazetaria bada ere, Historian doktorea da

eta hainbat liburu ditu idatziak bi ildo nagusitan: Euskal Herriko Historia Garaikidea, batetik, horretan

karlismoaz diharduelarik nagusiki, eta Ekialde Hurbileko egoera eta gatazkak, batez ere kurduenak. Bi

hitzetan laburbilduz, karlistak eta kurduak, horra bere bi kezka nagusiak. Ez da oso zaila intuitzea bi gaien

artean badagoela nolabaiteko konexioa.

Baina liburu honetan, gorago esan dugun bezala, Martorellek batez ere kurduen oinarrizko deskribapen

bat egin nahi digu: nortzuk diren, zein den beren historia, zein azken urteotako borroka, zein beren

egoera gaur egun. Ez da erraza, liburua irakurtzen hasi ahala berehala konturatzen zarelako kurduak asko

direla (36 miloi) eta Ekialde Hurbileko egoera telebistan ikustarazten diguten ohiko topikoetatik haratago,

oso konplikatua dela. Zinez konplikatua. Konplexutasun hori guztia trazu erraz batzuetan marraztea da

liburuaren erronka nagusia.

Euskaldunekiko antzekotasunetatik ikusita, hala ere, panorama asko errazten da. Saia nadin

zerrendatzen: kurduak zinez herri zaharra, gaur egun Kurdistan izenarekin ezagutzen dugun horretan

mendez mende bizi izan duena, jatorri argirik gabe, alegia, inguruko beste herri asko ez bezala, badirudi

ez direla inondik etorri eta beti bizi izan direla bertan. Euskaldunak bezala, beraz. Era berean, sekulan ez

dute unitate politiko independente eta gotor bat osatu, sekulan ez edo oso aldi labur eta zehatzetan,

beti ibili baitira elkarren artean banatuta, talde bakoitza bere aldetik eta elkarren artean liskarrean maiz.

Manuel Martorell kurduei buruzko beste

liburu batekin

—
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Hau da, euskaldunak bezala. Orobat, batasun politiko horren gabezia gorabehera, elkarren arteko

identitate etniko eztabaidaezin bati eutsi diote beti, nahi den ñabardura guztiekin, baina beti kurdu

bezala agertuz, elkarren artean borrokatzeko ez bada ere, eta nortasun amankomun hori hizkuntzan

gauzatu da beste ezertan baino gehiago; hala ere, beren literatura oso berantiarra da eta beren

kontzientzia politikoaren sorrera, hots, abertzaletasun modernoa, are berantiarragoa, inguruko beste herri

askorean aldean, bereziki. Jakina, hori guztia ere euskaldunez berdin antzera esan daiteke, gutxi

gorabehera. Eta azkena, azken bi mendeetan hainbat gerra eta matxinada ezagutu izan dute, ez

kontzientzia abertzale argi batek gidatuak, baina ukaezinezko ezaugarri etniko batez hornituak, erran nahi

baita, apur bat hemengo karlistadak bezalakoak, eta azken hamarkadatan matxinada horiek leku eman

diote molde iraultzaile berrietan gauzatutako gerrilari mugimendu batzuei, iraultza nazionala eta soziala

aldi berean bultzatu nahi dituztenak. Erantsi beharrik ba ote daukat hemen bezala?

Antzekotasunak zerrendatu ondoren, gehitu dezadan diferentziak ere oso nabarmenak direla. Bitan

laburbilduko nituzke nik: batetik, tamaina, bestetik, kokapena. Alegia, euskaldunak oso gutxi gara

kurduen aldean (hamar edo hamabost aldiz gutxiago) eta europarrak gara, beraiek Ekialde Hurbilean bizi

direlarik. Bi ezaugarri horiek, batez ere bigarrenak, den-dena aldatzen dute eta paralelismo errazegietatik

zaintzeko esaten digute.

Ekialde Hurbilaz zerbait ikastea izan daiteke, gainera, liburu hau irakurtzeko bigarren arrazoi handia,

kurduen arazoetatik haraindi. Izan ere, Ekialde Hurbila, denok dakigunez, oso leku berezia da: batetik,

gure kultura europar eta mendebaldarraren zinezko sehaska da batetik (Egipto, Palestina, Siria,

Kurdisango mapa

(piratasy emperadores.com)

—
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Mesopotamia, Iran…) eta hori bereziki garrantzitsua da erlijioari dagokionez (judaismoa, kristautasuna,

islamismoa, eta haiek baino lehenagoko erlijioak) eta, bestetik, gure ekonomia modernoa, azken ehun

urtean, petroleoaren gainean garatu denez gero, ekonomikoki oso leku garrantzitsua da gaur egun. Bai,

Ekilade Hurbila oso leku berezia da eta, tamalez, oso-oso gutxi dakigu han bizi diren herriei buruz.

Zeren, zer da benetan dakiguna Ekialde Hurbilaz? Hollywoodeko pelikuletan transmititu diguten irudi

estereotipatu batzuk eta telebistan edo egunkarietan ikusten ditugun gerra-irudi latzak. Hau da,

orientalismoa, funtsean, Edward Saidek hitz horri ematen zion adiera zehatzean, erran nahi baita,

europar kolonialismoak azken berrehun urtean bere burua legitimatzeko asmatutako mito, topiko eta

kontakizun interesatuen zerrenda. Zerrenda luzea, baina bere ezaugarri nagusietan oso erraz laburbildu

daitekeena: denak berdinak dira, barbaroak, ezjakinak, modernotasunean sartzeko ezgauza, beren burua

gobernatzeko ezgai, mota guztietako gehiegikeria eta krimenik horribleenetara berez emanak, despota

bihotzgabe baten mendean daudenean baino ezin dira bakean bizi eta aurrerabideari lekua egin.

Aurrerabideari lekua egitea da, jakina, potentzia mendebaldarren interes ekonomiko eta militarrei amore

ematea, eta, bakean bizitzea, noski, zapalketarik bortitzena isil-isilik pairatzea, inolako protestarik gabe.

Beren barbarokeria esentzialaren azken manifestazioa, denok dakigunez, terrorismo jihadista da, eta gure

komunikabideen azken leloa, honela laburbil daiteke, funtsean: denak dira terroristak, edo terrorismoaren

konplizeak, gehiago edo gutxiago. Azken baieztapen hori, jihadistei aplikatua bada ere, ez zaigu ezazagun

euskaldunoi, ezta?

Martorellen liburuaren asmoa mezu negargarri hori desegiteko ahalegina egitea da. Eta puntu nagusi

batetik abiatzen delakoan nago: Ekialde Hurbila oso plurala da zentzu guztietan: etnikoki, erlijiosoki,

sozialki, ekonomikoki, historikoki…. Alor horietan guztietan Europa bezain plurala da, gutxienik. Herri asko,

talde asko, erlijio asko, elkarren artean bizitzen mendez mende; beren gerrak eta bakeak, beren historia,

gurearen aldean hain desberdina ez dena, funtsean. Zergatik guztioi etiketa bakarra jarri? Zergatik dakar

etiketa horrek gaitzespen moral bat aldean? Ez da zilegi, ez da zuzena, ez da praktikoa ere, ezer ulertu

nahi bada.

Dena den, Martorellek ez du Ekialde Hurbilaren historia edo deskribapen orokor bat egin nahi, arazoari

kurduen bidez heltzen dio soilik. Eta testuingurua globala bada ere, berak arazoaren konplexutasuna

kurduen historiaren eta egungo errealitatearen bidez ikusarazten digu. Kurduak, inguru oso konplexu eta

plural batean bizi den herri konplexu eta plurala, Europako edozein bezain, euskaldunak bezain, gutxienez,

urrunago joan gabe.

Euskaldunontzat, adibidez, liburuaren 2. kapituluak interes berezia izan dezake. Horretan idazle kurdu

nagusiaz hitz egiten digu, Ehmede Xani (1650-1707). Interes izugarria du euskaldunontzat gutxienez bi
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aldetatik, adibidez, irakur dezagun bere testu ezegunenaren (Mem-u-Zin, 1692), bi zati. Hau da lehena:

“He elegido nuestra lengua, en contra de la costumbre hasta ahora de escribir en árabe, persa o

turco, para que no digan que los kurdos son unos ignorantes, que todos los pueblos tienen libros

menos los kurdos, para que nadie pueda decir que los kurdos no saben escribir del amor, no saben

hablar de filosofía. Los kurdos no son un pueblo inmaduro, no son unos ignorantes […]” (36. or.)

Testu hori 1692an idatzia da. Nork ez du gogoratzen oso-oso antzeko baieztapenak gure Etxepare,

Leizarraga edo Axularren baitan? Kasu honetan euskaldunak apur bat lehenago ibili ziren, baina badira

bestelako kasuak ere, adibidez, irakur dezagun beste testu hau, Xaniren liburu beretik jasoa:

“Las tribus kurdas viven encerradas en sí mismas, como si tuvieran fronteras, como si entre ellas se

levantaran muros infranqueables. Cada vez que hay marejada en el océano de los rums [turkoak],

en el mar de los persas o en el de los árabes, por los valles kurdos penetran oleadas de sangre

inundándolos y aumentando nuestra división. Está más que demostrado el valor, el poder, la

nobleza de las tribus kurdas; tienen fama de saber utilizar la espada, de coraje, pero también de

manterner odios y rencillas; por eso siempre estàn enfrentadas las unas con las otras. Si, por el

contrario, estuviéramos unidos, si los kurdos nos pusiéramosde acuerdo, los turcos, los persas y los

árabes serían nuestros vasallos; tendríamos nuestro propio Estado, nuestra propia capacidad de

decidir, haríamos justicia entre nosotros y nos gobernarían los más capaces y virtuosos.” (29. or.)

Kasu honetan, nor ez da gogoratzen Larramendiz? Oso-oso antzeko testuak idatzi zituen 1758 aldean

(Sobre los fueros de Guipuzcoa, 1756-1758), alegia, Xanik baino hirurogeita hamar urte geroago. Azken

ohar bat: wikipedian sartuta ikasten dugu Xaniren lan nagusien arteko beste bat, Eqideya imane, baita

ere argitaratu gabe geratu zela bere garaian (Larramendiren Sobre los fueros de Guipuzcoa bezala) eta

2000. urtean ikusi duela argia Suedian; erlijio musulmanari buruzko liburu bat da. Segitzen duzu arakatzen

eta, hara! arabiera-kurduera hiztegi baten egilea da baita ere. Alegia, labur eta baldar esanda, Xani hau

gure Etxepare, Axular eta Larramendi da, aldi berean. Zaila da, benetan, kurduen eta euskaldunen artean

dauden antzekotasun eta paralelismoei buruz zalantzarik izatea.
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Berrirakurtzen dut iruzkina hasieratik eta konturarzen naiz oso gutxi hitz egin dudala Martorellen liburuaz.

Testuinguru orokorra argitzen saiatu naiz, euskaltzaleontzat interes berezia duen puntu bat berariaz

aipatu dut, baina hortik aurrera, ezer ez. Agian hobe horrela. Pentsa ezazu, irakurle, kurduen borroken

eta sufrimenduen historiaz kontatzen dituen beste hamaika kontu, baita ere hunkituko zaituztela eta

barneraino sartuko zaizkizula. Ikuspegi feminista batetik ere interes berizia du, baina nik berarizko

aipamena egingo nioke Ekialde Hurbileko fede erlijioso desberdinen ugaritasunaz pintatzen zaigun

kuadroari: denak musulmanak direla, beraz, denak berdinak, denak fanatikoak, eta abar eta abar

pentsatzen duenak sorpresa bat baino gehiago aurkituko du hemen. Eta horrelarik lehendik ere sinesten

ez zuenak, uste gabeko aniztasun handi batekin egingo du topo, baita erlijioaz mintzatzean ere. Eta

abar.

Ehmede Xani (1650-17 07 )

(Wikipedia)

—
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Aukera bikotza eskaintzen digu liburu honek, beraz: kurduak ezagutzea eta Ekialde Hurbileko aniztasunaz

hausnartzea. Horiek dira bere bi dohain nagusiak. Eta topiko orientalistak, kanpora!

Kategoriak Sailkatu gabea | Erantzun

delicious-en gehitu Twitterren gehitu Facebooken gehitu

Gerrillari kurduak—

TXAPELA EZKER ALDERA ZERAMAN GIZONA
2016-04-23-n argitaratuta

2016ko apirila

Sudupe, Pako, Txillardegiren borroka abertzalea, Donostia: Elkar, 2016, 353 or.
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I

Jose Mari Larrartek azaldu zidan, behin, irribarre konplize batez, txapela ezker aldera edo eskuin aldera

eramatearen arteko diferentzia. Uste dut txapelaz jantzita ikusi ninduen lehen aldian izan zela, baina ez

nago ziur. Edonola ere, ez du axola noiz, bai ordea zer: txapela ezker aldera darama gizonak eta

abertzaleak, eskuin aldera, karlistek. Horiexek izan ziren bere hitz zehatzak. Sic. Badaezpada ere esango

dut ezker aldera neramala nik, apeta hutsez ordura arte, baina handik aurrera berariaz okertzen dut ezker

aldera beti. Ez, ez da gizona naizela aditzera emateko, jakina, ezker aldera jotzen duen abertzalea

naizela adierazteko baizik. Subliminalki, apika, baina hori.

Zenbat pertsona dago gaur egun Euskal Herrian ñabardura hori nabaritzeko gai denik? Biziki gutxi, ziur

aski. Esango nuke, gainera, lehengo denboretan ere ez zirela horrenbeste izango, argazkietan behintzat

ez da horrelako joera berezirik inoiz ageri, nik dakidala. Karlistek, bai, txapel handia eramateko ohitura

zuten, hori gauza jakina da edonon, eta ondorioz abertzale askok txapel txikiagoa janzten zuten, baina

ez du ematen usadio orokorra zenik. Baziren txapelarekin lotutako beste batzuk, ordea. Jurgi Kintanak

esplikatu digu, bere azken liburuan, gerra aurreko Bilbon gazte abertzale zenbaitek txapela erabiltzeari

ekin ziotela, oso modu kontziente eta sinbolikoan, eta korbatarekin batera erabiltzen zutela, abertzale

zirela adierazteko, hots, euskaldun kaletarrak eta abertzaleak. Gogora dezagun gerra aurreko giro

sozialean txapela edo abarkak jende pobre eta langilearen klase-ezaugarri nabarmenak zirela,

baserritarrek eta langile xumeek baino ez zuten halakorik janzten; beren buruak moderno eta kaletartzat
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ezaugarritu nahi zuten orok zapatak eta sonbrerua janzten zituzten, hain zuzen ere baserritar edo

langile-klasekoak ez zirela nabarmentzeko. Bada, EAJ inguruko zenbait gazte txapela eta korbata (eta

zapatak) batera erabiltzen hasi omen ziren, sistematikoki eta kontzienteki. Baina inoiz ez dut entzun

ezker aldera zerabiltenik Jose Mari Larrarteren oharra entzun arte.

Eta bitxia da, zeren Jose Mari Larrarte ez zen, inola ere, ezkerreko gizona, baina ezta eskuinekoa ere.

Agian hortxe dago gakoa. Neuk Euskaltzaindian ezagutu nuen, jubilatua ordurako, baina beti bezain

langile; Azkue Biblioteka batzordeko kidea zen orduan, eta makina bat aldiz egin genuen lana elkarrekin.

Biziki zorrotza zen lanean, baina guztiz atsegina tratuan. 2004an hil zen, ordurako ohorezko euskaltzain

zela. Gauza asko erakutsi zidan, asko zor diot pertsonalki. Bizi guztia eman zuen euskararen aldeko

lanean, irakasle bezala lehen (fraide pasiotarra zen) eta itzultzaile bezala gero, Eusko Legebiltzarrean

(lehen itzultzailea izan zen han). Langile fin, isil eta apalaren eredua zen, sekulan nabarmentzen ez den

horietakoa. Jakina, inoiz ez zuen bere sinpatia politikoei buruz iruzkinik egiten, baina nabaria zen nekez

emango ziola boza alderdia ez zen ezein alderdiri. Eta hala eta guztiz ere, txapela ezker aldera zeraman

beti.

Bai, bitxia eman dezake, baina Jose Mari Larrartez gogoratu naiz, behin baino gehiagotan, Pako Sudupek

Txillardegiz idatzi duen liburua irakurri ahala. Txillardegi, zozoenak ere badaki, euskararen aldeko militante

porrokatua izan zen bere bizi guztian. Baita Larrarte ere. Biak ziren abertzaleak, gainera, eta biak euskara

Jose Mari Larrarte—
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batuaren aldekoak, argi eta garbi. Beraz, bada beraien arteko kidetasunik eta, aldi berean, bada

diferentziarik ere, zeren beren hautu politikoek, garbi dago, nekez, biziki nekez, egingo zuten bat.

Bereziki, erabat imajinezina egiten zait Larrarteri ETAren aldeko keinurik txikiena ere aditzea, erabat

imajinaezina den bezala Txillardegik ETA sekulan kondenatzea. Bai, puntu horretan esango nuke zegoela

benetako aldea, horretan eta fede kristauan, jakina, bata agnostikoa baitzen eta bestea, fraide

pasiotarra. Baina hala eta guztiz ere fraide horrek txapela ezker aldera zeraman. Esplikatu daiteke

zergatik?

II

Pako Suduperen liburua oso une egokian iritsi zaigu. Ez da horrenbeste urte hil zela Txillardegi eta argi

dago askok ez dugula ahaztu, baina bere memoria bizirik mantentzeko beharrezkoa da bere mezua gure

debateen barruan sartzea. Ez oroigarri huts gisa, argigarri bezala baizik. Izan ere, nire uste apalean,

Txillardegiren mezua gaurkotasun handikoa da, baina ondo irakurtzen asmatzen badugu, alegia, gure

helburua ez bada Txillardegiren defentsa egitea, haren lana gure egungo egoerara ekartzea eta modu

kritikoan (berriz diot, modu kritikoan) erabiltzea baizik. Eta Suduperena pauso egoki bat da norabide

horretan. Biziki egokia.

Ez da, tamalez, Txillardegiren biografia zehatz bat, haren bizitza harrigarria bere testuinguru historikoan

kokatzen duena, historialari handi batek noizbait (Jainkoa lagun!) egin beharko duen bezala (adibidez,

Ludger Meesek Agirre lehendakariarekin edota Jurgi Kintanak Azkue euskaltzainburuarekin egin duten

bezala). Orobat, ez da haren pentsaeraren azterketa xehe eta sakon bat, Joxe Azurmendik (adibidez)

hainbat aldiz oparitu digun gisan (Arizmendiarrieta, Mirande, Gandiaga…). Pako Suduperen hau ez da ez

bata, ez bestea, aitzitik, Txillardegirenganako lehen hurbilpen sistematiko bat da, laburra, zehatza,

dokumentatua, argia, ikuspuntu jakin batetik egina (“borroka abertzalea”). Txillardegi, denok dakigunez,

erraldoi polifazetiko bat da; bada, Pako Sudupek haren ezaugarri nagusia hartu du largabista gisa

(abertzaletasuna) eta haren bitartez begiratu dio bere pentsamenduari eta bizitzari. Eta emaitza liburu

egoki bat da, praktikoa, ororen buru.

Beste modu batean ere esan daiteke. Liburua bi ataletan banatzen da, “Oinarri ideologikoak” (25-189 or.)

eta “Uneak uneko hautu politikoak” (191-347 or.), alegia, ideologia eta bizitza, esango luke norbaitek.

Baina norbait hori okertuko litzateke, honegatik: kasu batean zein bestean ez da Txillardegiren ideologia

osoa edota bere bizitza guztia aztertzen, baizik eta atal konkretu batzuk, “borroka abertzalea”-rekin

zerikusi zuzena dutenak. Atal garrantzitsuenak dira, nahi bada, baina ez da Txillardegi osoa. Eta kasu

bietan gaia sistematikoki eta sakontasunez tratatzen bada ere, helburua ez da horrenbeste Txillardegiren

kritika egitea, haren bizitza eta pentsamendua aurkeztea baino. Laburtzea eta sistematizatzea. Eta,
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baita ere, irakurle ororen eskura jartzea. Azken ohar hori ere azpimarratzekoa da: liburua irakurle

ororentzat dago idatzia, ez historialari edo soziologoarentzat bereziki. Horrek esplikatzen du, ziur aski,

Suduperen hautu nagusiak (estiloa, iturriak, erreferentziak…).

Beraz, Txillardegiren aurkezpen orokor bat dugu hau, sistematikoa, irakurle orori bideratua (eta ez

espezialistei). Gorago esan dudan bezala, nire iritzia da oso une egokian datorrela eta oso praktikoa dela.

Ondo idatzia dago eta mezua modu biziki eraginkorrean transmititzen duela esango nuke. Zentzu batean

baino gehiagotan, Joxe Azurmendiren Zer dugu Orixeren alde? eta Zer dugu Orixeren kontra? bikoitz hura

gogoratu dit, behin baino gehiagotan. Alegia, hura irakurri ondoren, ederki ikasten duzu nor zen Orixe eta

zein zen bere pentsaera, funtsean; bada, honekin berdin, hau irakurrita edozein ikasle gaztek, edo adin

batetik beherako euskaltzale arruntek, erraz jakingo du nor zen Txillardegi eta zer pentsatzen zuen.

Diferentzia handi batekin, ordea: Sudupek Zer dugu Txillardegiren alde? baino ez du idatzi; bigarren

tomoa, bidean geratu zaio. Eta horretaz ere esan nahiko nuke zerbait.

III

Sistematikotasuna, laburtasuna eta argitasuna dira liburuaren dohain nagusiak, esana dut hainbat aldiz.

Helburua, gainera, aurkezpen orokor bat egitea da, ez besterik. Ulergarria izan daiteke, ondorioz,

Txillardegirenganako kritika gutxi agertzea (egia esan, ez dakit batere ote dagoen) baina, agian, ez

horrenbeste tarteka-tarteka (83, 138, 297. or., adibidez) egileak aldeko iruzkin espresuak egitea. Erran

nahi baita, Pako Sudupek ez du inoiz bere iritziak ezkutatzeko asmorik eta nire ustez oso ondo jokatzen

Txillardegi—
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du horrela jokatzean: txillardegizale baten liburu bat da, hasi eta buka, eta ez du beste ezer izateko

asmorik. Eta, behin eta berriro errepikatu dudan bezala, hori egiteko eskubidea izateaz gain, uste dut

hautu egoki eta praktikoa dela, ondo datorrena liburuaren asmo orokorrarekin. Baina, inoiz edo beste,

lerro pare bat neuk ez nituzkeen idatziko, pleonastikoak direlako (adibidez, hau: “Askorengan eragin zuela

egia biribila da, eta gehienetan, esango nuke, onerako” 83. or.). Gutxitan gertatzen da, baina uste dut

aipatu beharrekoa dela.

Zazpi puntutan biltzen du Txillardegiren pentsamendua (lehen atala) eta esango nuke hori dela liburu

honen muina eta meritu nagusia. Ezagun-ezagun du Sudupe irakurle jaioa dela eta sintesirako dohain

nabarmena daukala. Izan ere, sintesi bikaina begitandu zait niri, akatsik gabea. Bigarren atala, aldiz, ez

zait horrenbeste gustatu: ondo laburbiltzen du Txillardegiren eboluzio politikoa, mugarriak eta iritziak argi

markatuz, baina esango nuke aurrekoaren aldean maila jaisten dela. Beharbada, Sudupek testuen

analisirako duen dohain nabarmen horiek motelagoak dira biografiarako edo, besterik gabe, gaiari arreta

txikiago dedikatu dio. Esango nuke, hala ere, Txillardegiren unean uneko hautu politiko nagusien

laburpena, funtsean, akats gabea dela (edo niri, behintzat, ez zait akatsik bururatzen) baina lehenengo

atala solidoa eta sakona den bezala, bigarren hori apur bat arinagoa edo azalekoagoa iruditu zait. Ez

nioke Suduperi kontra egingo ezein puntutan, baina inpresio orokorra da azalean geratzen dela, sakondu

barik. Agian nire tema pertsonala da, ez dakit.

Baina hori guztia esan ondoren, berriz galdetuko dut: beharrezkoa ote litzateke Zer dugu Txillardegiren

kontra? bat idaztea? Bai, dudarik gabe bai. Inork ez dezan susmorik izan, puntu honetantxe erantsiko dut

aspertua eta etsitua, oso aspertua eta oso etsitua sentitzen naizela… Koldo Mitxelenaren etengabeko

laudoriozko ekitaldi arranditsuetan. Bada ordua argi eta garbi esan dezagun guztion buruan argi eta garbi

dagoen ideia bat: kritikarik gabeko laudorio hutsak epe luzera ez dira onak. Egia da komeni dela gure

heroi intelektualeei ohore egitea, munduko edozein lekutan egiten den bezala (beraz, ohora ditzagun

Mitxelena eta Txillardegi, beldurrik gabe), baina egia da ere, baita, kritikarik gabe pentsalari horiek lizundu

egiten direla eta beren ekarriak guztiz desaktibatzen direla, gaurkotasunezko debateetatik urrunduz.

Kritikarik gabeko laudorioak, luzera, kaltegarriak dira. Esana dago, eta bego hor.

Besterik da pentsatzea nork egin behar dituen kritikak. Eta, puntu honetan, nahikoa irrealista da

pentsatzea, adibidez, Mitxelenaren ikasle zuzen izan zirenak pertsonarik egokienak direnik eginkizun

horietarako; agian, ikasleei gehiegi eskatzea da maisua kritikatzen hastea, zeren hori ez baita izaten

normala inon, begibistako arrazoirengatik. Bada, arrazoi beragatik, beharbada Pako Sudupe ez da

egokiena Txillardegi kritikatzen hasteko, eta ez genuke zuzen jokatuko berari horrelakorik eskatuz. Nork

egingo du, ordea? Nor hasiko gure herri santu honetan Mitxelena edo Txillardegi kritikatzen?
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Gure komunitate intelektuala, oraingoz, txikia eta makala da, tradizio gutxikoa. Kritikak txarto ikusita

daude (eraso pertsonal gisa hartzen dira) eta, gainera, kritikarako ohiturarik ez dagoenez gero, zaila da

gazteak horretan hastea, areago jipoituak izango direla espero dutenez gero, eta ondorioz isiltzeko

aukerak biderkatzen dira. Konturatzen gara zer nolako komunitatea ari garen eraikitzen?

Ez, bi aldiz pentsatuta ez diot eskatuko Pako Suduperi bigarren tomo bat idazteko. Bai, ordea, bere

lanaren mugez jabetzeko. Bereak bakarrik ez diren mugak, zorionez edo zoritxarrez, gure komunitate

intelektual osoarenak baizik.

IV

Uste dut ordua iritsi zaidala azaltzeko zertara zetorren txapelaren kontu hori guztia. Eta ez, ez da

Txillardegik ezkerrera edo eskuinera okertzen zuelako txapela, fisikoki, baizik eta uste dudalako hori dela

Donostiako lehoiaren traiektoria intelektuala hobekien laburbiltzen duen ezaugarria, eta barka biezait

lehoiarena, niretzat Txillardegi Donostiako lehoia da, nabarmenak diren arrazoirengatik (besteak beste,

Lasalako plazatxoko estatua hura ez dut uste kasualitatez dagoenik hor, ez jauna, ez andrea, patuaren

erabakia izan da, halabehar hutsa, la forza del destino).

Pako Sudupe—
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Txillardegi ezkerreko gizona da, lau esanda. Alegia, ezkerreko gizona izatea da haren nortasuna

laburbiltzeko eman dezakegun definiziorik oinarrizkoena. Nahi bada, ezkerreko abertzalea.

Lehen abertzale ezkertiarra? Ez dirudi. Hortxe dugu EAE-ANV, bera jaio ondoko lehen urtean (1930an

fundatua). Baina agian bai lehen intelektual euskaltzale eta ezkertiarra. ANVk berak, ezaguna denez,

Ibarrezkerrean izan zuen indar nagusia Errepublika garaian, Barakaldon eta inguruan, hau da, euskarak

bizitza sozialean oso pisu txikia zeukan leku batean. Intelektual euskaltzaleen artean, berriz, oso-oso

zaila da ezkertiarrik aipatzea Txillardegi baino lehen. Ordutik aurrera bai, oso-oso gutxi hasieran, trumilka

une batetik aurrera. Gaur egun, ezaguna denez, intelektual euskaltzale guztiz gehienak aldez edo moldez

ezkertiarrak dira, hitzaren adiera zabalean (edo, bestela esanda, eskuindarren artean biziki nekez

aurkitzen da euskaltzalerik). Berriz ere argi eta lau esanda: Txillardegik euskal kulturak XX. mendean izan

duen bihurgune nagusia laburbiltzen du, eskuinetik ezkerrera.

Baieztapen horri zehaztapen batzuk egin behar zaizkio. Lehena, ontzat emanik ere Txillardegi lehena izan

zela (eta ez dago zertan, beti posible izango da beste norbait zaharragoa aipatzea), garbi dago ez zela

bakarra, ezta hasiera hartan ere. Besteak beste, hortxe dugu Gabriel Aresti, literatura dagokionez beti

Txillardegirekin batera aipatzen dena. Eta zergatik ez politikari dagokionez ere? Edo zergatik ez zentzu

soziol-kultural zabalean? Aresti eta Txillardegi, batera eman beharko liratekeen izenak, nire uste apalean,

euskal kulturaren historiaz ezer ulertu nahi bada. Baina garbi dago, halaber, Aresti poetak garrantzi itzela

badu ere gure kulturaren historian, Txillardegi intelektualak ikuspegi osoagoa, beteagoa, erabakigarriagoa

azaltzen digula. Txillardegik euskal kulturaren bihurgune nagusia laburbiltzen du, bere osotasunean;

Arestiren eragina sakonagoa da arlo garrantzitsu batzuetan (adibidez, gure imajinario kolektiboan) baina

Donostiako lehoia (Lasala plaza, Donostia)—
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baita mugatuagoa ere bere zabaleran, beti ere nire uste apalean.

Bestalde, ez da egia, inola ere, Txillardegi aurreko intelektual euskaltzale guztiak eskuindar hutsak zirenik.

Lizardi, Lauaxeta, Aitzol bera ere, ez ziren ezkerreko gizonak, hori argi dago, baina ezta ere eskuindar

tipikoak. Suzko froga 1936ko uztailean iritsi zen: beren alderdia, EAJ, Errepublikarekin lerrokatu zen,

alegia, ezkerreko koalizio zabal baten barruan. Horrek ez zituen ezkertiar bihurtu, jakina, baina, nonbait,

erosoago sentitzen ziren hor eskuindar garbien artean baino. Hautu hori guztiz erabakigarria da euskal

kulturaren historian: hortik aurrera eskuindar hutsek euskaltzaletasuna abandonatuko dute (ez denak

batera, ez aldi berean) eta espainolismora lerratuko dira. Eta jeltzaleak eremu berri batean kokatuko dira,

ohore handiz: demokrazia kristaua, alegia, faxismoaren kontrako eskuin zibilizatu eta, nolabait,

aurrerakoia, ezkerrarekin akordiotara ailegatzeko beldurrik ez duena. Frantzia, Italia, Belgika eta

Alemaniako zenbait intelektual katoliko izango dira beren bidaide eta gidariak. Eskuina baino zentroa

izango da eremu politiko berri honen etiketa. Baina zentroa ez da ezkerra, hori argi dago. Bihurgune

handia handik denbora batera iritsiko zen, batez ere 60ko hamarkadan, eta gogor inarrosiko du mundu

osoa, baina euskal kulturan atxilipurdi orokor bat eragingo du, erabatekoa.

Jose Mari Larrarte ohorezko euskaltzainaren txapela oso erraz ulertzen da testuinguru horretan.

Demokrazia kristauarekin identifikatua ororen buru, ez da inola ere eskuindarra sentitzen. Areago,

abertzalea den partez eskuindarren kontrakoa sentitzen da, eskuindarrak, karlista euskaldunak izanik ere,

espainolistak baitira, kontrario argiak. Esperantza beti ezker aldera begira dago, Gerra Zibilaren eta

frankismoko urteetan bezala. Horregatik txapela beti ezker aldera.

Kontura gaitezen: Txillardegik beti amestu zuen fronte abertzalea, funtsean, Larrarte bezalako

jendearekin osatu beharrekoa zen. Hori zen, nire uste apalean, Donostiako lehoiaren proiektu

abertzalearen iparra, hortik Telesforo Monzonekiko sintonia, eta abar, eta abar. Baina Larrartek

kulturaren alorrean Txillardegirekin kolaboratzeko ziur aski batere eragozpenik izango ez bazuen ere,

nekez pentsatuko luke beste horrenbeste beste alor batzuetan, politikan, adibidez. Zergatik?

Fronte abertzale horrek inoiz ez zuen aurrera egin eta hori faktu hutsa da. Nire uste apalean, horren

arrazoiak arakatu nahi lituzkeenak ez du taxuzko azalpenik aurkituko Pako Suduperen liburuan.

Ohore Txillardegiri, hala ere, eta ohore Larrarteri ere. Nik neuk asko ikasi nuen biengandik.
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FILOSOFIAKO LIBURU ATSEGIN BAT
2016-03-26-n argitaratuta

Pruden Gartzia

2016ko martxoa

Arrieta Urtizberea, Agustin: Filosofiarako Sarrera Bat, Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea, 2015, 262

or.

Aurreko larunbatean bukatu nuen liburua eta gaur jarri naiz pantaila aurrean liburu hau zergatik gustatu

zaidan esplikatu nahian. Ez da erraza. Topiko sorta bat errepikatu beharko nituzke, badakizue, atsegina,

zehatza, ondo idatzia, aberatsa, interesgarria… eta beste dozena erdi bat gehiago. Dena oso prebisiblea.

Eta, arrazoi beragatik, aski aspergarria. Zer egin?

Uste dut liburua hitz bakar batean laburtu beharko banu, hitz hori atsegina izango litzatekeela. Horra
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liburu horren giltza, horra alpha, horra omega. Horra arrazoi bat, aski bere horretan, liburu honen

irakurtzea justifikatzeko. Beste ezeren beharrik gabe. Baina gero zurituko dut zehatzago nire hautua.

Orain galdu gaitezen bidetan barna. Saka ditzagun, adibidez, atsegin hitzari dagozkion teklak Orotariko

Euskal Hiztegiaren kutxatxoan eta aurki dezagun, hartara, ez dela soilik euskal hitz zaharrenetakoa, ez

dela soilik dokumentatuenetakoa, ez dela soilik ñabardura gehien sortu duenetakoa, hortaz gain,

etimologia zoragarri bat duela, imajinazio eta irudimena, biak, elkarrekin hegaldatzera igortzen duten

horietakoa, hitzez hitz: “De hats + egin, con pérdida de la aspiración en el compuesto” (OEH). Bai, egia

da hizkuntza asmatu zuten gizaki primitiboak hitz egiten hasi aurretik poetak zirela jada; egia da, gainera

hizkuntza guztietan hitz bakoitza metafora bat dela. Egia da hizkuntzaren beraren definizio egiatiena

poesia izatearena dela. Baina hizkuntza gurean, hori guztia ilustratzeko hitz ederrik beharko bagenu,

hortxe dugu atsegina. Bai jauna, bai andrea, har ezazu arnasa sakon, jaulki ezazu poliki-poliki kanpora

eta, operazio erraz horren bitartez, eskura ezazu gizakiari dagokion zoriontasunik behinena, lasaiena,

beteena, hitz batez, izan zaitez atsegina.

Hori guztia gertatuko zaizu liburu hau irakurri ahala, baldin eta pazientziaz irakurtzen baduzu. Benetan.

Jakina, badira ezinbestean bete beharreko baldintza batzuk. Bata, gustukoa izan behar duzu irakurtzea.

Liburu luzea da, orrialdeek neurri zabala dute eta letra tipoa, ñimiñoa izan gabe, aski diminutoa da, eta

testu trinkoa. Gaia, bestalde, ez da udazken gau bateko ametsa (bai, udazken jarri dut, eta ez uda, nire

“Atenasko eskola”, Rafaelen margolana

(1510) [Argia]

—

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


sentimenera goxoagoa delako, eta udabeteko beroa ez delako euskaldun belarrirako egokia horrelako

kontuez ari garelarik, eta bost axola zein den itzulpen korrektoa, nirea ez baita itzulpena, ebokazioa

baizik) eta… baina galdu naiz. Esaten ari nintzen liburu hau ez dela errax horietakoa, edonork

irakurtzekoa, kontu aski tekniko eta aski konplikatuez diharduenez gero. Hitz batez, Filosofiako liburu bat

da, eta halakorik maite ez baduzu, hobe da honekin ere burua berotzen ez hastea.

Baina Filosofia maite baduzu, ez ezazu bi aldiz pentsatu, eta ekin besterik gabe. Izango baitira irakurketa

atsegin bihurtuko dizuten arrazoi bat baino gehiago. Aipa ditzadan batzuk.

Argitasuna. Liburu argia da, ororen buru. Filosofia zerbait iluna eta ulergaitza dela uste dutenek sorpresa

ederra hartuko dute honetan. Jakina, ez du esan nahi tratatzen diren problemak erraz ulertzen direnik,

baizik eta liburu argia dela, arazoak argi eta garbi mahaigaineratzen dituena, hizkera sinple batean,

itzulingururik eta teknizismo astunik gabe. Oraindik esan ez badut ere, liburu hau (izenburua bera aski

argia da) Filosofiarako sarrera orokor gisa pentsatu da, hots, Filosofian gaur egun eztabaidatzen diren

gaiak banan-banan aurkeztea da bere helburu nagusia, hamar kapitulutan. Azalpen sistematikoa da, gairik

gai eta azpigairik azpigai. Zuri, jakina, batzuk gehiago interesatuko zaizkizu beste batzuk baino, eta

normala da, normala den bezala eskuliburu batek diziplina akademikoa bere osotasunean tratatzea. Inoiz

astuna ere bihur daiteke, batez ere norberaren interesekoak ez diren kapituluetan. Baina Filosofia apur

bat maite baduzu, mendi guztia izango da zelaia.

Badira argitasunaren alde jokatzen duten beste faktore batzuk ere, bereziki hauxe: galderen ugaritasun

izugarria. Zenbat eta zenbat galdera! Erantzun argi gutxi izango duzu aurrean, horren ordez arazoak

paratzen ditu egileak, Filosofiako arazo klasikoak, bata bestearen atzetik lerrokatuak, galderen formari

segituz. Eta erantzunen ordez, aukerak, alegia, arazoen aurrean eman diren erantzunen zerrendak. Den-

dena oso modu arrazionalean antolatua, baina aldi berean estilo narratibo batean erredaktaturik.

Sistematikoa eta narratiboa aldi berean. Ez da lorpen makala!

Bigarren faktore bat, neuk bereziki balioetsi dudana, adibideak ipintzeko abilezia da. Sarritan, arazo bat

ilustratzeko, erantzun-sortaren errekapitulazio orokor gisa, atala adibide batekin bukatzen du, eta adibide

hori, sarritan ere, gure inguru hurbilekoa da, erran nahi baita, gure euskal inguru hurbilekoa; askotan,

Berrian argitaratutako artikulu edo kritika baten aipamena. Horrek egundoko indarra ematen dio

azalpenari, nire uste apalean; ez gara teoria hutsetan galtzen, ez, aitzitik, gure hurbilean, gure txikian,

gure oilolurrean, antzeko adibideak aurkezten digu egileak. Bikain! Bide batez, oilolur zer den ez dakienak,

begira dezala Orotarikoan “oilo-lur” sarrera, edo baserriko osaba zaharrari galde diezaiola (soluzio

alternatiboa).
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Hurbiltasunaren sentsazio hori indartzera dator hirugarren faktore bat, alegia, kapitulu bakoitzaren

bukaeran eskaintzen den bibliografia. Eta zer atsegina den esatea utikan arrandiak! Erreferentzia gutxi

eskaintzen dira bakoitzean, baina denak arrazoi zehatz eta sendo batekin emanak, denak banan-banan

justifikatuak lerro pare baten bitartez (erreferentziaren azpian) eta, berriz ere, ardura berezia eskaintzen

zaie euskaraz idatzitako edota euskarara itzulitako testuei. Aleluia! Ordua zuan!

Bukatzera noa, atseginak gainezka egin aurretik. Eta uste dut zilegi dela eragozpen batekin bukatzea.

Urte asko dira Filosofia fakultate bat ez dudala zapaltzen, bidenabar ez bada, eta, beraz, ez dut horko

giroaren lehen eskuko informazioarik. Baina egileak dio liburu hau bereziki pentsatu dela eskuliburu gisa,

dena-delako ikasgaian erabiltzeko unibertsitatean. Tira, atsegin hutsez irakurri duen honek pentsatzen

du, umilki, agian lehen mailako ikasleentzat apur bat astuna izan daitekeela. Izan ere, nire ustez,

gertakuntza handi xamarra eskatzen duen liburua da, hau da, ez da aski Filosofia maitatzea, horretaz

gain, oinarrizko ezagutza batzuk behar dituzu, aski zabalak, liburu honen irakurketarekin gozatzeko.

Liburu honen helburua hain zuzen ere ezagutza horiek eskuratzea dela? Bai, ederki, baina orduan

testuliburu bihurtzen da eta horrek biziki zailtzen du hura irakurriz ondo pasatzea. Alegia, bere dohain

ugari eta nabarmenen gorabehera, esango nuke apur bat zaila, edo agian zehatzago, apur bat joriegia,

beteegia, luzeegia, izan daitekeela hasiberrientzat. Arazo gehiegi, informazio gehiegi, oso ondo antolatua

badago ere. Apika.

Agustin Arrieta Urtizberea [Berria]—
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Baina, beharbada, ni naiz uste baino pobreago dabilena Filosofian eta hogei urteko gazteek jo-ta-pasa

egingo dute, arazo berezirik gabe. Halabiz!

Bitartean, zorionak bihotzez, egileari, pasa arazi dizkidan aldarte atseginengatik. Estimatzen da.

Kategoriak Sailkatu gabea | Erantzun

delicious-en gehitu Twitterren gehitu Facebooken gehitu

KATALUNIA, NAZIO FORALA?
2016-02-26-n argitaratuta

Pruden Gartzia

2016ko otsaila

Fontana, Josep, La formació d´una identitat: Una història de Catalunya, Vic: Eumo, 2015, 485 or.

Bai, katalanez dago. Hain juxtu ere horixe pentsatu nuen Madrileko egunkaririk progresistarenean Santos

Juliá historialari espainol prestigiotsuaren iruzkin gutxiesgarria irakurri bezain laster, apur bat beldurrez.

Izan ere, hura irakurri orduko erabaki bainuen liburua erostea eta irakurtzea, Juliá guztiz erreferentziala

baita Espainiako Historia akademikoaren baranoan, eta baita Fontana ere. Bai, biak dira oso

5
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erreferentzialak, eta biak aspaldiko kontrarioak (arerioak? Agian exajeratzea litzateke hori esatea,

baina…). Eta Juliák dio (gutxi gorabehera) lotsa emangarria dela betidanik historialari iraultzaileen eredu

izan dena (hots, Fontana) ikustea historialari erromantiko baten moduan idazten (irakur bedi abertzale

baten moduan idazten). Fontana abertzale? Hori irakurri behar dut faltarik gabe, pentsatu nuen. Arazo

bakarra, katalanez egotea.

Juliá, denok dakigu, ez da iraultzailea, oso abertzalea den arren (hori ere guztiok dakigu, berak eta bere

ingurukoek izan ezik). Zehatzago, beldur handirik gabe esan daiteke Juliá PSOEren ideologo ofizialetakoa

izan dela azken hiru hamarkadatan gutxienez (agian lehenago ere) eta hala ere nik neuk beti miretsi izan

dut bere luma arina eta mingain zorrotza. Bereziki gomendatzen dizuet Manuel Azaña Espainiko politikari

eta intelektulari buruz idatzitako liburua (Manuel Azaña: una biografía política, 1990); ez da irakurri

diodan bakarra, baina bai miresmen berezi bat sortu zidana. Maisulan bat. Beste batzuetan ez da hain fin

ibili, nire gustorako, baina ez dira mespretxatzekoak ere. Eta ipurterre fama duen arren, nirekin beti izan

zen txit atsegina, tratua izan genuen garaian. Eskertzekoa den gauza, hasiera-hasieratik baitzekien ez

ginela, inola ere, soka berekoak.

Fontanarekin aldiz, ez da izan atsegina inoiz, idatziz ez behintzat. Fontana Juliáren ifrentzua izan da beti.

Zeren batak eldarnio iraultzaileak eta ameskeria abertzaleak gogorki porrokatzen zituen bitartean, bestea

beti saiatu da utopia iraultzaileari eusten, aldez edo moldez. Eta bata beti nazionalista prototipiko gisa

agertu den arren (bere aberria, eta beste ezer ez, izan baita beti bere hausnarketen iparra, funtsa eta

helmuga), besteak beti mesfidantzaz ikusi du abertzaletasuna, klase menperatzaileekiko morrontza

balekar bezala, beti, edo ia beti. Bata espainola, bestea katalana. Edo, bata Madrilen, bestea

Santos Juliá Díaz (1940- ) [eldiario.es]—
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Bartzelonan. Antipodetan beti. Asmatu duzue nor den bata eta nor bestea, ezta?

Eta, halako batean, esaten digu Juliák lotsa emangarria dela ikustea Fontana, goizetik gauera, abertzale

bihurtuta (historialari erromantiko da darabilen etiketa). Ai, Kataluniaren prozesu hori! Zelako

atxilipurdiak eragiten dituzun!

Josep Fontana ezkertiar tipikoa da, topikoa ere esango nuke beldurrik gabe. Katalana da zuztar-

zuztarretik, baina inoiz ez da izan abertzalea, azken urteotan Kataluniaren indepentziaren alde mintzatu

bada ere. Edo, beste modu batean esanda, nire uste apalean haren lanak ezagutzen zituen inork ezin

esan zezakeen abertzalea zenik. Aldiz, nabarmena da inoiz ez dela izan espainola Madrilen hitz horri

ematen dioten eduki estriktoan, alegia, Bartzelonan bizi izan da beti (nik dakidanagatik) eta inoiz ez dio

axola handirik sortu Madrilen gertatzen zenak, mundu akademikoan bereziki (politikan agian gehiago), eta

hori madrildarrek ezin dute soportatu, inola ere ez. Horregatik, ziur aski, Madrilen inoiz ez dute bereziki

maite izan (hori izan da nire inpresioa beti), haren maisutza beti errespetatu badute ere (eta hori ere

nabarmena da), zeren benetan zaila baita, adibidez, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820 

(1971) idatzi zuenari errespeturik ez izatea. Erdizka idatzi izan du gaztelaniaz eta katalanez, ez nuke

jakingo esaten zein den hizkuntza bat ala bestea aukeratzeko izan duen irizpidea.

Baina goazen behingoz harira. Abertzalea egundo ere izan ez den komunista zahar horrek, bapatean,

independentziaren alde hitz egiten du (2006) eta Kataluniaren historia bat idazten du, katalanez, guztiz

tonu abertzalean (2014). Eta, dirudienez, ez da mota horretako eboluziorik izan duen intelektual bakarra.

Zer ari da gertatzen Katalunian?

Josep Fontana i Lázaro (1931-

) [Wikipedia]

—
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Beste modu batean ere egin daiteke galdera: egia da Fontana abertzale bihurtu dela? Hori da, hain juxtu

ere, Juliáren iruzkina irakurri ahala nire buruari egin nion itauna, sinestu ezinik (laurogeita hiru urtekin

bihurtu da abertzale?). Bada, bai, egia da, liburu honetako Fontana abertzalea da, dudarik gabe. Irakur

dezagun liburuaren azken bi paragrafoak, zeintzuetan liburuaren beraren tesi nagusia laburbiltzen duen:

“Per sota dels esdeveniments quotidians i dels actes d´uns polítics que creuen, erradament, que són

ells els que marquen els rumbs collectius d´un poble, circula un corrent poderós i profund de

conciència col·lectiva que és el que ens ha permés preservar la nostra identitat contra tots els

intents de negar-la. Un corrent que de vegades pot semblar ocult, però que surt a la llum cada cop

que cal enfrontar-se a un obstacle.

El que he volgut explorar en aquestes pàgines és la naturalesa d´aquest corrent, seguint-lo a través

del llarg procés de formació de la identitat dels catalans: d´un sentiment que ha perdurat en el

temps i que ha arribat en plena vigència al present, havent resistit cinc-cents anys d´esforços d

´assimilació, amb tres guerres perdudes—el 1652, el 17 14 i el 1939–, sotmès a unes llargues

campanyes de repressió social i cultural, que encara duren avui. Una trajectòria que perm et

m antenir l´esperança que, passi el que passi, aquesta voluntat de seguir sent

nosaltres m ateixos, contra totes les negacions i contra tots el desafiam ents, seguirà

persistint en el futur.” [enfasia nirea] (427 . or.)

Azken esaldia euskaratuko dut, baten batek ondo ulertu ez badu ere: “traiektoria bat zeinak

ahalbidetzen digun itxaropenari eustea, haren bitartez, gerta ala gerta, gu geu izaten segitzeko dugun

borondate honek, ukazio guztien kontra eta erronka guztien kontra, iraungo duelako etorkizunean ere”.

Eta barka biezat Juan Garziak, ez naiz ezer hobeagorik egiteko gai. Baina ulertzen da, ezta? Gerta ala

gertu gu geu izaten segitzeko esperantza dugu, oraingo honetan berriz ere 1652an, 1714an eta

1939an gertatu zitzaigun bezala, porrot egiten badugu eta espainolak berriz ere irabaziko balute

ere, independentziari atea itxita.

Beraz, ez dago batere garbi independentziazaleek irabaziko ote duten, lehenago ere hiru gerra galdu izan

baitituzte katalanek, hori esaten digu historialariak. Baina aldi berean beste zerbait ere esaten du. Aldi

berean baita ere esaten digu orain ere hemen daudela, oraindik ere eusten diotela katalan izateari,

Katalunia oraindik ere ez dela hil, eta ez da hilko, guk ez badugu nahi... Enfin, nahi gabe Lizardiren poema

bat atera zait. Barkatu.

****************

Liburuak berak laurehun orrialdetik gora ditu eta oso estilo dibulgatiboan dago idatzita, publiko zabalari
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begira. Ziur naiz katalanek di-da batean irakurriko dutela, baina neuri kostatu zait apur bat. Katalanez

dago, eta segitzea asko kostatzen ez bada ere, beti dago bidean geratzen zaizunik (hiztegiari begira

ibilita ere) eta, gainera, oso liburu katalana da, alegia, Kataluniako historiaren oinarrizko ezagutza zabala

aurresuposatzen du, ziur aski bertako eskola eta institutoetan sitematikoki eskaintzen dena baina

niregainaino, Madrilen ikasi zuen honenganaino, ez dena inoiz iritsi, bereziki Ertaroari dagokionez. Ondoko

mendeetakoa ezagunagoa egiten da, eta XIX-XX. mendera sartu ahala, dena errazagoa da, bereziki

azken kapituluetan.

Tranpa apur bat ere badu: liburua erabat zentratzen da Katalunian, eta Katalunian bakarrik, Ertaroan

zehar, baina Espainia muturrra sartzen hasten da XVI. mendean eta gero eta espazio gehiago okupatzen

du aurrera egin ahala. Ez dakit kontzienteki edo inkontzienteki, liburuan zehar integrazio prozesu bat

antzematen da: Katalunia bera bakarrik eta erabat independente bizi izan da Ertaroan, inperio ganorazko

xamar bat sortzeraino helduz Mediterraneoan, Atenaseraino, XIII. mendetik aurrera. Baina Fernando

Katolikoaren graziaz Gaztelarekin bat egin ondoren, Nafarroaren kasuan bezala (hori neurea da), Katalunia

bigarren mailan geratzen da, gero eta gehiago. Gero eta gehiago.

Bartzelonaren setioa eta

menperakuntza (17 14)

—
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Bigarren mailan geratze hori oso ondo jasotzen delakoan nago: bi gerra odoltsu daude tartean, XVII.

mende erdialdeko katalanen matxinada eta XVIII. mende hasierako Ondorengotza Gerra. Kasu bietan

(1939an bezala), espainolek Bartzelona setiatu eta konkistatzaile gisa bereganatuko dute, gerra luze eta

odoltsuen ondoren. Eta bazirudien Katalunia amaitua zela. Bai, horixe hain juxtu ere, bazirudien

Kataluniarenak egin zuela. Hortxe, puntu horretantxe zehatz-mehatz, nahi izan du Fontanak jarri indar

nagusia, behin eta berriro azpimarratu baitu militarki zapaldua izanik ere, herri katalanak beti jakin izan

duela aurrera egiten. Herri katalana. Katalan arruntak, herritar xumeak, horra liburuaren benetako

protagonistak, egileari kasu egitera. Baina irakurketa azaleko batek ere erakusten digu kontua

konplikatuagoa dela. Fontanarentzat, argi dago, Kataluniaren historia nazio baten historia da, baina

nolako nazioa? Barne-gatazka eta kontraesanik gabeko nazioa? Identitate nazionala gai da diferentzia

guztiak estaltzeko eta erlatibizatzeko, nazionalista klasiko orok pentsatzen (omen) duen bezala? Nola

artikulatzen da identitate hori historian zehar?

Arazo asko eta potoloak ditugu horiek guztiak, eta ez dute erantzun errazik liburu honen bueltan. Dena

den, saio bat egingo dugu eta saiatuko gara argitzen zer den Fontanarentzat identitate katalana. Gaia

agortzeko asmorik gabe, bi arazo aipatuko ditugu bereziki, bukaeran ondorio garbi bat ateratzeko. Batetik

hizkuntza eta foruen arteko tentsioa, Kataluniako elementu definitzaile gisa; bestetik herritar xumeen eta

eliteen arteko harreman gatazkatsuak, alegia, klase-borrokak. Kasu bietan herri katalanaren jarraipena

zalantzapean jarri behar da, abertzale tipiko batek bi kasu horietan eten bat egin beharko bailuke bere

diskurtsoan eta argibide batzuk eman. Eta zer egiten du Fontanak?

***********************

Ekin diezaiogun hizkuntzaren eta foruen arteko erlazioari. Duela oso gutxira arte euskaldunok gauza bat,

eta bat bereziki, miretsi izan dugu katalanen baitan: hizkuntzarekiko atxikimendua. Ondorioz, beti

pentsatu izan dugu hizkuntzarekiko maitasuna dela abertzaletasun katalanaren muina. Eta horretan

guztiz erratu gara. Bi alde desberdinetatik ikus daiteke hori: batetik, hizkuntzarekiko atxikimendua

abertzaletasuna bera baino askoz ere zabalagoa izan da Katalunian, bereziki azken hamarkadetan;

bestetik, abertzaletasun erredikalak, hots, independentismoak, gora egin duenean eta gizartean ia-ia

hegemonikoa bihurtu denean (oraintxe), abertzale guztiz gehienek ez dute batere arazorik izan gainetiko

herrialde katalanei (Valentzia eta Balearrak, funtsean) bizkarra emateko. Guztiz naturalki egin dute.

Ondorioztatu behar dugu, beraz, hizkuntzarekiko atxikimendua inoiz ez dela izan abertzaletasun

katalanaren muina, Kataluniarekiko berarekiko maitasuna baizik (eta Valentzia eta Balearrak oso bigarren

mailan geratzen dira maitasun sentimendu horietan).

Fontanari irakurrita azken baieztapen hori bete-betean konfirmatzen dugu. Ez da inola ere hizkuntza
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bigarren maila batean jartzen, baina Kataluniaren nortasunaren ezaugarri nagusia ez da hizkuntza, bere

legeak (foruak) baizik. Ikustagun hizkuntzaren garrantziari buruzko bi aipu argi:

“contra les teories sobre comunitats imaginades i tradicions inventades […] la realitata d´unes

identitats nacionals basades en el parentiu, l´etnicitat, la llengua i una cultura compartida que,

lluny de ser purament arbitràries, estan profundament arrelades” (13. or.)

 

“Cap al 1213, a la fi d´aquests segles formatius, el desenvolupament de la comunitat que integraven

els catalans tenia uns caràcters propis i diferenciats que el marcarien el futur. Estaven units per l

´idioma, que “es traba entre les primeres llengües vernacles documentades en els arxius històrics”

[…] ja que hi havia aquí una uniformitat que no es trabava en altres països, on la gent tenia

llenguatges diversos” (32. or.)

Hizkuntza, beraz, oso garrantzitsua da identitatearen genesian, baina berehala nabarmentzenda

hizkuntzaren gainetik dagoela legea, hots, erakundeak:

“Però aquesta es també l´època d´un avenç encara més important en la història de la nostra

formació com a poble: el que va portar a fer de Catalunya el primer estat nació modern d´Europa,

amb una estructura política consolidada i unes Corts representatives” (35. or.)

Alegia, Kataluniaren erakunde politiko bereziak, bere konstituzionalismo goiztarra, bere lege propio eta

bereziak, bere foruak, finean, dira Kataluniari bere nortasuna ematen diotenak, hizkuntzak baino askoz

ere gehiago, besteak beste hizkuntza bereko beste lurralde batzuetatik bereizten dutelako:

“És aquest el moment adequat per reflexionar sobre la diferència de desenvolupament polític entre

els diversos components de la Corona d´Aragó: la maduresa del sistema protoconstitucional que s

´havía establert a Catalunya […] és distinta de la realitat política de Valencia, i sobretot de la d

´Aragó, on el pes de la noblesa privilegiada no estava equilibrat per la força del patriciat urbà, com

passava a les institutions de govern catalanes. La unitat lingüística i cultural amb València no es

corresponia tampoc amb un grau equivalent de similitut respecte al progrés polític del Principat.”

(67 . or.)

Alegia, Valentziarekin (adibidez) hizkuntza konpartitzeak ez dakar komunitate politikorik edo identitate

amankomun argirik, zeren bi herrialdeek garapen instituzional desberdinak segituko dutenez gero, bi
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komunitate desberdin sortuko dira. Ondorioa erabatekoa da:

“El Principat havia aconseguit, a mitjan segle XIV, una estructura política i fiscal pròpes d´un estat

nacional modern, com els que s´implantarien a Holanda i a Anglaterra tres segles mès tard. […]

Arribar a la modernitat amb tres selgles d´avenç va resultar perjudicial. […] Però seria justament

la consciència de la singularitat d´aquesta constitució, que garantia les llibertats col·lectives, el

que aniria reforçant a Catalunya els fonaments d´un sentit d´identitat que seguiria vivant més enllà

dels accidents polítics.” (7 4.or.)

Gurera ekarrita: hizkuntzak ez gaitu nazio bihurtzen, gure ordenamendu juridiko bereziek (foruek) bai

ordea. Hori da, hain zuzen ere, Txillardegik (eta ezkerreko abertzaletasun modernoak) EAJren aurka

etengabe porrokatuko duen kontzeptua. Fontanak ez du batere zalantzarik eta behin eta berriro itzultzen

da puntu berera aldi historiko guztietan: Katalunian duguna da “una solidaritat col·lectiva basada en la

fidelitat “a la terra”” (115.), alegia, lurrak sorrarazten du sentimendu abertzaleak, ez hizkuntzak, lurrak

eta historia berezi eta propioak baizik, sistema konstituzional moderno bat XIV. menderako eratu duena,

katalanek kosta ahala kosta defendituko dutena, gerrarik gerra:

“La unanimitat de moments com els de la resistència de Barcelona en els setges de 17 06 i de 17 13-

17 14 o la continuïtat de la reivindicació de les llibertats perdudes al llarg del segle XVIII nomès

poden explicar-se a partir d´un suport inicial majoritari a la causa constitucional.” (212. or.)

Askatasun zibilen defentsa da katalanen borrokarako korapilo nagusia, ez identitate kulturala edo

linguistikoa, Fontanaren arabera. Ikus dezagun oraindik argiago:

“Aquell cos de lleis que els catalans consideraven la base dels seus drets i de les seves llibertats no

eren solament uns textos impresos en els volums de les consitutions, sinó que formaven part de la

seva manera d´entendre el món i la societat. Les constitutions havien nascut de les necessitats reals

de la societat i havien contribuït a configurar la identitat que definia els catalans cmo a poble: una

identitat que es va manternir en els vençuts, perquè estava associada las seus constums, a les seves

formes de vida i a la seva cultura popular, de manera que resultava impossible d´abolir-la per la

llei.” (225. or.)

Horrekin batera, Fontanarentzat garbi dago Katalunia eta Gaztela bi gizarte desberdin direla oso garapen

historiko desberdina izan dutelako. Alegia, Kataluniaren eta Gaztelaren aurkakotasunaren esplikazioa ez

da bi hizkuntza (kultura) desberdin izatea, baizik eta historia oso desberdinak izan dituztela, bai maila

instituzionalean (konstituzionalismo katalana vs. absolutismo gaztelaua) bai maila ekonomikoan
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(Kataluniaren garapen ekonomiko goiztarra vs. Gaztelaren estankamendu ekonomiko etengabea).

Ikustagun:

“Si a començament de segle [XVIII. m.] la confrontació [Gaztelarekin] s´havia produït per la

diversitat entre el constitucionalisme català i l´absolutisme castellà, ara [XIX.m.] l´oposició era de

la societat agrària tradicional contra la industrialització.” (254. or.)

 

“La realitat era que resultava difícil unificar dues societats que durant segles s´havian

desenvolupat de manera diferent, i que, en ple procés de creixement industrial, seguien funcionant

a velocitats distintes. La diferència existent entre la societat agrària castellana i la industrial

catalana es traduïa en la incomunicació.” (259. or.)

Laburbilduz, hizkuntza garrantzitsua da, baina historia garrantzitsuagoa, bereziki erakunde politikoen

historia (konstituzionalimoa, foruak) eta ekonomiaren modernizazio goiztarra (industrializazioa). Apur bat

euskal abertzaletasun klasikoak Euskal Herrirako defenditu izan duen bezala, ezta? Foruen defentsa

(autogobernua, estatutua) eta garapen ekonomikoa dira gure ideologia abertzalearen muina, XVIII.

mendeko foralismotik XXI. mendeko EAJraino. Adibidez, duela hilabete batzuk Iñigo Urkullu lehendakariak

Eusko Legebiltzarrean eginako hitzaldi solemnean berriz ere errepikatu zituen betiko ezaugarriok eta,

berritasun gisa, etiketa bat jarri zien: nazio forala. Bada, askori harrigarria egingo bazaie ere, aldeak alde,

Fontana ere horretan dago, nire ustetan. Ondorioz, hizkuntza eta lurraldetasuna bigarren mailako

arazoak dira, bai hemen, bai Katalunian. Txillardegi harri eta zur egongo litzateke eta, agian, apur bat

haserre.

**************************

Baina dena ez da forala, dena ez da Txillardegiren kontra. Izan ere, Fontana ezkertiar damugabea denez

gero, bere abertzaletasun (berri) hori nola edo hala aristokraziaren eta burgeseriaren menpetik askatu

beharrean dago beti, ezkerraren eta langile-mugimendu historikoaren ezaugarrietara hurbilduz. Eta hortik

liburuan zehar behin eta berriro nekazarien eta klase apalen alde ateratzen zaizkion aldarrikapenak eta

erreibindikazioak, behin baino gehiagotan bat egiten dutenak burgesiaren traizioaren aipamenarekin,

adibidez, hemen:

“Que les capes dirigents catalanes adoptin, en moments de conflicte, solucions que prioritzen els

seus interessos de classe enfront dels del país, serà un fet que es repetirà, i se segueix repetint, en la
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nostra historia.” (85. or.)

Aipu hori bereziki kategorikoa bada ere, etengabeak dira mota horretako alusioak testuan zehar. Eta

gogora dezagun gure iruzkinaren hasieran aipatu duguna: liburu osoa herri katalanaren goramena da, hasi

eta buka, eta herri katalantzat, Fontanak, lehenengo eta behin herri xumea ulertzen du, ez aristokratak

eta burgesak. Ñabardura kontua da, nahi bada, baina ñabardura garrantzitsua.

Azken puntu batek ñabardura horren garrantziaren tamaina ezinhobea eskaintzen digu. Denok dakigunez,

literatura katalanaren XIX. mendeko berpizkundea (“Renaixença”) da abertzaletasun katalanaren

historiaren puntu nagusietako bat, eta prozesu kultural horretan eliteek jokatu zuten paper zentrala. Hori

da ikuspegi klasikoa. Bada, Fontanak osotoro eta gogorki ukatzen du, terminorik kategorikoenetan:

“La tradició que sosté que la recuperació de la llengua catalana va ser fruit d´una Renaixança

culta, que començaria el 1833 amb la publicació de La pàtria d´Aribau, i culminaria el 1859 la

“restauració” dels Jocs floralas, no té gaire fondament. […] De la majoria dels literats que es

consideren pares de la Renaixança sabem que no tenien el català com a llengua de la seva vida

quotidiana, i no el parlaven a casa—si no era amb els criades—ni en familía. Una cosa és que fessin

poesies en català, però les cartes que s´adreçaven entre ells les escrivien en castellá. Que l´ús de la

llengua per part de la societat culta catalana fos netament diglòssic […].” (305. or.)

Eta honetan bai, gure Txillardegik berriz ere interesa berreskuratuko luke eta interesez irakurriko luke

liburuaren atal osoa (“La recuperació de la llengua catalana”, 305-309. or.), benetan interesgarria dena.

Zer zen, bada, katalana, XIX. mendean? Horra:

“Lengua, per tant, de criats, masovers i, en tot cas, de les dones, que rebien una educació inferior;

però no apta per a les coses serioses. Com ens mostrá Rosa Congost, el castellà era la llengua dels

terratinents i dels notaris.” (305-306. or.)

Alegia, euskaldunok hain ondo ezagutzen dugun eskema sozial diglosiko hori, XIX. mendeko Katalunian

indar betean zegoen, Euskal Herrian bezala, berdin-berdin. Eta nola aldatu ziren gauzak? Nola pasatu zen

katalana herri langile eta nekaziaren hizkuntza izatetik (gure Gabriel Arestiren hitzetan esateko) berriz

ere gizarte osoaren, hots, nazioaren hizkuntza izatera? Fontanak ez digu prozesu osoa deskribatzen,

baina oinarri-oinarrizko fenomenoa argi eta garbi identifikatzen du:

“La catalanizació de la cultura popular estaria associada a l´ascens d´una política democràtica,

com ho podem veure en l´obra de Josep Anselm Clavé.” (307 . or.)
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Alegia, Fontanaren arabera, mugimendu demokratikoaren gorakada Katalunian XIX. mendearen bukaeran

eta XX. mende hasieran, da katalanaren aurrerakadaren giltza nagusia. Klase nagusiek, burgesek,

bazekiten katalanez, baina nekazari, morroi eta neskameekin hitz egiteko baino ez zuten baliatzen;

beraien artean eta etxe barruan gaztelaniaz ari ziren. Baina nekazariak, langile xumeak, industrializazioak

dakartzan klase sozial emergente berrien eguneroko hizkuntza katalana zen; klase horien gorakada,

herritar xumeen protagonismo sozial eta politiko gero eta handiagoa, hitz batez, indar demokratiko berrien

antolakuntzak ekarri zuen katalanaren prestigiatze berria eta hedapena, eta ez elite literario ilustratu

bezain kontserbadore eta badaezapadako baten ahalegina. Txillardegi pozak zoratzen jarriko zen

baieztapen horiek irakurtzean. Azken aipu bat egingo dugu:

“Cap a 1860 va produir-se un fet sorprenent. En un període de set o vuit anys va sorgir un anova

literatura que s´expressava en una llengua i unes formes properes a les de la cultura popular, que

va assolir un éxit espectacular. […] en defensa del “catalá que ara es parla” i de la democratització

de la cultura.” (308. or.)

“Kulturaren demokratizazioa”, bizitza politikoaren demokratizazioarekin batera datorrena, horra giltza,

Fontanaren arabera.

Martzelino Soroa (1848-1902)

[Guregipuzkoa.net]

—
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Eta orain egin dezagun azken paralelismo bat: Fontana, atal horretan, 1860ko antzerkigintza “popular”

baten sorrera eta arrakasta izugarriaz mintzo da, Lore Joku kontserbadore eta elitisten eredu atzerakoiei

aitzi; gurera etorriz, Martzelino Soroaren (1848-1902) edota Toribio Altzagaren (1861-1941)

antzerkigintza popular arrakastatsuak euskal pizkundearen gidaritza literarioa eskuratu izan balu, Anton

Abadiaren Lore Joko erreakzionarioen ordez, zer gertatuko zen? Sabino Aranaren eta bere jarraitzaileen

eredu purista eta kontserbadorearen kontra, kultura “popular” eta “demokratiko” bat nagusitu izan balitz

(eta kulturarekin batera, hizkuntza eredua), garbi dago beste mundu batean biziko ginatekeela. Agian

Katulunian bezala?

*************************

 

Baina aski da. Azken hitz batekin amaituko dut: herria. Euskaraz, denok dakigunez, lurra eta jendea

(jende xumea, ez aberatsak) esan nahi du, gauza biak aldi berean. XVII. mendeko nekazari eta artisau

katalanak “la terra”-rekiko leialtasuna oihukatuz altxatu ziren, behin eta berriro, monarka espainolaren

armaden kontra. Liburu honetan, Fontanak, herritar xume horien historia egin nahi izan du, ororen buru.

Eta inebitablea da euskal matxinadak oroitzea eta Benito Lertxundik hain gartsuki kantatzen zuen Matalaz

bertso ezagunetara gogoa hegaldatzea (…bizia Xuberoaren alde emaiten baitüt…). Hitz batez,

abertzaletasunera begiak itzultzea. Zeren ezkertiar batentzat abertzaletasuna, ezer izatekotan, herritar

Independentziaren aldeko manifestazioa

[Argia]

—
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xumeen historiaren erreibindikazioa da, eta ez besterik. Esango nuke horretan ahalegindu dela Fontana

eta, ñabardurak ñabardura, horrek bihurtzen duela bere liburua bereziki interesgarri euskaldunontzat. Bai,

hori da Fontana betiko ezkertiarra, herritar xumeen identitatearen historialaria. Fontana abertzalea.

Adi, hala ere, paralelismo errazagien zaleok! Fontanaren kontakizunean askoz ere errazago kabitzen da

Iñigo Urkulluren nazio forala, Txillardegiren abertzaletasuna baino. Horrek, nire begietan, interesa gehitu

besterik ez dio egiten. Fontana, erreferentzia bat beti.
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