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 [ SARRERA GISA ] 

Ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldi hauetan parte hartzeko 

gonbitea egiteagatik. Ohore bat da, eta ez bakarrik ohore pertsonala. Nik, behintzat, 

pertsonalki, ezer gutxi ordezkatzen dut horrelako foro batean… eta, zentzu horretan, 

ELA sindikatuaren partaide eta ordezkari gisa trasladatu nahi dizuet geure eskerrik 

beroena.  

Aitortu behar dizuet, gonbitea jaso ahala, eta batez ere jardunaldien propaganda ikusi 

bezain laster, bada…  dardarka hasi nintzela. Ohituta nago, egia da, hitzaldiak eta 

ematen, besteak beste, sindikatuko prestakuntza arduraduna naizelako. Baina, alde 

batetik, neure izena Iturralde, Elorrieta eta Rodriguez bezalako abizenei lotuta ikustea, 

eta, bestetik, neure hitzaldiaren titulurako Joseba Sarrionandiaren obra zoragarri 

horren izenburua bera jartzea… bada… zer esango dizuet?… ez da ni bezalako pertsona 

arrunt bati egunero pasatzen zaion gauza horietako bat. Titulu horren azpian; 

euskaldunontzako erreferentziazko entsaioa bihurtu den horri buruz, zer esan dezaket 

nik azken batean?  

Ez diot hitzaldi honi hasiera biktimista bat emango. Diskurtso biktimistak ez ditut 

gogoko, ez neure hitzaldietan eta are gutxiago besteen hitzaldietan. Baina benetako 

sentimenduetatik abiatzea ez zait bide desegokia iruditzen hitzaldi bat hasteko… nor 

beraren sentimendu eta emozioen azpian beti ere, nor beraren egiak azaleratu nahi 

izaten baitute. Hori dela eta, beste hitzaldia prestatzean ez zetorkidan harridura hau, 

beldur eta dardara hauen azpian zer dago egitik, horixe jakin nahi izan nuen eta hortik 

abiatuta hitzaldi honetarako hasiera egoki bat osatu.  

[ EUSKALDUN BERRIA NAIZ… MOROA NAIZ ] 

Euskaldun berria naiz… edo izan nintzen, eztaukat oso garbi… berrogeita zortzi urte eta 

gero berritasunetaz hitz egitea gauza konplikatua izaten baita. Edozein kasutan gure 
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etxean etziguten euskaraz egiten, etziguten irakatsi, gurasoek, haien artean, euskaraz 

egiten bazuten ere. Eskolak ere erdara hutsean egin genituen. 

Martintxotegi baserrian jaio nintzen. Donostiako Antiguo eta Igeldo auzoen mugan 

zegoen baserri batean, Parque de Atracciones de Igeldoko sarreratik gertu. Bost anai-

arrebatan txikiena naiz eta gurasoak oso zaharrak eta dezente kastigatuta zeuden ni 

jaiotzerako. Gure ama zenak, Anttonik, eta bere zortzi  anai-arrebek, gose ikaragarria 

pasatu zuten hain polita ez zen gerra ondorengo Antiguo hartan, Txillardegi 

auzokideak, liburu zoragarri batean, Antigua esango ziona. Gure aita zena, Luxio, 

goserik ez, baina, hiru hilabete eskaseko eskolak egin eta gero, oraindik umea zela egin 

zen arotza, eta urte pilo bat egingo zituen gero Cervezas El León, Juan eta Teodoro 

Kutzen fabrikan. 

Gure aita zena beti giro nahiko euskaldunean bizi izan zen, familia artean, fabrikan, 

lagun giroan… Ama, berriz, ez. Bederatzi urterekin zerbitzatzera joan behar izan zuen, 

gerra bukatu zenean hain zuzen, eta irain ikaragarriak jaso zituen gaztetan euskal 

hiztuna izateagatik, euskalduna izateagatik. Gure amona zenari ahalik eta azkarren 

erdara erakutsi, eta gure ama zenak bizitza osorako erabaki bat hartu zuen: bere umeek 

ez zuten inoiz sufrituko beraiek, Martintxotegiko Olarratarrek, euskaldunak izateagatik 

sufritu izan zutena. Hori dela eta, erdaraz heziak izan ginen, gure etxean amak agintzen 

zuelako heziketa asuntoetan behintzat.  

Ama hilzorian zegoela, aitortu zidan bere damua. Ezin izan zuen imajinatu, urte gogor 

haietan, egunen batean bere ilobak, eskola publikoan, euskaraz ikasiko zutela. Duela 

hogei eta piko urte hil zen gure ama eta oraindik ere, anai-arrebok, gure artean, erdaraz 

egiten dugu. Anai larrienak, nagusiak, Xantik, dagoeneko jubilatuta dagoena, eta 

txikienak, ni neuk bakarrik ikasi genuen euskaraz egiten, biok gaztetan, eta biok 

gehienbat motibazio politikoagatik. Beste hirurak erdaldunak dira, elebakarrak. 

Gaztetan ikasi nuen euskara. 17-18 urtereekin, oraindik ere ez nintzen gauza, adibidez, 

Sarrionandiarenak irakurtzeko. 

Euskaltasunari buruz euskaraz hitz egin behar dudan guztietan, oraindik ere 

morotasun sentimendua, edo horrelako zerbait,  nagusi nabaritzen dut bihotzean… eta 

bat bateko autopsikoanalisiak dio, hori izan daitekeela neure hasierako dardaren 

arrazoietako bat. Ezagutza historikoak, baita neure familiaren historiak, demostratzen 

du etnozidio baten biktima izan garela, izan naizela… Eta edozein biktimismotik 

haratago, aitortu beharra daukat neure burua erdalduna dela… Etorria, erdara etortzen 

zait burua, oraindik ere… eta euskara, ordea… euskaren bila joan beharra daukat beti, 

etengabe, eta neke handiz askotan. Erdara maite dut. Moroak gara, edo moroa naiz, 

halako lotsa eta kulpabilitate irrazional puntu bat ezin kendurik nabilela, oraindik ere 
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XXI. mendean, euskaldunen artean erdaldun, eta erdaldunen artean euskaldun sentitu 

naizelarik askotan. 

1981eko otsailaren 23an, estatu golpeak, Tejerazoak, euskaltegian harrapatu gintuen, 

Getaria kalean, nor-nori-nork-aren labirintotik bizirik ateratzeko gai ez nintzela 

oraindik. “Agian bihar ez da klaserik egongo… agian ez da klase gehiagorik egongo”, 

esan zigun Karmele Iraeta irakasleak. Adio esan genion elkarri. Nik, gaixoa, 

Euskaltegiko neska bat maite nuen ordurako, neure auzokoa eta neure eskolakoa ez 

zena, eta hari ere agur esan nion. Eta neure kontzientzia politikorako lehenengotako 

astintze batez hartu behar izan nuen Guardia Zibilak neure maitasun historia mozteko 

erabaki kapritxoso eta historiko hura. Erdaldun perfektu bat nintzen baina, euskaldun 

arriskutsutzat eta maitasunean motz utzi ninduen Benemeritak gauerako…  

Ordura arte moroa izango nintzen, euskaldunen artean, baina hori ez zen arazo handia. 

Monarkia kolpistak, derrepente, moroa bihurtu ninduen erdaldunen artean, euskaldun 

arriskutsua eta hori bai, hori bazen arazoa. Morotasuna arazo bihurtzen zela botere 

erlazioen arabera, horretaz konturatu nintzen arratsalde eta gau fatidiko hartan. Ez da 

gutxi, zientzia politikoetako ikasgai bezala. 

Ataunen bizi naiz, Goierrin, Gipuzkoako erdaldunek “la Guipúzcoa profunda” esaten 

duten horretan. Atauna ezkondu nintzen duela hamasei urte. Emaztea bertakoa da. 

Jon, Unax eta June ditugu “apopilo”. Etxeko giroa, herri giroa, euskalduna da eta inork 

gutxik daki Ataunen euskaldun berria naizela… Konturatzen dira, noski, arraro hitz 

egiten dudala –gure seme-alabek parre egiten didate askotan– euskara pobre batean 

alegia, baina “ñoñostiarra” izateari egozten diote… Gaur goizean Jonek galdetu dit non 

eman behar nuen hitzaldi hau. “Bilboko Euskaltzaindiako aretoan” esan diot. Eta 

berak, parrez lehertzen zera bota dit aurpegira: “Aite, etzazu fallorik egin”.  

Badakizue, ez Ataunen, ez etxean, ez inon, bizitza ez da beti xamurra izaten… Bibliako 

Genesiko protagonista eta pasadizoetatik hasi eta gaur arte, giza komunikazioa ez da 

inolaz ere gauza erraza izan… eta oraindik, neure onena eta neure sakon eta sentituena 

aipatu nahi dudanean…  zer edo zer matizatzeko beharrean aurkitzen naizenean… zer 

edo zer kategorizatzeko neure burmuinaren azkeneko neuronak ere astindu behar 

izaten ditudanean… orduan etorri, oraindik ere, erdara datorkit ahora, eta ez 

donostiarra, ñoñostiarra edota antiguotarra naizelako… Moroa naiz, baita Ataungo 

behe-laino artean ere euskaraz eginda. 

Euskara da, berez, neure aukerako hizkuntza, neure bizitzan libertatea irudikatzen 

duena, neurri handi batean askatasunen eremuak ireki dizkidana… baina aldi berean, 

hauxe da paradoxa!, preso sentitzen naiz hizkuntza honetan, oso mugatua 
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komunikatzerakoan, etnozidioren errealitatea ez baita inposatzen homizidio, hilketa 

trakets baten moduan, askoz ere modu sofistikatu batean baizik. 

“Preso egon denaren gogoa” beti kartzelara bueltatzen dela zioen 

Sarrionandiak… Neure aukerako hizkuntza, neure adimenean askatasuna 

irudikatzen duen hizkuntza, euskara alegia, kaiola dut neurri handi 

batean. Paradoxa honetatik, kontradikzio honetatik abiatu nahi dut neure 

hitzaldia. 

Diskordantzien liburua dela esan zuen Sarrionandiak Moroak gara.  Uste dut, neurri 

handi batean, Moroak gara behe laino artean? liburuaren ardatz nagusi batez hartu 

daitekeela, diskordantzia horiek, eta oro har boterearen gaia. Botereak, botere 

harremanek, mendekotasun anitzek zauritutako gizakiak garelako, indibidualki zein 

kolektiboki, eta botere harreman horiek bizitzaren eremu guztietan sekulako 

kontraesanak, paradojak, diskordantziak sortzen dizkigute... dela ekonomiaren 

eremuan, politikan, kulturan, eta abar.  

Ez naiz linguista baina, pentsatzen dut diskordantzia, corde-tik, etorriko 

dela, akorde eta konkordantzia bezala, hau da, bihotzetik... Hortik etorri 

ala ez, bihotzean pitzadurak eragiten dituzte botere harremanek, geure 

bizitza indibidual eta kolektiboan. Pitzadura horien inguruko liburua da, 

ene uste apalean, Sarriren entsaio entziklopediko hau.  

Diskurtsoaren eta jardunaren arteko ohiko kontraesana azaltzen da behin eta 

berriro demokrazietan –dio Sarrionandiak–: Ilustrazioaren diskurtso 

humanista, unibertsalista, tolerantea alde batetik; eta jardunbide harrapari, 

asimilazionista eta antidemokratikoa bestetik.. 

Horregatik, ez dut nahi, besteak beste gauza ez naizelako, liburu honen 

inguruko iruzkin bat egin nahi. Liburu honek sindikalista batengan 

utzitako zaporeaz  hitz egin nahi dut, liburuak iradokitakoa, neure buruan 

probokatutakoa, astindutakoa... horretaz besterik ez, arituko naiz, datozen 

minutuotan. 

 [ ZERGATIK IRAKURTZEN DUGU? ] 

Azken batean, zergatik eta zertarako irakurtzen dugu? Boterea gara, defentsa ministerio 

bat daramagu barruan eragiteko prest, dio Chercolesek, eta botere harremanak jota ere 

bizi gara, botere harremanek zaurituta. Ondoeza uste dut dela, eta oro har, zauriak uste 

ditut direla batik bat irakurgai gehienen motibazio nagusia.  
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Agian, literaturan, sendabidea besterik ez dugu bilatzen. Edota, sendabidea ez bada, 

kontsolazio moduko zerbait, edota geure zaurien nondik norakoak, arrazoiak, 

desarrazoiak… Geure burua ulertu nahi dugu, ulertzeko beharra daukagu. Gertatzen 

zaigunari hitza jarri nahi diogu, gure ahotara geure esfortzu soilaren eraginez inoiz 

etorriko ez liratekeen ondoezaren eta zaurien hitzak, kategoriak eta irudiak bilatzen 

ditugu, etengabe, liburuetan, bizitza ez hain gogaikarria, eramangarriagoa, atseginagoa 

bihurtuko dutelakoan.  

Joan Margarit poetak liburuxka bat idatzi zuen duela urte batzuk nolabaiteko glosa 

eginez Rilkeren klasikoari, Poeta gazte bati gutunak, obra txiki eta zoragarri horri. 

Esaten du Margaritek, eztakit ondo asmatuko dudan esplikatzen, benetako poeta gai 

dela espresatzeko esperientzia partikular eta subjektiboa unibertsalki ulertuta izan 

dadin, edonon edonork ulertzeko moduko zerbait bihurtuz. Sarriren liburua irakurriz 

askotan akordatu izan nintzen horretaz, ez bakarrik entsaio honi poesia dariolako… 

etengabe unibertsalki ulertu eta eskertu daitezken gauzak agertzen zaizkigulako, aldi 

berean bere historia pertsonaletik banaezinak direnak. 

Geure zaurien arrazoi emateko irakurtzen dugu: kultura, hizkuntza, historia, Euskal 

Herria, ekonomia, politika, identitatea, lurraldeak, estatuak, bortizkeria… geure zauri 

guztiei edo askori behintzat hitza jartzen saiatu zen Sarrionandia ezinbestekoa den obra 

honetan.  

Hori horrela bada, geure herriaren, hainbat zauriei buruz aritu nahi dut, 

jardun nahi dut hurrengo minutuetan, hala nola etikarenak, 

adiskidetzearenak, lan munduarenak eta politikarenak.  

[ DISKURTSO ETIKOAZ ] 

Filosofia eta teologia ikasketak egin nituen gaztetan... Ikaragarri disfrutatu nuen, etika 

pertsonala eta, batez ere, etika sozialaren lezioak jasotzen. Ez ginen karka batzuk 

baina, 30 urte geroago ikusita, baginen dogmatiko xamarrak. Gaztetasuna eta 

dogmatismoa lagun onak izaten dira askotan, horrela izan zen neure kasuan behintzat. 

Hemeretzi edota hogei urteko mutil baten buruan printzipio etiko nagusi batzuk jarri, 

eta edozein gertakari daukazularik, politikoa, soziala, sexuala, berehala emango dizu 

gertakariari buruzko ebaluazio, juizio etikoa.  

Gustora irakurri dut Moroak gara etikaren ikuspuntutik, eta askotan, neure historia 

pertsonaletaz apur bat lotsatu ere bai. Baten batek galdetu balit, zertaz dijoa liburu 

hori, honako hau erantzungo nioke: botere harremanez, eta botere harremanak bizitza 
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pertsonal eta batez ere kolektiboan dituen eragin ikaragarriaz, penagarriaz, 

mingarriaz… Baina neure sorpresarako, bat ere kutsu moralizanterik gabekoa, nik 

behintzat benetan estimatzen, eskertzen dudana. 

Zein erraza den gure gizarte bizitzan gertatzen denari buruz, edozein gauzari buruz, 

epaiketa etikoak plazaratzea. Edozein gauza dela, lapurreta bat, langile greba bat, eraso 

bat… zenbat ordu, zenbat tertuli, eta zenbat tertuliano… denak etika irakaspenak 

ematen, goizean goizetik… Eta zein gutxitan sartzen da , juizio etiko horren lapikoan, 

gizartean, sistema politikoan, enpresetan, gizarte bizitzan, instituzioetan pairatzen 

ditugun botere harremanen jokoak eta batez ere azpijokoak. Zenbat puritano eta 

puritanotasun, atzoko eta gaurko moroen kontra.  

Sarrionandiak berak esaten du liburuan, botereaz idatzi baina ez duela botere hori 

definitu. Kasik hobe. Maisuki, mila orriko horretan, giza historian eta giza bizitzan 

inposatzen diren botere harremanaz kontzientzia garbia hartzen laguntzen digu, 

proposatuko duen plaza publikoaren okupazio berri baterako baldintzak prestatzen. 

Abstraktoa iruditu daiteke esaten ari naizen hau, baina oso gauza konkretutan 

gauzatzen da egunerokotasunean. 

Duela bi aste, adibidez, Nafarroan, irakaskuntza publikoan euskararen zonifikazioa 

aldatzeko akordio politiko bat egin zen. Akordatutakoa bete ezkero, euskaraz ikasi ahal 

izango da, dirudienez, orain arte, erdara hutsen aritu diren Nafarroako eskola 

publikoetan. Erreakzio politiko guztien artean Yolanda Barcina presidentearena izan 

da, askotan bezala, argigarriena. Ez baita kasualitatea bera izatea presidente… 

Politikari ikaragarria da, Clausewitz, Schmitt, Maquiavelo edota Leo Straussen ametsak 

haragitzeko gai dena. 

Akordio politikoa egin eta Barcina PSN alderdiarengana zuzendu zen esateko... egia, egi 

berdaderoa alegia, ez egi juridikoa, egiak ezbaitira juridikoak izaten, egiak politikoak 

baitira. Barcinak esan zuen, zonifikazioa ez zela lege arrunta, baizik eta estatu legea. 

Barcinak egia dio. Barcinak dio egia, bera bakarrik. Gramsciren terminologiak hartuta 

eta gogoan, Barcinak dio mugimendu txiki horrek, gerra posizioa galtzeko bidean 

jartzen duela bere Nafarroa, betiko Nafarroa. Hau da, denborarekin, konturatzen ez 

bagara ere, euskaraz egiten duen ume nafarrak batek pentsa lezake bera ere euskalduna 

dela… modu horretan etnozidioaren eta estatu gerraren posizioak 20 kilometro atzeratu 

delarik. Barcinak ondo ezagutzen omen du Lawrence de Arabiak Entziklopedia 

Britanikorako idatzi zuen Guerrilla hitzaren, bozaren edukia, bera baita Iparraldeko 

moroak sometitu behar dituen jenerala. “Alu horiek, dio Barzinak, boterea da, boterea 

da arazoa, ta ez kultura”. 
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Zintzoak bihurtu behar garen honetan, nago ez ote garen botere erlazioen errealitateez 

ahaztu, ez ote duen gure buenismoak, geure seduzitu behar eta nahi onek, botereen 

perspektiba galarazi. Gure etikari etika handiago bat kontrajarri digutenean, ez ote gara 

politika txiki batean gelditu besteak benetan botereaz ari zirenean?  

Eztakit. 

[ ADISKIDETZEAZ ] 

Adiskidetzeaz eta errekontziliazioaz ari gara urteotan. Urte, hamarkada luzeetan zehar 

amestu genuen debatean gaude, ez agian bete betean, eta aitortzen dizuet, ez dela 

inolaz ere nik imajinatzen nuena bezalakoa. Bortizkeria fisikoarenak tribializatu nahi 

gabe… galdetzen diot ene buruari, bakearen ordez ez ote garen moderazio bideak 

txalotzen ari, gatazken erresoluzioen balizko metodologia bati eusten, esklabutzen 

gaituzten estrukturak, botere harremanei erreparatu gabe. Ez ote gara narrazio faltsu 

bat eraikitzen ari? 

Azken batean, zein da biolentziaren xedea, botere erlazio, indar erlazio bat aldatzea ez 

bada? Zer da biolentzia ez bada biktimarioak biktimaren narrazioa suntsitu nahi izatea, 

kulpabilizatu arte? Nago, agian, adiskidetze fase honetan –horretan ari bagara– 

hainbat fauna ari zaizkigula azaltzen, bizikidetzaren kontzeptu ez oso sanoekin. 

Adiskide abiadurazaleak badaude, biolentzia izan ez balitz eta ez balego bezala aritu 

nahi dutenak, barkamena eskatu eta, erdaraz esaten den bezala, “a otra cosa 

mariposa” diotenak… Zer ahaztu nahi dute abiadurazaleek? 

Abiadurazaleaz gain badaude ere adiskidetzea askapenaren alternatiba gisa 

proposatzen dutenak. Gizartearen izaera gatazkatsuari begiak itxita, proposamen 

armoniko bat egiten da, eta benetako politika, politika responsablea, estremoen arteko 

moderazio lana izango balitz bezala aurkezten da. Printzipio etiko hutsen eta 

deskontestualizatutakoen bidez, uko egiten zaio ere botere harremanen arazoari, eta 

estremistatzat hartzen da problematika hau azaleratu nahi dena. 

Etika ikasle nintzela, politikaren eremuari begira, beti lehenesten genuen, aldarrikatzen 

genuen, etikaren nagusitasuna. Baina nagusitasunaren aldarrikapen horretan, bertutea 

beti, edota askotan, erdiko posizioetan aurkitu beharra zegoen. Gaur, eztauzkat gauzak 

hain garbi… Sarrionandiarenak irakurri eta gero ere zera galdetzen diot neure buruari: 

ez al genuke etikaren politizazio bat proposatu beharko?  “Guztien ongi” omen da 

politikaren zeregina, baina horren alde egin behar baldin dugu “guztien ongi” hori 

definitzeko gauza izan behar gara eta definizio hori, agian, ez da etikoa, politikoa baizik. 
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Sekulako mesfidantzak sortzen dizkit diskurtso etikoak, honek botere harremanak, 

politika hutsa alegia, juizio etikoaren lapikoan sartzen ez badu.  

 

Eta adiskidetzearen muinari helduta, biolentziaren xedea indar erlazio bat aldatzea 

edota mantentzea bada, biktimaren narrazioa desegitea bada… orduan, agian, 

adiskidetzea zera izan beharko litzateke: bigarren mailako hiritarrik, bigarren mailako 

hiztunik, bigarren mailako nazionalik ez dadila egon gure artean, eta hau, dudarik gabe, 

ekinbide politikoa da. Boterea zera baita, Sarrik dio, besteen alternatibak murrizteko 

ahalmena… Defentsa ministerio bat daramagula gurekin bizi gara, baita besteek ere, 

alternatibak murrizteko prest. 

 [ LAN MUNDUARENAK ] 

Botere harremanak nagusi ere badira lan munduan. 

Demokraziaren eta kapitalismoaren artekoa ezkongai harreman konplikatua izan da 

hasiera hasieratik. Luze aritzen da pitzadura honetaz Moroak liburua –neure 

harridurarako marxismoaren koordenadetatik erabat aldenduta kokatzen bada ere–. 

Norbaitek esan zuen kalean errepublika nagusia izan arren, monarkia dela enpresa 

kapitalistaren sistema politikoa. XIX. mendetik hona, konpondu gabe gaude 

kontradikzio hau. Libertatea, anaitasuna, berdintasuna aldarrikatzen da sistema 

politikoaren eta demokraziaren izenean, baina enpresan pertsona bakar batek, dela 

fisikoak dela juridikoak, erabakitzen du zer egin behar den, nola egin behar den, zer 

erritmoan, zer baldintza materialetan, zer arriskupetan… eta beste guztiei zera dagokie, 

hartzea edo ez hartzea, eta gehienetan hartzea bizitzan aurrera egin nahi badute. Ez 

gara Cristiano Ronaldoak, eztaukagu indar erlaziorik, negoziatzeko eta inposatzeko 

adina indarrik. 

Errealitatea gordina da baina mitoak ere bizirik diraute. Garaiotan, enpresaburuek eta 

zer esanik ez ordezkari politikoek, bere egin dute ekintzailearen, enprendedorearen, 

mitoa. Mitoa esaten det, Claude Lévi-Strauss antropologoak esaten zuen zentzuan. 
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Enprendedoreena, ekintzaileena, errelato bat da, antagonismo bat proposatzen du eta 

ondorio praktikoak izan nahi ditu.   

Ekintzaileak, egun, balore miresgarriak pertsonifikatzen ditu, hala nola, iniziatiba, 

arriskua, ausardia, independentzia, aukeren baliatzea, dinamismoa, esperimentazioa,  

malgutasuna… Modernitatearen eta progresoaren mito horren antagonista bezala 

betiko langilea –ez hain zintzoa– agertzen zaigu, balore kontserbadorek ordezkatuko 

lituzkeena: pasibitatea, uzkeria, intransigentzia, seguritatea, zurruntasuna… Operazio 

axiologiko honek, balore etikoen eremuan eginiko operazio honek, ekintzailea aldaketa 

eta iraultza sozialaren artisaua bihurtzen du, aldi berean, alde batetik, nor banakoaren 

nagusitasuna azpimarratzen prekarietatearen garaian, eta bestetik, langileriaren, klase 

gisa, desprestigioa sakonduz. Enprendedorea gizaki banakoa da, autoesplotatua… Nork 

bere egoeraz arduratu behar baitu, kontuan hartuta sistemak zutaz gehiago ez 

arduratzea erabaki duela. 

Ekintzaileak egon ala ez, gaur, atzo bezala, lan erlazioa, jende gehienak bizitzeko behar 

duena alegia, ez da inolaz ere berdinen arteko erlazio bat; sufragio unibertsalaren 

printzipio nagusiak, pertsona bat boto bat, zentzurik eztaukala enpresan. Enpresa 

kapitalista, gurean nagusi dena, demokraziarekiko salbuespen estatu bat da, eta beraz, 

demokrazia liberalaren pitzadura nagusienetako bat.  

“Beste misterio handi bat da boterea –zioen Sarrionandiak Argian 

argitaratutako elkarrizketa batean– nola erabakitzen duen pertsona batek 

besteak baino gehiago dela, eta besteen nagusi izan daitekeela. Arraroa da, 

zeren bestea zapaltzea deserosoa izan behar da, ezta?”. 

Langileen arteko lehenengo solidaritzak, pitzadura horretan sortu ziren. Batetik 

gizateriaren proiektua, bestetik kapitalismoa. Ez gara Cristiano Ronaldoak... ez 

daukagu negoziazio ahalmenik...Guk egiten duguna ia edornok egin dezake, 

gutxiagoren truke gainera, entrenamendu pixka batekin. Ahulak gara, bakarrik aritzen 

bagara behintzat: elkarren beharra daukagu. 

XXI. mendean, pitzadura hori bertan darrai, baina gizateria proiektuaren eta 

kapitalismoaren proiektuaren artean beste pitzadura batzuk dauzkagu irekita, hala 

nola, energia fosilen krisia, krisi demografikoa, eta denetan handiena, gizateriaren 

eraginez martxan den aldaketa klimatikoa. Naomi Kleinek dion bezala, “this changes 

everything”, “honek dena aldatzen du”… klima aldatu beharrean, sistema goitik behera 

aldatu beharra dagoelako, gizateria biziko bada. 
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[ POPULISMOAREN ALDE ] 

Aldarrikatu nahi nuke, populismo sano bat, populismo berri bat. Pentsatu nahi dut 

honetan, Sarrionandia bidelagun dudala. Botere harremanak aldatzeko herritarren 

poteratze proposamen bat. 

1995.ko udan Ekuadorra joan nintzen. Neure lagun mina, neure txikitako laguna, 

Amazonian erdi galduta zebilen, ibai handiaren adar nagusian, Napo ibaiaren barrena 

alegia. Bera medikua da eta elkarte indigenekin osasun plan bat lideratzen zuen. 

Bitartean, petrolio erauzketen inguruan ikerketa batzuk egiten zituen. Urte batzuk 

geroago peritu gisa deklaratuko zuen Texaco konpainia hiltzailearen aurka Estatu 

Batuetatik kanpo eragindako kalteengatiko lehenengo epaian.  

Coca hiritik, Napo ibaitik behera, 300 kilometroz abiatu ginen kanoa batean, kichwa 

elkarte batzuekin topo egiteko. Etnia eta nazio pilo bat dago Ekuadorren, 18 nazio eta 

14 herri aipatzen ditu wikipediak. Naporunas deiturikoen artean izan nintzen, baina 

ezagutu nituen ere Huaorani eta Siona-Sequoya bezalako nazioko kideak.  

Zera deskubritu nuen Ekuadorren: nazio horietako batzuk autodeterminazio eskubidea 

aldarrikatzen zutela. Zera pentsatu nuen hasieran: hauek ere abertzaleak omen dira, eta 

Ekuadorretik banatu nahi dira. Tagaeriek konkretuki aldarrikatzen dute… Baina 

Tagaeriek, nik dakidala behintzat, ez dute Ekuadorretik independizatu nahi. 

Tagaerik botere arazo bat daukate. Beraien lurraldean asko eta asko ari dira erabakiak 

hartzen beren bizimoduaren aurka, besteak beste petrolio konpainiak, kolonoak, 

militarrak edota madereroak, zur-industrizaleek alegia. Eta haiek, lurralderik gabe ezin 

dute bizi mendeetan zehar bizi izan diren bezala eta gaur egun bizi nahi duten bezala.  

Elkarte gisa, nazio gisa, kultur gisa, komunitate gisa… beraien lurraldea nola esplotatu, 

nola zaindu eta beraien bizitza nola egin iraunkor eta jasangarri erabakitzeko gai izan 

behar dute, biziko badira. Eta beraientzako, autodeterminazio eskubidea da, 

demokratikoki eta kolektiboki dituzten arazo eta hil ala biziko erronkei erantzuteko 

aukera bakarra.  

Autodeterminazio eskubidea ez da, beraientzat,  banaketarako  eskubidea, beraien lurra 

atxikitzeko eta beraien artean konprometitzeko baizik; ez da komunitatea apurtzeko, 

baizik eta denok elkarrekin eta naturarekin bizi ahal izateko; ez da erabakia besteen 

esku uzteko, baizik eta beraien orainaz eta etorkizunaz erantzukizunez kolektiboki 

arduratzeko. 
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Sarrionandiak liburuan erabiltzen duen ehunka metaforen artean, Grezia klasikotik 

hartutako bat grabatuta gelditu zait: plaza publikoa hustu beharra dago hiritarrok 

gauza publikoaz arduratu gaitezen. Boteretsuak, dirudunak, usteltzaileak, indarzaleak 

plazatik bota behar dira hiritarrek bere lekua okupatu dezaten. 

Tagaeriak horretan saiatzen dira, beraien plaza publikotik, Yasuni parke naturaletik 

alegia, maderero, petrolero, militar eta kolonoak botatzeko. Soberania jalez hustutako 

plazan soberania errekuperatzeko beharra daukate, menpekotasun eta botere erlazioak 

eraldatuz.  

Espainian orain ere ari dira, ustelzale batzuk behintzat auzibidean jartzen. Ustelkeria 

izan baita, ustelkeria baita botere ekonomikoak politikan modu eraginkorrean 

eragiteko modua.  

Populismoa dago, egun gurean, denen ahotan. Gero eta mugimendu sozial eta alderdi 

politiko gehiagori iraintzen ari zaio “populista” izateagatik. Botere ekonomiko eta 

finantzarioaren aginduz, herrien aurkako neurrietan gehien espezializatu eta saiatu 

diren alderdi eta gobernuak kritikatzen dituzten indar sozialei, populista esaten zaie. 

Populismoaren barruan berdin sartzen dira Venezuelako Chavismoa, Italiako 

Berlusconi edota Frantziako Front Nazionaleko Marine Le Pen. Populismoa, iraina 

gisa, betiko bi familiek erabiltzen dute: sozialdemokraziak eta demokraziakristauak, 

Europako eredu soziala desegiten ari diren bi familiak hain zuen. 

Historian zehar askapen prozesu asko eta askok aldarrikatu dute “populusa”, “herria”. 

XVI. Mendeko Thomas Muntzerrengandik hasita gaurdaino proiektu emantzipatzaile 

guztiak beretzat hartu nahi izan dute herriaren aldarria.  

Modernitatean, mendebaldean, ordea, psikoanalisiaren aita den Freudi zor diogu, 

besteak beste, masa edota herria primitibismoarekin lotzeko meritua. 

Banakoak masa batean bilduz gero inhibizio indibidual guztiak desagertu 

egiten dira, eta aldiz, esnatu egiten dira sen anker, basati eta suntsitzaile 

guztiak, garai primitiboetako hondakinak, zeinak banakoarengan lo 

baitzeuden. 

Gustave Le Bon aipatzen du Freudek: 

Beraz, jendetza/masa bateko parte izateagatik bakarrik, gizakia 

zibilizazioaren eskalan hainbat maila jaisten da. Bakarka, indibiduo kultua 

izan zitekeen; jendetzan / masan, aldiz, instintiboa da eta, horrenbestez, 
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barbaro bat. Izaki primitiboen espontaneotasuna, bortizkeria eta ankerkeria 

ditu, baita haien heroismo eta karrak ere. 

Halere, urte haietan oraindik, 1936. urtean alegia, Rooseveltek horrelako diskurtso 

populista bat egiteko gauza zen oraindik bere hautes kanpaina ixteko: 

Hamabi urteotan nazio ehonek pairatu behar izan du gobernu bat entzuten ez 

zuena, ikusten ez zuena eta ezer egiten ez zuena... nazioa gobernuari begira 

zegoen, baina gobernuak bizkarra ematen zion hari (...) Bakearen etsai 

zaharren kontra borrokatu behar gara: enpresen eta finantzen monopolioa, 

espekulazioa, bankuen nahikeria librea, klase antagonismoa. (...) Hauek hasi 

ziren Estatu Batuetako gobernua ikusten beren interesen luzapen huts 

bailitzan. Baina guk badakigu diru antolatuaren gobernua krimen 

antolatuaren gobernua bezain arriskutsua dela. 

Bigarren mundu gerratik hona, “herria” kategoria desagertzen joan zen diskurtso 

politikoetatik, “klasea” bezala. Pierre Bourdieuk esaten zuen termino politikoak ez 

direla tresna hutsak, baizik eta posizio politikoen gerran benetako konkistak. Gerra 

hotzaren garaian mendebaldea “askatasuna” terminoaren jabe egin zen, ekialdea 

“popularrarena” bezala. Gurean, popularra, PP da, baita Herri Irratia ere. 

Argi dagoena da, D´Eramok esaten duen bezala, diskurtso politiko garaikidean, 

populismo hitzaren zentzu despektiboak gora egiten duela “herria-pueblo” hitzak 

behera egiten duen neurri berdinean. Oraingoan “klase-ertainak” edo batez ere 

“herritarren”, ciudadaniaren, kaltean. Populismoak estremoak lirateke, eta, lehen 

nioen bezala, zentroan legoke moderazioa, bertute publikoa. Zentro politika horiek 

eraman gaituzte, ordea, gauden infernura. Osasun publikoa eta duina defenditzea, 60 

urterekin jubilatzea, dohaineko unibertsitatea, edota zorraren auditoria eskatzea 

populista litzateke.  

Zera dio Sarrionandiak: 

Estatua totalitarioa eta despotikoa da beste politikarik inposiblea dela esaten 

duenean. […] Iruzurrak aldatzea posiblea da eta, gainera, behar-beharrezkoa. 

Gizakia, askatasunik ez daukanean ere, askatasuna da. Ardurarik ez duenean 

ere, gizakia ardura ibiltaria da. Eskubidea ez ezik, askea izateko obligazioa du. 

Nola ez du izango ba ekiteko eskubidea! 

Aste honetan, zaila da horrelako hausnarketa sakon baten aurrean, Kataluniarekin ez 

lotzea. Gaur bertan artikulu bikain bat argitaratu du Berria egunkariak, Laia Altarriba 

kazetariarena.  
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Urte hauetan –dio Altarribak– gero eta jendetsuagoa izan da herri 

mobilizazioa, eta hori giltzarria izan da gauden tokira iristeko. Gobernuko 

koalizioaren hauteskunde kalkuluak aldeko izan ditu herriaren gogo biziak, 

bai baitzekiten gehiengoaren eskakizunak onartu beharra zeukatela are 

gehiago hondoratu nahi ez bazuten. 

Katalanek, duela 7 urteko porrot politikoaren ondoren, plaza publikoa okupatzea 

erabaki zuten, diskurtso ofizialak berandu konturatu bazen ere. 

Utopia hitz inportantea da –dio Sarrik–. Menperatuek eraikitzeko imajinatzen 

duten munduari “utopikoa” deitzen zaio, errealitatean ez dagoena delako. 

Baina bizi garen mundua ere “utopikoa” da, eta ukronikoa, diskurtso 

ofizialetatik eta mediotatik, errealitatean ez dagoena sinestarazten zaigulako. 

Mundua bestelakoa delako da posible bestelako mundu bat. 

Horregatik, mundu osoa ezin aldatzeak ez du esan nahi munduko puntu bat ezin 

dugunik aldatu. Nahikoa da puntu txiki bat dio Sarrik, eta “eskubideak”  beharko 

luketen tokian, jar ditzagun “egin beharrak”, libre izateko obligazioa daukagulako. 

Zeren eta 

… bi nazio-estatu natural eta kosmikoak ez daude euskaldunei eskubideak 

emateko antolatuta. 

Horregatik 

Politika egitea botereei beldurra galtzea da. “Gu ez gara zure menpekoak” 

Politika beldurraren eta ezjakintasunaren amaiera da ordua. 

Bushen garaian, Estatu Batuetako administrazioan nagusitu ziren Leo Straussen 

ikasleak. Donald Rumsfeld eta abarrekoak, irakasle austriarraren ildo beretik, herritar 

arruntak ez direla gauzen sekretuan izan behar defendatzen zuten, politika handia 

ezkutatu egin behar zaio herriari, herria ez baita gauza egia soportatzeko. 

Gurean ere egon da, eta badago, jende arruntari, herriari, gauza publikoa ezkutatzeko 

joera, dela elite orojakitunek agindua, dela abangoardia puristen zuzendaritzapean.  

Sarrik, pastoral triste batekin konparatu zuen, entsaioen, gure politika garaikidea 

Aldatu beharra dago azkeneko hogeita hamar urteotako gure politikako 

pastoral gogaikarri eta triste hori.  
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Ez da derrigorrez mundu osoa aldatu behar, nahikoa dira puntu txiki batzuk, 

baina izan daitekeena dena baino benetakoagoa eta hobea dela erakutsi behar 

da. Horretan, esaten dena baino inportanteagoa da egiten dena. 

 

Arrazoi linguistiko, ekonomiko, sozial, politiko, historikoak daude geure buruaren jabe 

izateko. Eztaukat hain garbi benetan burujabe izan nahi dugun, eta momentu konkretu 

honetan iparrorratzik daukagun... Dena egiteko daukagu, horixe pentsatzen dut. Eta 

norbaiten esku egotekotan, gure esku dago. 

 

Mila esker. 
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