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Hitzaurrea

“Euskal  kultura  euskaraz  baino  ez  da  posible,  ala  espainolez  edo 
frantsesez  ere  bai?”  Bere  garaian,  Euskal  kultura  euskaraz  soilik 
egiten  dena zela  arrazoitu  zuen Txillardegik,  azken finean euskara 
zelako euskal kulturaren ezaugarri bereizgarri bakarra. Aitzitik, esate 
baterako  Ramón  Zallok,  Euskal  kultura  espainolez  edo  frantsesez 
egiten  den  hori  ere  badela  defendatuko  dizu,  euskal  nortasunak 
anitzak  direlako.   Hemen,  euskararen  erabilera  normalduko  bada, 
beharbada zenbait tokitan batzuetan galderari  baiezko  batekin eta 
beste  zenbait  tokitan  ezezko  batekin  erantzuteko  komenientzia 
aipatzen da. 

Izan  ere,  liburu  honetan  abiapuntuko  galderari  baietz  ala  ezetz 
erantzun  aurretik  galdera  bera  formulatzen  deneko  testuinguruaz 
gogoeta  egitea  proposatzen  da.  Hizkuntza  gutxitua  daukan  herri 
subordinatu  bati  dagokion  testuingurua  da  hau.   Harremanak 
ulertzeko  modu  berezia  dugu  subordinazioa  eta,  ildoan,  Euskal 
Herrian  kulturaren  eta  hizkuntzen  arteko  lotura  ulertuko  bada, 
argigarri  gerta  liteke  herri/  gizarte,  hizkuntza/identitate  eta  Euskal 
kultura/Cultura Vasca bikoteen arteko harremanaz hausnartzea. 

Ibai Iztueta Azurmendi,
2017
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ESKERRONA 

Dibertigarria izan da: nekagarri samarra ere bai. Nekagarri samarra izan da:  

dibertigarria ere bai.  Lerro hauen bidez zenbait jenderi eskerrak eman nahi nizkioke. 

Hasteko, Jesus Mari Larrazabal zuzendariari. Eskerrak arrazoi bat baino gehiagogatik.  

Lehenengo, duela hamar urte baino gehiago telefonoz gure gurasoen etxera hots egin 

zenuen batean, bide batez, filosofiaren alorreko doktorego ikastaroetan izen emateko 

gonbita egiteagatik. Labur bidez: gonbidapen hori jasotako opari garrantzitsuenen artean 

dago. Bigarrenik, eskerrik asko zuzendaritza lanagatik. Labur bidez, atzera ere: lan ona. 

Tesi hau idazten ari nintzela maiz ozeano Atlantikoa alderik alde zeharkatzekotan den 

astotxo ausartaren pare imajinatu izan dut neure burua. Jesus Mari, gauza segurua da 

bidean itoko nintzena behar zen unean botatako arre eta so horiengatik ez balitz. 

Eskerrik asko gurasoei eta anaiari, nagusiki, zer gerta ere beti hor egongo zaretela 

badakidalako. Besterik ez da behar. Suertea izan dugu elkarrekin, ezta? Eskerrak, 

zehazki, anaiari, animoengatik; amari, zaintzagatik; eta aitari etengabeko 

interlokuzioagatik.  

Moltes gracies també a vosaltres, Susana, Carles i Max, la meva familia mediterranea, 

precissament per això, pel Mediterrani.  

Eskerrik asko Joxi Imaz irasleari ere bere garaian artean heltzeke zegoen tesi-laneko 

ideiak bere klaseetako batean aurkezteko aukera emateagatik. Saio hura prestatu 

beharrak korapilo garrantzitsu bat askatzeko balio izan zuen eta mesede handia egin 

zion lanaren geroko egituraketari. 

Bestalde, eskerrak hiri, Harkaitz, konfesorearena jasateagatik eta heure iritziengatik, 

inportanteak izan dituk niretzat. I moltes a gràcies a tu, Carlos, per apareixer en forma 

de angel de la guarda quan tot anunciava una catastrofe tecnològica de tràgiques i 

irreparables dimensions.  

Eta, eccolo qua, Cira, eskerrak zuri, urteak joan urteak etorri, amaitzekorik egiten ez 

duen festa egun luze eta eder honengatik: txapliguak zeruan eta koloretako xingolak 

airean, gure neskatilen dantza plazan. 
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1.-GALDERA 

Doktorego-tesi honen abiapuntuko galdera ondorengo hau da: “euskal kultura 

euskaraz baino ez da posible, ala espainolez edo frantsesez ere bai?”. 

Lan honen gogoeta-gaia, hortaz, hizkuntzaren eta kulturaren arteko harremana 

da, Euskal Herriko testuinguru partikularrari aplikatua. 

 

Aurrekariak 

Galdera honi eman lekizkiokeen erantzunen artean aurrekaririk hurbilena, eta, 

ziur asko, esanguratsuena Euskal kultura eta nortasuna XXI. mendearen hasieran 

(Baxok et. al, 2006) lanean eskaintzen zaigu. Esanguratsuena dela uste dugu bai Euskal 

Herriko intelligentsiaren eremuan itzal handia duen Eusko Ikaskuntza bezalako 

erakunde batek babesturiko argitalpena dugulako, bai euskal kulturaren gaia XXI. 

mende hasieran kokatzen duelako, eta baita egile eta arduradun taldea osatzen dutenen 

prestakuntza akademikoagatik ere
1
. 

Lan honetan, beste hainbaten artean,  euskal kulturaren definizioari buruz 

galdetzen  da. Hala,  lau definizio aukeren artean, euskal kultura Euskal Herriari 

buruzkoa al den galdetuta, baiezkoa erantzun duten  inkestatuak %71 izan dira; euskal 

kultura Euskal Herriko jendeak egindakoa al den galdetuta, baiezkoa  %70ek erantzuten 

du; euskal kultura Euskal Herrian egindakoa al den galdetuta, baiezkoa  %60k  ematen 

du; eta euskal kultura euskaraz egindakoa al den galdetuta, berriz,  %47k  (Baxok et al, 

2006: 74). 

Horiek horrela, beraz,  inkestatuen %53ren iritziz, euskal kultura espainolez 

edota frantsesez -edo beste hizkuntza batez-,  ere posible dela ondoriozta litekeela 

ematen du. 

Beste galdera bat “euskal kulturarekin gehien lotzen diren elementuei” 

buruzkoa da: inkestatuari, hainbat elementuren artean, euskal kulturarekin gehien lotzen 

                                                           

1
 Erramun Baxok-ekin batera,  lagun hauek osatzen dute egile eta arduradun taldea: Pantxoa Etxegoin, 

Terexa Lekunberri, Iñaki Martinez de Luna, Larraitz Mendizabal, Igor Ahedo, Xabier Itzaina eta Roldan 

Jimeno. 
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dituenetariko  hiru  aukeratzeko eskatzen zaio (Baxok et. al, 2006: 77). Bada, emaitzen 

argitan, euskara da Euskal Herrian bizi den populazioak euskal kulturarekin gehien 

lotzen duten elementua, eta euskararen atzetik dantza, pilota eta herri kirolak. Zehazki, 

Euskal Herrian bizi den populazioaren %53rentzat euskara da euskal kulturarekin 

gehien lotzen den elementua; %34rentzat, berriz, dantza; %31rentzat pilota; %30entzat 

herri kirolak; %24rentzat ohiturak; eta %22rentzat gastronomia. 

Galdera hauei inkesta honetan emandako erantzunen nolakotasunak izan 

dezakeen interesa alde batera utzirik, tesi-lan hau itauna planteatzeko moduari eta, batez 

ere, galdera planteatzeari berari buruzko desasoseguak ezaugarritzen du. Ez zaigu 

onargarria iruditzen euskal kulturari buruzko hurbilketa hau. Sarreran bertan (Baxok eta 

beste, 2006: 21) espresuki ohartarazten zaigu lanaren asmoa ez dela euskal nortasuna 

zer den edo zer ez den definitzea, eta are gutxiago zer izan behar duen edo zer ez, ezta 

euskal herritarren definizioa ematea ere. Diskurtsoaren materialtasunaren ikuspegitik, 

ordea, ezina da hori. Eta, hala, neutroa nahi lukeen galdetegi honi kritika lekioke, bere 

horretan, galdera planteatzeko moduak eta galdera planteatzeak berak euskal kulturari 

buruzko pertzepzio jakin bat, ideologia jakin bat erreproduzitzen duela. 

Euskal kultura eta nortasuna XXI. mendearen hasieran lanari egin beharreko 

kritika orokorra da ez duela kultura nozioaren adiera ugaritasuna menperatzen; aitzitik,  

esan liteke kultura nozioaren adiera aniztasunak eta zurrunbiloek, nozio honekin batere 

esan gabe doazen  erreferentziek,  lanaren gogoeta ildoa menperatu eta haren norabidea 

baldintzatzen dutela. Hala, inkesta honetako galdera-erantzunen planteamenduari 

nabarmentzen zaion akats bat da ez duela kulturaren ikuspegi erreifikatua gainditzen, 

non kultura hainbat elementuz edo osagaiz -horietako erdiak edo tradizioari edota 

folkloreari lotuak, gainera- osaturiko “gauza” bat bailitzan ulertzen den. 

Baina, diskurtsoaren ikuspuntutik daukan esanahiagatik, aurrekoa baino 

hamaika bider garrantzitsuagoa da euskal kulturaz aritzerakoan doitasunaren amorez 

onartu ezin den isilune baten ingurukoa: hots, euskal kulturaz galdeturik, Euskal 

Herriko biztanleen artean nagusi diren hizkuntzak espainola eta frantsesa direla jakina 

den arren, ez direla erantzunen aukeran eskaintzen eta, hortaz, ez direla, euskara bezala, 

ez auzitan jartzen ez problematizatzen. Hala, espainolez nahiz frantsesez buruturikoa 

estatu mailako “kultura osoa” dela ulertarazten den bitartean, euskaraz egiten den 

bizitzari esplizituki “azpi-kultura”  kategoria ematen zaiola ikusiko dugu (Baxok et al, 
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2006:156). 

Nahiz eta euskal kultura delakoaren, nortasunaren edota hizkuntzen egoera 

interpretatzeko lehen mailako datua izan, Euskal Herria Frantziako eta Espainiako 

estatuek azpiratua eta horiei subordinatua egotea isildu edo, gutxienez, ikuspegi 

zientifiko batetik onartezina zaigun puntu bateraino erlatibizatu egiten da lan honetan. 

Aipatzen dira bai, beste eragin batzuekin nahasturik, “estatuek bultzaturiko 

akulturizazioak” (Baxok et al, 2006:155), baina honezkero gaindituriko gertaera izaki, 

ez da hartzen gaur egun eraginik duen faktore bat balitz bezala. 

Ildo honetan, Euskal kultura eta nortasuna XXI. mendearen hasieran lanean 

halako bi azpi-munduren arteko continuum bat deskribatzen da, non erpin batean 

nortasuna euskaltasunaren inguruan eratzen duten nortasun “sendoak” leudekeen, eta 

beste erpinean, berriz, nortasuna erdaltasunaren inguruan eratzen dutenak. Aldiz, bi 

ertzak lotzen dituen continuum-a osatuz, bi azpi-munduen adierazpen eta ezaugarri ia 

guztiak bere egiten dituen nortasun “malguak” bereiziko lirateke. Iparraldean eta EAEn 

nagusi den nortasun malgu hau integratzailea ei da eta bere adierazpenean bitarikoa: 

“euskal herritarrena gehi estatuarena” (sic) (Baxok et al, 2006:153). Ez hemen 

aurkezten den bezala baina, continuum-aren ideiak merezi duela uste dugu egoera 

konplexuak deskribatzeko. Alabaina, estatu espainol eta frantsesak euskal herritarrei 

herri izaera bera espresuki ukatzen dieten egoera batean, elebidunak diren euskaldun 

abertzaleak eta elebakarrak diren nazionalista frantses eta espainolak maila berean 

jartzea eta, gero, balizko bi mutur hauen artean, zer eta, estatu nortasuna  eta 

eskualdekoa adierazten dituen “nortasun malgu eta bitarikoaren” irtenbidea aipatzea, 

falazia benetan txundigarria begitantzen zaigu. 

Falazia honen bilakaera datorren pasartean honetan irakur liteke (Baxok et al, 

2006:153): 

Ikerlan honetatik erator litekeen ondorio bat da Euskal Herriko 

lurralde eta hiritar guzti-guztiak batzen dituen beste ezer ez dagoela, 

eta interpretazio hori arretaz haztatu behar da. Izan ere, edozein 

gizarte moderno eta garaikidetan balio eta ikuspuntu kontrajarriak, 

aniztasuna, desadostasuna eta abar, jaun eta jabe dira; hori, eguneroko 

osagai arruntenetatik kontzepzio ideologiko abstraktuen eta 

traszendenteetaraino. Alde horretatik begiratuta, beraz, Euskal Herria 

ez da salbuespena, mendebaldeko edozein gizarteren egoera kultural 
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eta identitario anitzetara lerratzen baita
2
. 

 

 Arestiko pasartea intelektualki iraingarria dela, garraztasun izpirik gabe esan 

liteke. Euskal Herria gizartea modernoa da, esan gabe doa, Mendebaldeko 

gainontzekoak bezainbeste. Baina,  gezur borobila da Euskal Herria “mendebaldeko 

edozein gizarteren egoera kultural eta identitario anitzetara lerratzen” dela baieztatzea. 

Euskal Herriaren “egoera kulturala eta identitarioa” ez da inolaz ere estatu propioa 

daukan herri/gizarte batena,  baizik eta, zehazki, kontrakoa, asimilazio asmo garbia izan 

duten eta duten bi estatuk azpiraturiko herri/gizarte batena. Zuritik beltzerako aldea 

dago bien artean edo, hobe esanda, kultura bat ala subkultura bat hizpide izatearen 

artekoa. 

Laburbilduz, euskal kultura zer den zehaztea ez da auzi “zientifikoa”, baizik 

eta diskurtsiboa eta ideologikoa. 

 

Lan-hipotesia 

Doktorego-tesi hau ikerketa kulturalen eta diskurtsoaren analisiaren eremuan 

kokatzen da. Diskurtsoaren materialtasunari buruzko premisa du oinarri eta, aurkeztera 

goazen marko teorikoan azalduko dugunez, diskurtsoaren eta enuntziatuaren arteko 

harremanean jartzen da arreta. 

Diskurtsoaren eta enuntziatuaren arteko harreman hau bi eraginek zeharkatzen 

dute. Honela, alde batetik, diskurtsoa enuntziatuetan gorpuzturik ageri zaigu eta 

enuntziatuok errealitate sozialean performatiboki eragiteko ahalmena ageri dute; 

bestetik, diskurtsoa uler liteke errealitate sozialak ezarritako baldintzen sare gisa ere eta, 

maila honetan,  aztertu behar da baldintza hauek nola eragiten duten enuntziatuen 

konfigurazioan, alegia, begiratu behar da enuntziatu  bat zergatik den enuntziatu eta ez 

esaldi huts. 

Horiek horrela, lan hipotesi honen barruan, euskal kulturaren eta hizkuntzen 

arteko harremanari buruzko galdera kontsideratu behar da bai 1) errealitate sozial batek 

                                                           
2
 Geuk etzanak. 
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baldintzaturiko enuntziatu gisa, bai 2)  indar performatiboa duen enuntziatu gisa. 

Auziaren muina kontraste bidez argiago ikus liteke: “espainolez egindako 

euskal kulturarik posible da?” galderak zentzua duen bitartean, zergatik da zentzugabea 

egitura sintaktiko berari erantzuten dioten “alemanez egindako kultura frantsesik 

posible da?” galdera, edota, are, “euskaraz egindako kultura espainolik posible da?”. 

Bada, lehenengoaren gain zentzuz hornitzen duen errealitate sozial jakin batetatik 

eratorririko diskurtsoak eragiten duelako eta bigarrengoaren gain, aldiz, ez. Lehenengoa 

existitzen den enuntziatua da eta interpelatu egiten gaitu. Besteak, praktikan, ez dira 

existitzen, ez Euskal Herrian, ez Frantzian, ez Alemanian ez beste inon. Eta hain zuzen 

ere horregatik, batari emango zaion erantzunak inguruan ondorioak eragingo dituen 

bitartean, besteei zeinahi erantzun ematea zentzugabea izango da, galdera zentzugabeei 

ematen zaizkien erantzunak, era berean, zentzugabeak izaten direlako. 

Beraz, diskurtsoaren materialtasunetik abiatuta, tesi-lan honetan ahaleginduko 

gara arrazoitzen 1) euskal kulturaren eta hizkuntzaren arteko harremanari buruzko 

galdera planteatzea bera Euskal Herriak estatu espainiarrarekiko nahiz frantsesarekiko 

daukan subordinazio harremanak baldintzatzen duela, eta 2) enuntziatuen indar 

performatiboagatik, galderari baietz ala ezetz erantzuteak euskararen iraupenean 

ondorio zuzena duela. 

Bigarren puntu honi dagokionez, zehazki, erantzunak estrategikoa izan behar 

duela   frogatzen ahaleginduko gara. Hau da, Euskal Herriko hizkuntzarekiko harreman 

ezberdinen testuinguruan batzuetan baiezko borobilaren eta, beste batzuetan, ezezko  

erlatibozko erantzunen arteko dantza ematea komeni dela. Hala, helburua ingurune 

erdaldunduko erdaldunak euskararen ezagutzara hurbiltzea bada, ezezko erlatiboa 

aldeztuko dugu, euskal kulturarekiko identifikazio sustatu eta bide horretatik euskararen 

ezagutzari ere bidea ireki diezaioten; aldiz, helburua ingurune aski euskalduneko 

elebidun abertzaleen artean erdararen erabilera normalizatuari bidea itxi eta euskararen 

erabilera sustatzea bada, erantzunak baiezko borobila izan beharko duela defendatuko 

dugu. 

Honela bada, funtsean, lan honetan pentsatzeko eran noranzko aldaketa bat 

bilatzen da, abiapuntutik bertatik. Eta auzitan jartzen da euskararik gabeko euskal 

kulturarik ba ote denetz galderari erantzutea baino egokiagoa ez ote den galdetzea 
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euskal kulturari buruzko diskurtso egokirik gabe euskaraz bizitzea  posible al  den. 

Euskal kulturaren eta hizkuntzen arteko harremanari buruzko erantzunak 

estrategikoa izan behar lukeelako hipotesia, bestalde, bi premisatan oinarritua dago. 

Lehenengoak ezartzen du euskal kultura definitzen duen konstante bakarra euskara dela.  

Hortaz, euskal kultura, funtsean, bizitzea, euskaraz norberak gogo duen bezala bizitzea  

-ez besterik-,  behar lukeela izan defendatzen dugun heinean, kulturaren ulermen ireki  

baten alde egiten dugu. Bigarren premisa, berriz, premisa morala da eta dio desiragarria 

dela bere burua euskalduntzat jotzen duen jendeak euskaraz bizitzeko aukera izatea eta, 

era berean, aukera den guztietan  hautu hori egitea; aldiz,   tamalgarria dela espainolez 

zein frantsesez bizitzea, euskaraz egiteko aukerarik ez delako izan  edota, aukera 

izanik , hautu hori egiten ez delako. 

Bigarren premisa moral hori duintasun zentzu elemental batekin loturik dago 

eta eratortzen da hala hizkuntzen eta herrien arteko harreman eta atxikimenduaren 

izaera aski unibertsaletik nola herrien arteko menderakuntza eta erresistentzia gatazken 

aurreko posizionamendutik. Hau da, gaizki deritzogu herri batek beste bat azpiratzeari 

eta ongi, berriz, herri bakoitzak bere hizkuntza erabiltzeari. Premisak zenbat eta gehiago 

justifikatu, orduan eta gehiago indargabetzen baitira, mugatuko gara esatera premisa 

hauek ez konpartitzea estrabagantzia ariketa kontsideratzen dugula, edota egoera 

anormal baten adierazgarri. 
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2.-HELBURUAK ETA BIDEAK 

Tesi-lan honen lehenengo helburua, noski, abiapuntuko galderari erantzutea   

da. Dena den, diskurtsoaren materialtasunetik abiaturik, adierazi behar da helburu honek 

diskurtso kontrahegemoniko baten artikulazioa eta formulazioa inplikatzen dituela. 

Diskurtso kontrahegemoniko hau esplizituki dago konprometitua euskal hizkuntzaren 

normalizazioarekin. Konprometitua dago,  zuzen ala oker defendatuko den tesiagatik, 

baina, batez ere, euskaraz idatzia dagoelako. Konpromiso kolektiboa da hau, pertsonala 

bezainbeste, hizkuntzak ez direlako erabiltzen soilik bati gogoak ematen diolako,  baizik 

eta bati baino gehiagori, eskuarki herri bati, gogoak ematen diolako baizik. 

Diskurtso propio hau osatzeko, diskurtsoaren analisiari buruz Miren Nekane 

Jausorok La práctica discursiva y el interdiscurso. Una propuesta metodológica para la 

investigación social del euskera (1997) lanean jorraturiko marko teorikoa eta emaitzak 

hartu ditugu abiapuntutzat eta ikerketa kulturalen ikuspuntu eta metodologian 

oinarrituriko garapena burutuko dugu. 

 

Marko teorikoa 

Esan bezala, tesi-lan honen erreferentziazko marko teorikoa, abiapuntu gisa 

hartuko duguna,  Miren Nekane Jausorok La práctica discursiva y el interdiscurso. Una 

propuesta metodológica para la investigación social del euskera (1997) doktorego 

tesian landu eta ezarritakoa da. Hizkuntzaren ikerkuntza sozialaren eta diskurtsoaren 

analisiaren eremuan kokatzen den lan honen marko teorikoa osatzeko, besteak beste, 

Michel Pêcheux, Michel Foucault eta Mikhail Batjin autoreen ekarpenak aintzakotzat 

hartzearekin batera, Jausorok, batez ere, Dominique Maingueneau  hizkuntzalariaren 

oinarri teorikoak  baliatzen ditu
3
. 

La práctica discursiva y el interdiscurso. Una propuesta metodológica para la 

investigación social del euskera lan miresgarrian Euskal Autonomia Erkidegoko 

euskararen inguruko diskurtsibo ezberdinak identifikatu eta deskribatzen dira hala 

elkarrekiko nola testuinguru politiko, ideologiko eta sozialarekiko harremanetan jarriz. 

                                                           
3
Ikus: BATJIN, M. (1982, 1988, 1989, 1990), FOUCAULT, M. (1979, 2006), MAINGUENEAU, D. ( 

1976, 1983, 1984, 1987, 1991), PÊCHEUX, M. (1975, 1969). 
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Gure asmoa Jausororen diskurtsoaren analisiaren gaineko planteamendu eta emaitzak 

erreferentzia direla, ikerketa kulturalen (Sardar eta Van Loon, 2005) nahiz 

Diskurtsoaren Analisi Kritikoa (Fairclough eta Wodak, 1997) deritzon ikerketen ildoan 

indarrean diren irizpideen araberako hausnarketa burutzea da. 

Ikerketa kulturaletan eta Diskurtsoaren Analisi Kritikoaren (DAK) baitan 

ikerlaria inguru sozialaren behatzaile hotz bezainbeste da ingurune sozial horretako 

aktore. Hala, euskal kulturaren definizioa ezartzerako orduan botere harremanek eta 

aktore sozialen posizioak duten eragina nabarmendu ez ezik, Jausorok berak identifikatu 

eta deskribaturiko posizio diskurtsibo jakin baten aldeko hautua garatuko dugu geure 

lanean. 

Esana dugunez, erabiliko dugun diskurtso kontzeptuaren muinean 

diskurtsoaren materialtasunari buruzko premisa dago. Hau da, hitzekin esan eta adierazi 

ez ezik, ekin, egin eta eragin egiten dugula  ezartzen duen premisa da hori. Hala, 

diskurtsoa ulertuko dugu errealitate sozialaren parte gisa, errealitatearen sortzaile eta 

errealitatearen bilakaeran eta antolaketan eragiten duen gertakari edo ekintza gisa. 

Ildo honetan, diskurtsoaren izaera performatiboaren gaineko lanen artean Jon 

Langshaw Austinena (1971) da ezinbestean aipatu beharrekoa, aitzindaria delako. 

Austin-ek hizketaren bidez burutu daitezkeen hiru ekintza mota identifikatuko ditu: 

“ekintza lokutiboa”, “ekintza ilokutiboa” eta “ekintza perlokutiboa”.  Berez ez dira hiru 

ekintza ezberdin izango, baizik eta hizketa ekintza batean analitikoki antzeman 

litezkeen hiru azpi jarduera. Hala, ekintza lokutiboaren oinarrizko jarduna esanahi bat 

eta erreferentzia bat dauzkaten hitzak erabiltzean datza. Lokutibo bati bide emateak, 

berriz,  ilokutibo bat  burutzea dakar, funtzio performatiboa duena, izan ere, zerbait 

esatean ez baikara erreferentzia baten gaineko esanahia ezartzera mugatzen: sozialki 

errelebanteak diren ekintzak ere burutzen ditugu, hala nola baieztapenak, galderak, 

erantzunak edota gaztiguak. Bestalde,  sozialki errelebanteak diren hizketa ekintza 

hauek indarra daukatenez  eta indar honek bere ondorioak dituenez gero, hitzek 

interlokutoreen sentimenduen, pentsamenduen eta ekintzetan eragiten dute, eta honela, 

efektu perlokutiboa dakarte  (Lozano, Peña-Marin, Abril, 1982:188-189). 

 Bestalde, “hizkuntzaren” eta “diskurtsoaren” arteko ezberdintasuna 

azpimarratzea baliagarria da praktika diskurtsiboaren izaera ulertzeko. Hizkuntza, 
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diskurtsoa eraikitzeko erabiliko den gaia da; diskurtsoa, berriz, gai horrek praktikan 

jartzen denean hartzen duen zentzua da. Horregatik, François Flahaulten (1978) 

hitzetan, bien arteko ezberdintasuna “hitzaren” eta “kontzeptuaren” artekoa da: maila 

linguistikoari gatxezkionean, polisemia agertzen da, hau da, hitzek daukaten 

aldagarritasun semantikoa nabarmentzen da. Baina maila linguistikoak ez du sekula 

hutsean funtzionatzen, ezpada liburuetan.  Hala, maila diskurtsiboari gatxezkionean,  

polisemiak desagertzera egingo du,  diskurtsoak ezaugarritzen dituen arauen esanetara, 

hitzen zentzuak finkatu egingo direlako. Esaldi huts baten eta enuntziatuaren arteko 

ezberdintasunaz ari gara, hortaz. 

Nondik begiratzen den, enuntziatua diskurtsoaren sorburua ala emaitza bezala 

kontsidera liteke.  Esaldi hutsaren aldamenean, enuntziatua zentzuz hornituriko hizketa 

ekintza dugu. Baina enuntziatuaren zentzu hau zer da, enuntziatuak inguratzen duen 

errealitateari ematen dion zerbait, ala  inguruko errealitateak esaldien gain daukan 

eraginaren emaitza? Ikuspegi pragmatikotik, diskurtsoaren sorburua enuntziazioa da eta 

enuntziatuak berak sortuko du diskurtsoaren testuingurua ere (Lozano, Peña-Marin, 

Abril, 1982). Diskurtsoaren Analisiarako Eskola Frantsesaren ildoan, berriz, 

azpimarratzen da, batetik, diskurtsoa enuntziatuen zentzuak eratorri eta eraikitzen 

direneko baldintzetan datzala (Maingueneau,1991) eta, bestetik, diskurtsoa gizarte 

baldintzek egituratzen duten era berean, diskurtsoak gizartearen egituraketan parte 

hartzen duela.   

Gure tesian diskurtsoa bi zentzu horietan erabiliko dugu, uste baitugu  batak ez 

duela bestea zertan kendu, edota, beste era batean esanda, gure azterketa eremuari 

dagokionez behintzat, bi hurbilketa hauek elkarren baitakoak direla.  Hau da, 

enuntziatuek eragiten dituzten baldintzak eta enuntziatu sorreran eragiten duten 

baldintzak, biak ala biak hartu behar direla kontuan aldezten dugu. Hala, esana dugu 

honezkero, tesi-lan honen abiapuntutzat hartu dugun “posible da euskal kulturarik 

espainolez” enuntziatuari dagokionez, auziak bi alderdiok dituela: hots, batetik, 

enuntziatu honek eta enuntziatuari emango zaizkion balizko erantzunek Euskal Herriko 

errealitate sozialean nola eragiten duen aztertzea eta, bestetik, enuntziatuaren beraren 

eraikuntza eta formulazioan zein baldintzak eragiten duten ebaztea
4
.   

                                                           
4
 Diskurtsoan eragiten duten baldintzak eta diskurtsoak eragiten dituen baldintzak daudela ezartzen duen 

oinarrizko ideia beste hainbat eratara izan da adierazia gizarte zientzietan. Psikologia sozialean Serge 
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Jausorok proposatzen digun marko teorikoak eta diskurtsoaren 

kontzeptualizazioak, berez, Diskurtsoaren Analisirako Eskola Frantsesaren ikuspegiari
5
 

erantzuten dio. Maingueneauri jarraiki (1987), Eskola Frantsesaren barruan 

diskurtsoaren analisia burutzerako orduan bi hurbilketen bilakaera bereizten da: 

Diskurtsoaren Analisiaren lehenengo belaunaldia, batetik,  eta bigarrena, bestetik. 

Diskurtsoaren Analisiaren lehenengo belaunaldian diskurtsoaren azterketa 

analitikoa planteatzen da. Alegia, adierazia den diskurtsoaren atzean ezkutatzen den 

“beste” diskurtso baten azaleratzea du xede. Bigarren belaunaldiko Diskurtsoaren 

Analisiaren ildoaren azterketa beste era batekoa da: ez du diskurtsoaren desartikulazioa 

bilatuko, baizik eta diskurtsoaren osagai ezberdinen integrazioa ulertzea. 

Hala, Maingueneauren arabera (1991: 25-28), bigarren belaunaldiko 

Diskurtsoaren Analisian, talde baten nortasunarekin lotzen diren enuntziazio posizioetan 

oinarriturik, lau mailatan emango diren harremanak aztertuko dira. Harreman mailarik 

oinarrizkoena, identitateari buruzko genero bereko testu diskurtsiboen arteko harremana 

genuke; gero, identitate berari buruzkoak izan arren, genero ezberdinei dagozkien testu 

diskurtsiboen arteko harremana letorke; hirugarren mailan, berriz, identitate ezberdinei 

                                                                                                                                                                          
Moscoviciren irudikapen sozialei buruzko teorian ageri da (1974) , esaterako; soziologian, 

objetibotasunaren eta subjektibotasunaren arteko dikotomia gainditze aldera,  Hugh Mehan 

etnometodoloaren “egitura egituratzailearen” ideia (1978)  eta habitus-a ageri dira Pierre Bourdieu 

sozilogoaren lanean (2000); Anthony Giddensenean, berriz, “bikoiztasun egituratuarena” (1995). Finean, 

teoria hauetan adierazten da gure ohiturek gauzak sortzen dituztela, eta, gauza hauek,  sortu dituzten 

ohitura horiexek eraldatzen dituztela. Gurean, Paulo Iztuetarena dugu (2000:20ss) egituratzen den 

egituraren tesia teoriko orokor batean txertatu duen eredua.   

Iztuetaren Hezkuntza, hizkuntza eta boterea Euskal Herria lanean  (2000) gizarte-errealitatea 

deskribatzera datorren eredu honetan hiru sail bereizten dira. Lehenengoa, hain zuzen, “egitura 

egituratzen” izenekoa dugu,  non sartzen eta bereizten baitira gizarte erakunde objetibatuak –familia, 

ekonomia, politika etabar- eta erakunde horietan subjektiboki eragiten duten taldeak –generoa, klaseak eta 

etniak-. Bigarrena, “gizartea eraldatzen” deitzen da zeinetan, halaber, bereizten baitira gizarte 

kontrolerako mekanismoak –menerapena, moralitatea, ordena, legitimazioa eta abar- nahiz gizarte 

aldaketarakoak – gatazka, demografia, baloreak, ideologiak, erresistentzia eta abar-. Hirugarrena, berriz, 

“errealitatea ezagutzen” delako saila dugu, gizarte errealitatearen eta jakintzaren arteko harremana 

jorratzen duena eta hiru azpisailetan banatzen dena –politika, hizkuntza eta hezkuntza-. Hiru sail hauek 

mamituz, gero, boterearen kontzeptua jarriko du  ereduaren muinean P. Iztuetak. 

5
 Ikuspegi hau Eskola Anglosaxoikoari kontrajartzen dio. Eskola Anglosaxoiaren baitan burutzen den 

diskurtsoaren analisia  “esaten denaz” arduratzen den bitartean, Eskola Frantsesak “nola esaten den” 

aztertzen ei du. Eskola Anglosaxoiarentzat hitzak informazio eroale soilak dira, subjektu sozialen asmoen 

adierazle argiak. Hurbilketa honen aldean, ordea, Eskola Frantsetsak diskurtsoen sorreran sakontzea 

bilatuko du eta horien dinamikan eragiten duten faktoreak aztertzea (Jausoro, 1997:29). 
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dagozkien diskurtsoen arteko harremana legoke; azkenik, talde nortasunari buruzko 

diskurtso ezberdinek testuinguru orokorrarekin luketen harremana litzateke begiratu 

beharrekoa. 

Hirugarren mailan kokaturiko identitate ezberdinei buruzko diskurtsoen 

harremanari erreparatuko dio bereziki Jausorok, non  identitate ezberdinei dagozkienen 

arteko harremanaren intergrazioa aztertzen duen.   

“Interdiskurtsoa” da maila hau jorratzeko darabilen kontzeptua. 

Interdiskurtsoaren ideiak diskurtso bat den bezalakoa izatea hura diskutitzen duen 

“beste” diskurtso bat den bezalakoa izateari zor zaiola  adierazten du eta, ondorioz, 

diskurtsoak ikuspegi dialogikotik aztertu behar direla. Hala, esan bezala, diskurtso baten 

“logika” ulertuko bada, haren ifrentzu edo muga edo ispiluarena egiten duten “beste” 

diskurtsoen “logikarekiko” lotura dinamikoa ere ulertu beharrean izango gara. Hori dela 

eta, interdiskurtsoaren interpretazioa ez da diskurtsoen azterketa indibidualaren 

batuketatik eratortzen, alderantziz baizik: interdiskurtsoa bera da diskurtso indibidualak 

ikertzeko bidea (Jausoro, 1997:85), osotasuna ulertu behar da lehenengo, zatiak 

interpretatuko badira. Hala, diskurtso jakin bat, diskurtsoa bera eta diskurtso horrek 

beste diskurtsoekiko izango duen harremana izango da beti, hala nola norbanako bat 

den, norbera eta norberaren ibilbidea,  asmoak eta inguruarekin ezartzen dituen 

harremanak. 

Interdiskurtsoaren kontzeptualizazioaren baitan, eta EAEko egoeraz ari delarik, 

azterbiderako giltzarri da Jausorok adierazten duen komunitate diskurtsiboen, 

komunitate linguistikoen eta komunitate afektiboen arteko harremanen nolakotasuna  

(1997:112). Hala, Jausorok bereizten ditu, lehenik, espainolez baino ez dakiten 

elebakarren eta euskaraz ere badakiten elebidunen komunitate linguistikoak; bigarrenik,  

hizkuntzarekiko sentimenduari dagokionez,  euskararen atxikipen komunitatea nahiz 

espainolaren atxikipen komunitateak, eskuarki euskal abertzaletasunaren eta 

nazionalismo espainolaren arteko tarte ideologikoak banatzen dituena; eta, hirugarrenik, 

komunitate diskurtsiboak,  hizkuntza baten gutxitze egoeraren legitimotasunarekiko 

eratzen diren diskurtsoen inguruan biltzen direnak. 

Komunitate izaera ezberdinei buruzko oharren ondoren, distiratsua da Jausorok 

buruturiko ikerketa enpirikoen emaitzen aurkezpena, eta, bere horretan, euskararen 
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ikerkuntza sozialerako marko edo mapa teoriko emankorra deskribatzen du. Euskara 

hizkuntza gutxitua izanik, gizarte mailan zor zaion tratuari dagokionez, Jausorok 

oinarrizko hiru komunitate diskurtsibo edo posizio sozio-ideologiko bereizten ditu 

EAEn
6
: Euskararen Aldeko diskurtsoa; euskararekiko Ezaxolazko diskurtsoa; eta 

Ukoaren diskurtsoa
7
. Era berean, Euskararen Aldeko diskurtsoaren baitan bi posizio 

bereizten ditu, aktiboa eta pasiboa; eta Ezaxolazko diskurtsoaren baitan, berriz, beste bi: 

irekia eta uzkurra.  Jausorok buruturiko deskribapenei erreparaturik, Ezaxolazko 

diskurtsoaren baitan posizio uzkur gisa izendatzen dena, muinean, Ukoaren diskurtsoa 

baino ez dela kontsidera daitekeenez gero, ohar edo zuzenketa kritiko honi jarraiki 

azalduko ditugu jarraian bakoitzaren ezaugarriak. 

Eskuarki eta salbuespenak salbuespen, Euskararen Aldeko diskurtsoarekin 

soziologia abertzalearen soslaiari erantzuten dion euskararen atxikipen komunitateak 

egiten du bat, zeina erdaldun elebakarrez eta euskaldun elebidunez osatua baitago. 

Aldiz, Ezaxolazkoaren  nahiz Ukoaren diskurtsoetako komunitateak ideologia 

espainiazale epel ala sutsuagoa
8
  dutenek osatzen dute, zeinak baitira ia erabat erdaldun 

elebakarrak eta espainieraren atxikipen komunitateko parte direnak. 

Ukoaren diskurtsoak –edota Ezaxolazko uzkurrarenak, esan bezala, berdintsu 

baita-, espainieraren eta euskararen arteko bereizketa eta legitimitatea estatu 

espainiarrak gorpuzten ei duen modernotasunaren eta euskal abertzaletasunak 

ordezkatzen duen atzerapenaren arteko oposizioaren argitan burutzen du (Jausoro, 

1997:226).  Ikuspegi ezaguna da: euskara eta espainiera ezin dira konparatu, bata 

hizkuntza modernoa delako eta bestea, berriz, folklorikoa: espainiera oraineko eta 

etorkizuneko hizkuntza da,  hiritarra eta unibertsala, publikoa eta goi kulturarekin lotua 

eta gainontzeko herriekin harremanetan jartzeko balio diguna; aitzitik, euskara 

iraganeko hizkuntza da, landa-guneetakoa eta partikularista. 

Diskurtso honentzat, euskara ondare estimagarri gisa tolera baliteke ere, 

                                                           
6
 Eztabaida talde bat ez beste denak EAEko biztanlez osaturik daude. Salbuespena Lesakako talde bat da, 

praktikan, Gipuzkoako hainbat eskualderen soziologiarekin berdindu litekeena, gure  ustez. 

7
 Jatorrizkoan: “Discurso de Afirmación del euskera”; “discurso de Indiferencia hacia el euskera”; 

“discurso de Negación” (Jausoro, 1997:200,201). 

8
 Bere buruari “ez abertzale” esan ohi diote. 
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gehienez ere haren erabilera eremu pribatura edo landa-guneetara mugatu behar 

litzateke. Izan ere, gizarte modernoan euskarari eremu publikoan funtzioak onartzea 

lekuz kanpo dago, atzerakoia delako, askatasun pertsonalaren aurka doalako, eta, 

gainera, ezinezkoa delako. 

Arrastoan, Ukoaren edo Ezaxolazko posizio uzkurraren diskurtsoarentzat 

euskara abertzaleen inposizioa da eta erabateko garrantzia ematen zaio euskara ez 

ikasteko eskubidea hura erabiltzeko eskubidearen gainetik dagoela azpimarratu eta 

aldarrikatzeari. Beraz, ikuspegi honen arabera, ez bakarrik daude EAEko erakunde 

publikoak euskararen erabilera bultzatzearen kontra, baizik eta euskararen erabilera 

bermatzearen kontra ere bai, izan ere, euskara ez ezagutzeko hautua babesten duen 

politika aldarrikatzen eta onesten dutelarik, euskaraz dakienari euskara gizartean 

normaltasunez erabili ahal izateko bermea kentzen baitiote. 

Ukoaren diskurtsotik eta posizio uzkurra delakotik aski urrun, Ezaxolazko 

diskurtsoaren komunitateko posizio irekia delakoa EAEra lan bila etorritako 

immigranteen artean aurkituko du Jausorok, bereziki guraso ikuspegitik ari direnen 

artean (Jausoro, 1997:219ss). Ez diote inolaz ere espainieraren balioari ukorik egiten, 

euren hizkuntza delako eta hura ez maitatzea autoerrespetu falta itzela litzatekeelako, 

eta, etorkizunean ere, espainolez egiten jarraitu nahi lukete. Bestalde, ordea, euskarari 

balio sinbolikoa nahiz instrumentala aitortzen diote: ikuspegi sinbolikoari dagokionez, 

eurek ez dira euskal herritar sentitzen, baina bai Euskadiko; bere seme-alabak, berriz, 

“euskaldun” nahi dituzte eta horretarako euskalduntzeari, hots, euskaraz jakiteari 

pisuzko arrazoi  deritzote. Ikuspegi instrumentaletik, berriz, euskaraz jakitea lan arloan 

aukerak zabaltzeko meritu gisa ulertzen dute eta, inplizituki bada ere, euskara ez jakitea 

diskriminazio faktore dela adieraztera ere ematen dute. 

Ezaxolazko posizio irekiaren barruan, bestalde, euskaraz ikasterako orduan 

euskaraz ikastea derrigorrezko izatea gaitzetsi eta euskara ikastea beharrezko bihurtzea 

onesten da
9
. Euskaraz jakiteak hautu pertsonala izan behar lukeela uste da. Hala, azken 

erabakia norbanakoak hartu beharko lukeelako premisatik, Gobernu Autonomoaren 

partetiko euskararen promozioa bai, baina hura legalki beharrezko egingo duen ezein 

disposizio inposiziotzat hartzen da, eta, ebazten da euskararen beharrezkotasuna gizarte 

                                                           
9
Jatorrizkoan “obligación vs necesidad” genuke. 
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mailako halako akordio inplizitu bat edo borondateak irabaztetik eratorriko dela. 

Baiezkoaren diskurtsoari dagokionez, euskara eta euskaltasuna batera ulertzen 

dira, euskara da euskal herritarren hizkuntza propioa. Gainontzean, Baiezko diskurtsoa 

darabiltenen artean, diskurtsoaren artikulazioa beste kasuetan baino konplexuagoa da, 

posizio aktibo eta pasibo bat ez ezik, posizio aktiboaren baitan hausturaren aldeko zatia 

eta eboluzioaren aldekoa bereizten baititu Jausorok. Hala, Jausorok hausturaren aldeko 

zatia ezker abertzalearen soziologiarekin lotzen du batez ere, eta abertzaletasun 

estatutarioa, berriz, posizio aktiboko zati eboluzionistarekin nahiz posizio pasiboarekin. 

Posizio aktiboko zati eboluzionistaren eta posizio pasiboaren arteko bereizketa, 

funtsean, euskarari gizarte mailan ikusten zaion tokiari dagokio (Jausoro,1997:210ss). 

Posizio pasiboan euskararen eta euskal nortasunaren arteko harremana landa-guneari eta 

tradizioari loturik azaltzen da eta nabarien  hizkuntzarekiko maitasuna eta 

hizkuntzarekiko motibazio afektibo eta sinbolikoa geratzen da. Zati eboluzionistaren 

diskurtsoan, berriz, giltza modernotasunean datza eta euskara tradizioaren eremutik 

gizarteko funtzio guztiak betetzeko helburuaz aritzera aldatzen da.   

Bi joera hauetan, beharrezkotasunaren  eta hizkuntzaren derrigortasunaren 

arteko kontrakotasunaren eskemak pisua daukala eta hura ebazteko baliabiderik ez dela 

ageri da eta, hartara, euskaraz ez ikasteko eskubidea euskara erabiltzeko eskubidearen 

gainetik jartzen duen diskurtsoaren aurrean ez dagoela erantzunik. Zati eboluzionistan, 

bereziki, inor “derrigortzea” gogorregi dela aipatzen da; euskararen kultur ondasun 

izaeran oinarrituriko “motibazioa”, berriz, gutxiegi. Hala, zati eboluzionistaren 

diskurtsoak normalizazioa “elebitasun orekatu” baten ideiarekin lotuko du, baina hori, 

Jausororen hitzetan esanda, hausturaren aldeko zatiaren diskurtsoak darabiltzan 

“ñabardura politikorik gabekoa” izango da. 

Azkenik, hausturaren aldeko zatiarena euskararen gaia maila politikora 

esplizituki eramaten duen diskurtsoa ei da, esan bezala, Jausorok (1997:204ss) ezker 

abertzaleko soziologiarekin identifikatu duena. Hausturaren aldeko zatia da euskaren 

maila sozial eta kolektiboaren eta norbanakoaren mailaren arteko lotura artikulatzen 

duen diskurtso bakarra.  Hala, euskara ez da inolaz ere hautu pertsonal hutsa izango,  

eskubide kolektiboa baizik,   eta, ondorioz,  maila sozialean eta euskararen aurrean 

ezaxola eta lotsagabe ageri direnenen aurrean, diskurtso honek hura bermatuko duen 
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hizkuntza politika bat eskatzen du, baita zentzunak agintzen duen eta ahal den neurrian 

haren ezagutza derrigorrezko egingo duten lege-araudien bidez ere. Hau da, neurrian, 

hausturaren aldeko zatian ere derrigortasunaren diskurtsoak erreparoak sortzen 

dituelako: ez leher edo zapan, baizik eta pedagogiaz,  baliabideak jarriz eta norbanakoen 

motibazioa sustatu behar da, izan sinbolikoa, izan instrumentala. 

Hausturaren aldeko diskurtsoan, bestalde, espainolaren etorkizunari buruzko 

kezkarik ez da, bi arrazoigatik, bereziki: batetik, euskara kontsideratzen delako euskal 

herritarren hizkuntza eta, ondorioz, kezka euskararen etorkizunari buruzkoa delako, eta, 

bestetik, espainolak daukan babesagatik eta hura ezagutzeak dakartzan abantailengatik,  

espainola –ingelesa eta beste hainbat hizkuntza erraldoi bezala-, galduko ez den 

segurantzia erabatekoa delako. 

Diskurtso mota hauen artean, Jausororen ustez, Ezaxolazkoa da EAEko 

gizartean hegemonikoa den diskurtsoa. “Errealitatearen diskurtsoa” izendatzen du, 

espainolaren eta euskararen arteko harremana lehenengoaren gizarteko transmisio eta 

kohesio hizkuntza izaeraren eta bestearen marjinalitatean oinarritzen den diskurtsoa 

delako. Errealitatearen diskurtsoa delakoa diskurtso trinkoa da, muinean espainolaren 

atxikipen komunitatea duena eta espainolaren posizio soziala babesteko baliabide ugari 

dituena (Jausoro, 1997:117). 

Euskararen atxikipen komunitateak sortzen duen Baiezkoaren diskurtsoari, 

berriz, “Desiraren diskurtsoa” ere esaten dio Jausorok, orainean ez baizik eta balizko 

etorkizun normalizatu baten esperantzak elikatzen dituelako. Trinkotasunik gabeko 

diskurtsoa da,  alde batetik, hura aldezten dutenen artean euskarari dagokion posizio 

sozialaren gaineko klarifikazio edo argitzerik ez dagoelako, eta, bestetik, atxikipen 

komunitate beraren baitan bi hizkuntza komunitate izateak  euskararen erabilera 

normalizatua eta, are, haren klarifikazio bera ere eragotzi eta zailtzen dituelako. Hala, 

euskararen atxikipen komunitateari komunitate diskurtsibo trinko batek beharrezko 

duen maila erakundetu eta arrazionala falta zaiola azpimarratzen du Jausorok  

(1997:117). 

Euskararekiko atxikipen komunitatearen diskurtso mailako trinkotasun ezari 

loturik, era berean, badira aipamen berezia merezi duten beste bi diskurtso ere, biak ere 

hezkuntza euskaraz jaso duten gazteen artean detektaturikoak. Horiek dira Erabileraren 
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diskurtsoa  eta Ezagutzaren diskurtsoa, zeinaren baitan, halaber, posizio pasibo bat eta 

posizio aktibo bat bereizten diren (Jausoro, 1997:300ss). 

Bi diskurtso horien interesa euskaraz dakien jendeak sorturikoak izatean datza. 

Euskara ez jakiteak faktore determinatzaile izateari uzten dio eta auzia erabileraren 

ardatzaren inguruan jartzen du. Alde horretatik, egokia da egungo egoera deskribatzeko 

zeinetan bere burua abertzaletzat jotzen dutenen artean, aski arrunta den euskaraz jakin 

arren, espainolez egitea. Erabileraren ardatzaren inguruan antolaturiko. Halaber, 

Erabileraren diskurtsoaren eta Ezagutzaren diskurtsoaren arteko bereizketak argi ere 

egin lezake  euskararen ezagutza aski hedaturik legokeen balizko etorkizun baten 

prekonfigurazio gisa. 

Beraz, Ezagutzaren diskurtsoaren muinean euskararen ezagutza dago eta ez 

erabilera: euskalduntasuna euskara ezagutzearekin dago lotuta, ez euskara 

erabiltzearekin. Oro har, euskara eskolatik jaso dutenak nagusi direnen artean 

sustraituko da. Halere, esan bezala, bi posizio bereziko dira: pasiboa eta aktiboa. Posizio 

pasiboa dutenek euskararekiko duten jarrera pragmatikoa izango da, instrumental hutsa: 

euskaraz egingo dute euskaraz egiten dietenekin eta, ohikoan, espainolez 

gainontzekoekin. Posizio aktiboa, aldiz, egin beharraren eta egin ezinaren arteko 

hausturak ezaugarritzen du. Gazteok euskarazko hezkuntza jaso dute eta badute 

euskaraz aritzeko oinarri ona eta gogoa; halere, euskaraz aritzeko gogo horri espainolez 

aritzeko inertziek, erraztasunek, abantailek
10

 hartzen diote gaina eta, azkenerako,  

euskaraz aritzea gainditu beharreko azterketa bihurtzen zaie, diskurtso mailan ere 

kudeatu eta legitimatu beharko den frustrazio iturri. 

Erabileraren diskurtsoa, berriz, euskara ezagutzea eta euskara erabiltzea 

berdintzen dituen diskurtsoa da. Beraz, diskurtso honen muinean euskal herritarrek 

euskaraz egin behar dutelako printzipioa dago. Euskara kaleko hizkuntza, transmisio 

hizkuntza deneko tokietako gazteen artean ageri da. Jausororen ikerketa enpirikoan 

Ondarroako gazteen artean identifikaturiko diskurtsoa dugu. Jausorok dioskunez, 

Ondarroako gazteon euskaraz aritzeko joera ezagun dute beste herri batzuetan eta 

erreakzio ezberdinak eragiten ditu: posizio pasiboa duten gazteen artean, harridura; 

                                                           
10

 Habitus-ak, azken batean. Sakonduko dugu aurrerago, hizkuntza habitus-ak hiztunak sakoneko aztura 

gisa barneratuta dituen hizkuntza-praktika inkonszienteak dira (Larrinaga, 2008:97). 
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posizio aktiboa dutenen artean, lotsa. 

Duela hogeita bost urte argitaratua izanik ere, Jausororen ekarpena hain da ona 

eta jakingarria,  hain da egungo egoera kontrastatzeko egokia, ezen euskararen 

biziberritzeaz arduratutako orori La práctica discursiva y el interdiscurso. Una 

propuesta metodológica para la investigación social del euskera lanaren irakurketa 

edota berrirakurketa beroki aholkatzea baino ez baitzaigu geratzen. 

Hau esanik, gure tesia-lan honetan azaleratzen diren bi puntu zehatzetan jarriko 

dugu arreta, gaur-gaurkoz hizkuntzaren normalizazioan duten garrantziagatik: bata, 

Ukazioaren edota Indiferentzia uzkurraren diskurtsoari euskararen normalizazioan 

eragiteko aitortzen zaion beto eskubide inplizitua da; bestea, berriz, ezagutzaren 

diskurtsoaren normalizazioak eta ondoriozko erabileraren diskurtsoaren legitimazio 

gabetzeari buruzko kezka. 

Marrazturiko diskurtso mapa honetan, apalki bada ere, Jausorok bere posizioa 

zein den adierazteari ukorik ez dio egiten.  Hala, bere iritziz, euskararen normalizazioak 

aurrera egingo badu “gainditu”  beharra dago euskal abertzaletasuna euskararekin eta 

nazionalismo espainola espainolarekin lotzen dituen  identifikazio hori  eta desiragarria 

da etorkizunean hizkuntza bakoitzaren atxikipen komunitate bakoitzak gaur egungoa ez 

bezalako soslai ideologikoa izatea (Jausoro, 1997:112). 

Tesi honetan aldeztuko dugun posizioa alderantzizkoa izango da:  

abertzaletasunaren eskutik etorriko dela euskararen erabileraren normalizazioa, hain 

zuzen. Hau da, euskararen erabileraren motorra euskal herritartasun sentimendua izango 

delako argudioaren alde egingo dugu. Izan ere, kasurik onenean, EAEko esparruan 

nazionalismo espainolaren inguruko soziologiak euskararen nolabaiteko ezagutza onartu 

duela esan baliteke ere, ez dugu uste errealista denik ezagutza horrek Jausorok 

deskribaturiko ezagutzaren diskurtsoko posizio pasiboa gainditu eta, oro har, 

erabilerarako jauzia eman lezakeenik. 

Kasurik txar eta errealistenean, berriz,  ez da ahaztu behar espainiar eta 

frantziar estatuek Euskal Herria asimilatzeko borondate politikoa dela euskararen 

gutxiagotze egoera ulertzeko ezinbesteko datua: hizkuntzaren gutxiagotze egoera eta 

euskal herriaren azpiraketa txanpon beraren bi aldeak dira estatuen agendan. Horregatik, 

esan bezala, estatuen aldetik datozen partetiko hizkuntza politikek euskararen 
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gutxiagotze egoerari bere horretan eusteko egiten duten ahalegina euskararen 

normalizazioari buruz pentsatzeko oinarrizko baldintza da: Nafarroan eta Iparraldean 

gardena da nazionalismo espainol eta frantsesak daramaten euskararekiko jazarpena. 

EAEn, berriz, eztabaidarako tarte gutxi uzten du Ukoaren diskurtsoak edota 

euskararekiko posizio uzkurra delakoak, bai joan diren hogeita hamar urte 

autonomikoetan euskararen normalizazioari ordainarazten ari zaizkion  hipotekak, bai 

oraindik orain daukan beto ahalmenak.   

Beraz, alde horretatik,  euskara abertzaletasunarekin eta espainola eta frantsesa 

nazionalismo espainol nahiz frantsesarekin lotzen dituen identifikazioa 

“gainditzea“ euskararen erabilera normalizatu nahi dutenen eskumenetik kanpo geratzen 

da, hain zuzen, euskararen gutxiagotzea edota desagertzea bilatzen dutenen jarreraren 

baitakoa delako.  Hala, euskararen eta abertzaletasunaren arteko identifikazioa urratzeak 

euskal herritartasuna espainolarekin nahiz frantsesarekin ere identifikatuko lukeen 

ideologiaren legitimazioa  ekar lezakeela ikusten dugu, ez ordea espainoltasuna eta 

frantsestasuna euskaraz bizitzeko gogoa. 

Guk defendatuko duguna, zera da: euskararen normalizazioa soziologia 

abertzalearen artean erabileraren diskurtsoa hegemoniko bihurtzetik eratorriko dela. Eta 

normalizazio horrek bi zutabe osagarri lituzkete: batetik, bere burua euskal herritartzat 

daukanak euskaraz egiteko erabakia hartzea eta hautu hori burutzeko baldintzak 

bermatuak izatea; bigarrenik, bere burua abertzaletzat ez daukatenen artean euskararen 

ezagutza bermatua izatea eta inork hari  euskaraz egiterakoan euskaraz erantzungo duen 

posizio pasibo “irekia” sustatzea.  

Horretarako,  halaber, arestian aipaturiko eta gaur-gaurkoz irtenbiderik bilatu 

ez zaien bi ataka dira ezinbestean gainditu beharrekoak: bata, euskararik ez jakiteko 

eskubidea legitimatzearekin batera euskararen erabilera bermatuko lukeen ezein 

legediaren aurka erabiltzen den diskurtsoaren beto ahalmena, espainola betebehar eta 

eskubide bihurtzen duena eta euskara, aldiz, hautu pertsonal gisa saltzen dituena; eta 

bestea, abertzaleen baitan hainbesteko indarra daukan espainolezko habitus-a eta hura  

babesten duten diskurtsoak eta praktikak. 

Honela bada, lan honetan ahaleginduko gara errekonozimendua, 
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asertibotasuna
11

 eta erabilpenarekiko ardura azpimarratuko dituen  diskurtso bat 

garatzen.  Hain zuzen ere, errekonozimendurik zintzoena erdaldun izanik eta espainolez 

bizitzeko jarraitzeko asmoa edukita ere, euskararen ezagutzarekiko interesa eta 

borondatea erakutsi duten guztiei zuzendua dago; asertibotasuna, berriz, herri batek 

bere hizkuntza erabiltzeko daukan printzipio eztabaidaezinean oinarriturik, euskararen 

erabileraren berme bakarra euskararen derrigorrezko ezagutza dela helarazteko eta 

horren aurrean euskaraz ez jakitea eskubide pertsonal bat ez, baizik eta gizarteko 

bizikidetzarekiko errespetu falta onartezina dela adierazteko; eta, hirugarrenik, haren 

erabilpenaren ardura, euskararen normalizazioa, azken batean, abertzaleen eskutan 

dagoela argitzeko, eta, alde horretatik, abertzaletasunaren soziologiak eta haren 

eskuetan dauden erakunde publiko zein pribatuak euskararen arnas gune izan behar 

luketela ezartzeko.    

Bestalde, ezagutzaren emendatze orokorrak hein batean euskararen erabileraren 

handitzea ekarriko duen iritzia ukatu gabe, aurrerantzean, gizarteko sektore 

ezberdinetako euskararen erabileraren emendatzea abertzaletasunaren baitako 

euskararen erabileraren normalizaziotik eratorriko dela azpimarratuko dugu, inondik 

etortzekotan. Eta lerroan, egun euskal soziolinguistikan nagusi den eta  hizkuntzari 

soilik lotzen zaion euskal komunitatearen ideiaren aldean, hizkuntzaren erabilera eta 

herritartasuna batera ulertzen dituen euskal herritarren ideia hobetsiko dugu. Izan ere, 

iruditzen baitzaigu estaturik gabeko herri baten egoeran egonda, lehenengoak subkultura 

adiera hurbilegi izan lezakeela. Bestalde, euskararen “despolitizazio” delako horren 

aurka egingo dugu, eztabaida bera ukatuz eztabaida errotik mozten duenez gero, denik 

eta  politika asimilatzaile maltzurrena bera delako. Aldiz, euskararen politizazioaren 

alde egiten dugu, zentzurik onenean hartuta,  hau da, ez konfrontaziotik, baizik eta 

norbere buruarekiko errespetutik eta asertibotasunetik abiatuta. 

 

Hautu metodologikoa 

Esana dugunez, hausnarketa  hau Diskurtsoaren Analisi Kritikoaren lerroan 

koka liteke. Honek esan nahi du diskurtsoa eta hegemonia, edota, beste era batera 

                                                           
11

 Asertibotasuna komunikatzeko era bat bestearekiko errespetuarekin batera eta bestearekiko 

menpekotasunik eza adierazten duena.  



34 
 

esanda, diskurtsoa, boterea eta kontrola uztartzen dituen premisa dagoela abiapuntuan. 

Diskurtsoa eta hegemoniari buruzko ideia honek botere-gune eta 

erakundeetatik irradiatu eta sozializatzen diren diskurtsoek populazioaren gogo eta 

pentsamoldea eta, ondorioz, jokamoldea baldintzatu eta, are, kontrolatzeko daukaten 

ahalmena du ardatz (Van Dijk, 2009).  Hala, Jausorok kaleko jende xehearen 

diskurtsoak aztertu dituen bezala, guk eremu akademiko eta politikoan aritzen direnak 

izango ditugu gogoeta-gai. 

Gogoeta honetarako, testu iruzkinen bidez, politikaren eremuan eta diziplina 

akademiko ezberdinetan oro har kulturaz eta hizkuntzaz, eta, partikularki, euskal 

kulturaz eta hizkuntzaz adierazi diren hainbat  ikuspunturen azterketa kritikoa eta 

birformulazioa baliatuko ditugu diskurtso propio bat aurkezteko orduan. 

“Ikerketa kultural” delako lerro orokorragoan erabiltzen den metodologiari 

loturik ere ulertu behar da lan hau, zeinaren zati edo garapen gisa kontsidera bailiteke 

DAKa. Ikerketa kulturalak modernitate goieneko giza zientzia edota humanitate gisa 

uler litezke. Izendapen hori 1964an Birminghamgo Unibertsitatean sorturiko Ikerketa 

Kulturaletarako Gune Garaikide delakotik dator. Ikerketa kulturalek Ingalaterran dute 

jatorria, hortaz. Orduz gero, halere, gizartearen azterketa modu honek hedapen bizkor 

eta indartsua ezagutu du munduan zehar, hala nola unibertso anglosaxoiko beste eremu 

batzuetan, Frantzian, Latinoamerikan edota Asiako hegoalde nahiz hego-ekialdean, 

tokian tokiko ezaugarri propioak garatuz. 

 Subalternoarena da ikerketa kulturaletan iparra adierazten duen nozioa. 

Antonio Gramscik ([1929-1933] 2013).  proposaturiko terminoa da, klase kontzientzia 

espliziturik izan gabe, azpiratuak eta esplotatuak diren talde mota ezberdinen 

deskribapen kolektibo bat egiteko. Ikerketa kulturaletan, oro har, botere hegemonikotik 

munduari ematen zaion zentzuaren baitan baztertuta dauden taldeei erreferentzia egiteko 

erabiltzen da. Azpiraketa eta bazterketa mota denak eta horiekiko bizipenak toki 

guztietan berberak ez direnez, munduan zehar talde subalternoaren atzean aurkituko 

diren problematikak ere ugariak izango dira. Hala, subalternitatea nozioaren inguruan, 

Ikerketa kulturaletan hainbat izango dira jorraturiko gaiak, dela langile klasea dela 

arraza dela generoa dela deskolonizazioak utzitako ondorenak. Euskal Herriari 

dagokionez, muga gaitezen esatera euskaraz idatzi diren lanetan subalternitatea 
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herritartasun edota hizkuntza klabean adierazi izan direla
12

. 

Ikerketa kulturalak definitzea ez da erraza, iker tresna hori ez zaiolako lotzen 

ez gai ez marko teoriko ez metodologiko zehatz bati. Ikerketa kulturalen historiari 

erreparatuz, errazagoa da aztergairi heltzerako orduan agerian uzten dituzten ezaugarri 

bateratzaileak aipatzea. Bost dira Ziauddin Sardarrek (2005:9) sintetikoki 

zerrendaturiko ezaugarriak: 

1.-Ikerketa kulturalen asmoa aztergaia kultur praktiken eta praktika hauek 

boterearekiko duten harremanaren baitan aztertzea da. Hala, helburu nagusia botere 

harremanak agertaraztea dute eta harreman hauek kultur praktiketan nola eragiten duten 

ikertzea. 

2.-Ikerketa kulturalak ez dira testuinguru sozial edota politikotik at ematen den 

kulturaren ikerketa hutsa. Kultura bere konplexutasun osoan nahi dute ulertu eta hura 

azaleratzen deneko testuinguru politikoaren eta sozialaren analisiari heltzen diote. 

3.- Ikerketa kulturaletan kulturak bi funtzio betetzen ditu: azterketa gaia da, 

baina, era berean, baita kritika eta ekintza politikoa kokatzen direneko gunea ere. Alde 

horretatik, ikerketa kulturalen asmoa intelektuala bezain praktikoa da. 

4.-Ikerketa kulturalak ezagutzaren banaketa agertarazi eta osatzen ahalegintzen 

dira. Izan ere, esan gabe doala kontsideratzen dute  behatuaren eta behatzailearen, 

ezagutuaren eta ezagutzailearen artean badela, izan,  interes eta nortasun komun bat. 
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 Ez hala erdaraz idatzitako lanak. Euskal eremuan aplikaturiko Ikerketa kulturalei buruz honela idatzi du 

Doktorego Tesian Larraitz Ariznabarretak (2013:32): “Euskal kulturari buruz ikuspegi metodologiko 

honetatik buruturiko ikerketa gehienak Nevadako (Reno) Unibertsitateko Basque Studies Program 

delakoak babesturik garatu dira eta, hein txikiagoan, Erresuma Batuko unibertsitate ezberdinetan 

irakaskuntzan eta ikerkuntzan ari diren pentsalari batzuen lan kritikoaren emaitza ere badira. […] Estatu 

Batuetan metodoaren aplikazioak ikerkuntza eta estudio kritiko kopuru dezentekoa eman du, gehienak ere 

ingelesez argitaratuak eta Euskal eremuko hainbat objekturi buruzkoak, hala nola artea, hiriaren 

zaharberritzea, literatura, bertsolaritza, etnografia, gastronomia, hedabideak edota bortxa. […] Euskaraz 

idatzi diren lanei dagokienez Leedseko Unibertsitateko Imanol Galfarsoro irakaslearen  Kultura eta 

identitate erbesteratuak (Nomadologia Subalternoak) da zalantzarik gabe euskal ikerketa kultural eta 

subalternoen ikuspuntutik saiakera kritikoa enfokatzeko era berri baten aitzindaria. […] Galfarsororen 

lanak […] aurkezten duen bertute eztabaida gaitza da ez duela inolako etorkortasunik adierazten beste lan 

batzuen izaera preskriptibo eta ustez apolitikoaren aurrean, salatzen duelarik bizio hau oso zabaldua 

dagoela gizarte zientzietan dabiltzan Euskal Herriko ikerlarien artean”. Jatorrizko pasartea 

ERANSKINETAN. Ikus: I.- ARIZNABARRETA, L. (2013:32). 
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5.-Ikerketa kulturalak gizarte modernoaren ebaluazio moral batekin 

konprometiturik daude eta errotiko ekintza politiko batekin ere bai. Ildo honetan, 

menpekotasun estrukturen mekanismoa ulertu eta aldatzeko asmoa dute nonahi, baina, 

batez ere, gizarte kapitalista industrialetan. 

Ikerketa kulturalen metodoen erdigunean zeinua dagoela esan liteke eta, hortaz, 

metodoa zeinuen eta zeinu horiekin eratzen diren testuen interpretazioan datzala. Jakina 

denez, kodigo batzuei erantzun ohi diete zeinuek eta biek batera testuak eratzen dituzte. 

Bestalde, testuok osotasunean ulertuko badira, testuingurua esaten dioguna izan beharko 

dugu kontuan, zeren eta, inon izatekotan,  testuinguru honen barruan ohartu ahal izango 

baikara testuek egiazki  adierazten dutenaz (Sardar, 2005:12). 

Testuek eta hauen adierazpenek, atzetik,  diskurtsoak izaten dituzte. Ikerketa 

kulturalen ulerpidean, diskurtsoak kulturalki edota sozialki sorturiko ideia taldeak dira 

eta maiz, zeharka, boterearen eta ezagutzaren egitura adieraziko dute. Diskurtsoaren 

analisiak, hortaz, diskurtsoa harreman historiko, kultural eta sozial zabalagoetan 

kokatuz gero,   aipaturiko boterearen eta ezagutzaren egitura hauek agerira ekar ditzake 

(Sardar, 2005:14). Bestalde, diskurtsoa botere harremanen mozorro delako ideiari 

diskurtsoaren indar performatiboaren premisa batzen bazaio,  diskurtsoaren egitura 

egituratzaile izaera nabarmentzen da, botere harremanek baldintzatua eta, era berean, 

botere harremanen baldintzatzailea dena. 

Ikerketa kulturalen beste ezaugarri bat diziplinartekotasuna da, arestian esan 

bezala, ez zaizkiolako lotzen ez gai jakin bati ez marko teoriko ez metodologia zehatz 

bati. Hori dela eta, bada “antidiziplinatzat”   hartu dituztenak  ere. Gure tesi-lana 

pentsatzeko eta idazteko diziplina akademiko ugaritan egin ditugu sartu-irtenak:  

historian, filosofian, soziologian, antropologian, zientzia kognitiboetan, psikologia 

sozialean, hizkuntzalaritzan, soziolinguistikan, zientzia politikoetan, literaturan, 

kazetaritzan edota Ikerketa kulturaletan bertan, eta zientzi esparru horiei dagozkien 

testuekin egin dugu lan. 

Hainbeste diziplina zeharkatzea ez zaio inolaz ere zor diziplina hauek bere 

horretan eman dezaketenarekiko  gutxiespen sentimendu bati. Aitzitik, testu hauen 

guztien azterketan espezializazioaren emaitzekiko miresmena izan da nagusi. Diziplina 

ezberdinetatik, nork bere hizkuntza eta marko teoriko propioetatik, gai beraren inguruan 
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oinarrizko erantzun antzekoak eman direla iruditu izan zaigu maiz. Beste batzuetan, 

diziplina bakoitzak berezko duen ikerketa esparruak erantzunak muga zitzakeela 

pentsatu dugu. Hartara, erabili dugun asmoa diziplina ezberdinen oinarri-oinarrizko 

ideien eta joeren artean elkarrizketa koherente bat antolatu eta bideratzea izan da. 

Diziplinen oinarrizko usteak behar bezala ulertu ez eta zorroztasun eta doitasun falta 

onartezinean erortzea da arrisku eta beldurrik beltzena; anbizioa, berriz, garatuko den 

tesiari egingo zaion kritika pizgarria eta emankorra izatea. 

 

Terminologiari buruzko zenbait ohar 

Doktorego-tesi honetako idazkera diziplina akademiko ezberdinetako literatura 

eta terminologia espezifikoa testu bakarrean birformulatu beharrari zor zaio. Diziplina 

ezberdinen arteko elkarrizketa ahalik eta gardentasunik handienez bideratu eta 

argudioaren hariari euste aldera,  ñabardurak  egiteko eta berezitasunak nabarmentzeko  

beharrezko den idazkera espezializatuaren ordez  adostasunak bilatu eta irakurleari 

ñabarduratarako tartea utziko diona erabiltzea iruditu zaigu egokiena. Hala, betiere 

orokorkerian erortzea saihestuz, hizkera formala baina nasaia bilatu dugu. Hau esanik, 

aurrera egingo bada, badira lehenbailehen zehaztea komeni den zenbait termino, 

kontzeptualizazio aski pertsonala dutenak; hain zuzen, herritartasunari dagozkionak dira 

terminook. 

Tesi-lan honetan “Euskal Herria” hitza Axularrez gero zehazki aipaturik 

dauzkagun zazpi probintziek hartzen duten lurraldeari erreferentzia egiteko erabiliko 

da. 

Bestalde, “euskal herritar” eta “euskal hiritar” terminoen arteko bereizketa 

zorrotza burutuko dugu
13

.  Tesi-lan honetan  euskal hiritarrak Euskal Herriko lurraldean 

bizimodua egiten duten lagunak (hiritarrak) izango dira, euren hizkuntza, jatorria zein 

herri sentimendu edo kontzientzia nazionala zeinahi delarik ere. 

                                                           
13

Berriako estilo liburuak burutzen ez duen bereizketa da. Ikus “herritar“, “hiritar“ sarrerak in 

http://www.berria.info/estiloliburua/hiztegia/H#3177 

http://www.berria.info/estiloliburua/hiztegia/H#3177
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Euskal herritarrak
14

, berriz, euren herri sentimendu edo kontzientzia 

nazionalagatik  bereziki “espainol” eta “frantsesengandik” bereizten direnak ditugu. 

Hau da,  euskal herritarra bere burua euskal herritartzat –ez espainol ez frantsestzat- 

jotzen duena soilik izango da, jatorria, ohiturak, hizkuntza zeinahi dituelarik ere. 

Espainolak eta frantsesak, berriz, bere burua espainol edo frantsestzat daukatenak 

izango dira, jatorria, ohiturak, hizkuntza zeinahi dituelarik ere. 

Tesi-lan honetan espainolez erabili ohi den “vasco-español”  delako 

izendapenari ez zaio tokirik egingo, horren erabilerak ekarpenik batere egiten ez duela 

iritzita. Zalantzarik gabe, Euskal Herrian bada makina bat lagun  hein batean edo 

bestean bere nortasunaren baitan euskaltasuna/vascotasuna eta espainoltasuna aitortzen 

dituena. Baina bi tasun hauek uztartzeko moduak ia aurkakoak izan litezke. Hala, alde 

batetik, tesi-lan honetan “espainol” izendatuko ditugu vascotasuna espainol izateko 

modu bat gehiago dela pentsatzen dutenak, hau da, euskaltasuna/vascotasuna 

espainoltasunari subordinaturik dagoela uste dutenak. Eta, bestetik, euskal herritar 

esango diegu, sendiaren jatorriagatik edo elebakartasunagatik, adibidez, euskal herritar 

ez ezik hein batean espainol ere badirela baieztatzen badute ere, euskaltasuna 

espainoltasunari subordinaturik dagoela ez, baizik eta, izatekotan, alderantziz dela uste 

dutenak. 

Ildoan, “abertzale” izendatuko ditugu bere burua “euskaldun” edo euskal 

herritartzat dutenak; “nazionalista”, berriz, bere burua espainol edota frantsestzat 

dutenak. 

Gainontzean, arrazoi performatiboengatik, tesi-lan honetan euskalduna 

euskaraz egiten duena izango da; erdalduna, berriz, erdaraz egiten duena, euskaraz 

jakinik, euskaraz egiteko aukera izanda, erdaraz egin ohi duena barne. Erdarez aritzeko, 

azkenik, “gaztelera” delako eufemismoaren ordez, “espainola” terminoa erabiltzea 

askozaz ere doiagoa iruditu zaigu. 
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 Euskal herritarren baliokide erabiliko dugu  “euskaldun” terminoa, kakotx artean aurkeztua. 

Euskalduna esango diogu euskaraz egiten duenari; “euskalduna” –komatxo artean-  ez espainol ez 

frantses sentitzen ez den euskal hiritarrari.  
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3.-LANAREN EGITURA 

Adierazi dugunez, euskal kulturaren eta hizkuntzen arteko harremanari 

buruzko galdera dela eta, darabilgun lan hipotesia da, alde batetik, galderaren beraren 

formulazioa baldintzatzen duten faktoreak aztertu behar direla eta, bestetik, kontuan 

izan behar dugula galderari emango zaizkion erantzunek inguruaren bilakaeran eragingo 

dutela. Bada, lan hau  hipotesi nagusi honen azpitik leudekeen bigarren mailako beste 

lau hipotesiri jarraiki egituratu da. Euskal kulturaren eta hizkuntzaren arteko 

harremanaren matazari heltzerako orduan, derrigorrez askatu beharreko korapilo 

ugarietako  lau dira hipotesiok. 

Lehenengo hipotesiak aurreratzen du kultur teoriak, funtsean, gizabere, herri 

eta gizarte kontzeptuen bereizketaren arabera antola litezkeela. Gure lanerako 

premiazko ez denez, gizaberearen mailan sartu gabe, atal honetan kulturari buruzko 

teoria ezberdinak antolatzen dituen marko orokor bat osatu dugu, herri eta gizarte 

klabeen zeinupean. Kultura nozioaren esanahien ugaritasuna menderatzea du helburu. 

Bestetik, oro har, baina bereziki Euskal Herri bezalako estaturik gabeko 

herrietan kulturaz aritzerakoan klabe bat ala bestea erabiltzeak -edota erabiltzeari uko 

egiteak- zein ondorio izan lezakeen iruzkindu dugu. Jausorok berak ere bere lanean 

badakar herri eta gizarte kontzeptuen arteko bereizketari buruzko gogoeta. Bere kasuan, 

“komunitate” eta “gizarte” terminoak darabiltza. Ferdinand Tönniesek Gemeinschaft eta 

Gesellschaft kontzeptuak landu zituenez geroztik  datorren soziologiaren tradizioan 

elkarri oposaturik (paradigmatikoki) aurkeztu izan badira ere, Jausorok  (1997: 108), 

gure ustez egokiro, elkarren osagarri  (sintagmatikoki) ulertzearen alde egiten du. Gure 

kasuan, ordea, “komunitate” terminoa baino nahiago izan dugu “herri” terminoa erabili, 

komunitate delakoak  ezkutuan uzten duen adierazgarritasun politikoa agerira ekartzen 

duelako. 

Bigarren ataleko hipotesiak adierazten du hizkuntzak euskal identitatea 

konfiguratzerako orduan zein toki duen galdetzea bezain garrantzitsua dela identitateari 

buruzko diskurtsoek euskal hizkuntzaren ezagutza eta erabileran zein toki betetzen 

duten galdetzea.  Arrastoan, euskal identitatea definitzeko erak hizkuntzaren ezagutzan 

eta erabileran modu batean ala bestean nola eragiten duen hausnartu behar dela 

defendatuko dugu. 
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 Bigarren atal honetan identitateari buruzko diskurtsoen eta hizkuntza bezalako 

kultur gaien arteko harremanaz egiten da gogoeta. Eta euskal identitate delakoaren 

funtsaren aldakortasunari buruzko modaren aurka azpimarratuko dugu geurea ez dela 

edozein euskal identitate/euskal kultura/cultura vasca iraunarazi edo gordetzeari 

buruzko kezka, baizik eta euskal hizkuntzaren normalizazioari buruzkoa. Beste era 

batera esanda, nabarmenaraziko dugu euskaldunontzat erantzun beharreko lehenengo 

galdera ez dela “euskal identitatea zertan datza?” baizik eta “zer izan behar du euskal 

identitateak euskara  normalizatzeko?”.    

Hala, hirugarren atala euskal kulturaren eta cultura vasca/culture basqueren 

arteko bereizketa burutuz irekiko dugu: Euskal kultura eta cultura vasca ez dira gauza 

bera. Euskal kultura integrazioaren emaitza da; cultura vasca/culture basque, 

asimilazioena. Euskal kultura euskaraz egiten den bizitzara integraturiko moldeen 

emaitza da; cultura vasca eta culture basque, berriz, euskaraz egiten dena izatetik hala 

espainolez nola frantsesez egitera aldaturiko bizimoduak dira, alegia, euskal kulturaren 

gain buruturiko asimilazio prozesu espainiar zein frantses baten emaitzak partikularrak. 

Ildo honetan, tesi lan honetan defendatuko da “¿qué es cultura vasca?” eta “zer da 

euskal kultura?” galderak bi enuntziatu ezberdin direla, azpiraturiko herrien kultur 

egoera hautsia ederki asko islatzen dutenak. Eta bi galdera ezberdin direnez, bi erantzun 

ezberdin behar dituztela defendatuko da, alegia, ezin zaiela erantzun bera eman. 

Bestalde, cultura vasca euskal kultura izan ez arren, euskal kulturarekin lotuta 

dago: identitateari buruzko diskurtso bat denez, euskal kulturari arnasa eman ala kendu 

egin diezaioke.  Hala, cultura vasca delakoaren izaera dual edo bikoitzaz arituko gara 

eta hipotetizatuko dugu, adierazi bezala, “cultura vasca” delako diskurtsoa, zein 

erabilera ematen zaion, integraziorako zein asimilaziorako tresna izan litekeela. Hau da,  

onartuko  dugu cultura vasca delakoaren inguruko diskurtsoa beharrezko dela 

erdaldunak euskararen ezagutzara hurbilarazteko, beharrezko dela tresna integraitzaile 

gisa,  baina ohartaraziko dugu, halaber, diskurtso berak euskaldunak erdalduntasunean 

asimilatzeko ere balio duela eta erabiltzen dela. Hain zuzen, bikoiztasun honen gaineko 

hausnarketa kritikorako iruzkinduko da Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko aholkulari 

izandako Ramon Zallo irakaslearen testu bat, zeinetan euskaltasunaren eta euskararen 

arteko harremana erlatibizatu eta  vasquismoa delakoa aldezten den. 

Laugarren atalean, Hego Euskal Herriko liburu produkzioaren azterketa 
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kuantitatibo bat eskainiko da orain arte burutu ez den euskal/espainol ardatzak 

ezarritako bereizketaren argitan, bestela ere interpretazio mugatua duten datuek bere 

horretan izan dezaketen interesaz gain, pentsatzen dugulako kultur produkzioaren 

aurkezpena era batean ala bestean egiteak berak diskurtso jakin bat inplikatzen duela, 

eta, beraz, indar performatiboa duela. Dialogikaren eta interdiskutsoaren arrastoan, 

kontuan izan behar da Euskal Herrikoa ez dela euskararen gutxitzearen historia soilik, 

baizik eta erdaren  -espainolaren eta frantsesaren-  hedapenaren historia. Hala, bataren 

egoeraren diagnosia ezin da besteena aintzakotzat hartu gabe egin, elkarri zentzua 

ematen diotelako. 

Ondorio orokorren atalaren eta erabilitako liburuen zerrenda bibliografikoaren 

ondoren, lana eranskin batek itxiko du. Bertan, tesi-lan honetarako euskara aldatu 

ditugun pasarteek oinarri izan dituzten erdarazko testuak emango dira. Erromatar 

zenbakien bidez zerrendatu ditugu, tesian zehar agertuz joan direneko hurrenkeraren 

arabera. Kasu honetan, autorearen izena, erreferentzia bibliografikoan dagokion urtea 

eta pasartea kokatzen deneko orrialdeak ematera mugatu gara
15

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Esate baterako: I.- ARIZNABARRETA, (2013:32): […] 
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I.-KULTURA, HERRIAK, GIZARTEA 

 

 “Aztergaiaren lehen mugaketa horrek aztergaiaren ondorengo lan eta gogoeta guztiak 

baldintzatzen ditu”  

( Ane Larrinaga, 2007:51) 

 

“Gizartearen izena boteredunen mauka 

herriaren izenean beste batzuek zaunka 

hemen hitz bakoitzak bere esanahia badauka 

zeinek jarri du herria gizartearen aurka?” 

(Aitor eta Jon Sarasua) 

 

 

Claude Lévi-Strauss antropologo ospetsuaren hitzak dira hauek (in Risager, 

2006:5): 

Maiz eman izan du eztabaida berberaren harian, oharkabean, 

maila batetik bestera irristatu izan garela… Hasiera batean, interesa 

hizkuntza baten eta ongi definituriko kultura baten arteko harremana 

izan da […]. Beste maila batean ere eztabaidatu izan dugu, non 

galdera jada ez baita izan hizkuntza baten eta kultura baten arteko 

harremanari buruzkoa baizik eta, oro har,  hizkuntzaren eta kulturaren 

artekoa.
16

  

 

 Hizkuntza eta kulturaren arteko harremanaz aritzerakoan egiten den 

oinarrizko akats bat hitz biok biltzen dituzten adiera ezberdinak nahastean datza. Izan 

ere,  planteatzen diren eztabaidak maila ezberdinekoak dira galdetzean ea hizkuntzarik 

gabeko giza pentsamendurik posible ote den edota  hizkuntza propiorik gabeko herririk 

existitzen ote den.   Lehenengoari erantzun jakin bat emateak ez  dakar bigarrenari 

erantzun bera emateko obligazioa; eta alderantziz. 

                                                           
16

 Ikus: II.- RISAGER, K. (2006:5) 
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Hizkuntza hitza modu bat baino gehiagotan uler liteke, gauza bat baino gehiago 

da: gizakiari berezko zaion adierazteko modua aipatzeko erabil liteke. Baina hizkuntza 

bat arau eta sinboloen sistema bat ere bada, gramatika bat; eta, giza talde bat ere bai; eta 

ekintza bat. 

Kultura hitzari dagokionez, berriz, hizkuntza baino bihurriagoa dela esan behar 

da.  Izan ere,   kultura ez da pentsatzen laguntzen duen hitz bat
17

. Balio heuristiko 

eskasa du, estilo zientifikoaren arauen aurka, esanahi eta definizio ezberdinez saturatua 

dagoelako. Azalez lodi, mamiz eskas, zehaztasuna baino, orokorkeria eta aurreiritziak 

eskaintzen dituela aurpegira lekioke, beharbada. Alde horretatik, harrigarria da 

zenbaterainoko erabilera ematen zaion. Kontua da, ordea, nahiz eta kultura hitzak 

pentsatzen lagundu ez, erabili beste aukerarik ez daukala, indar performatibo handia 

daukalako, saihestezina kasik, eta, honezkero, eztabaida ugariren erdigunea izatea lortu  

duelako. Beraz, kultura hitzaren bidez zer adierazten den jardutean baino,  hura  nola 

erabili pentsatzean datza auzia. 

Ezaguna da Kroeber eta Kluckhohn antropologoek buruturiko kulturaren 250 

definizio desberdinetatik gorako bilduma, eta horiek denak nolabait bateratu nahian, 

sinbolo hitzaren inguruan egin zuten sailkapena (in Agirrebaltzategi, 1978:61). Dena 

den,   argigarriagoa iruditzen zaigu nabarmentzea kultura hitza, maizenik, definitu 

beharreko kontzeptu bat adina edo gehiago, beste nozio edo ideia arrunt eta aski mugatu 

batzuen sinonimo  panpalago bat besterik ez dela.  

Kulturak, gehienetan, “talde bereizgarritasun” esan nahi du, bere horretan, edo 

bestela “herri“ izendatzen dugun hori: ez gehiago ez gutxiago; beste batzuetan, 

“pentsamendu“ edo “espiritu“, “ohitura“, “folklore“, “erakunde“ edo “bizimodu”, 

besterik gabe. “Herri espiritu” edo “giza talde baten bizimodu“ bezalako konbinazioak 

eta beste gehiago ere ordezka ditzake. Halaber, kultura hitza hezkuntza, heziera edo 

jakintza nahiz aisialdia betetzeko kontsumo produktuak, literatura adibidez, izendatzeko 

modu orokorra ere izan liteke. Eta, azken aldi honetan, bereziki, kultura hizpide hartzea 

nortasuna edo identitatea aipatzeko modua ere izaten da.  Laburbidez, esan dezagun 

                                                           
17 

Zygmunt Baumanekin  (2002) ez gatoz bat, hortaz. Hain zuzen, kultura hitzaren esanahi saturazioa eta 

anbibalentzia  bertutetzat dauzka Baumanek.  Bere arrazoibidea jarraitu eta onartzeko zailtasunik ez dugu; 

halere, lan honetan, argitasunaren eta zehaztasunaren amorez, kultura hitza ahalik eta gutxien –ez 

horregatik, halabeharrez, gutxitan- erabiliko dugu. 
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kultura hitzaren baliokideak bilatzea ez dela ariketa zaila eta baliokideok zehatzagoak 

eta inekibokoagoak izan ohi direla. 

Kultura hitzak berekin aurkezten duen esanahi eta erabilera ugaritasuna dela-

eta, adierak hauek denak antolatzeko ahalegina ohikoa da gai honi heldu izan dioten 

lagunen artean. Hemen sei posibilitate edo adibide aurkezteko ditugu, baliotsuak gure 

ustez, hein batean antzekoak izan arren, esanguratsuki ezberdinak ere badirelako. Gero, 

geure antolaketaren arabera moldaturiko azalpenari helduko diogu, ez aipaturikoak 

txarrak iruditu zaizkigulako, baizik eta gure ikuspuntua azaltzeko komeni zaiguna beste 

abiapuntu bat delako.  Gogoeta gai izango dugun materiala, praktikoki, sei adibideotan 

erabilitako bera izango da, soilik beste era batean antolatuko dugula. 

Kulturaren esanahien antolaketa propioak berebiziko garrantzia du, kulturari 

buruz hitz egiteko markoa edo diskurtsoa ezartzen duelako. George Lakoff hizkuntzalari 

eta politologoak
18

 framing-az edota “markoan sartzeaz” teorizatu du (2013). Funtsean 

atalaurrean diskurtsoari buruz aurkeztua dena azaltzen du Lakoffek, hizkuntzalaritzan 

eta zientzia kognitiboetan oinarri hartuta. Frames edota markoak  errealitatea ulertzeko 

eta, zenbaitetan, errealitatea sortzeko baliatzen ditu gizakiak. Marko hauek maila 

guztietan funtzionatzen dute, hala gizarteko erakundeen antolakuntza mailan nola hitz 

jakinen inguruan. Hala, esate baterako, ospitaleek badituzte hierarkia, harreman eta 

jokabide jakinak ezartzen dituen barne logikadun markoak, baina, era berean, hitzek 

berek ere, esaterako, “askatasuna”, “inposaketa” edota guk orain erabiliko ditugun 

“kultura”, “herri” eta “gizarte”  bezalako hitzek ere bai. 

Lakoffek dioenez, markoek  gure harremanak baldintzatzen dituzte, egituratzen 

dituzte gure ideiak eta kontzeptuak, egokitzen dute gure arrazoitzeko modua eta, are, 

gure hautematean eta jokabidean ere eragiten dute. Alde horretatik eta, eremu politikoari 

dagokionez, gerta liteke eta gertatzen da, marko jakinak asumitzeak arerioaren ideiak 

asumitu eta horien propaganda egitera eramaten duela maiz
19

. Hitz bitan,  beraz, esan 

daiteke markoek gure zentzuna edota sen ona definitzen dutela. Termino baten ala 

bestearen aldeko hautua egiteak, hortaz, markoak aukeratzea ere esan nahi du, hitz 

                                                           
18

 Hirugarren atalean ikusiko dugu “markoaren” ideia filosofian,  esate baterako Michel Foucaultekin, eta 

psikologia sozialaren eremuan Serge Moscovicirekin ere errepikatuko dela.  

19
 Susmoa dugu hauxe bera dela Euskal kultura eta nortasuna XXI. mendearen hasieran lanaren egileek 

gertatu zaiena.   
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jakinak ez erabiltzeak hitz horiekin batera datozen markoak baztertzea esan nahi duen 

bezalaxe. 

Markoen ideia hau gogoan, hortaz, kulturaren esanahiak eta erabilerak 

sailkatuko dituguneko kategoriak edo haren dimentsioak hirutan banatuko ditugu: 

gizaberea, herria eta gizartea. Bereizketa honen bidez azpimarratu nahi dugu kultura 

nozioaren erabileran hiru kontzeptu hauen inguruan definitzen diren marko edo 

zentzunak agintzen duela. Espeziari dagokion dimentsio oinarrizkoa delako aipatu behar 

da: naturari kontrajarri ohi zaion kulturaren ulermenari egiten dio erreferentzia  eta 

kulturari buruzko beste eztabaida guztiez aparteko dimentsioa du. Alderdi hau 

antropologia fisikoak eta zientzia kognitiboek landu ohi dute, batik bat. Nolanahi den 

ere, hizpide izango dugun gaiarekin zerikusi zuzenik ez duenez, ukitu baino ez dugu 

egingo. 

Herri eta gizarte dimentsioak, berriz, Euskal Herriari eta euskal kulturari buruz 

aritzeko hurbilketa egokienak horiek direla uste dudalako hautatu ditugu. Bi hurbilketa 

edo ikuspuntu hauek bata bestea osatzen dute, batak hartzen ez duena besteak jasotzen 

duelako. “Bilbo ez da Orozkon kabitzen, baina Orozko ez da Bilbon aurkitzen” dioen 

esaera bat bada
20

; analogiaz, hain zuzen, “gizartea/hiria ez da herrian kabitzen, baina 

herria ez da gizartean aurkitzen” esan dezakegu. Ezinbestekoa dela pentsatzen dugu, oro 

har, estatu propiorik gabeko herriei buruz aritzeko.   

Planteatzen duguna
21

 da, Euskal Herria esaten diogun lurraldeko populazioari 

erakarmen indarra eginez, eskuarki hiru herri edo kontzientzia nazionalen grabitate 

indar aurkitzen direla: Bidasoaz mendebaldera, espainolak eta euskal herritarrak bizi 

gara, tokiaren arabera, proportzio ezberdinetan nahastuta; ekialdera, berriz, euskal 

herritarrak eta frantsesak. Hala, gizartea, zentzu nasaian, administrazio politiko baten 

esparruko hiritargoaren harreman sare gisa ulertzen badugu, nondik begiratzen den,  

euskal herritarren populazioa, gutxienez, bi gizartetan banatua dagoela esan liteke. 

Horietako bat espainiar estatuan dago, espainolekin bizi da, eta Madrili begira eta 

                                                           
20

 Joseba Sarrionandiaren Hitzen ondoeza (1997) liburuan aurkitu dugu esaera hau. 704. sarrera. 

21
 Ezberdintasunak ezberdintasun, 2004ko Euskal Autonomia Erkidegoko Estatuturako proiektuan, hau 

da,  Ibarretxe Lehendakariaren  plan ospetsuan,  batetik “hiritartasuna” eta, bestetik, “nazionalitate” 

espainola eta “euskalduna” aipatzen direlarik, zentzu bertsuan doazen gogoetak adierazten dira, hizkera 

juridikoan. Ikus, xehetasunetarako: EUSKO LEGEBILTZARRA (2002).  
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Madrilen begiradapean garatzen da eta bestea, berriz, frantses estatuaren zati da eta 

Parisi begira eta Parisen zaintzapean bizi da. 

Arestikoa ezeztatu gabe, beste ikuspuntu edo maila batetik begiratuz gero, 

bestalde, Nafarroako Foru Erkidegoa deituriko gizartean bi herri – euskal herritarrena 

eta espainiarrena-, elkarrekin bizi direla eta harremanean daudela ere argudia dezakegu, 

adibidez. Euskal gizartea edo gizarteak eta Euskal Herria esaten zaion populazioa nahiz 

lurraldea, iraganean zer izan ziren edota etorkizunean zer izango diren ez dakit, baina, 

gaur gaurkoz, gure ustez, bi ideia ezberdin dira, biak ere derrigorrez aintzat hartu 

beharrekoak, baina baita bereizi beharrekoak ere. 

Estaturik gabeko herrien kasua aztertzeko baliagarria izateaz gain, oro har, 

kulturaren esanahi gehientsuenek “herri” eta “gizarte” leiarren banaketa nahiko ongi 

onartzen dutelakoan gaude. Horiek horrela, beraz, bi klabeon zeinupean jorratuko 

ditugu kultura nozioaren erabilera ezberdinak, horretarako, gehienbat, antropologia, 

soziologia, filosofia eta historiako bibliografia erabiliz. 

Horiek horrela, kultura nozioa antolatzeko zenbait aukera aurkeztu ondoren, 

herria eta kulturari buruzko eta gizartea eta kulturari buruzko azpi-atalek bost azpiatal 

edo testu izango dituzte. Testu horietan kulturari eta hizkuntzari buruzko zenbait ideia, 

teoria eta ikerketa ildo kokatzen ahaleginduko gara. Sakontasun asmoz baino 

orientaziozkoz arituko gara eta azken helburua datozen ataletan landuko ditugun 

ideientzako testuinguru bat osatzea izango da.  Atal honetan, bigarren eta hirugarren 

mailako iturriak izango dira nagusi. Aipatuko ditugun kontuak eta eztabaidak zeharo 

oinarrizkoak dira, baina, azterturiko literaturaren argitan, pertinenteak eta zentzuzkoak 

ere izan nahi dute, ikusi ahal izan dugunez, hainbat oinarrizko puntutan ere adituen 

artean iritzi kontrajarriak ez ezik, zenbait kasutan, gure ustez oinarri ahulekoak ere ageri 

direlako. 

Bestalde, atala itxiko duten azken gogoeta eta ondorioei heldu aitzin 

hizkuntzaren inguruan herriaren eta gizartearen kontzeptuak uztartu eta Euskal Herriko 

egungo egoerari begiratzen dion azpiatal espezifiko bat landuko da. Klarifikazio 
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ideologikoa jorratuko du atal honek
22

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22

 Herria eta gizartea terminoen artean, aberria da aipatu gabe utzi duguna. Muga gaitezen esatera bat 

egiten dugula Bernardo Atxagaren hurbilketarekin (2011): “Hemendik aurrera ere eguneroko bizitza 

izango da gure aberria”.  
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1.-KULTURAREN ESANAHIAK ANTOLATZEKO SEI MODU 

 

1.1.-Zygmunt Bauman 

Kultura termino paradoxikoa da Z. Bauman (2002) soziologoaren iritziz. Aldi 

berean kontrakoak diruditen kontzeptuak adierazten ditu: hala tradizioa eta araua nola 

sormena eta haustura, hala askatasuna nola lotura, hala denboran irauten duena nola 

denboran zehar eraldatzen dena. Berez, anbibalentzia honek terminoa ezein asmo 

zientifikotarako baliogabetu egingo luke. Alabaina, balioetsi egiten du Baumanek 

kulturaren ideiak bere baitan daraman anbibalentzia, hain zuzen ere, uste baitu kondizio 

historikoaren anbiguotasuna zintzokien islatzeko modua ezaugarri honexek eskaintzen 

duela. Guztiarekin ere, kulturari buruz aritu nahi bada, derrigorrezko deritzo, hasteko, 

nozioa bereganatu duten hiru unibertso diskurtsibo identifikatu eta kontuan hartzeari. 

Hauek dira Culture as a praxis liburuan Zygmunt Baumanek bereizten dituen hiru uler 

bideak: 

Kultura kontzeptu hierarkiko gisa 

“Kulturadunen” eta “kulturbakoen” arteko diferentzia hierarkikoa ezartzen 

duen ulerkera da, prezientifikoa eta Mendebaldeko pentsamoldean arrunt zabaldua. 

Kultura ondasun gisa ikus liteke, eskuratutakoa ala jarauntsitakoa, izan dezakezun 

zerbait  ala ez. Prozesu edo lanketa gisa ere planteatzen da. Alde horretatik begiratuta, 

hezkuntzarekin lotzen da. Kontzeptu hierarkikoak, funtsean, kultura singularrean 

ulertzen du, ez pluralean: kultura bakarra da, aldatzen dena kultura horren kalitatea da, 

basatiagoa ala landuagoa den, okerragoa ala hobea den, prozesuaren hastapenetan  ala 

honez gero egoera idealaren gailurra jota dagoen. 

 

Kultura kontzeptu bereizgarri gisa 

Gizarte zientzien eremuan erroturiko ulertzea da. Bigarren ulertze honetan 

kultura hitza giza komunitateen artean itxura batean ageri ohi diren ezberdintasunei 

buruz aritzeko erabiltzen da. Giza komunitateen artean aurki daitezkeen antzekotasunei 

eta unibertsalei baino gehiago ezberdintasunei eta partikulartasunei erreparatzen 

zaienez, kultura pluralean ulertzen da. “Kultura bakar bat” baino, “kulturak” dauzkagu, 

beraz. 
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Kultura kontzeptu generiko gisa 

Aurreko unibertso diskurtsiboak alde batera uzten duen zatia estaltzen du 

kontzeptu generikoak. Hala, batetik, gizateria komunitate bakar gisa ulertzen du, giza 

komunitate denen arteko antzekotasunei erreparatzen die eta unibertsalen bilaketan 

oinarritzen da. Bestetik, kultura eta natura bereizten ditu eta gizateriaren eta animalien 

munduaren arteko mugaz egiten du gogoeta. Kasu honetan, “kultura” daukagu, 

singularrean, eta ez “kulturak”. 

 

1.2.-Francesc Mirà 

Mirà antropologo eta soziologo valentziarrak Cultures, llengües, nacions, el 

origens (1990)  liburuan
 
 egiten duen irakurketaren arabera, XIX. mendeko humanismo 

alemaniarretik datoz, zuzenean ez denean zeharka, kultura hitzari gaur egun ematen 

zaizkion erabilera guztiak. Berez, Miràren hitzetan, datozen hiru gauza hauetako bat 

izan daiteke kultura: 

Sorkuntza lanak 

Gizateriak etapa nahiz herri ezberdinetan emandakoak dira hauek; bereziki, 

sorkuntza lan estetiko, ideologiko, erlijioso, zientifiko eta instituzionalak dauzkagu 

gogoan. Hala, Kulturaren Historia Unibertsala bezalako kontuez ari gaitezke, baina 

baita Barrokoko edo Ilustrazioko kulturaz, kultura moderno edota Erdi Arokoaz, 

Mendebaldeko kulturaz, Polinesiakoaz eta abar ere. Adiera honen baitan aldatzen dira 

aiseen kultura eta zibilizazioa: antzinateko zibilizazioa, zibilizazio industriala eta abar. 

Herri edo nazio baten berezko sistema edo multzoa 

Edo zehatzago esateko: herri edo nazio “kultu” baten sistema edo multzo etiko, 

estetiko, ideologikoa. Kultura frantsesaz, italiarraz, greziarraz edo erromatarraz ari 

garenean bezala, azken batean. Hitzari heltzeko era honek badarama berekin halako 

aurreiritzi edo uste bat, zeinak ezartzen baitu herri batek badituela berezi egiten duten 

ezaugarri batzuk edota halako “espiritu” bat. Espiritu hau bere instituzioetan gorpuztua 

edota pentsamendu idatzian adierazia edota bere egintza ikusgarrietan frogatua agertuko 

zaigu eta nolabait iraun egingo du herri honetxen historia guztian zehar. 
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Hezkuntza bidez eskuratzen den jakintza multzoa. 

Edo zehatzago esateko, hezkuntza formal eta sistematiko bat dela medio 

eskuraturiko ezagutza multzoa; bereziki zientziaren, historiaren, literaturaren, arteen 

zein teorien gaineko ezagutza. Adiera honek, nahita ala nahi gabe, polarizazio moduko 

bat dakar, kultu/inkultu edo goi/behe terminoetan. Sarrera mailak ezartzen ditu 

(oinarrizko kultura, kultura ertaina, unibertsitate mailako kultura, “goi kultura”). 

Bestalde, eskura litekeen ondasun gisa erreifikatzen du: kultura, izan dezakezun zerbait 

izango da, ala ez.  Gainera, kulturaren ikuspegi honek, hura pribatuki eskura litekeen 

ondasun gisa soilik ez, baizik eta interes publikoari erantzunez, museo, liburutegi, 

akademia eta abarretan gorde eta zaindu beharreko zerbait bailitzan ulertzeko modua 

ematen du, edota ikerketa eta sorkuntza bultzatuz, handitu eta zabaldu behar litzatekeen 

zerbait bailitzan, edota Kultura Sailaren, Etxepare Institutuaren edo Euskaltzaindiaren 

bidez identifikatu eta zabaldu beharreko zerbait bailitzan. 

Arras aintzat hartzekoak dira, halaber, arestiko sailkapenari Miràk gehitzen 

dizkion iruzkinak ere. Besteak beste, gogorarazten digu, kultura ulertzeko modu 

globalizatzaile hauei kontraste eginez, kultura ulertzeko beste noranzko batzuk ere 

irekitzen direla. Horrela, esaterako, 1) herri kulturaz arituko gara nekazal guneetako 

edota hirietako sektore subalternoetako jendearen agerpen estetiko, ideologiko, erlijioso 

eta abarrez aritzerakoan. 2) subkulturei buruz jardungo dugu bai gizarte jakin baten 

baitan nagusi ez diren talde edo sektoreak aipatzeko (gazteen subkultura, drogaren 

munduko subkultura...), baita  “kultura erregionalak” izendatzeko ere. Hots, “kultura 

nazional” bati dagokionez, “kultura erregionala” subkultura bat izango da.  3) Azkenik, 

kontuan izan beharko dugu terminologia honek kultua eta goikoa dena azpimarratu eta 

hura positiboki baloratzeko joera dakarrela eta horrelako mailarik aitortzen ez zaion 

guztiarekiko, gehienez ere, sinpatia, interesa, errukia edo pareko joera adikor eta 

eskuzabal bat erakutsiko duela. 

 

1.3.-Gustavo Bueno 

Filosofo errioxar honek kultura mito bat, mito obskurantista bat, besterik ez 

dela salatuko digu. Buenorentzat XIX. mende hasieratik aurrera, kulturarena indar 

hartuz joan den ideia bat izan da, harik eta gaur egun tradizio kristauko gizarteen 

ideologiaren hezurdura izatera iritsi den arte. Horrela, Buenoren hitzetan, kulturaren 
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ideiaren arabera definituko zaizkigu gizakia, askatasuna edo nazioaren gisako errealitate 

praktikoak zein espiritualak. Kulturaren ideia ulertu eta erabiltzeko ohiko era hau 

logikaren kontrakoa doalakoan baitago, Buenok kulturari buruzko eredu berri propio bat 

landuko du bere El mito de la Cultura liburuan, “dinamika kulturalaren eredu logiko 

materiala” delakoa, hain zuzen. Eredu hau aurkeztu aurretik, ordea, kulturaren mitoaren 

genesiari eta egiturari buruzko azterketa jakingarri eta irudimentsua egiten du. Azterketa 

honetan, besteen artean, kulturari buruzko hiru ideia nagusi bereizten ditu, segidan 

doazenak (1996:34). 

Kulturaren ideia  metafisiko modernoa 

Herder, Fitche eta Hegel bezalako filosofo alemaniarrengan aurkituko dugun 

ideia da.  Buenok “kultura objektiboa” eta “kultura subjektiboa”  bereizi eta definitzen 

ditu. Lehenengoa  kultura sozial eta materiala da -“extrasomatikoa”, Buenoren 

terminologian-, baratzeko uraza eta tomateen lanketatik hasi eta eraikin bat apaintzen 

duten herriko plazako eskulturetaraino doana. Kultura subjektiboa, aldiz, kultura 

subjektiboak ezarritako arauen arabera burutzen den “espirituaren edo soinaren” 

lanketaren baliokidetzat jotzen du. Hain zuzen ere, Herder izango dugu, Buenok 

dioenez, kulturaren gaiari ikuspegi historikotik begiratu eta, “kultura subjektiboak”  era 

jakin batean baldintzatu eta modelatuko dituen halako   “kultura objektibo” bati buruzko 

ideia jaulkitzen lehenengoa. Kulturaren ideia metafisikoaren garapenak estrata 

ezberdinak ibiliko ditu gero. Batetik,  norabide “espiritualista” hartuko du, giza 

kulturaren iturburua halako adur poetiko edo sortzaile zehatzezin batean kokatzen 

duena; bestetik, bihurgune “materialista”, kulturaren jatorriari “materialagoak” 

(etologia, ekonomia, biologia) egotziko dizkiona. Bi korronte nagusi hauen barruan, 

halaber, Gustavo Buenok joera humanistak (adibidez, Herderrena edota tradizio 

anglosaxoniarreko antropologoenak), ez-humanistak (esaterako, Spenglerrengan edota 

Richard Dawkins batengan ediren daitezkeenak) eta praetehumanista deritzenak 

(Hegelena nahiz Marxena) identifikatzen ditu. 

Kultura, ikerketa zientifikorako eremutzat hartzen duen ideia 

Bi norabidetan ulertzen da hau: unitarioan eta pluralistan. Pluralistan 

Kulturaren Ideia erakundeturiko zientzia sailarekin harremanetan jartzen da, esan nahi 

baita, artearen historiarekin, hizkuntzalaritzarekin, soziologiarekin, musikologiarekin, 

ekonomia politikoarekin edota kultur antropologiarekin. Kulturaren ideia, nolabait 
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esateko, kategoria kultural edo zientzia gutxi-asko autonomoko sail batean sakabanatua 

ageri baitzaigu, “kulturaren zientziez” arituko gara. Norabide unitarioak, berriz,  

zientziei baino zientziari egingo dio erreferentzia, singularrean. Material antropologiko 

guztia ikerketa eremu bakar baten baitan esplika daitekeen ustea gordetzen du. Ildo 

honetan, Leslie A. White  izango da kulturaren azterketa xede duen zientziaren, hots, 

“kulturologiaren” definizioa taxutzen gehien nabarmendu den antropologoa. 

Kultura, ideia praktiko konstituzio emaile edo eratzaile gisa 

Aldarrikapen asmoak daramatzan ideia da. Kulturaren ideia balioespen 

positiboz lepo dagoenez, hura ahotan hartzeak identitate “berrezarketa”, 

“berreskuraketa” edota “aldarrikapen”  estrategia bat elikatzeko balio du. Aldarrikapen 

hau gatazkatsua da, noski, eta lau frontetan ematen da: humanistan, etnikoan, klase 

artekoan eta akademikoan. Lehenengoan giza duintasunaren aldarrikapena izango da 

borroka; bigarrenean eta hirugarrenean, hurrenez hurren, herrien eta klaseen duintasuna 

izango da auzia; azkenik, laugarrenean, antropologia aurkituko dugu, batik bat 

soziologiaren eta psikologiaren aurka, bere ikerketa eremuaren esklusibitatea eta 

zientifikotasuna aldarrikatuz. 

 

1.4.-Karen Risager 

Karen Risager irakasle danimarkarrak, Ikerketa kulturalen eta 

soziolinguistikaren bidez, interkulturalitatearen gaia jorratzen du bere Language and 

Culture: Global Flows and Local Complexity argitalpenean
 
(2006). Hizkuntzalariaren 

ikuspuntutik begiratzen duelarik, Risagerrek hizkuntzaren eta kulturaren arteko 

harremana zein den ebatzi nahi du. Haren iritziz, hizkuntzaren estudioak hizkuntza 

kulturaren, gizartearen eta psikearen zati bat dela eduki behar du  oinarrizko premisa 

gisa. Hala, esaterako, Risagerrentzat praktika linguistikoa beti da praktika kulturala, 

linguistikoa den heinean, berez delako kulturala (esanahiez hornitua) eta, halaber, 

inguruabar kultural zabalago baten baitan murgildurik ageri delako. “Zein forma 

kultural daude hizkuntza daniarrari lotuta? zein hizkuntza ingelesari?”. Gisa honetako 

galderak nahi lituzke erantzun Risagerrek. Nolanahi den ere, ezer baino lehen kultura 

terminoaren esanahien nolabaiteko antolaketa baten beharrean sentitzen baita bera ere, 

kulturaren kontzeptuan sakontzeari atal bat eskainiko dio. Hizkuntzalari danimarkarrak 

kulturaren hiru kontzeptu bereiziko dizkigu:  indibiduala, kolektiboa eta estetikoa. 
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Jakingarria eta jarraian aurkeztuko duguna hirugarrena da -kulturaren kontzeptu 

estetikoa, alegia-, beste biak arestian Baumanekin aipaturiko kontzeptu hierarkikoaren 

eta kontzeptu bereizgarriaren baliokideak dira-eta. 

Gatozen, bada,  kulturaren kontzeptu estetikoa zer den azaltzera. Risagerren 

ustez hemen kokatzen da gaur egungo lengoaian zabalduen ageri den kultura hitzaren 

erabilera. Erabilera hau, aldez, bere esanahirik esklusibo eta elitistenean ematen da, 

alegia, kultura goi-mailako produktu artistikoekin lotzen duen horretan, eta aldez, 60ko 

hamarkadatik aurrera Ikerketa kulturalen mugimenduak zabaldutako norabide popular-

kulturalen emaitza da (kultura herrikoia, gazteen kultura, kirolaren kultura, rock 

musikarena, tatuajeen kultura eta beste). Kontzeptu estetikoa kultura jardunerako 

sektore gisa ulertzen duen  hura ere bada Risagerrek kontzeptu estetiko gisa 

izendaturikoa. 

 

1.5.-Eduardo Apodaka 

Euskal Herria Ardatz (2007) liburuko artikulu luze eta onean Eduardo Apodaka 

bilbotarrak, ikuspegi psiko-soziologikoaren talaiatik kulturaren eta identitatearen gaia 

jorratzen du. Kultura, hitz gutxitan esateko, “garapenaren kontrola” izan dela ezarri 

ondoren, garapenaren kontrol hori  hiru testuinguru, aro edo logika ezberdinen arabera 

ulertu izan dela esplikatzen digu. Hain zuzen ere, eta hurrenez hurren,  tradiziozko 

gizarteei dagokien logikaren arabera, modernitateari atxikirikoaren arabera eta 

modernitate ostekoaren neurrira. Sasoi ezberdinetan umoturiko hiru logika hauek bata 

bestea ezabatu ez dutenez, gaur egun elkarrekin nahasturik aurkezten zaizkigu. 

Kultura tradiziozko gizarteetan 

Antropologiak ikertzen duen hura da. Kultura, tradiziozko gizarteetan, 

naturaren garapena menderatzean ei datza. Ingurumenari egokitzeko ahaleginetik 

eratorririko bizimodu eta azturetan islatzen da. Belaunaldiz belaunaldi transmititzen den 

sinbolo eta erakundeen sistema itxi eta monolitiko gisa ulertzen da, buruaskia bere 

baitan, jite erlijiosokoa eta, bestelako ezein aukerarentzat tarterik utzi gabe, taldeko 

partaidearen gogoaren zirrikitu guztiak betetzen dituena. 
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Kultura modernitatean 

Kultura, naturaren garapena menderatzea ez, baizik eta gizartea bera 

kontrolatzea da. Europa alde honetan, botere erlijiosoaren gainbeherarekin eta industria 

gizartearen eta estatuen garapenarekin loturiko aroa da. Alde batetik, gizabanakoaren 

esku geratuko da bere burua hezteko ardura, gizarte berri horretako betebehar 

ezberdinetakoren bat ongi burutzearren. Tradiziozko gizarteetako elkartasun eta 

komunitateen pitzadura ekarriko du aldaketa honek. Bestetik, erkidego berri baten ideia 

itxuratuko da, estatu-nazioarena, eta bere partaide guztiak berdintzen dituen kultur 

batasuna egotziko zaio. 

Kultura modernitate ostean 

Merkatu garapenaren kontrola  da posmodernizazioak dakarren kultura, 

“merkatua”, salerosketen esparruaz harago, gizarte eremu guztien metafora gisa 

ulerturik. Kulturak ez dira izango ez multzo banaezinak, ez izanak, ez esentziak, baizik 

eta merkatu batean egin daitezkeenak bezalako hautuak, gero norberaren edo taldeen 

adierazpide partikular gisa funtzionatuko ei dutenak. Gizarte baten baitan aurki 

daitezkeen bizitzeko estiloarekin edota zehaztapen taldearekin berdinduko da  kultura. 

 

1.6.-Fred Inglis 

Culture (2004) izenburuko liburuan, Ikerketa kulturaletan aditua den 

Sheffieldgo Unibertsitateko irakasle emerituak espresuki jorratuko du termino hori.  

Nahiz eta garatuko duen testuaren egitura konplexuagoa izan, hasiera batean behintzat, 

gaiari heltzeko modua Baumanenaren antzekoa du. Ohartzen da kultura terminoak bere 

baitan esanahi ezberdin eta, sarritan, kontraesankor asko biltzen dituela eta, halaber, oso 

litekeena dela elkarrizketarakoan hizlariak eta entzuleak kontzeptua modu berean ez 

ulertzea. Halere, kultura hitzaren balioa aldarrikatuko du, giroan dagoen halako 

errealitate bat adierazteko ez ezik, hura positiboki ebaluatzeko aukera  ematen duen 

tresna ere badela esanez.  

Izan ere, Inglisek -zorrotz eta, gure ustez, zuzen antzematen duenez-, kultura 

terminoak arrazoiari adina begiratzen baitio pertsuasioaren arteari, esan nahi baita, 

erretorikari: nekez gaitzetsiko duzu ezer kultura hitza erabiliz; aitzitik, balioetsi egingo 

duzu. Sarrerako atalean Herder
 
filosofo alemaniarrak kultura hitza balio positiboz 
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janzten jokaturiko papera iruzkindu ondoren, jarraian zirriborratuko ditugun bost 

testuinguru edo kontzeptu molde ezberdinen argitan aurkeztuko digu Inglisek kultura 

hitzaren erabileren ibilbidea: 

Kultura eta politika 

Industrializazio ondoko XX. mende laburrean, masa gizartearen baitan ematen 

diren borroka eta gatazka politikoetan kulturaren ideiak hartzen duen tokia aztertzen da. 

XX. mende hasiera aldean kultura hiru esanahiz horniturik agertuko bide da: gizarte 

hobe baten alde egiten duen ideal gisa; arte espresiboetan adierazitako ideal gisa; eta 

gizarte jakin baten bizimodu bereizgarri gisa. Esanahi hauen abaroan, eta buruzagi eta 

ekintzaile politikoen gogoan, kultura arma edo tresna politiko berri bat izango da. Hala, 

zenbait ingurutan, kultura hezkuntzaren sinonimo gisa ulertuko da; herria zapalkuntzatik 

askatuko duen hezkuntza gisa, alegia. Alemania naziari dagokionez,  berriz, nahiko 

ezaguna da herri izaera garbiaren ideiaren interpretazio jakin batek zer nolako tornua eta 

indarra hartu zuen eta zein izan zen handik aurrerako bilakaera.  

Azkenik, kultura artearekin berdintzen duen haria tinkatu eta Frankfurteko 

Eskolako Theodor Adorno eta Max Horkheimerren kexua adituko dugu, balio unibertsal 

eta transzendentalen gorpuztea izan beharko lukeen kultura, jende jantziaren adimenak 

zorroztu beharko lituzkeen hori, industria kapitalistak entretenimendu gosea asetzeko 

salgai huts bihurrarazi duela-eta, zertarako eta masen gogoa manipulatu eta gidatzeko. 

Kultura eta gizateriaren zientzia 

Antropologiaren hastapenetan kulturak zientifikoki azter litezkeen gauzak 

izango dira. Zehatzago esateko, antropologo aitzindarientzat, behintzat, kulturak, bere 

buruaz kontzienteegi izan gabe, munduan urruti, galduta eta sakabanatuta aurkitzen 

diren jende pre-moderno bitxi eta arduragabeen bizimoduak izaten hasiko dira. 

Kulturaren ideiaren erreifikazioa emango da, hortaz, eta hura osotasun itxi eta 

aldagaitzat edo sistema konplexutzat hartzea izango da gogoeta ororen abiapuntua. 

Testuinguru honetan, hasiera eta itxura batean, kultura joko politikotik at dagoen gauza 

bat izango da,  politika botere erraldoien arteko gatazka gisa ulertzen zuten (duten) herri 

handientzat. Hain zuzen ere, hala azpimarratzen du Inglisek, “naziotasunik gabeko 

tribu” izate horrek egingo ditu kulturak bitxi eta primitibo eta interesgarri. 1945etik 

aurrera, ordea, koloniek independentzia eta hitza eskuratu ahala, haustura emango da 



57 
 

praktika antropologikoetan eta norabide berriak hasiko dira irekitzen. Ordura arte 

aztergai pasibo eta isil izan diren herriak euren kulturari buruzko euren bertsioak hasiko 

dira adierazten. Horrela bada, kulturak -esan nahi baita, herriak-, objektu baino ez ote 

diren gehiago subjektu planteatu beharko da edo beste modu batera esanda, ikusi 

beharko da kulturak ondasun higiezin baino ez ote diren gehiago historia. 

Kultura eta erredentzioa 

XX. mendearen lehen erdian, artean antropologoen eskumenetik kanpo zeuden 

Mendebaldeko herrietan, kulturak adieraz zezakeenaren ideiak krisi moduko bat biziko 

du. Alde batetik, kulturaren ideia ulertzeko modu “zaharra” izango dugu, hura gutxiengo 

jantziaren ondaretzat daukan elitista eta sakralizatzailea; bestetik, “masen kultura” 

espresioa indar hartzen hasiko da, hedabide eta kultur industriek elikaturiko kultura 

“berria”. Kontua da, ulerpide hauek, biak ala biak ere, nahiz eta bata bestearen 

kontrastean aurkeztu, nolabait esateko, erredentzio beharrean izango direla bi mundu 

gerratatik  igaro eta gero. Izan ere, Inglisen hitzetan, alde batetik, azken finean, “kultura 

zaharrean” hezitako jende errespetagarri hori izan da, izan, mundu gerra  burugabeen 

ideologoa; bestetik, berriz,  klase herritarrak ere ez daude harrotzeko moduan, 

nortasunik gabeko masa edo ore bihurturik, errebelatu beharrean, leloturik obeditu eta 

txalotu dituztelako goitik behera iritsitako agindu burugabeak. Inglisek, mundu 

anglosaxoniarrean,  kulturaren ideia ikuspuntu “zaharra” eraberritzen ahaleginduko 

direnen artean, T.S Eliot eta F.R Leavisen lanak iruzkinduko dizkigu. Bi autoreok  

Ikerketa kulturalen aitzindarien artean jartzekoak izango ditugu , masen kulturaren ideia 

duintzearen alde egin eta “herri kulturaren” balio askatzailea aldarrikatzen duen 

literatura oparoa ekarriko dutelako. 

Kulturaren produkzio soziala 

Lehenengo antropologoek lanari ekin zioten garaian gizarte teorietan nagusiki 

erabiliko diren metaforek XIX. mendeko ingeniaritzatik edango dute. “Egituraren” 

ideiak indar handia izango du eta hala, materia hutsari buruz ari bagina legez, gizarte 

fenomenoak arau orokorgarri eta arrazionalen bidez esplikatzeko gai den teoria orokor 

bati itxura ematea izango da xedea. Pentsatzeko modu honi erantzungo diote, bakoitzak 

bere modura,  Marxek, Freudek, Durkheimek nahiz estrukturalistek, besteak beste. 

Guztiek ere uste izango dute, Inglisen aburuz, azpitik aldagaitz irauten duen egitura edo 

estruktura baten baitan ematen direla gertaerak. Inglisek dioenez, soziologoak izango 
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dira gisa honetako gizarte teoria baten egitasmoa burutu ezinaz jabetzen lehenengoak, 

baita ikuspuntu berriak bilatzen aitzindariak ere. Herrien kultura eta kultura unibertsalak 

zertan ote diren galdera alde batera utzi eta, Mendebaldeko gizarteetako “bizimodu” 

partikularrei buruzko ikerketak argitaratuko dituzte. “Subkultura” esaten zaion 

esparruaren barruan kokatuko diren gizarte talde edo gizarte jarduerei buruz ari gara, 

hortaz. 

Kultura eta posmodernismoa 

Modernitatea 1914. eta 1989. urteek zedarritzen duten historia tarteari esango 

zaio. Gero datorrena posmodernitatea izango da; postmodernitatea eta bere interpreteak, 

posmodernistak. Globalizazio prozesua da posmodernitate garai honen giltzarrietako 

bat. Globalizazioak, besteak beste, mundu mailako merkatu kapitalista bakarra eta 

komunikazio sare oro hartzailea inplikatzen dituen heinean muga eta aduanak 

lausotzearen ideia ere badakar eta, hala, identitatearen gaia krisiaren erdigunera 

urreratzen hasten zaigu. Kultura nazionala deitzen direnak -eta ez horiek soilik-, euren 

izatea egiazki zertan datzan jakin nahian kezkaturik dabiltza. Eta krisiari buruz aritze 

aldera, terminologia berria lehertuko da hitzetik hortzera: multikulturalismoa, 

interkulturitatea, hibridazioa, desterritorializazioa, diasporizazioa, mediatizazioa, 

liminalitatea, esentzialismoa, erlatibismoa, alteritatea eta abar. 

Egia da, onartzen du Inglisek, honez gero, hainbeste gauza esan nahi dituenez, 

kultura hitza ia ez dela ezer bereizteko gauza. Gehiegizko erabilerak, erabilgaitz egin 

duela. Halere, dio Inglisek, aukera ez da haren ordez “gizarte praktika” edota “ohitura, 

erritual edo usadioren” gisako hitzak sartzea, baizik eta ohi dena baino kontu pixka bat 

gehiagorekin jardutea. Nahiz eta indiskriminatu samarra izan, kulturak  indar morala 

baitu, eta autoritate estetikoa eta erabilgarritasun praktikoa. Hain zuzen ere, horregatik 

funtzionatzen du identitatearen aterpe gisa. Testuinguru honetan, eta amaitzeko, bere 

ustez kultura zer den galdetuz gero, Clifford Geertzen definizioarekin erantzuten du 

Inglisek: “geure buruari geure buruaz kontatzen diogun narratiba multzoa da kultura”. 
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2.-HERRIAK 

Ikusi dugunez, kultura terminoa, maiz, herri bat beste batengandik bereizten 

duten ohiturak edo erakundeak edo balioak edo lurraldea edota hizkuntza edota denak 

batera aipatzeko erabiltzen da. Kontsideratzen da kanpora begira bereizgarri diren 

ohitura, usadio eta balio hauek, era berean, barnerantz so eginez gero, herria osatzen 

duen populazioaren identifikazioa ekarriko dutela,  herritar guztiek konpartitzen 

dituztelako. Kultur lotura eta arroztasun horren arteko kinkan ernetzen da gu eta 

bestearen arteko bereizketa, herri sentimenduaren hazia. Horregatik zuzena iruditzen 

zaigu kultura eta herria sinonimoak direla esatea, kultura bat, azken finean, herri bat 

dela esatea. 

“Herri” hitza nahita aukeratu dugu, bereziki, zirkulu akademikoetan arreta 

handiagoa eskuratu duten nazio eta etnia terminoak baino erosoago eta egokiagoa 

iruditu zaigulako. Hala nazioa nola etnia, oso erabiliak izan arren, definizio 

problematikoa – edo marko problematikoa- daukaten hitzak dira eta eztabaidarakoan 

nahasmena dakarte, ez dute laguntzen. Gainera, termino hauek populazioen 

aniztasunaren sailkapena, funtsean,  estatu-egituraren auziaren menpe uzten dutenez, 

bide ematen diote, inplizituki, erdigunea eta periferia, goikoa eta behekoa bereizten 

dituen gutxiespen kutsuko ikuspegi eboluzionista bat elikatzeari. Zalantzarik gabe, 

estatua, hegemonikoa den egitura politikoa, kontuan hartu gabe ez dago munduko 

herriei buruz zuzen aritzerik. Halere, giza taldeen arteko erakunde mailako 

ezberdintasunak adieraziz hasi baino hobe da, gure ustez, parekotasuna abiapuntutzat 

hartu: badakigu pigmeoen herria eta frantsesen herria, nondik begiratzen den, amildegi 

batek bereizten dituela, besteak beste, frantsesak estatu egitura modernoaren sortzaile 

eta esportatzaileak izan direlako; halere, hasteko, neurri ona dirudi frantsesa izatea 

pigmeoa izatea bezain errespetagarria dela kontsideratzeak. 

Nazioak noiztik ote diren, zirkulu akademikoetan oraindik itxi ez den eztabaida 

aurkezterakoan Adrian Hastings historialariak (2000), alde batetik, “modernistak”  eta 

bestetik, hauen kritiko diren  “errebisionistak” aipatzen ditu. Historialari modernistek, 

bakoitzak bere ñabardurekin, eskuarki arrazoitzen dutena da nazioak nazionalismoaren 

eta estatuaren emaitza direla eta, nazionalismoak eta estatu-egiturak, halaber, XVIII. 

mende amaierako gertaerak direnez, azken batean, nazio izendapena orduz gero estatu 

egitura duten populazioek baino ez dutela merezi. Errebisionistek, aldiz, Hastings bera 
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tartean dela, nazioen jaiotza eguna askozaz lehenagokoa dela defendatzen dute, Erdi 

Arokoa bai, gutxienez, eta nahiz eta estatu  propiorik izan ez, naziotzat hartu behar dela 

ideologia nazionalistak hauspotuta, lurralde baten gaineko kontrola eta eskubide 

politikoak aldarrikatzen dituen populazioa. 

Nazioarena Europako historiaren baitan erne, eta handik gainontzeko 

kontinenteetara zabaldutako ideia dela esan liteke. Alde horretatik, gure ustez, lehen 

mailan kokatu beharreko kritika dugu nozio honi leporatzen zaizkion eurozentrismoa  

eta Europaz kanpoko lurraldeetako errealitateak esplikatzerako orduan ageri duen 

badaezpadako balioa eta, bidenabar, baita Europan bertan ere ematen zaion 

badaezpadako erabilera. Honela dio Panarinek (in Castells, 2003 :61): 

Mendeko gaizkiulertua herrien autodeterminazioaren eta nazioaren 

autodeterminazioaren arteko nahasketa izan da. Mendebaldeko 

Europako zenbait printzipio europarrak ez diren beste kultura batzuen 

lurraldera mekanikoki transferitzeak munstroak sortu izan ditu maiz. 

Munstro horietako bat europarra ez den lurraldera aldaturiko soberania 

nazionalaren kontzeptua izan zen […]. Europako lexiko politikoan 

nazio kontzeptuak ageri duen sinkretismoak “herriaren soberaniari”, 

“burujabetza nazionalari” eta “etnien eskubideei” dagokienez 

bereizketa biziki garrantzitsuak burutzea galarazten die europarrei.
23

 

 

Ildo honetan, eta nazioaren ideia estatuarenarekin zein estuki lotzen den 

kontuan hartuz, Ranahit Gunha  (2002)
 24

 historialari hinduak, bere aldetik, ikerketa 

historikoetan nagusi den ideologia “estatistari” egiten dion salaketa ere aipagarria da. 

“Estatismoa”, Gunharen hitzetan, historiaren ardatza estatuaren bizitza bihurtzen duen 

ideologia da, eta gehienetan, -ez beti-, ezarritako ordenaren defentsa eta onarpena 

eskatzen ditu. Ardatza estatuaren ideia izanik, beraz, ideologia honetatik edaten 

dutenentzat, estatuarekin zerikusirik ez duen beste edozein antolaketa mota modu 

prepolitikotzat eta aintzat ez hartzekotzat jo ohi dela esan liteke.   

Itxura batean, inork ez du ezbaian jartzen nazio batek subiranoa eta lurralde 

baten jabe  izan behar lukeenik.  Horregatik, nazio izendapena zeini eman eta zeini ez 

                                                           
23

 Ikus: III.-CASTELLS, M. (2003:61) 

24
 Josep Fontana hitzaurregileak  sintetizatzen dizkigu ideia hauek. 



61 
 

ebazteak eremu hertsiki intelektualaren interesak gainditu eta praktika politikoarenak 

ukitzen ditu. Honela, “nazio” terminoaren definizio mota bat ala bestea hobestea, 

hasieratik bertatik, populazio bati eskubide politikoak eta lurralde baten gaineko 

kontrola aitortzearen ala ukatzearen alde egiteko hautua da. Hau esanik, bistan da 

populazio baten subiranotasuna ez datzala definizio baten nolakotasunean. 

“Naziotasunaren” aitorpena gatazka eremu zabalago baten zati bat besterik ez da, eta, 

behar bada, esan ere egin liteke, gehientsuenetan, logikak beste norabide bat hartu ohi 

duela: alegia, egiaren tenorean, subiranotasuna emango dion eskubide politiko batzuk 

eskuratzeko lain indar edo baliabide daukan populazioari aitortuko zaio nazio izaera, eta 

horretarako modurik ez duenari, aldiz, ez. Zaila da Kataluniako “Estatut”  delakoaren 

adibidea bezain adierazgarririk aurkitzen. 

2006an Kataluniako parlamentuan 120 bozka alde eta 15 kontra zituela, 

autonomia estatutu berri bat onartu zen, besteak beste, hitzaurrean Kataluniaren nazio 

izaera ezartzen zuena. 2010ean, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak testuaren 

gehiengoaren konstituzionaltasunaren aurka ebatzi zuen. Estatutuan Kataluniarentzat 

aipatzen zen “nazio” terminoari zegokionez, mantentzearen alde egin zuen, baina hura 

nola interpretatu behar zen arautu zuen: Kataluniaren nazio izaera “nazionalitate” 

ideiarekin berdindu eta balio juridiko oro ukatu zion Espainiako Auzitegi 

Konstituzionalak
25

. 

“Etnia” delakoari buruz esan liteke, zentzurik zabalenean, elkarren artean 

identifikatzen den giza taldea dela, funtsezkotzat dauzkan ezaugarri bat edo gehiagotan 

oinarriturik. Hortaz, praktikan, giza komunitate oro etniatzat zertan harturik ez dago. 

Alabaina, maizenik, nazioaren ideiarekiko oposizioan  edo, hobeto esanda, 

subordinazioan ageri da. Horrela, ohikoa da etnia kontsideraturiko giza taldeak, era 

berean, “sub-nazional” izendapena izatea ere. Migrazio arrazoien ondorioz, konkista 

dela medio, edo beste arrazoiren batengatik, etnia izendapena emango zaie estatu batean 

nagusi den nortasunaz bestelakoa  duten gutxiengoei. Hori dela eta, etnia hitza egoera 

aski ezberdinak izendatzen dituen saski-nahaski berezi samar bat dugu. Izan ere,  berdin 

balioko baitu estatu propioa oso jendetsua izan arren, beste nonbait gutxiengo gisa 

                                                           
25

 Kataluniako sinbolo nazionalei buruzko 8. Artikuluari dagokionez, Espainiako Auzitegi 

Konstituzionalak ebatzi zuen nazio terminoaren esanahi bakarra Konstituzio espainiarrean nazionalitateri 

ematen zaion hura dela eta, ondorioz, ezin duela “Nazio espainiarraren batasun zatiezina” zalantzan jarri. 

Ikus xehetasun gehiagorako: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA (2010) 
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dauden taldeez aritzeko (Volgako alemaniarrak), ideologia nazionalista garatu arren 

estatu propiorik ez duten Europako populazioak izendatzeko (euskaldunak), 

nazionalismorik ezagutzen ez zaien Afrikako giza taldeak aipatzeko (bereberrak)  nahiz 

Estatu Batuetako aniztasun soziodemografiko berezia sailkatzeko (irlandarrak, beltzak, 

indioak, juduak eta abar). Gure iritziz, kasuistika hain ezberdinak zehaztasunez 

adierazteko  termino bakar batez baliatzea ariketa zalantzagarria da. 

Kasuistikaren ugaria dela eta, behar bada, etniaren ideia ulertzeko moduak ere 

bat baino gehiago dira. Gatazkaren gaia hizpide hartuta, Fernando Abaga Edjangek 

(2005: 81-85), esate baterako, hiru hurbilketa teoriko bereizten dizkigu: hots, teoria 

primordialista,  teoria instrumentalista eta konstruktibista deituak. Teoria 

primordialisten esanetan, etniak ezaugarri finko eta denboran zehar aldaezinen batek 

zedarrituriko giza taldeak dira. Jendeak bere burua besteengandik naturalki bereizten 

dituen horren arabera nabarmenduko du, dela hizkuntzagatik, dela ohiturengatik, 

erlijioagatik, arrazagatik, lurraldeagatik edo beste zerbaitegatik. Teoria instrumentalisten 

iritziz, ostera, etnia betidanik izan da, baina izaera subjektiboa du. Ezaugarri etnikoak 

beti izan dira, baina horrek ez du zertan talde etniko baten sorrera ekarri ez talde etniko 

jakin bat zertan determinatu.  Teoria honen ustez, talde etnikoen sorreraren gizarte 

estratifikazioa helburu duten eliteen interes partikularren gibel-asmoa bilatu behar da. 

Hirugarrenik, teoria konstruktibisten aburuz, etniak ez dira gizakiaren funtsezko ezer, 

baizik eta gizarte egoera eta baldintza jakinen emaitza; hein batean, ilusio bat, gizarte 

baldintza horiexek aldatzearekin batera desegiteko moduan izango direnak. 

Agi denez, etnia hitz grekoa da, eta berez, “jentila” edo “arrotza” esan nahi du. 

Antzinateko greziarren  eta geroagoko kristau eliztarren ahotan karga semantiko 

negatiboa izan du, ezjakintasun eta arlotekeriarekin, alegia, kulturarik ezarekin, 

loturikoa (Fishman, 2001:247). Gaur egun, giza talde bat etniatzat hartzea nazio gisa 

definitua izatea bezain desiragarria ote den ala ez, oso argi ez dago. Zenbaitentzat bai, 

besteentzat ez. Eric Hobsbawn (1992) bezalako konstruktibista modernoen ustez, 

adibidez, estatuko bizikidetza baketsua arriskuan jartzen duen ilusio bat besterik ez da 

etnia, gainditu beharreko mamu bat. Aitzitik, primordialista esan diogun hurbilketa bere 

egiten duten beste zenbaitek, etnia izaerak ematen duen legitimotasuna -“kultur 

identitate naturalarekin” loturikoa-, estatu egitura eta aparatuei esker promozionaturiko 

identitate politikoaren “arrazoi artifizialarenari” kontrajartzeko erabiliko du. Euskal 

Herrian bertan, esan liteke, bere modura,  ezpal honetakoak ditugula, bere garaian, Joxe 
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Migel Barandiaran (1978) eta, gaur egun,  adibidez, Paulo Iztueta (2000)
26

. 

“Herri” hitzarekin, bere orokortasun, zehaztugabetasun  eta 

onargarritasunarekin, hein batean kontsentsuzkoa ere izan nahi lukeen abiapuntu bat 

bilatu dugu
27

, gure ustez, operatiboagoa. Asmoa inguratzekoa eta biltzekoa da, eta hala 

jokatzen dugularik, baita geure iritzia agerian uztekoa ere. Alde batetik, herria hitza 

erabiliz, eztabaida ezagutu bai, baina bertan sartu gabe, nazio eta etnia terminoak direla 

eta, izan litezkeen iritzi kontrajarriak inguratu egin nahi ditugu. Bestetik, kategoria 

berean bildurik nahi ditugu aipatu nazio, nazionalitate, etnia, tribu edota beste edozer 

kontsidera litezkeen giza talde guztiak, lehentasunik eman gabe epaitzeari zeinek zein 

erakunde politiko duen, bakoitza zein bilakaera historikoren emaitza den edota zein 

testuingurutatik eratorri den. 

Pertsona eta taldea bat baitira, pertsonari zor zaion errespetuarekin lotzen dut 

talde nortasun ororekiko begirunea.  Identitate  artifizialik dagoenik ez dut uste eta, 

hasieratik bertatik hierarkia bat ezartzen delako, giza talde bat izendatzeko, adibidez, 

sub-nazional hitza bezalakoak erabiltzea  arbuiagarria iruditzen zait. Bestalde, identitate 

politikoen eta identitate kulturalen arteko bereizketa tentu handiz egin behar delakoan 

nago: iraun nahi duen identitate kultural orok, aldi berean, funtsezko izaera politikoa ere 

baduelako, nahiz eta estatu egituraz bestelako antolaketa edo kode batez baliatu eta, 

gainera, “identitate politiko” guztiek “kulturala” izenda daitekeen erro bat ere badutela 

uste dudalako. Fredrik Barth antropologoaren idatziak (1969) eta gizarte modernoak 

gogoan dituela, gai honi buruz argitasun handiz du Xabier Etxeberria irakasleak 

(2004:20-22): 

Talde/identitate hauek kultur ezberdintasunaren antolakuntza 

soziala inplikatzen dute. Eta honek konstatazio bat eta ezberdintasun 

bat adierazten du. Konstatazioa, nortasun kolektiboetan badela beti 

erakunde mailako dimentsioa eta, horregatik, ezin dela hura esfera 

pertsonal-pribatu hutsera alboratu, nahiz eta eztabaida daitekeen 

zentzurik zabalenean esfera publikoan zein toki egin behar zaion. Hau 

                                                           
26

 P. Iztuetak (2000:114,115)  nazio kulturalak –etnian oinarritzen direnak- eta nazio politikoak –estatuan 

oinarritzen direnak- bereizten ditu, lehenengoen legitimitatea azpimarratuz eta bigarrengoen bortxa 

salatuz. 

27
 Nazionalista espainiarren ordezkari batzuk eta abertzaleak bildu zituen Loiolako negoziazioetan, 

Euskal Herriari buruz ari zirela, noski, ohargarria da nola kontsentsua ekarri zuena “herri” –gazteleraz, 

”pueblo”- hitza izan zen, eta ez “nazio” edo “etnia”. Ikus: MURUA URIA, I. (2010, 97-100).  
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da, zehaztu behar da […] gizarte zibilaren baitan funtzionatzen duen 

erakundetze gisa zehaztu behar da edota Estatuaren egituretan 

gorpuztu behar da eraren batean […]. Talde kulturalen eraikuntza, 

inplikatzen dituzten nortasun kolektiboena, eginkizun politiko 

konplexua da –terminoaren zentzurik zabalenean-, lidergo jakinek 

hauspotua eta maiz populazioaren baitako kolektibo ezberdinen artean 

tentsioa sortzen duena. Hau da, autoafirmazio kulturalak botere 

kontuekin dauka zerikusia.
28

  

 

Herriak identifikatzeko jakituria handiegirik ez da behar, hein handi batean 

jarrera kontua da: abiapuntu gisa populazioek adierazten dituzten autoadskripzioak  

errespetatzeari deritzogu arau zuzenena. Errespetu honek ez du esan nahi adskripzioa 

auzitan jarri edo eztabaidagai bihur ezin litekeenik, jendeak behar luke bere adskripzioa 

hautatzeko libertatea eta gerta liteke, iritziak eta argudioak trukatu ondoren, adskripzio 

aldaketak ematea. Dena den, araua adierazitako autoadskripzioak errespetatzea dela 

diogunean, iritziak trukatu ondoren, emaitza zeinahi delarik ere, norbere herritartasunari 

buruzko azken hitza norberari dagokiola azpimarratu nahi dugu. 

Autoadskripzioak nork bere burua zein giza talderen partaide ikusten duen 

esaten digu
29

. Autoadkripizioak iraunkorrak izan litezke, baina baita aldakorrak ere, 

denboran eta espazioan barrena. Aldaketa hauek, ordea, ez dira arbitrarioak: beste giza 

talde batzuekiko harremanaren argitan eta une eta toki jakin bakoitzeko egoeraren 

baitan ulertu behar den logika historiko bati erantzun ohi diote zeinetan nahasten baitira, 

besteak beste, zapalkuntza eta erresistentzia jarrerak edota ezinikusi nahiz elkartasun 

sentimenduak. 

 

2.1.-Aniztasuna eta ideologiak 

Gu, emakumeen seme-alabok, –homo sapiens sapiens- , izaki sozialak gara, 

hasieratik bertatik. Taldean jaio, bizi eta hiltzen gara. Mintzamenaren agerpenak -hain 

zuzen, espezie bezala dugun ezaugarri behinenak-, talde bizitzaren baitan baino ezin du 
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 Ikus: IV.- ETXEBERRIA, X. (2004:20-22). 

29
 Heteroadskripizioa talde batek beste bat izendatzeko modua da. Ez du zertan gutxiesgarria izan; halere, 

hala izan ohi da, taldeen artekokoa menderakuntza harremana denean.  



65 
 

aurkitu zentzu ebolutiboa. Alde horretatik, beraz, gure espeziearen historia, giza taldeen 

historia dugu. Gaur gaurkoz eskura diren datu arkeologikoek diotenez,  duela 1500 

mende inguru agertu ziren lehenengo aldiz gu bezalakoxe emakume eta gizonez 

osaturiko taldeak, egun Etiopia deritzon lurraldean. Orduz gero, emigrazio alde 

ezberdinetan, kontinente guztietara zabaldu da giza espeziea (Cavalli-Sforza, 2007:45). 

Uste denez, duela 100.000 eta 50.000 mila urte emandako hedapen 

demografikoak kontinente afrikarraren eta gertuko eskualdetxo asiar baten okupazioa 

ekarri zuen. Duela 50.000 urtez gero, berriz, hedapen honen abiadura hirukoiztu ala 

laukoiztu egin zela kalkulatzen da. Lehenengo Asia hegoalderantz, eta handik, 

Ozeaniarantz; garai bertsuan, Asia erdialderantz, eta handik, munduko gainontzeko 

bazter guztietarantz. Besteen hainbat bizimoduren artean, nekazaritza eta abeltzaintza 

konbinatzen dituen ekonomiaren lehenengo adibide arkeologikoa Abu Hureyan aukitzen 

da, egungo Siriaren iparraldean, eta duela 11.500 urteko datazioa ematen du. Gisa 

horretako ekonomiaren garapen independentea  ere antzeman da, geroxeago, bai 

Txinako iparraldean bai  hego-ekialde asiarrean  zein egungo Mexiko edota Andeen 

iparraldean ( Cavalli-Sforza, 2007: 45-50). 

Lehenengo herrien desberdintasunaren jatorria, seguru asko, munduan 

zeharreko denboran aurrerako hedapen hauetan aurkitzen da. Pentsatzekoa da  ugaldu 

eta lurralde ezberdinetan sakabanatu ahala giza taldeak fisikoki nahiz bizimoduz 

desberdintzen joango zirela, aldez,  ingurune eta klima jakinetara moldatu beharragatik, 

eta aldez, belaunaldi batetik bestera igarotzeak ezinbestean dakartzan aldaketa eta 

aurkikuntzen batuketa txiki sailarengatik. Kultur eraldaketa zehazki zein faktoreren 

menpe dagoen inork ez daki; baina gogoratu behar da eboluzio biologikoaren teorian 

analogia bilatzen duen proposamen nahiko iradokitzailea bat badela. Richard Dawkins 

biologoak (2000) ondutako analogia honen arabera, eboluzio biologikoaren muinean 

genea dagoen gisa berean, kultur eraldaketarenean “memea” aurkitzen da. Funtsean, 

memea izenez bataiatu zuen kultur ADN hau, “ideia” esaten dioguna da. Geneek 

mutazioak edo galerak izaten dituzten bezala, ideiek –memeek- berrikuntzak, 

eraldaketak edo galerak izan ditzakete. Hala ideia edo memea kultur eboluzioaren 

unitatea genuke, bere burua erreproduzi dezakeena eta mutazioak jasango dituena. 

Guztiarekin ere, eta analogiak analogia, garrantzitsua da kulturaren eboluzioak 

eta eboluzio biologikoak bakoitzak bere arrastoari jarraitzen diola argi izatea. Stephen 
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Oppenheimerrek, nahiz eta mendeetan zehar hizkuntzaz zeltak izan, alderdi genetikoari 

begiratuz gero britainiar uharteetan bizi den jendea gaur egungo euskaldunen 

berdintsuak direla aurreratu duen ikerlari britainiarrak, ongi asko azalduko du bi 

eboluzio moten arteko bereizketa hau (2011): “Ebidentzia genetikoen arabera, 

britainiarren eta irlandarren arbasoak Izotz Aroaren euskal babeslekutik datoz (duela 

15.000 urte), eta zeltak, ziurrenik,  Brontze Aroan (K. a. 1500-1200) etorritako  

gutxiengo inbasoreak izan ziren”. Beraz, zelten agerpena, uharte britainiarretan, “kultur 

inbasioa izan zen, ez hainbeste jende ordezkapena”
30

.   

Teoria hau zuzena den ala ez ebazteko gaitasunik guk ez dugu, horretarako 

behar den prestakuntza teknikorik ez dugulako
31

. Egia balitz ere, gertaera honen eta 

ezaugarri eta xehetasunak azaltzeko modurik izatea zaila da, zeren eta prehistoriako 

denbora tarteak handiak baitira, eta ikerlariek eskuratzen dituzten datuak, berriz, oso 

bakanak eta interpretatzen zailak. Garai historikoak, ordea, besterik dira.  Lengoaia 

idatziarekin eta gizarte mailakatuaren agerpenarekin informazio iturriak ugaritu egiten 

dira eta, era berean, munduaren aniztasunaren banaketa eta jatorria esplikatzeko arrazoi 

berriak agertu. Alde horretatik, adibidez, XV. mende amaieraz geroztik Amerika 

deritzon kontinenteko populazioak inarrosi dituen bilakaera erakusgarri ona da. 

Bostehun urteren buruan, kontinente horretan ziren konkista aurreko hainbat eta hainbat 

herri nola desagertu ziren eta berri batzuk –Argentina, adibidez- nola sortu ziren ongi 

aski dokumentatua dago; baita milaka urtez beste kontinente batzuetan garaturiko 

populazioak –europarrak, afrikarrak, asiarrak-, Amerikara zein baldintzatan aldatu ziren 

ere. 

Munduan zenbat herri dagoen ezin da zehatz esan. Irizpide politikoei jarraiki, 

gaur egun, mundua  200 estatu ingurutan zatitua dago. Baina dagoeneko aipatu dugu 

estatu egiturarena eta nazionalismoarena gai oso eztabaidatua dela eta zuzenena 

autoadskripzioak aintzakotzat hartzeari deritzogula. Harluxet atlasean (1997) bada 
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 OIHARTZABAL, Ainhoa, 2011. “Euskal geneak Britainian: Stephen Oppeheimer-i elkarrizketa:”. 

Berria, maiatzak 22.  
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 Prentsak dakarrenez, orain hurren aurkezturiko ikerketen emaitzek uste hauek baieztatuko lituzkete: 

“Frantziako Zientzia Ikerketen Zentro Nazionalak (CNRS) egindako azterketak dioenez, Pirinioetako bi 

aldeetako gizakiek birpopulatu zuten Europa izotz aroan eta haren ondoren ere; eta, hortaz, gizaki horien 

genetikak rol garrantzitsua izan du Europako populazioen arkitektura genetikoan”. Ikus: MARTIN, 

Xabier (2012.) 
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estaturik gabeko herrien zerrenda bat osatzeko ahalegina. Mila kopurua iristen da lan 

honetan. 

Herri kopurua estimatzeko irizpide on samar bat hizkuntza kopuruaren 

sailkapenari begiratzea izan liteke
32

. Horren arabera, munduan 7000 herri inguru 

leudeke
33

. Gu eta bestearen arteko bereizketa gogoan hartzen badugu,  zentzuzkoa 

dirudi erreferentzia bezala hizkuntzak hartzeak, izan ere, Juan Carlos Etxegoien, 

“Xamarrek”, (2001: 54) ongi adierazi bezala, “hizkuntza baita elkar konprenitzen 

dutenen arteko loturak sortzen dituena, eta mugak elkar ulertzen ez dutenen artean. 

Horregatik, elkar ulertzen dugunok gu gara”. Baina datu hauek ere tentuz erabili 

beharrekoak dira, hizkuntza bat non hasten den eta non amaitzen den ezartzeak izan 

ditzakeen mugez gain, kontuan hartu behar direlako, hizkuntza bera erabili arren,  

bilakaera historiko jakinengatik, estatubatuar eta ingelesak bezala, bere burua herri 

berezitutzat hartzen duten populazioak edota, euskal herritarrak bezala, hizkuntza bat 

baino gehiago erabiliagatik ere, bere burua herri bakartzat duten giza taldeak. 

Le monde diplomatique argitaletxeak “gutxiengo” delakoei buruz plazaraturiko 

atlasean bada mapa biziki interesgarri bat. Jean Seillier geografo eta historialariak 

(2012:12,13) taxuturiko mapa honetan giza taldeen anizte zein homogeneizatze 

prozesuak aldi berean islatzen dira nolabait ere. “Gutxiengoaren” nozioa, “etniarena” 

bezala, inguruabarren arabera baloratu eta definitzen dela azpimarratu ondoren,  

orokortasun dominante jakinek bereizten dituzten hamalau eremu banatzen da bost 

kontinenteetako populazioa; eta eremu homogeneo hauen baitan, izaera ezberdineko 

zenbait “gutxiengo” tipifikatzen dira, homogeneotasunaren barneko aniztasunaren ideia 

adieraziz. Herri indigenak, gutxiengo etniko edota linguistikoak, esklaboen 

ondorengoak, ukiezinak eta immigratu berriak izango dira Saillierek bereiziko dituen 

tipoak. Eskaintzen den ikuspegia jakingarria da. 

Amerikako gutxiengoak hiru talde handitan banatzen dira: kultura anglosaxoia 

nagusi den Estatu Batuetako eta Kanadako Lurraldea, kultura espainiarrak eta 
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 Cavalli-Sforzak (2007:93): “Kultur ezaugarri bakarra dago, zerrenda eta sailkapenarekin, talde etnikoak 

kategoria argiki ezberdinetan sailkatzeko modua ematen duena : hizkuntza”. Jar bedi “grupo étnico”ren 
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mestizaiak ezaugarritzen ei duten Hispanoamerika eta, hirugarrenik, Brasil, kultura 

portugesekoa eta mestizoa. Testuinguru orokor hauen baitan, bestalde,  arauaz bestelako 

ezaugarriak ageri dituzten populazioak aurkitzen dira, hala inuitak maiak, maputxeak 

edota aimarak bezalako herri indigenak, nola Estatu Batuetako edota Brasilgo esklaboen 

ondorengoak edota orain dela gutxi emigratu duten Estatu Batuetako hispanoak. 

Europa bera unitate gisa aurkezten digu Saillierek eta Afrika, berriz, Sahararen 

araberako  bi eremu orokorretan banatzen du. Europa ezaugarritzen duena estatu-nazio 

ugaritan zatiturik egotea da eta, gutxiengoei buruz ari delarik,  euskaldunak nahiz ijitoak 

aipatzen ditu, gutxiengo linguistiko-etniko biren adibide gisa, eta Alemaniako 

turkiarrak, Frantziako magrebtarrak eta Erresuma Batuko hindu eta pakistandarrak, 

berriz, immigrazio berrietatik eratorririko gutxiengoen adibidetzat. Gero, Sahararen 

eremua hartzen duen mundu arabiarraren bereizgarritzat hizkuntza arabiarra eta islama 

jartzen ditu eta inguru horretan bereizten ditu bai gutxiengo linguistiko-etnikoak –

berebereak, furak edota tuaregak-, bai gutxiengo erlijiosoak –koptoak edota ekialdeko 

kristauak-, bai Arabiako emirerrietako immigrante asiarrak. Afrika sub-sahariarrarean, 

berriz, aniztasun etniko handi baten gain ezarririko jatorri kolonialeko estatuak ageri 

zaizkigu. Ordena honen barruan “gehiengoak” identifikatzea izugarri zaila dela 

ohartarazi ondoren, Seillierek pigmeoen herria eta sanena aipatzen dizkigu, herri 

indigenen erakusgarri, eta Hegoafrikako afrikanerrek osaturiko gutxiengo linguistikoen 

adibidea. 

Asian adierazten diren eremu orokorrak sei dira: Errusia, Ekialde Hurbila 

izenda dezakeguna, India, Txina, Indotxina, Hego-ekialde uhartetarra eta Japonia. 

Errusia Handia gehiengo errusiarrak eta 21 errepublikatan banaturiko herriek 

ezaugarritzen dute, zeinen artean baitaude Seillerrek herri indigena gisa tipifikatuko 

dituen nenetsak eta chucotoak eta gutxiengo etniko-linguistikoen tipoan sartuko dituen 

txetxeniar, tartaro edo Yakutiarrak. Txina 1000 milioiko kopurua gainditzen duen 

gehiengo txinatarrak ezaugarritzen du eta bertan nabarmentzen diren gutxiengo etniko-

linguistikoak tibetarrena, uigurrena eta mongoliarrena dira. Japoniari dagokionez, 

populazio kulturalki homogeneoa duen estatutzat jotzen den arren, bi gutxiengo 

behintzat, aipatzen dira: ainuak eta, tradizioaren indarrez, gurean agotek jasan zuten 

gisan, gizarte mailako diskriminazio eta bazterketa jasotzen duten “burakumin” 

deituriko  ukiezinak. 
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Ekialde Hurbilean lurralde musulman ez arabiarrak dira; eskualde biziki 

konplexua da, erregimen politiko ezberdinak eta talde etniko ugariren nahastea ageri 

duelako. Barruti honetan, balutxeak, kurduak eta errusiarrak aipatzen ditu Saillierek. 

India, berriz, kultura hinduistak eta hizkuntza aniztasunak bereizten dute eta bere baitan 

aurki litezke bai “ukiezinak” –dalit delakoa- bai herri indigenak –adivasiak- bai 

gutxiengo erlijiosoak, hala nola sikh-ak, nagak edota musulmanak. Indotxina tradizio 

budistako bost estatu-naziok osatzen dute, non karenak bezalako gutxiengo etniko-

linguistikoa eta “kao dai” delako gutxiengo erlijiosoak ere biziko baitira. 

Hego-ekialde asiarra, bestalde, hiru estatu multietniko hauek osatzen ei dute, 

hau da, Malasiak, Indonesiak eta Filipinek eta Seillierrek nabarmentzen dituen 

gutxiengoen artean txinatarrak gutxiengo etniko-linguistiko gisa bezala ageri zaizkigu, 

Filipinetako “moroak”, gutxiengo erlijioso gisa eta orang asliak eta papuatarrak, berriz, 

herri indigenen taldean. Azkenik, Australiako eta Zelanda Berriko barrutia geratzen da,  

bertako herri aborigenak inguratu eta itoz, kultura anglosaxoiaren menderatzeak  

berdintzen duena.    

Nahiz eta munduari kolorea ematen dion aniztasunari buruzko interesa eta 

gogoeta agertzen duten testuak aspaldikoak izan
34

, esan liteke antropologia izan dela 

ludiko herrien aniztasuna hein batean erregistratzeaz arduratu den zientzia.  Filosofia 

moraletik gainontzeko gizarte zientziak “norbere buruaren” estudioaz arduratu diren 

bitartean, XIX. mendearen bigarren erdialdean sortutako zientzia honen abiapuntua 

besteari buruzko galdera da. Antropologiaren iritzia da bestearen gaineko ikerketak 

ematen digula guri buruzko ezagutzarik onena (Adams W. Y. , 1998:18). 

Itzal aldetik begira, gu delakoa, eskuarki Mendebaldeko gizonezko eskolatuez 

osaturiko ikerlari komunitateak ordezkatu izan du. Bestea, berriz, aldakorragoa izan da. 

Hasira batean  lurralde urrunetako giza populazio exotikoak izan ziren bestea, estatu 

egiturarik gabekoak, azefaloak, kapitalismo-aurrekoak, primitiboak esan izan zaien 

horiek. Ordea, denboran aurrera joan ahala, eta giza populazio arrotz hauen 

asimilazioarekin nahiz itotzearekin lotuta, antropologiak krisitik irteteko bide berriak 

ireki behar izango ditu eta, horrela,  aztergai bihurtuko dira hala ikerlariaren 

ikuspuntutik bere komunitatean bertan nolabaiteko bestelakotasuna ageri dezaketen giza 
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taldeak nola bestelakotasuna edota alteritatea nozioa bera ere  (Fernandez de Larrinoa, 

2009). 

W.Y. Adamsek (1998) diosku bestearen ideia gu deritzoguna bezain zaharra 

dela, halabeharrez, batak bestea definitzen baitu mito eta moral gai bezala. Bestea gu 

baino hobea ala okerragoa izango da, baina ez da inoiz moralki neutroa izango. Berez, 

antropologiaren helburua, bestea esanahi zientifikoz janztea izan da, balorazio 

historikoa edota moral hutsa gainditurik; baina asmo hauek ez dira -eta seguru asko ezin 

dira-, bete, hain zuzen norbera modu objektiboan hartzea  ezinezkoa delako. Ildo 

honetatik, W. Y. Adamsek defendatzen duen tesia zinez da erakargarria, eta geure egiten 

dugu. Estatubatuarraren iritziz, gizarte zientzietan lantzen diren teoria sozialen azpian 

dautzanak, azken batean, ideologiak dira, hau da, ongi nahiz gaizki dagoenari buruzko 

uste aldagaitzak eta sineste horietan oinarriturik dauden ekintza sistemak ( 1998:18-

20)
35

. 

W. Y. Adamsen hitzetan, ideologiak funtzionamenduan dauden edozein gizarte 

sistemaren muinean daude eta unibertsalak dira. Zenbait gizartetan, arrazionalizazio 

prozesu baten ondoren, pentsalari eta maisu profesional klase batek sineste hauek 

filosofia maila hartzeraino garatu zituen eta, gero, beste zenbait kasutan, baita teoria 

zientifiko itxura ere eman zitzaien.  Zehazki, esan liteke Mendebaldeko historia 

intelektual osoan zehar funtsezko joera filosofiko hauek tradizio gisa iraun dutela eta 

Garai Moderno nahiz Postmodernoak bustitzeraino ailegatu direla, katenbegiz 

katenbegi, Antzinateko iturriak Erdi Aro, Berpizkunde, Ilustrazio, Erromantizismo eta 

Victoriar Arokoekin lotuz. Gaur egun, berriz, berrelikadura edota feedback fenomeno 

garrantzitsua dago indarrean eta horrela ohartuko gara nola teoria sozial hauexen bidez 

sorburuko ideologien  legitimazioa bilatuko den, arrazoi zientifikoaren izenean. 

Mendebaldeko herriek gainontzekoekin izan duten harremana nolakoa izan den 

ulertuko bada, beraz, garrantzitsua da ideologia zuzentzaile hauek aintzakotzat hartzea. 

W.Y. Adamsek antzematen dituen joera ideologiko hauen artean adierazgarrienak, ziur 

asko, eboluzionismotik eta Idealismo alemaniarretik eratorririkoak dira. Giroan zein 
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 “Ideologia” zeresan handia eman duen terminoa da.  Zenbaitentzat, bereziki tradizio marxistan, 

terminoa errealitatea ezkutatzearen eta manipulazioaren baliokide gisa ageri da; aipatu berri dugun W. T. 

Adams eta beste askorentzat, berriz, balio neutroagoa du. Kapitulu honetan, ideologiaren ideiari 

konnotazio negatiborik eman nahi izanez gero espresuki adieraziko dugu “txar” edo antzeko izenlagunen 

baten bidez. Hurrengo kapituluan, “diskurtsoa” delakoari loturik aterako dugu ideologiaren gaia. 
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ideologia izan nagusi, gisa batekoa zein bestekoa izango da beste herriekiko politika 

ulertzeko modua
36

. 

Eboluzionismoak giza kondizioaren urratsez urrats ematen den aldaketaren 

ideiari erantzuten dio. Aurrerabidea edota progresoa ere esango zaio mudantza honi, beti 

okerretik hoberakoa izango baita. Gainera, aurrikusgarria izango da, edo beste modu 

batean esateko, ekidin ezina. Aurrerabide hau era bat baino gehiagotan balora liteke, 

hala baldintza materialei dagokienean nola hazkuntza intelektualari zein lorpen estetikoi 

zor zaienean, baina beti izango ditu erdigune bat eta bere periferia. Eboluzionismoa bere 

egiten duen herriaren ikuspegitik, halako continuum bat antzematen da, erdigunearen 

aldamenean jar daitezkeen herrietatik hasi eta  naturarekin nahasten diren herrietaraino 

urrundu ahala mailakatzen dena. 

Mendebaldean, eboluzionismoa, bere historiaren zatirik handienean zehar, giza 

garapenari buruzko uste huts bat baino ez zen izan, ziurtasun enpirikorik batere 

gabekoa. Ordea, lurralde berrien aurkikuntza eta konkisten garaian sartzearekin batera, 

eboluzionistei faltan zituzten baieztapen enpirikoak iritsi zitzaizkien. Han eta hemen, 

aurrerabidearen kamio bazterrean “fosildurik” geraturiko herri zaharrak hasi ziren 

agertzen. Antropologia XIX. mendearen bigarren erdialdean jaio zen, teoria 

eboluzionistaren eta etnografo eta arkeologoen ikerketen uztarketatik. Lehenengo 

antropologoek  Historiaurretik zetorren zerrenda batean antolatu zituzten landa lanetan 

jasotako datu guztiak, ordura arte doktrina filosofiko bat baino izan ez zen hura argi eta 

garbi konfirmatu eta zientzia bihurtuz. Geroxeago,  Herbert Spencer ingelesaren lanak 

erreferentzia nagusi zirela, “prestatuenaren biziraupenaren” tesiarekin argudiatzen zuen 

“eboluzio soziala” edota “eboluzio kulturala” ere teorizatuko zen ( W. Y. Adams, 1998 
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utilitarismoa, sozialismoa, estrukturalismoa, nazionalismoa eta inperialismoa. 
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:88,89) 
37

. 

Idealismo alemaniarra, ostera, alemanez bizi ziren herrietan XVIII. mendean 

ernetzen hasitako filosofia bat da eta garaiko egoera historikoarekin zerikusi zuzena du. 

Nahiz eta politikoki zatituta eta teknologikoki atzeratuta egon, herri alemaniarrek 

intelektualki eta artistikoki beste inor baino gutxiago ez zirela uste zuten eta, Frantzian 

edota Bretainia Handian ohi zen gisan, ezaugarri politikoak eta materialak goretsi 

ordez, lorpen intelektual eta artistikoak nabarmentzen zituen ikuspegi filosofiko bat 

garatu zuten. Alemaniarrek gogoa lehenetsi zuten, materiaren aurrean. Eta, ildo 

honetatik, estatu egiturari edota erlijio komun bat izateari lehentasunik eman gabe, 

hizkuntzan eta bizimoduan oinarritu zuten herri izaera. W.Y. Adamsen (1998:346,347) 

hitzetan, ingurumaria honetan ernetzen da Volksgeist delako herri espirituaren ideiaren 

garapena. Honela, Idealismo alemaniarrak kultura hitza ulertzeko moduan alde bat 

baino gehiagotatik eragingo du. Batetik, herri xehearen bizimodua, sinesmenak eta 

kontakizunak aintzat hartzen hasiko ziren, herri nortasunaren adierazpen aratza horietan 

aurkitzen zelakoan. Bestetik, eta orain kanpora begira, tradizio etnografiko ikaragarri 

emankor baten agerpena hauspotu zuen
38

. 

Eboluzionismoa unibertsalista izendatzen den ikuspegiarekin  lotu izan den 

bitartean, idealismoa alemaniarra ikuspegi partikularistarekin  lotu izan da. 

Lehenengoari unibertsalista deitu izan zaio, hain zuzen, herrien aniztasunari erantzun 

orokor bat eman diolako, alegia, gizateriaren kulturaren batasunaren aldarrikapena 

lehenetsi duelarik, herrien aniztasuna aurrerabideko etapa soiltzat esplikatu duelako. 

Bigarrena, aldiz, partikularista izendatu da herrien aniztasunareni garrantzia eman 

diolako eta herrien izaera berezia zertan datzan azpimarratzen ahalegindu izan delako. 

Galde liteke unibertsalaren eta partikularraren arteko banaketa modu 

antagonikoan teorizatzea emankorra denetz, ea termino hauek kontrajartzean eztabaida 

faltsu bat baino ez duen irekitzen. Gure ustez, nabarmena da batak ez duela bestea 

kentzen, bi aztergaiak berdin direla errespetagarriak. Nolanahi den, gure ustez zeharo da 

interesgarria behatzea herrien aniztasunari buruzko gogoeta hauei nola automatikoki 
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 “Darwinismo soziala” ere deitu zaio ikuspegi honi. 
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 Gurean, Joxe Azurmendiren trilogia da Volksgeistari buruz egin da erreferentzia nagusia. Ikus: 

AZURMENDI, J. (2006, 2007a, 2007b). 
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erantsi ohi zaizkien, unibertsalismoa eta partikularismoa bezalako ikuspegiak ez ezik, 

baita batak bestea eta honek hurrengoa berez inplikatuko balu bezala, bestelako nozio, 

ideologia, balio eta korronte filosofiko batzuk ere. 

Izan ere, halako tradizio baten ondorioz, eboluzionismoa, besteak beste, 

“positibismoa”, “zibilizazioa”,  “gizartea”, “hiritarra”, “arrazoia”, “demokrazia”, 

“berdintasuna” edota “borondatea” bezalako  ideiekin lotzeko joera izan da. Eta, aldi 

berean, tolerantzia, elkartasuna edota irekitasuna bezalako balio aurrerakoiak suposatu 

zaizkio. Aitzitik, idealismo alemaniarra “erlatibismoa”,  “herria”, “etnia”, “mistika”, 

“esentzia”, “berdintasunik eza” edota “nazionalismoa” bezalako nozioekin elkar 

harturik iritsi izan zaigu maiz eta, aurkakorik arrazoitu ezean behintzat, gorrotoaren, 

bazterketaren, beldurraren eta itxikeriaren gisako balio eta jarrera atzerakoiak leporatu 

izan zaizkio. 

Kontuan hartzen badugu eboluzionismoa Frantziar Iraultza ekarri zuen 

Ilustrazioaren izpirituak elikatu zuela  eta, aldiz, ohartzen bagara, idealismo 

alemaniarraren zenbait ordezkariren ideiak nazismoarentzako inspirazio iturri izan 

zirela, uler liteke ideia eta nozio hauek zaku batean ala bestean sartzea. Baina, berez, 

lotura edo asoziazio kate hau osatzeko joera ez da ez zuzena ez bidezkoa, baizik eta 

konbentzio bat. Horrela, jazoera honetatik eratorritako ikasgairik garrantzitsuenetako 

bat beharbada zera da, eztabaidarako garaian ideia eta balio asoziazio hauek 

konbentzioen indarra hartzera ailegatu direla, eta onari eta txarrari buruzko 

balioespenean oinarriturik, aniztasunari buruzko zeinahi eztabaida eta, are, baita herrien 

arteko zeinahi harreman ere, modu nabarmenean baldintza dezaketela. 

 

2.2.-Homogeneizatzea 

Ezberdintzera daramaten bideak izan badiren bezalaxe, herrien artean 

antzekotasunak ere aurki litezke. Antzekotasun hauetako zenbaiten zergatia azaltzeko 

kasu honetan ere biologiaren eremuko analogiez baliatzeak oker handia ez dirudi. Hala, 

esan liteke antzekotasunak jatorri edo arbaso bera izateari zor zaizkiola zenbait kasutan 

eta beste zenbaitetan, ostera, konbergentziari, hau da, antzeko desafioen aurrean 

paraleloki antzeko kultur erantzunak garatzeari. 

Gero, aipatu analogiaren ahalmena gainditzen duen beste aukera bat ere bada, 
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biziki konplexua: herrien arteko kultur ukipenarena eta maileguarena. Geneak ezin dira 

maileguan eman, baina memeak bai; hala, herriek bata bestearengandik ikasten dutela 

uste da, onuragarri edo erakargarri iruditzen zaiena euren bizimodura moldatuz. 

Mailegu hauek ez dute zertan herrien aniztasunarentzako mehatxu izan, baldin eta 

borondatez hartzen badira eta norbere testuinguru partikularraren esanahi eta 

eginkizunei egokitzen bazaizkie. 

Arazoa, noski, borondatea behartzerakoan ematen da. Batzuetan, talde batek 

beste bat edo batzuk azpiratzen ditu eta  indar harremanen arteko aldea hain izaten da 

handia non, usadio, ohitura, sineste, hizkuntza ordezkapenaren bidez, menderaturiko 

herriaren berezko bizimodua osoki ezabatzera eraman baitezake. Alde horretatik, bada, 

“asimilazioa” deritzon prozesua kultur ukipenaren edota akulturazioaren ideiaren 

aberraziotzat har liteke
39

. 

Roger Bastide antropologoak (in Cuche, 2001: 62) kultur ukipena -edo 

akulturazioa- dei diezaiokegunaren azterketa xehea egin eta hamabi tipo bereizten 

dituen taula  osatu du. Darabilen irizpideetako batek errealitate sozialean manipulaziorik 

izan den ala ez ezartzen du eta arrasto honi jarraiki hiru egoera deskribatzen ditu: 

lehenengoa, “berezko akulturazioa” genuke; bigarrena, “akulturazio antolatua, baina 

behartua”, esklabotza edota kolonizazioa eman deneko kasuetan bezala; hirugarrena, 

aldiz, “planifikaturiko akulturazioa”. 

Bastideren ustez, planifikaturiko akulturazio mota hau determinismo kultural 

eta sozialen balizko ezagutzan oinarritzen ei da eta jite ezberdina hartu izan du 

erregimen kapitalistetan zein komunistetan. Kapitalistetan, “neokolonialismorantz” jo 

izan da; komunistetan, ostera, “kultura proletario” bat eraiki nahi izan da “kultura 

nazionalen” gainetik eta horiek bilduz. Bastidek “akulturazio planifikatua” bere 

bizimodua eraldatu nahi duen populazio baten nahiaren ondorio izan daitekeela ere 

azpimarratzen du, baldintza ekonomikoak hobetzeagatik edo beste zioren batengatik
40

. 

                                                           
 
39

 Batzuetan “asimilazioa”, “akulturazioa” eta “etnozidioa”  terminoak nahasten dira.  Etnozidioa giza 

talde baten bizimodu eta pentsamenduaren suntsiketa sistematikoa da, nolabait esateko, “asimilazioaren” 

azken muga (Cuche, 2001: 54). 

40
 Iulio Agricola general eta agintari erromatarrak britainiarren artean buruturiko akulturazio lanari 

buruzko Tazitoren pasarteak  (Tazito, [circa k.o. I.-II. ] 2011: XXI) merezi du: “ Hurrengo negua geure 

biziraupenerako erabaki oso egokiak hartuz eman zuen. Gizon sakabanatu eta latz eta, horrexegatik, 
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Edgar Morin pentsalaria sinetsita dago indar asimilazionista eutsiezinen 

agerpenagatik ez balitz, ludiko herrien aniztasunak bere horretan iraungo zukeela 

(Morin, 2003: 181) : 

Oinarrizko ezaugarri komunetatik abiaturik, gizarte arkaikoak 

dibertsifikatu egin dira, eta ez soilik hizkuntzagatik, sinesmenagatik, 

kondairengatik, baizik eta baita gizarte autoritatearen izaerarengatik, 

zeina izan baitaiteke hala zurruna, nola malgua zein debekuz josia […] 

Gizarte arkaikoak biderkatu egin dira, guziak antzeko, guztiak 

ezberdin, eta planetan zehar zabaldu dira. Milurtekotan zehar, ez zuten 

barne kontraesan sakonik bizi, ezta errotik eraldatzera behartuko 

zituen ezegonkortasun suntsitzaile edota sortzailerik ere. Globoko bost 

puntutan soilik –Ekialde Hurbila, Indoko Ibarra, Txina, Mexiko, Peru- 

erne ziren euren lurralde eta demografia handitasunagatik, euren barne 

ezberdintasunengatik, sorkuntzengatik tipo berri batetako gizarte 

izenda daitezkeenak: gizarte historikoak. Hauek zapaldu, hondatu eta 

azkenik,  joan diren azken bi mendeotan, suntsitu dituzte bestela 

mugagabeki iraun ahal izango zuten gizarte arkaikoak.
41

 

 

Morinen ustea zuzena ote den, ez dakigu. Ikuspegi honi, batetik, delako 

“gizarte arkaikoen” gehiegizko idealizazioa eta, bestetik, “gizarte historikoen” 

gehiegizko satanizazioa aurpegiratuko dionik izango da, ziur asko
42

. Guztiarekin ere, eta 

                                                                                                                                                                          
borrokari batzuk luxuaren bidez lasaitasunean eta atsedenean ohitu zitezen, pribatuki hasi zen animatuz 

eta publikoki lagunduz, tenpluak, foroak eta etxe bikainak eraiki zitzaten,bizkorren zebiltzanak 

goraipamenez betez eta motelenei kargu hartuz: hala, betebeharra ohorerik handienak jasotzeko lehiaz 

ordezkatu zuen. Eta horrela, agintarien seme-alabak irakaspen liberaletan hezten hasi zen eta britaniarren 

izaera galiarren pasioak baino nahiago zuela adierazi zuen, halako moduz ezen eta zuela gutxi hizkuntza 

erromatarrari uko egiten ziotenek, orain, ele-eder izan nahi baitzuten hartan. Berez, geure moda hartzea 

eta ohikoan toga janztea ere dotoretasun ezaugarritzat jotzen zen eta, astiro-astiro, luxuekiko gustuan hasi 

zen erortzen: arkupeak, bainuak edota oturuntzen dotoretasuna. Eta hala, “zibilizazio” esaten zioten hori 

euren morrontzaren parte bihurtu zen”. Ikus: VI.- TAZITO, C.  ([circa k.o. I.-II. ] 2011: XXI). 

41
 Ikus: VII.-MORIN, E. (2003:181). 

42
 Lévi-Straussek  Tropiko tristeak (2009) liburu ederrean deskribatu zigun “gizarte arkaikoetako“  batek, 

kadigedogi delakoak, ezin esango da auzokidetzat hartzeko aproposena dirudienik. Umeak erditzeari 

gaizki eta zikin iritzirik, aldameneko herriei eraso egin eta hango familiei ostutako  umeak bereganatzen 

zituzten.  

Fredrik Barth antropologo norvegiarrak ere badakar gaiari buruzko lekukotasunik. 

Elkarrizketagileak, Afganistango Pashtun herriaz aritu ondoren, Ginea Berrian ezaguturiko herriei buruz 

galdetzen dio, ea ingurugiro baketsua aurkitu zuen. Barthen erantzuna, hauxe (Anderson, R., 2005):  “Bai, 

beraien artean egoera esplizituki eta argiki zen gatazkatsua eta sofistikatua zen arrazoiketa estrategikoari 

zegokionez. Ez da hau ni izan nintzeneko Ginea Berriko kasua. Hura biolentoa zen. Borrokan ari ziren 

denbora guztian. Bizitzen kontakizunak, sendienak, ahal bezainbeste kontaketa burutu nituen eta antza 



76 
 

Morinek “arkaiko” izendatzen dituen zenbait giza taldetan ankerkeria ikaragarria 

erakusten duten jokabideak aurkitzea batere arraroa ez dela jakin arren, egia ematen du 

herri bat beste batean urtzera daroan prozesuak behar duela atzetik bai indar harreman 

guztiz desorekatu bat, bai piramide itxuran mailakaturiko antolakuntzaren eta 

menderakuntza egitasmo politiko jakin baten babesa. 

Gizarte historikoen adierazgarri behinena, berriz, hiriko bizimodua dugu, 

idazkeraren erabilerarekin, lanaren banaketarekin, teknologia sofistikatuarekin eta 

nekazaritzarekin batera; eta, nolaz eta hiri hitzaren ordaina latinezko civitas den, gizarte 

historikoek zibilizazioaren nozioa aintzakotzat hartzera behartzen gaituzte ezinbestean. 

Ezaguna denez, zibilizazioa terminoa zentzu bat baina gehiagotan erabiltzen da, baina, 

oro har, arranditsua da. Ez beti, baina esan bezala eskuarki hiriaren agerpenak 

definituriko bizimoduari egiten dio zibilizazioak erreferentzia eta, apur bat giza talde 

arkaikoetan natura eta kulturaren arteko oinarrizko bereizketa egiten den antzera, 

sailkapen ideia bezala ere funtzionatzen du. Ideologia eboluzionistaren baitan, 

“zibilizazioa” “zibilizazio gabeari” -basatiari eta barbaroari- kontrajarri eta gainjartzen 

zaio. 

Jonathan Friedman antropologoaren (2011:77) gardiz, nortasun zibilizatuaren 

jatorrian, bere usadio eta ohituren, sozializatzeko moduaren iturburuan, bi prozesu 

aurkitzen dira: lehenengoa, hedapenaren eta konkistaren ondoren, 

erdigunea/periferia/ertza egitura ezartzen duen antolaketa da. Bigarren prozesua, berriz, 

erdigunearen beraren eraldaketa da, non, ahaidetasun harremanetan oinarrituriko sarea 

hautsirik, burokrazia, jabegoa eta dirua bezalako abstrakzioek bideraturiko lotura 

berriak eratuko baitira eta, halaber, aberastasunaren araberako elite berri bat agertuko 

baita. 

Zibilizazioaren ideia toki eta garai askotan agertu izan da, baina ez dio zehazki 

eredu bakarrari erantzuten (Friedman, 2001:102-104). Mediterraneoko eta 

Mendebaldeko Europan ernetako eredu eboluzionistarentzat, zibilizazioa etapaz etapa 

doan giza taldeen ibilbidearen azken estadioa da eta, ikuspuntu honen arabera, Europaz 

kanpokoa iraganeko estadioz osaturiko errealitate bat izango da, periferia basatia. 

                                                                                                                                                                          
denez hildakoen herena baino gehiago bortxa fisikoari zor zitzaiola, eta ez bakarrik gerlarien artean,  

emakume eta umeak barne, eta gainontzeko denak. Beraz, zentzu horretan bazen bai, gatazkatsua, baina 

zera… ikuspegi estrategikorik gabe”. Ikus: VIII.-ANDERSON, R. (2005). 
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Bestalde, eskema honek barne espaziorako ere balio izango du, XVIII.eneko panfleto 

ingelesean modu zoragarrian  adierazten den bezala: “Hemen ere baditugu indioak, 

indioak Cornwallen, indioak Irlandan” (Friedman, 2001:83)
43

. Txinatarren edota 

arabiarren eredua, berriz, antzekoa izan arren, estatikoagoa ei da, marko historikoa 

landu gabe dagoelako. 

1.-irudia: Zibilizazioari buruzko eredu txinatarra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiu Chou: bederatzi probintziak: Txina;  Shu: barbaro zibilizatuak, “egosiak”; Sheng: barbaro 

inzibilizatuak, “gordinak”; Nei: barnealdeko barbaroak; Wai: kanpoaldeko barbaroak. Iturria: 

Friedman (2001:106). 

 

Eredu txinatarrak, K.a V. mende inguruko “erresuma borrokalarien” arotik 

datorrenak, lau kategoriatan banatzen ditu ludiko herriak: erdian bederatzi probintzia 

txinatarrak daude, eta hura inguratuz bi lauki zentrokide, zeinetan kokatuko baitira, 

                                                           
43

 Hala dio Txillardegik (Alvarez Enparantza, “Txillardegi”, 2004): “Kornikera XVIII.garren mendean 

itzali zan. 1660-ean Nicholas Boson’ek erdi itzalia aurkitu zuela jakiñarazi du bere izkribuetan: 

itsasertzeko 30 bat kilometrotako luzeran entzun zitekean bakarrik, eta hori zaharren ahotan. Gazteak 

ingleseraz ari ziran. Azkeneko “kornikalduna” Dolly Pentreth zeritzan andrea izan bide zan, 1777-ko 

Abenduaren 26ean, 102 urtetan hila. Esan beharrik ez: cornwallis’ko lege-hizkuntza inglesera zan”(sic). 

Bestalde,  cornwalldarrak eta irlandarrak bezala, zibilizatu beharreko indio izango dira 

euskaldunak ere; baina baita “zibilizatzaile” ere. Euskaldun arrunten artean itsasoz bestaldeko “herri 

salbaien zibilizatu gabeen” irudia  tipikoa izango da. Hara, adibidez,  Ternuako euskal arrantzaleak gaitzat 

dituzten XVIII. mende amaierako  bertso ederren pasarte hau: “Ternuan dire salbaiak/Ere iskimau 

etsaiak/Giza bestia kruelak/Hilik jaten marinelak”. Xehetasunetarako, ikus: URKIZU, P. eta GARZIA, J. 

(1991: 424,425).  
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hurrenez hurren, barneko barbaroak -heziak zein basatiak- eta kanpoko barbaroak -

heziak zein basatiak-. 

Arabiarren zibilizazio ereduak, berriz, txinatarrenak ez bezala, ezberdinak 

izanagatik maila berekotzat jo litezkeen bestelako zibilizazio guneak onartuko ditu. 

Lehenengo kosmologia arabiarrak mundua zazpi gunetan banatzen du eta bakoitzari 

ezaugarri jakin batzuk aitortzen dizkio. Hala, besteen artean, txinatarrena teknologiaren 

eta artisautzaren herria izango da; India zientzia teorikoena; Iran etika eta politikan 

aditua; turkiarrak gerraren artean maisu; eta arabiarrena izango da gailentasuna emango 

dien poesiarako dohaina eta egiazko erlijioa. Kosmologia honetan bertan, zibilizatutzat 

hartuko ez diren populazioen merituak ere neurtuko dira, baina beste parametro batzuk 

erabiliz. Hala, Ibn al-Faqihek adierazten duenez, “Beltzak Zuriak baino gehiago dira 

kopuruz eta, dudarik gabe, hau da euren handitasun bakarra” (in Friedman, 2001: 103).  

Ikuspegi eboluzionista alde batera utzi eta erlatibistari atxikiz gero, bestalde, 

zibilizazioarena ideia buruiritzi samarra gertatzen da, nazionalista porrokatua izanik, 

unibertsalismoa aldarrikatzen duelako. Marcel Mauss etnologo frantsesaren iritziz 

zibilizazio hitzak asko du ezjakintasunak ematen duen ausardiatik eta mesfidantza 

handiz erabili behar litzateke. Honela dio (in Cuche, 2001: 25): 

Estatu gizonak, filosofoak, publikoa eta are gehiago, publizistak 

zibilizazioaz mintzo dira. Sasoi nazionalistetan, zibilizazioa, beti euren 

kultura izan ohi  da, euren nazioarena zeren eta eskuarki besteen 

zibilizazioa ez baitute ezagutzen. Sasoi arrazionalistan eta eskuarki 

unibertsalista eta kosmopolitan […] Zibilizazioa gauzen halako egoera 

aldi berean ideal eta erreal bat da, arrazionala eta naturala une berean, 

kausala  ondoriozkoa batera, non astiro-astiro dudarik gabeko 

aurrerabide bat emango den […] Esentzia perfektu hau ez da inoiz 

mito bat baino izan, irudikapen kolektibo huts bat. Sinesmen aldi 

berean unibertsalista eta nazionalista hauxe, gainera, Mendebalde 

europarreko eta Amerika ez indiarreko gure zibilizazio internazional 

eta nazionalen ezaugarri bat da.
44 

 

Zibilizazioa gizarte mota bat edo gizarte mota bati buruzko ideia bada, inperioa 

edo inperialismoa gizarte ideia honek noizbait izan duen praktika politikoa dugu. 

Inperioa, funtsean, herri baten berezko lurraldearen edo eragin eremuaren hedapena da, 

                                                           
44

 Ikus: IX.-CUCHE, D. (2005:25). 
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beste herri ahulago batzuen bizkar lortua. Inperioko herrien arteko harremana 

asimetrikoa da, partaideek beraien ohitura nahiz usadioak alde batera uzten baitituzte, 

patroi komun bakarra bereganatuz. 

Presio asimilatzailea nolakoa den, bestalde, zenbaitek inperio gogorrak eta 

bigunak bereiziko dizkigu. Adibidez, inperio gogortzat jo behar lirateke  hala  

sartalderik ezagutzen ez zuen Espainiar Inperioa nola munduko populazioaren laurdena 

bere esanetara makurraraziz, XX. mende hasieran goia jo zuen Bretainiar Inperioa. 

Beste muturrean, berriz, Erdi Arotik XIX. mendera arte iraun zuen Erromatar-

Germaniar-Imperio Santua genuke, elkarbizitza nahiko txukun eta baketsua lortu zuten 

herrien arragoa izan ei zena. Sanchez Carriónek  Inperio Austro-Hungariarrean, 1867ko 

abuztuaren 21ean ezarri zen legea gogorarazten digu (in Sanchez Carrión, 1999:199): 

Austria-Hungariako Inperioko 1867ko abuztuaren 21eko 

Oinarrizko Legea, Pi y Maragal-ek 1936an jasoa eta Xabier Erizek 

berriki aipatua […] Lege honek argi eta garbi ezartzen zuen bere 19. 

Artikuluan “Estatuko herrien arraza guztiek euren nazionalitatea eta 

hizkuntza zaindu eta lantzeko eskubide berbera zutela […]. Estatuak, 

hortaz, Inperioaren mugen barruan diren hizkuntza guztiak hala 

irakaskuntzan nola negozio publikoetan erabiltzeko eskubidea 

aitortzen du […] Arraza asko diren herrialdeetan eskola publikoak 

irakaskuntza arraza bakoitzari dagokion hizkuntzan emateko 

bitartekoak bermatuz antolatuko dira eta ezin izango da inor beste 

hizkuntza bat ikastera behartuko duen neurririk erabili”.
45

 

 

Nahiz eta jardun inperiala  historian zehar une eta gune askotan eman den, 

inperialismo terminoa bereziki XIX. mendearen bigarren erdialdetik aurrera sorturiko 

mugimendu geopolitiko itzela izendatzeko ere erabiltzen da. Zibilizazio industrialaren 

garapen eta sendotzearekin batera eta nazionalismo bortitzenaren suak hartuta,  

Erresuma Batua, Frantzia, Italia, Alemania, Estatu Batuak edota Japonia bezalako 

herriak Afrika, Asian eta Ozeanian ea nork lurralde gehiago eskuratuko lehiatu ziren. 

Inperialismoa egitasmo idealista bezainbeste izan zen praktikoa.  Izan ere, alde 

batetik, herri basati eta barbaroei aurrerabidearen abantailak eta zentzu ona eramatea 

zuen helburu, ilunpeen bihotzean argia izekitzea, alegia; baina, bestetik, -eta batik bat- 
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 Ikus: X.-SANCHEZ CARRION, J. M.  “Txepetx” (1999:199). 
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arrazoi zeharo mundutarrak ere baziren. Inperialismoa, azken batean, botere eta ohore 

gosea asetzeaz gain, Europako merkatuak zabaltzeko eta lehengaiak merke baina 

merkeago eskuratzeko alternatiba zukutsua gertatu zen, eta baita hazkunde 

demografikoari aterabide bat eman, estatu nazionalismoa hauspotuz barne-politikako 

istiluak baretu eta gudaroste hipertrofiatuak lanpetuta edukitzeko modua ere  

(Sarrionandia, 2011: 259,260.).   

Inperialismoak kritiko gogorrak  izan ditu, eta ditu, baina baita apologista 

konbentzituak ere. Hala, Leninentzat
46

 konkista gerra eta lapurreta baino ez den 

bitartean, inperialismoak kolonizatutako herriei kalte baino mesede gehiago  egin eta 

aberastasuna eta ongizatea ekarri ziela argudiatuko dizu, esaterako,  Leroy-Beaulieuk 

(in Said, 2004:178): 

Gizarteen hezkuntza, gizakiena bezalaxe, ezin da zoriaren esku utzi 

[…] Kolonizazioa, beraz, experientziaren eskolan lantzen den arte 

mota bat da […] kolonizazioaren helburua gizarte berri bat 

oparotasunerako eta aurrerabiderako baldintzarik onenetan jartzea 

da.
47

 

 

1848an argitaraturiko Partidu Komunistaren Manifestuan irakurriko dugu sasoi 

honen etorreraren analisirik ospetsu eta miresgarrienetako bat
48

.  Bertan, besteen artean, 

“burgesia modernoaren aroa” zertan den gardentasun handiz deskribatzen da. Hala, 

Marxen eta Engelesen hitzetan, Amerikaren aurkikuntzak eta Afrikaren 

zirkumnabigazioak, Txinako eta Indiako merkatu berriek, koloniekiko elkartrukeak, 

sekulako bultzada emango diete bai nabigazioari bai merkataritzari bai industriari.  Erdi 

Aroko produkzio moduak desintegratzen  hasiko dira eta klase industriala loratzen, 

hastapenetan tamaina ertainekoa izango dena baina gero, lurrun makinaren eta bestelako 

tekniken agerpenarekin, handi eta boteretsu bilakatzen joango dena. 

Merkatu mundialen egituraketa eta sendotzeak feed-back efektuaren eragina 

izango du, era berean hura sortzen lagundu zuten elementuak are gehiago indartuko 

                                                           
46

 Ikus:  LENIN, V.I: ([1916] 1961). 

47
 Ikus: XI.- SAID, E. (2004:178) 

48
 Ikus: MARX, K. eta ENGELS, F. ([1848] 2004) 
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dituelako: are gehiago puztuko dira merkataritza eta produkzio industriala, emendatu eta 

hobetu nabigazioa, trenbideak, produkzio teknologiak eta oraindik eta diru gehiago 

bilduko du burgesiak. Zentzu honetan emandako aurrerapauso bakoitzak, berriz, politika 

egiteko etapa berri baterako sarrera emango du. Honela, Industria handien eta merkatu 

mundialen garaian, monarkiari hegemonia kenduko dio burgesiak eta, Marx eta 

Engelesen esanetan, txotxongilo hariz gobernaturiko estatu errepresentatiboa sortuko 

du. 

Marx eta Engelesen testu honetan  “espiritu nazionalei” buruzko gogoeta ere 

badago. Igarriko diote, komertzio mundialak harilkatzen duen interdependentzia 

amaraunaren poderioz, herrien produkzio espiritualak ere unibertsalizatzera egingo 

duela eta, ezinbestean, herrien berezitasunak higatu eta bigarren mailara igaroko direla. 

Pentsalarion iritziz, hiri burgesak landa nekazaria azpiratuko du, “nazio zibilizatuek” 

“herri barbaroak” menderatuko dituzten bitartean, eta, Mendebaldeak, berriz, Sartaldea; 

azkenerako, burgesiak bere antzirudira egindako munduan, herriek elkarren geroz eta 

antz handiagoa izango dute. 

Baiki, XIX. mendean harroturiko zibilizazio industrial eta tekniko honen 

zabalpena izan da, ziur asko,  ezagutu den herrien arteko homogeneizatze  prozesu 

gaitzenetakoa, gaitzena ez bada. Eta harritzekoa ere ez da,  baldin eta kontuan hatzen 

badugu, balizko edozein erresistentzia hankaz gora botaz, teknologia berrien agerpenak 

herrien artean  inoiz izan den indar harreman desorekatuena ekarri duela eta 

komunikabideen emendatze eta azkartzeak erdigune kolonizatzailearen eta periferia 

kolonizatuen arteko kultur ukipena inoiz baino bizi eta zabalagoa bihurtu duela. 

Kolonizaturiko herriak bizimodua kolonizatzaileak ezarritako ereduen arabera 

eraldatuko dira inperio hauetan eta, honela, adibidez, hizkuntza ingelesaren, 

frantsesaren eta espainiarraren eta erlijio kristauaren hedapen bizkorreko garaia izango 

dugu. Uholde berri honek, estatu kolonialisten mugez kanpoko jendeak ez ezik, 

lehenagotik ere asimilazio prozesuan murgildurik ziren estatuaren mugez barruko 

populazio “indioak” ere are gehiago estutzea ekarriko du, gainera.  Munduak zein 

norabide hartu zuen ulerturik, sasoiko intelektual handienek, adibidez, euskarak eta hura 

bezalako hizkuntza txikiek izango zuten etorkizunari buruz itxaropen onik ez dute 

agertuko XIX. mendean. Wilhem Humboldtenak dira hitz hauek (in Rubio, 2000): 
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Bere berezitasun nazionalak zain dauzka gainbehera ekarriko duten 

eragin mantsoak, Europako puntu guztiak elkarrekin kontaktuan 

direlarik, bere izaera bereziari uko egitera behartuz. Pixkanaka 

pixkanaka, euren hizkuntza baztertzen dute eta honekin batera, hura 

ere ezinbestean galtzen da. Gaurko egunez jada mendi aldera dago 

atzera egin beharrean, geroz eta gehiago hamarkadaz hamarkada, albo 

guztietatik jazarria, ama txar batek egingo lukeen moduan tratatua, zer 

eta nazioko partaiderik ilustreenen aldetik, eta aurreikus liteke 

hemendik aurrera gainbehera honek abaila oraindik ere handiagoa 

hartuko duela. Iraultzaren hasieraz gero Frantziako erdialdean dialekto 

probentzalak eta tolosarrak  jasan duten gainbehera bizia adibide 

adierazgarri eta erakusgarria dugu. Mende bat baino lehenago 

desagertua izango da agian euskara hizkuntza bizien artetik.
49

 

 

Ildo honetan, jakingarria da -eta apur bat bitxia, dena esan behar bada- 

egiaztatzea nola bere burua estatu egituraren barruan eroso sentitzen den europarra ere 

bere eta bere ingurukoen nortasuna arriskuan dagoela sentitzen hasiko den XX. 

mendearen bigarren erdialdetik aurrera. Erdigune zibilizatzaile izatera ohituriko zenbait 

herrik asimilazioaren mamua ikusi dutela emango du. Hala, Jean-Pierre Warnier 

(1999:62) antropologo frantziarraren ustez kulturaren industrializazioaren fenomenoa 

oso gertutik jarraitu beharreko zerbait da -estatu afera, garbi esateko-, tokian tokiko 

tradizioen suntsipena dakarrelako eta galdetzen du ea mundializazioa esaten diogun hori 

ez ote den egiazki planeta osoaren “amerikanizazio” orokorra (1999:42). 

XX. mendean,  hirurogeita hamarreko hamarkada da Warnierren iritziz 

mundializazio bidean giltzarri (1999:40). Ordura arte lurralde industrializatu 

kapitalistetan printzipio keynestarretan  oinarrituriko politika ekonomikoak izango ziren 

nagusi, zeinak aduanen beharrean baitzeuden eta estatuen subiranotasuna eta 

independentzia gordetzen baitzuten. Hartara, mundua zatituta ageri zen, alde batetik, 

Mendebaldeko eta Ekialdeko bi bloke handietan, eta bestetik, estatuen mugetan. Baina, 

estatuen bere lurraldearen gaineko subiranotasun  osoa bermatzen duen eredu honi 

krisia iritsiko zaio,  martxan ziren hainbat prozesuk eraginda, besteen artean, enpresa 

multinazionalen garapenak,  “petrolioaren krisia” delakoaren ondorioek, estatuen arteko 

aduana askoren desagerpenak,  Asiako hainbat herriren lehiakortasunak edota satelite 

bidezko hedabide berrien posibilitateak.   
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 Ikus: XII.-RUBIO POBES, C. (2000). 
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Mundializazioa maila guztietan ematen hasiko da; hortaz, eta mundu 

mailakoak izango dira finantza eta merkantzia fluxuak, mundu mailakoak langile 

migrazio mugimenduak nola turistikoak, eta gero eta mundu mailakoagoa izango da 

hedabideen pertsuasio edo manipulazio boterea. Era berean, aduanak ireki eta  

ekonomiaren gaineko erregulazioa estatuen eskuetatik merkatuaren “esku 

ikusezinarenetara” igarotzearen aldeko politikak joango dira nagusitzen, eta 1990etik 

aurrera, Sobiet Batasuna desegin eta Txinak bere mugak biguntzen dituelarik,  mundu 

osoa merkatu bakarra izango da. Warnierren  (1999:41) hitzetan, mundu  fluxu  hauek 

estatu nazionalek jasotako eraikin ekonomiko, sozial eta kulturalaren pareta puska 

handiak hondatuko dituzte. 

Mundializaziorekin merkatuak globalizatuko direnez, “kultur ondasun” dei 

diezaiokeguna produzitzen duten industrien arteko lehia ere halakoxea izango da.  

Mundu mailako erakustokian izango dira diskoak, filmak, telebista saioak, egunkariak, 

liburuak; eta baita elikadura, osasuna, turismoa edota hezkuntza bera ere. Baina honek 

ez du elkartruke orekatu bat ekarriko, baizik eta halako nahasketa kultural ilun, 

uniforme bat, Amerika, Europa eta Asiako estatu dirudun eta indartsuenek babesturiko 

industria pribatuen monopolio eta hegemoniko pean buruturikoa. Horregatik, egoera 

honen aurrean, Warnierren  (1999: 62) iritziz,  “jokoan dagoena  herri bakoitzak berezko 

duen kultura produzitzeko  gaitasuna da, eta hari  kanpoko erasoen eta kultur 

merkantzien inbasio selektiboaren aurrean iraunaraztekoa”. 

XXI. mendean sartu garelarik, globalizazioa da hitzik erabiliena. Gai honi 

buruz erreferentziazko lanak argitaratu dituen Manuel Castells ( in Douglass, Urza eta 

Zulaika, 1999:22) kataluniarrak azpimarratzen du ez direla nahastu behar 

internazionalizazioa eta globalizazioa terminoak. Internazionalizazioa -mundu mailako 

ekonomia, alegia-, aspalditik datorren kontua izango da, Perutik Espainiako erresumara 

urrez eta zilarrez zamaturiko itsasontziek irteten zuten sasoitik bai, gutxienez, eta 

Marxek eta Engelesek ederki asko azaldua dute. Globalizazioa, ostera, nolabait esateko,  

XX. mendearen hondarreko hobekuntza teknologiko txundigarriek eskainitako 

azpiegitura dela medio, internazionalizazio prozesu honetan iritsi den puntu jakin bat 

da, aldaketa kualitatibo bat; hain zuzen ere, arestian Warnierrekin batera iruzkindu 

dugunaz gain, mundu mailako ekonomiak denbora errealean unitate bakarra balitz 

bezala funtzionatzen duen puntu hiperbolikoa da, horrek politikoki eta kulturalki 

dakarren guztiarekin. 
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2.-irudia: Estatuen barne produktu gordina baino irabazi handiagoak dituzten 

zenbait multinazional (miliardotan) 

 

Iturria: Guiddens, A. (2006: 75) 

 

Globalizazioak, nondik begiratzen den, ez du homogeneizazio erabatekoa esan 

nahi, tokian tokiko ezaugarrietara moldatu eta horiekin konbinatzen baita, hori bai, 

tokian tokikoak enbarazurik egiten ez dion bitartean. Koka-kola freskagarriaz esaten 

denak  adibide gisa balio lezake: Koka-kola mundu osoan dago zabaldua eta jaun eta 

jabe da, zenbait tokitan edateko ura eskuratzea baino errazagoa izanik koka-kola 

aurkitzea; halere, toki bakoitzean hango dastamenaren ohiturak errespetatuko ditu, 

edaria han-hemen baino gozoagoa, garratzagoa ala gaziago aurkeztuz. Jendeak, bere 

etxean, bere moduko bizimodua egiteko aukera izango du eta, alde horretatik, sare-

itxurako antolaketa globalak ikaragarrizko indarra eta malgutasuna erakusten du. Baina 

malgutasun hau ez da neurri batekoa baizik izango. Izan ere,  Castellsek ohartarazten 

duen eran, nagusi diren interesei benetan axola zaien hori guztia kontrolpean eta 
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uniformaturik dagoen bitartean, interes horiexei berdin zaien beste guztiak globalizatu 

gabe jarraitzeko modua izango du (in Douglass, Urza eta Zulaika, 1999: 26). 

Nafarroan, Euskal Telebistarekin gertatzend dena adibide polit bezain hitsa da. 

Jakina denez, mundu osoko telebista kateak ikusteko aukera dagoen sasoiotan, 

Nafarroako Gobernuaren aginduz, Nafarroan ETBren emitisioa galerazia eta jazarria 

dago
50

. 

Zuzena da globalizazio sasoian estatu egituraren babespean eta bultzadaz 

eraturiko herrien izaera berezia mehatxaturik eta arriskuan ote dagoen galdetzea? 

Warnier Estatu Batuetako ereduen esportazioarekin lotzen den “kultuaren 

amerikanizazioak” larrituko du. Ikuspuntu berriagoek, berriz, kultur homogeneizazio 

hau gehiago lotuko dute Weberrek iragarritako arrazionalitate generiko, administratibo, 

sustraigabeko eta teknologikoaren aroarekin (Smith eta Riley, 2009:224).   Nolanahi den 

ere, egia da 2008ko ekonomia krisia lehertzearekin batera inoiz baino ageriagoan geratu 

denez, globalizazioaren aroan, estatuen ahalmen erregulatzailea -bereziki ekonomikoa -  

XX. mende hasieran baino askoz ahulagoa dela. Halere, estatu propiorik gabeko herriek 

bizirauteko jasan behar izan duten eta jasaten duten presioarekin alderaturik, estatuen 

babespean eraikitako herrien hizkuntzek, bizi ohiturek edota arteek jasaten dutenak ez 

du aipagarria ematen. Estatu Batuetako kultur industriek Frantzian –eta Mendebaldeko 

bazter guztietan, oro har-, duten eragina askoz handiagoa da, alderantziz baino. Baina 

Ethnologe (2013) argitalpenaren arabera, 68 milioi inguru hiztun ditu eta beste 150 

milioik ezagutzen dute; hortik, Warnierrek esan bezala, estatuek duten “berezko kultur 

produkzioa” arriskuan jarriko duela iragartzera jauzi handia dago, ordea. 

 Hainbat agente ezberdin handik eta hemendik euren interesen alde tiraka ari 

diren anabasa global honetan, oraindik orain, estatuak oinarrizko osagai eta aktore dira, 

bai alderdi ekonomikoari dagokionez, bai kultur ikuspegitik begiratuta ere, hitza 

behintzat badutelako, eta alde horretatik, zalantzarik gabe, hobe da herri batentzat estatu 

propioaren babesa izatea, ez izatea baino. Ez du ematen globalizazio garaiotan estatuen 

promozioa daukaten herriak direnik asimilazio arriskua dutenak;  zuzenagoa dirudi 

errepikatzea, lehen bezala orain, ataka estuan daudenak estatu propiorik gabe eta 
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 Adibidez, ikus: INTXUSTA, A. (2012): “La Guardia Civil apaga la emisión digital de ETB en 

Nafarroa”. Gara, martxoak 8.  
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gutxiagoturik dauden herriak direla, oraindik eta batez ere. 

Baina etorkizunak zer dakarren jakitea gaitza da. Egungo globalizazioaren 

antzeko prozesuak, eta prozesu horien etenak lehenago ere eman direla argudiatuz, 

Roberto Majonek (2012) gizarte globalizatu garaikidea globalizazio heleniar-

erromatarrarekin alderatzen du. Hark  bezala, besteak beste, indibidualismoaren harrak 

janda, kultur batasunik gabe eta barne kohesioari eutsi ezinik,  baina oraingoan, 

ingurumen hondamendiaren atarian, ezagutzen dugun mundua kolapsotik gertu dagoela 

iragartzen du. Baina kolapsoa ez da, agian, bidearen amaiera izango Majonentzat. 

Honela dio (2012:38): 

Kolapsoak, nolanahi ere, orain arte ez dira munduaren akabera 

izan, zibilizazio batena baino, nahiz eta gure garaian hipotesi hori oso 

dudazkoa izan. Kolapsoaren ondoren, historian, kohesio handiko 

taldeak nagusitu izan dira, bere buruaz seguru sentitu direnak, 

agintearekiko mendekotasun kultural eta ideologikotik ere askeagoak. 

Globalizazio helenista-erromatarraren aldian, germaniar herriak eta 

kristauak atera ziren aurrera, partoak Mesopotamian bezala. XXI. 

mendeko balizko kolapsoaren ondoren gizateriak iraungo balu, egon 

gintezke euskaldunak suntsipena gainditu eta handik indartuta 

ateratakoen artean? 

 

2.3.-Herriak eta nazionalismoak 

 

Jose Mari Esparzak (2011:25) ongi baino hobeto du adierazia: herriak sortzen 

duen alkimia konplexua da. Bere osagaiak aldatu egiten dira bai kasu batetik bestera, 

bai garaiaren arabera. Horrela, herritartasuna definitzen deneko modua koiunturarekin 

eta ikuspegiarekin zerikusirik izan dezakeen zerbait da, nahiz eta badiren beti oinarrizko 

zutabe batzuk, nola izan litezkeen hizkuntza, erakunde politikoak, lurraldea, historia 

edota erlijioa. Zenbaitetan talde nortasuna finkatzerakoan lehen mailako faktorea 

hizkuntza izango da; beste zenbaitetan, berriz,  erakundeek, lurraldeak, erlijioak edota 

elementu bat baino gehiagoren nolabaiteko nahasketak ere pisu handia hartzen dutela 

ohartuko gara. Alabaina, talde nortasuna finkatzerako orduan, auzoarekiko harremana 

beti izango da kontuan hartu beharrekoa. 

Kontua da zenbait herriren egituraketa beste herri batzuen lepotik eman izan 

dela eta, halakoetan, herritartasuna definitzen duten ezaugarriok desitxuratu nahi izaten 
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direla. Armen bidezko konkistaren ondoren, azpiraturiko herriaren nortasuna suntsitu 

eta herri azpiratzailearekiko gogo lotura sustatuko duen asimilazioa bilatu ohi da maiz, 

eta, nola helburu hau lortzeko bidea herri azpiratuaren ezaugarriak deuseztatu eta 

azpiratzailearenak hedatzea den, ohikotzat jo litezke hala beharturiko erlijio aldaketak, 

hizkuntzen debekuak, erakundeen abolizioak, sinbologien jazarpenak edota 

lurraldetasunaren desitxuratzea; baita menperatzaileen esaneko diren politikari eta 

funtzionarioen promozioak zein menperatzailearen agintea arrazoitzen duten ideien 

sustapena ere. 

Herrien arteko gatazka hauek kokatu behar direneko gaur egungo ingurumaria 

estatuena da; zehatzago esateko, estatu-nazioena. Estatua defini liteke esanez zehazki 

mugaturiko lurralde bat gobernatzen duen unitate  edo administrazio politiko nagusia 

dela. Estatuek euren esparruan indarkeria fisikoaren erabilera legitimoa arrakastaz 

aldarrikatzen dute. Horri loturik, bere baitan biltzen dituzte polizia –barrura begira 

indarra erakusteko-, eta armada –kanpora begira indarra erakusteko-,  eta eskola eta 

epaitegia bezalako erakundeak eta, beste eskumen batzuekin batera, zergak biltzeko 

autoritatearen jabe ere badira
51

. Estatuek elkar aintzatetsi ohi dute eta horregatik, 

munduan kontatzen diren estatuen kopurua ezbaikorra da: lerrook idazten diren unean, 

berrehun estatu inguru dira, 191 Nazio Batuen onarpena dutenak eta 13, aldiz, onarpen 

horren zain daudenak. 

Estatuak, ez dira denak garai berean sortuak. Estatu modernoaren jatorri 

historikoa arakatzerakoan har litekeen erreferentzietako bat 1648ko Westfaliako itunak 

dira, Erromatar-Germaniar Inperio Sainduko protestante nahiz katolikoek, Frantziako, 

Espainiako eta Suediako erresumek eta Herbehereetako zazpi probintzien batasunak 

izenpeturikoak, non hitzartu baitzen inperio, erresuma, aginte bakoitzari mugaz ongi 

zedarrituriko lurralde bat zegokiola eta muga horien barnean subiranotasun osoa zuela, 

kanpotiko ezein esku hartzeren mehatxupean jarri ezingo zena. Subiranotasuna 

bermatzen duten mugak ezartzearen ideia honek bere bidea egingo du, XIX. mendean 

aurrera jotzearekin batera ludiko ia azalera guztia estatu esparruetan zatiturik egongo 

da-eta. 
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Max Weber, Herman Heller eta Oscar Oszlaken proposamenetan oinarrituriko definizioa. Ikus: 

WEBER, M. (2007), HELLER, H. (1955), eta OSZLAK, O. (1997).  
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3.-irudia: Estatuen sorreraren kronologia 

 

1815 aurretik; 1815-1945 bitartean; 1945-1990 bitartean; 1990 ondoren.  

Iturria: Wikipedia
52

. 

 

Estatu berrien sorreran mugarri izango den beste data bat 1779a dugu, Estatu 

Batuen independentzia deklaratu zeneko urtea, alegia. Nazio ideia geroz eta 

indartsuagoaren argitan, inoiz europar potentzien kolonia izandako hainbat lurralderen 

independentzia ailegatuko da orduz gero. XIX. mendearen hasierakoak ditugu 

Latinoamerikako independentzia gerrak. XX. mendeak, berriz, herrien autodeterminazio 

eskubidearen printzipioari helduz, estatu berrien sorrera ekarri duten hiru aro handi 

ezagutuko ditu: Lehen Mundu Guda amaitu eta  otomandar eta austro-hungariar 

inperioen hondamenaren ondorengoa lehenik; mendearen bigarren erdian, bereziki, 

Afrika eta Asian emandako deskolonizazio prozesuek seinalatzen dutena gero; eta, 

azkenik, 80ko hamarkadan gertaturiko Sobiet Batasunaren kolapsoari jarraitu ziona. 

Estatu-nazioa terminoa estatu egiturari nazioaren ideia uztartzetik eratorri da. 

Teorian, estatu administrazioaren mugak eta nazio delakoa osatzen duen populuaren 

lurralde mugak bat datozela adierazten du. Praktikan, ordea, ezin esango da baldintza 

hau betetzen duten herriak asko direnik. Badira, adibidez, herri bakartzat har litezkeen 

arren, estatu bat baino gehiagotan antolaturik diren  populazioak; halaber, oso da arrunta 

bere burua estatu egiturari dagokion nazio horren ispiluan islaturik ikusten ez duen 

populazio ugari izatea ere. Horiek horrela, estatu-nazioaz aritzerakoan, bi terminoak bat 

datozela sinestea baino zuzenagoa dirudi, beharbada, estatu-nazioa populu edo herri 
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 Iturria: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Acceso_a_la_independencia.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Acceso_a_la_independencia.png
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jakin baten egitasmo politikotzat jo, eta haren mugen barruan herri batek besteen 

gainetik agintzen duela ulertzeak. Jakina denez, hamaikatxo gatazkaren iturri izan da, 

eta da, muga politikoak herrien mugekin bat ez etortze hori. 

Bere ereserki, bandera eta antzeko artefaktu sinbolikoekin estatuek identitate 

kolektibo legitimo bakar bat elikatzeko helburua ere izaten dute. Alde horretatik, nagusi 

den herriak estatuaren bitartekoak batasun ekonomiko eta administratiboa sustatzeko 

baliatu ditu eta, populazio osoa bere irudira moldatu nahirik, besteak beste, hizkuntza 

nahiz ohitura berdintasuna bilatu izan du. Identitatearena, estatu afera da. 

Hainbesteraino non, Ane Larrinagak gogorarazten digunez (2007:79),  Aro Modernoan 

gizartearen ideia estatuak eraturiko gizartearekin identifikatu den gero eta gehiago. Hain 

zuzen ere, nortasun nazional bakarrari, herri bakarra osatzeari buruzko sinestea 

populazioarengan txertatzeko estatuak erabili ohi dituen estrategien bost puntuko 

zerrenda gardena eskaintzen digu Montserrat Guibernauk (2009:45): 

1.-“Nazioaren” irudi jakin baten eraikuntza eta hedapena, eskuarki 

Estatuan nagusi den nazio edota talde etnikoan oinarritua, eta historia 

komuna, kultura berdina eta lurralde mugatua adierazten dituena.  

2.- Sinbolo eta erritualen erabilera, hiritarren artean komunitate 

kontzientzia sustatzeko helburuarekin.  

3.- Hiritargoaren garapena, eskubide –juridiko, zibil, 

sozioekonomiko eta politiko- eta betebehar gisa ulerturik. Partaideei 

eskubideak aitortzen dizkielarik, Estatuak leialtasun sentimenduak 

ernetzea erraztuko du. Era berean hiritarren komuniteko «direnen» eta 

«ez direnen» arteko bereizketa erabakigarria ezartzen du, hau da, 

estatu mugen esparruan zenbait eskubideren jabe direnen eta eskubide 

horiez gabetuak daudenen artekoa  

4.- Etsai komunei buruzko sinestea. Ikusi da gudaren bidea 

komunitate sentimendu baten agerpen eta sendotzerako erabakigarria 

izaten dela. Euren arteko desadostasunak alde batera utzi eta hiritarrak 

batu egiten dira kanpotik datorren mehatxuaren aurrean, izan hau 

hurbilekoa, potentziala ala asmatua. 

5.- Hezkuntza sistemaren eta hedabide nazionalen sendotze 

progresiboa, zeinak jokatzen baitute funtsezko papera “nazioaren 

irudi” jakin baten hedapenean, bere sinbolo eta erritualekin, balio eta 

printzipioekin, tradizio eta bizimoduekin, etsai komunekin eta, 

garrantzitsuena dena, hiritar «zintzoa» izateari buruzko definizio 
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argiarekin.
53

  

 

Erabateko adostasunik ez dago estatu-nazioa ideologia nazionalistaren hazia 

ala fruitua  den zehazteko  orduan, hau da, eztabaidagai da zein den zeinen baldintza eta 

zein zeinen emaitza. Hau, ziur asko, ezaugarri orokor batzuk aipa daitezkeen arren, 

nazionalismo mota bat baino gehiago bereiz daitekeelako gertatzen da. 

Anthony D. Smithen ustez (1976: 53) eskuarki nazionalismoaren doktrinak 

hiru ideal uztartzen ditu: herriaren autodeterminazio kolektiboa, nazioaren 

indibidualtasun eta izaeraren espresioa eta, azkenik, mundua naziotan zatitua 

dagoenaren sinesmena. Baina, era berean, nazionalismoaz eta nazioaren ideia ulertzeko 

moduaz aritzerakoan –kulturaz edota identitateaz aritzerakoan bezala, bidenabar-, bi 

iturburu edota bertsio bereiztea ere ohikoa da. Nazioa ulertzeko moduetako bat tradizio 

frantseseko nazionalismoarena genuke, unibertsaltasunarekin asoziatu ohi dena; bestea, 

berriz, jatorri alemaniarreko aldaera, ikuspegi partikularista ordezkatzen ei duena. 

Frantzian, XVIII. mendearen bukaeratik aurrera, Ilustrazioaren argitan erneriko 

nazionalismoaren ideia borondatean oinarritzen da. Tradizio honen arabera, nazioa, 

borondate orokor baten alde egiteko elkartu diren norbanako libreek, hots, hiritarrek, 

osatzen duten gizartea izango da.  Iraultza Frantsesak Louis XVI.a erregearen 

erresumatik jarauntsitako populazio heterogeneoko lurretan abiatu zen heinean, apika, 

lurralde nazionalismoa (Smith, 1976:302) deritzon ereduak balio lezake kasu honentzat 

ere. Arrazoia, askatasuna, elkartasuna, berdintasuna, tolerantzia, irekitasuna eta 

demokrazia bezalako balio aurrerakoiak egotzi ohi izan zaizkio nazionalismo modu honi 

eta, hain zuzen ere, balio hauen aldarrikapenean oinarritu dira estatuaren administrazioa 

zentralizatzea eta hizkuntza eta heziera  uniformatzeko hezkuntza politika. 

Borondatean oinarrituriko nazionalismoak –orobat  kulturak eta identitateak-, 

unibertsaltasuna  zergatik ordezkatzen ei duen azaltzea erraza ez da, hau ikuspegi 

eboluzionistaren esparru zabalagoan kokatu behar dela garbi eduki ezean. 

Eboluzionismoak gizarteen eraldaketan eta aurrerabide ekidinezinaren onuran sinesten 

du. Eta gizarte industrializatu modernoa estatu-nazioak –eta hura sostengatzen duen 

herriak-, gorpuztuko duenez, halabeharrezkoa izango da honek, bere aurrerakuntza 
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zientifiko, politiko eta tekniko guztien bedeinkazioarekin, gizarte tradizional, nahas-

mahaseko, zentzugabe, ilun,  txokokerizale eta atzerakoiaren tokia betetzea. Besteak 

beste, eskualdeetako hizkuntzen galera onartu beharreko ordainsari saihestezina izango 

da
54

. 

Nazionalismo honen  oinarrian “arrazoiak” erakutsitako legeek mundu 

guztirako balio duen ustea dago, eta lurreko herri guztien aurrerabidearen patua 

“arrazoizko” puntu hori iristea dela pentsatzen da.  Hortaz, nazionalismo honek bere 

burua unibertsaltzat jotzea, funtsean, “nazioa” eta “arrazoia” berdintzean datza. 

Unibertsalismoan eta balio zibikoetan oinarrituriko gizarte berri baten eraikuntzara 

emana izanik, tradizio frantseseko nazionalismoa, alemaniarra ez bezala, etorkizunera 

begirako proiektu gisa fundatu zela esan liteke. Tradizio alemaniarreko nazionalismoak, 

alde horretatik, gehiago izango du iraganetik datorrena gorde, mantendu eta ospatzeko 

asmoa.   

Alemanian, XVIII. mendearen amaieratik aurrera, Erromantizismoaren abaroan  

garaturiko tradizio nazionalistaren arabera, nazioa izatean oinarritzen da eta atxiki 

beharreko kontzeptua Volk edo herri-gogoa genuke. Hartara, nazioa ez da norbanakoen 

borondatetik sortzen den zerbait, norbanakoak jaiotzetik jasotzen duena baizik, hura 

baino lehenagotik dator eta hura gainditzen eta biltzen du. Naturala, munduan nazio 

partikularretan banatuta egotea da. Horregatik, nazio bakoitzak berezko izatea du, baina 

baita izaera eta gogo berezia ere, hizkuntza, ohitura, sorkuntza lanetan eta historian 

objektiboki adierazi ohi dena. 

Tradizio alemaniarreko honi, “nazionalismo etnikoa” ere esaten zaio. Tradizio 

frantsesean gizartearen ideiak izango duen lekua herriak hartuko du alemaniarrean, eta 

hiritarrarena  baino gehiago, herritarraren irudia aintzatetsiko da. Eremu politikoan, 

XIX. mendean estatu ezberdinetan banaturik egon arren, herri bakarra osatzen zutelako 

deiarekin batera, nazionalismo mota hau izango dugu egungo Alemaniar eta Italiar 

estatuen txingarra. 
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Zenbait girotan, alemaniar tradizioa frantziar urkiaren ifrentzu gisa aurkezteko 

joera ere izaten da. Nolanahi den ere,  Guibernauren  (2009:228) iritziarekin aisa egiten 

da bat, Mendebaldeko gizarte garaikideen artean bi tipo ideal hauetako bati hertsiki lot 

lekiokeen naziorik ez dagoela dioenean, ezta Frantzia eta Alemania ere. Kataluniarrak, 

eskuarki bi tradizio hauen arteko nolabaiteko nahasketa ematen dela dio. Geu ausartuko 

ginateke esaten -apur bat sinplifikatuz, beharbada-, “kanpoan partikularista, etxean 

unibertsalista” eskemaren araberako azalpenak ere balio lezakeela. Alegia, 

Mendebaldekotzat jo litezkeen estatuak, kanpo politikari dagokionez, diskurtso mailan 

alemaniar tradizioko eta herrizale agertu ohi direla, eta barne politikari dagokionez, 

berriz, tradizio frantsesari heldu eta, norbanako hiritarrez osatutako gizartearen goresle 

izan ohi direla. 

Bestalde, nazionalismo erak sailkatzerakoan, tradizio frantsesaren eta 

alemaniarraren arteko bereizketa tipikoa bestelakoak egiteko modurik ere badela 

azpimarratu gabe ezin da utzi. Izan ere, galde liteke ea nola ulertzen eta sentitzen duen 

nazionalismoa, egitura politiko zabalago batean, indarrez, halabeharrez edota 

ustekabean bezala, “gutxiengo soziologiko” gisa geratu den populazioak. 

Nazionalismoen artean, batzuk asimilazionista eta beste batzuk erresistente gisa 

sailkatzea nahiko argigarria izan liteke. 

Ikuspuntu honetatik, nazionalismo asimilazionista bere hizkuntza eta heziera 

hedatuz eta arrotz bezala dituenak baztertuz, estatuko populazio anitzaren 

homogeneizatzea ezarri nahi duen herriarena genuke; nazionalismo erresistentea, aldiz, 

jazarpen honen aurka eta, bereziki, hizkuntza propioaren iraupenaren alde, garatuko da. 

Hau da, hein batean, Carlota Solék (1976: 16,17), Theories of Nationalism-en bertsio 

espainoleko hitzaurre bikainean, A.D. Smith-en eredu teorikoari egiten dion kritikaren 

norabidea. Haren iritziz, norbere hizkuntzaren aitorpenaren aldeko borrokak 

mugimendu nazionalista bat ernaraz dezake, honekin taldearen autonomia gogoa 

indartuz. Ez da izango hainbeste soberania kontua, ezpada norbere hizkuntzaren eta 

bizimoduaren defentsa. Halaber, ez du zertan izan modernitate eta efizientzia 

ekonomiko kontua ere, zeren eta nazio-estatuaren mendean dagoen herria nagusi dena 

bezain modernoa ez ezik, are, ekonomi arloari dagokionez osasuntsuagoa ere izan 

bailiteke. Solérenak dira jarraian datozen lerroak (in Smith, 19,20): 

Hala bi dira elkarbizitza antagonikoan ager daitezkeen 

nazionalismo motak. Klausula politiko argiki “inperialistak” ezarriz, 
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bere Estatu-nazioa hiritar guztiei inposatzeko “bere” nazioa asmatzen 

duen Estatuan oinarrituriko nazionalismoaren parean nazionalismo 

etniko mota bat loratzen da […] Azken honek nortasun kulturalaren 

aitorpenaren alde egin eta autogobernua (autonomia, federazioa, 

etabar) defendatzen du aitorpen hori erdiesteko bitarteko gisa. 

Nazionalismo “inperialistak”, Estatu zentral eta bakarraren ideian 

oinarrituak ukatu egiten du aitorpen hori eta honela, gaiztotu egiten 

dira autodeterminazioaren aldeko borroka eta “gutxiengo” nazionalen 

erresistentzia Estatu zentralaren aurka.
55

 

 

Era berean, nazionalismoen sailkapenarekin jarraituz, Mendebaldeko 

munduaren mugak gainditzen dituen ikuspegi globalago bat ere bila liteke. Zeren eta 

nabarmendu eta aztertu beharrekoa ere bada nazionalismo erresistenteak garatu dituzten 

herrien artean diferentzia handiak aurki litezkeela eta, eskuarki, ez direla inolaz ere 

soslai berekoak  izango, Europako estaturik gabeko herrien nazionalismoa eta 

Ameriketako herri indigenena, esaterako. Ildo honetan, J. Friedmanen (2001) ekarpena 

biziki baliotsua dugu, estaturik gabeko herrien artean eman daitezkeen mugimendu 

nazionalistak “kultur ikuspegia” esan diezaiokegun batetik sailkatzeko zentzuzko 

proposamen bat formulatzen duelako. 

Friedmanek (2001:140), ekonomia modu kapitalistaren erroen sendotasuna eta 

pisua zein den eta ekonomia horren baitako bizimoduarekiko distantzia zenbatekoa den 

azaltzerakoan, sistema mundialaren erdigunea eta periferia bereizten ditu. Gero, 

sailkapena egiterako orduan, aintzakotzat hartuko dituen aldagaiak, funtsean, hiru 

izango dira: taldeak sistema mundialean duen kokapena, batetik; bizimoduaren alderdi 

guztiak antolatzeko eredua, bestetik; autoidentifikazioaren ardatza, azkenik. Aldagai 

hauek konbinatuz, hiru nazionalismo mota erresistenteren ezaugarriak laburtuko 

dizkigu. 

Lehenengoa, estatu nazional batean eta sistema mundialean ahulki 

integraturiko populazioen nazionalismo modua genuke, zeinak, bestalde, bere 

bizimoduaren alderdi guztiak berezko zaien moduan antolatuko bailituzkete, izan tribu 

gisa, izan Mendebaldearen zabalkunde garai aurretik zegoen moduetakoren batean. 

Friedmanen iritziz, giza talde hauen erakusgarri genituzke gaur egungo Birmaniako 

Shan eta Kachin herriak, Irango kurduak, Indiako nagak eta beste. Mugimendu hauetan 
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herrien nortasunaren gaineko auzirik ez legoke, hura begi-bistakoa izaki, hain zuzen, 

iraganeko bizimoduaren eta oraingoaren artean etenik egon ez delako. Gatazka, bai 

bizimoduari bai identitateari dagokionez, estatuak ezarri nahi duen ereduarekiko 

bateraezintasunetik letorke. 

Bigarren tokia Europako nazionalismo motei gordetzen die J. Friedmanek. 

Herri hauek erreprodukzio materialari dagokionez sistema mundialaren erdigunean 

kokatzen dira eta bizimoduaren antolaketa ere, nazio-estatuaren ideiak ezarritako 

neurrien arabera ulertzen dute. Alde horretatik, beraz, ez dago urradurarik.  Kontua da, 

“kultur izaera berezian” oinarriturik, beste gizarte estatalena bezalakoxe gizarte estatal 

bat eraikitzea izan dezaketela helburu, hain zuzen ere horrelakorik onartu nahi ez duen 

estatu baten gogoaren kontra. 

Ikus daitezkeenez, bigarren tipo honetan, arestian aipaturiko periferiako giza 

taldeen konparazioan, “kulturaren” ideiak hartuko duen zentzua ezberdina izango da. 

Izan ere, lehenengo kasuan, esanahiak diferentzia erradikalak suposatzen ditu,  

“kultura”   bizimoduaren alderdi guztien antolaketaz aritzeko erabiliko dugulako; kasu 

honetan, berriz, “kultura” bere autoidentifikaziorako herri batek erabiltzen dituen 

elementu taldea izango da, hala nola izan litezkeen hizkuntza, jatorria, ikurrina eta 

beste. 

Hirugarrenik, Friedmanek, adibide gisa, hawaiarren edo Iparramerikako 

indigenen mugimendu nazionalisten ereduak aipatzen ditu . Giza talde hauek, Europako 

estatu propiorik gabeko herriak bezala, ekonomiari dagokionez, hein handi batean edo 

erabat daude integraturik sistema mundialean, periferia osatuz bada ere. Bestalde, 

Europako herri hauek bezala, autoidentifikaziorako elementuen jabe ere izango dira. 

Alabaina, nazionalismo europarrengandik bereiziko dituena, nortasunaren defentsaz 

gainera, erreprodukzio materiala ere barne hartzen duen bizimoduaren alderdi guztiak 

antolatzeko modu partikular bat bultzatzeko egitasmoa izango da. 

Hau da, hirugarren mugimendu mota hauetan Mendebaldearen eragina zabaldu 

aurreko gizarte eredu baten alde egingo da lan, “gizartea antolatzeko eredu hawaiarraren 

edo kitxua” aldarrikatuz56, adibidez. Gehienetan, izaera zeharo ezberdineko antolaketa 
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politikoa inplikatuko baitute, nazionalismo mota honen helburua ez da eskuarki nazio-

estatua izango eta, noski, honelako mugimendu bat gizarte antolaketa eredu horiek 

berreskuratu edo –antropologiak bildutako materiala erabiliz-, berregin daitezkeen 

tokietan baina ezin izango da garatu.  Nazionalismo erresistente tipo honi buruz, 

Friedmanen hitzak dira ondokoak (2011:142): 

Hala, mota honetako mugimenduetan helburua ez da lanpostuen, 

seguritate sozialaren edota eskubideen beharra azpimarratzea. Horren 

ordez, lurralde baten oinarria eskatzen dute, euren kultura berrezarri 

eta praktikatzeko. III. Kultura ez da sistemaren baitan abantailak 

lotzeko antolatzen, bertatik irteteko baizik. Ideologia politiko gisa, 

nortasun kulturala “zibilizazioa” delakoarekiko kultur 

erresistentziarekin konbinatzen du.
57

 

 

 

2.4.-Herriak eta legitimitatea 

Nabarmentzekoa da kultura nozioak herrien arteko gatazketan jokatzen duen 

legitimazio papera: kultura delakoa hizpide harturik, auzi politikoari ideologia kutsua 

kendu eta eztabaida zientifikoaren kategoria emango balitzaio bezala da. Izan ere, 

kulturarena eremu akademikoak bere egin eta handik gizarteko ia esparru guztietara 

hedatu den nozioa dugu. Akademiatik irteteak, nolabait esateko, zientifikotasun agiria 

ziurtatu dio nozioari eta, ondorioz, halako neutraltasun, objektibotasun eta 

arrazoizkotasun soineko batez jantzi du. Herrien kulturena mitoa ote den ala ez ebaztera 

sartu gabe,  funtsean, Josu Amezagak (1995:39) soiltasun bezain argitasun handiz  

azaldutakoa da oinarrizko argudio gisa ageri zaiguna: 

Herri bat da euskal herria
58

, eta herria delako, nazioa – hots, askea- 

izateko eskubidea dagokio. […] Herri izate horretan berebiziko 

garrantzia du kulturak. Izan ere, euskal herriak ez du herri izaera 

adierazten eta ezartzen duen estatus juridiko propiorik. Estatus horren 

                                                                                                                                                                          
arteko aldarrikapenak uztartzean datza. Oihana zeharkatuko duen errepide bat onuragarria da hainbat 

sektore ekonomikorentzat, baina oihanean bizi diren populazioek ez dute euren bizimodua mehatxatuko 

lukeenerrepiderik nahi. Ikus Katu Arkonadaren (2011) artikulua: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138820.  
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ezean, bestelako zutabeetan oinarriturik defendatu izan da herri izaera: 

historia, hizkuntza, kultura. Kultura, beraz, herri honen izaera 

definitzen duen osagai bat da. Baita geroari begira definitzen jarrai 

dezakeena. 

 

Ikus litekeen gisan, badu logika honek hautsi beharreko sorgin zirkulu aire bat: 

estatus juridiko propioak herri izaera adierazten du. Baina nola aldarrikatu herri izaera 

estatus juridiko propiorik ezean? Bada, herri izaeraren froga zientifikoak emanez, hau 

da, kultura propio eta bereziaren jabetza demostratuz. Ildo honetatik, estaturik propiorik 

gabeko herrien autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko –nahiz ukatzeko- unea 

iristerakoan, beharrezkoa izango da kultura propio eta berezirik baden ala ez kalkulatu, 

epaitu, arrazoitzea. Larrinagaren hitzak baliatuz (2007:13), esan  dezagun bakoitzaren 

neurriko errealitatearen irudikapena arau legitimo gisa ezartzeko ahalegin honetan 

datzala, hein handi batean, herrien arteko gatazken alde ideologikoa. 

Jakina denez, edozein  menderakuntza mota eman eta iraunaraziko bada, 

bigarren pausoak menderatuen artean menderakuntza egoera horren zilegitasunaren 

gaineko sinesmena zabaltzea izan beharko du. Lehenengo urratsa, eskuarki, 

erresistentzia hautsiko duen indarkeria fisikoaren mehatxua edota -onez ez bada, 

txarrez-, indarkeria fisiko horren erabilera zuzena izango da. Bat egiten dugu, hortaz, 

Larrinagarekin (2007:78) oroitarazten digunean, “indar armatuen eta finantza 

baliabideen kontzentrazioa ez dela inolaz ere bideragarria onespenezko eta 

legitimitatezko kapital sinbolikorik erdietsi ezean”. 

Boterearen eta autoritatean oinarrituriko dominazioaren arteko bereizketa 

kontzeptuala egiten baitu, esan liteke M. Weberren (1964) teoria baliagarria dela gai 

honi buruz gogoeta egiteko. Weberren definizioan, boterea, inoren gogoz kontra haren 

bizitzari eragiten dion erabakiak hartzeko aukera da.  Autoritatean oinarrituriko 

dominazioa, berriz, botere mota zehatz bat dugu, non dominatuaren partetik aginduak 

obeditzeko gutxieneko borondate bat ageriko den. Honela, indar fisikoaren zelaian 

boterearen jabe nor den ebatzirik, herri batek beste bat mendean hartu ondoren,  

borroka-tokia eremu fisikotik sinbolikora igaroko da eta eremu sinboliko honetan 

jokoan egongo dena ordena berriari egonkortasuna emango liokeen autoritate eta 

obedientzia aitorpenak izango dira.  Parte bakoitza, agente bakoitza,  ezarritako ordena 

berria  legitimitatez jabetzen –ala desjabetzen–  lagunduko duten estrategia 
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diskurtsiboak artikulatu beharrean izango da, edo, beste era batean esateko, hitzen bila 

hasiko da, errealitatea bere modura definituz eraldatzeko. 

Larrinagak  (2007: 18-20) dioskun bezala, Ilustrazio garaiaz gero, gizarte 

sistemaren ordena arautzeko mekanismo indartsuena, ziur aski, zientzian eta arrazoian 

oinarrituriko diskurtsoa dugu. Historian zehar beste legitimazio mekanismo batzuk ere 

izan dira, noski, hala nola mitologia, teologia eta filosofia. Ibilbide honetan, teologiaren 

eredua da bereziki aipagarria mitologiaren legitimazio forma tradizionalaren eta 

geroago iritsiko diren eredu filosofiko eta zientifiko elitisten arteko katenbegitzat har 

bailiteke. Izan ere, teologiak, alde batetik, herri xehearekiko nahiko hurbil aurkez 

litekeen mitologiaren antzera, ezagutza egiazko eta legitimoaren sorburua mundu 

jainkozkoan jartzen du; baina, bestalde, ezagutza legitimo hau interpretatzeko dohaina -

filosofiaren eta zientziaren eremuan gertatzen den bezala-, adituz ordezkaturiko eliteen 

kontrolpean geratzen da. Kontua da, Modernitatean sartzearekin batera, apaizaren tokia 

hartuko duela filosofoak lehenengo eta zientzialariak gero, eta nolanahi ere, gizarteko 

kide profanoa bere mundua esplikatzeko ahalmenik gabe geratuko dela, aditu mota 

baten ala bestearen esanen eta errealitatea definitzeko boterearen pentzura. 

Zientifikotasuna aldarrikatzen duen diskurtsoaren arabera, egia, egia soziala 

barne, neurtu, arrazoitu eta objektiboki atzeman daitekeen zerbait da eta, “balioz aske” 

dagoenez, ez da ez ona ez txarra, baizik eta neutroa. Hain zuzen, esan izan da 

Weberrentzat, estatuaren bortxa fisikoaren gaineko monopolioa legitimoa zela, bere 

ustez, arrazoian eta efizientzian oinarritzen zelako. Gaia mamitsua da, legitimitateak 

ezinbestean “ongiaren” edota “zuzentasunaren” ideiarekin zerikusia duen heinean. 

Alemaniarraren pentsamenduak bi etika motarentzako lekua uzten zuela 

argitzen digu Larrinagak (2007:43): zientzialariaren erantzukizunaren etika, batetik, eta 

politikariaren konbikzioaren etika bestetik. Lehenengoaren helburua errealitatea ulertzea 

izango da; bigarrenarena, berriz, alternatiba moral ezberdinen artean hautatzea. 

Bereizketa honetatik eratorritako diferentzia izango dugu, gero, zer egin erabakiko 

dizun ideologoaren eta egin beharreko hura nola burutu pentsatuko dizun adituaren 

artekoa. Ideologoa eta aditua bi jakintsu mota ezberdin izango dira, hortaz, lehenaren 

eginkizuna helburua ezartzea  eta bigarrenarena, berriz, bidea egitea izango delarik; 

baina bien jardunbidea oposizioan aurkeztea faltsua  izango da, zeren eta, azken batean, 

elkar osatzera baitatoz, etorri (Larrinaga, 2007:44): 
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Hartara, modu horretako ikuspegi normatiboan, ideologoek 

egintzak justifikatzen dituzten printzipioak lantzen dituzte. 

Egintzarentzat gida moduan onartuta dauden balioei egokitzean, 

zeregin horrek egintzak gizartean onartu eta legitimatu daitezen 

ahalbidetzen du. Adituek, berriz, helburu jakin bat erdiesteko 

ezagutzarik egokiena erakusten dituzte. Horrela egokitzen den egintza, 

ekintza arrazional bihurtzen da helburuetarako. 

 

Legitimitatearen auziaren muinak morala ukitzen du, hortaz, eta zaila da 

ebazten, zuzentasuna edota onarpena bezalako nozioekin lotu ohi den arren, iritzi 

ezberdinak izaten direlako “zuzena” edota “onargarritasuna” zertan oinarritzen den 

zehazterakoan. Hala, ez da gauza bera zuzentasuna eta legitimitatea, Weberrek egin 

bezala, arrazoia eta efizientziaren ustean oinarritzea, ala askatasunaren ideiarekin batera 

ulertzea. Kolonialismoa, haren aldekoen aburuz, zenik eta gauzarik arrazionalena zen, 

eta onuragarria, hala kolonizatzaile nola kolonizatuentzako. Denis H. Wrongen (1988) 

boterearen gaineko analisia, ordea, autoritatearen eta autoritarismoaren arteko 

bereizkuntza askatasunaren irizpidea erabiliz egingo zaigu, gure iritziz, egokiro. 

Wrongen arabera, gizarte bizitza osasuntsua eman dadin, arau batzuekiko obedientzia 

zainduko duen autoritatea beharrezkoa dela onarturik, autoritate honen onarpenak 

iturburu askatasuna izan behar duela nabarmenduko zaigu, eta, hala, ez obeditzeko 

aukerarik ematen ez duen boterea, autoritatea ez baizik eta autoritarismoa izendatu 

beharko litzatekeela, legitimitaterik gabekoa. 

Gaur egun, herrien arteko gatazketan legitimitatearen jabe nor den 

ebazterakoan, autodeterminazio eskubidea pisu nahiko handia duen printzipioa dugu. 

Herri guztiek   bere izaera politikoa eta bere garapen sozioekonomiko eta kulturala 

libreki ezarri eta sustatzeko duten eskubideari egiten dio erreferentzia printzipio honek. 

Mugarri batzuk ezartzearren, P. Iztuetaren iritziz (2000:197-216), herrien 

autodeterminazioaren karian, bost koiuntura politiko berezi aipatu behar direla esan 

liteke: lehenengoa, Frantziako Iraultzaren ondotik ideologia liberalaren eredura 

aplikatutako nazionalitate-printzipioaren inguruan emandakoa; bigarrena, eredu 

marxistaren arabera Sobiet Batasunean izandakoa; hirugarrena, Lehenengo Mundu-

Gerra amaitzean, Estatu Batuetako lehendakari Woodrow Wilsonen gidaritzapean 

sinaturiko Versaillesko Itunak markatzen du; laugarrena, bigarren Mundu-Gerra ondoko 

deskolonizazio prozesuak eta NBEaren sorrerak ezaugarriturikoa; eta, azkenik, Sobiet 
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Batasunaren kolapsoak sorturiko egoera, Sobiet Batasuna osatzen zuten herrietan ez 

ezik, bloke komunistaren parte ziren beste estatu batzuetan ere eragin zuena. 

Nazioarteko Zuzenbideak autodeterminazio eskubidea jasotzen du, baina hura 

serioski mugatzen duten baldintza batzuekin (Iztueta, 2000: 209). Hala, arestian 

aipaturiko aurrekari historikoen eta Nazio Batuen Erakundea osatzen duten estatuen 

interesen  nahasketa dela medio, esan liteke, praktikan, nazioartean eskubide horren 

erabilera kolonia lurraldeetarako baino ez dela erabiltzen, edota erreka jo duten inperio 

zein estatuen kasurako. Hori dela eta, Ramon Zallok
59

 artikulu on batean adierazi 

bezala, Kataluniak, Galiziak edota Euskal Herriak, adibidez, Nazioarteko 

Zuzenbidearen argitan behintzat,  ziur asko ezingo lukete Ekialdeko Timorren edota 

Hegoaldeko Sudanen bezala alde bakarreko erreferendum baten ondoren 

independentziarik eskuratu, espainiar estatuak horrelakorik onartuko ez lukeelako eta, 

kolonia ez direnez, nazioarteko komunitatearen babesik izango ez lukeelako. 

Gertatzen da, ordea, herrien autodeterminazio eskubidearena hain dela 

printzipio demokratikoen ideiari lotua, ezen, nazioarteko araudiak direnak izanik ere, 

sakonean, haren kontra nabarmentzea izaera antidemokratikoaren erakusgarri gertatzen 

dela. Alde horretatik, arraroa ere ez da zenbait estatu independentziaren aukera 

planteatzen duten galdeketak onartzeko prest agertzea, nahiz eta batere gustuko ez izan. 

Quebec, Ipar Irlanda edota Eskoziarekiko kasuen kudeaketan ikusi den bezala, Kanadak 

eta Bretainia Handiak, esaterako, nazioarteko jurisprudentzia horretan babestu baino 

nahiago izan dute galdeketak tarteko diren irtenbide politiko bat bilatu. 

Ez da erosoa izaten herrien autodeterminazio eskubidearen aurkako jarrera 

defendatzea, printzipio demokratiko elementalenen aurka argudiatu gabe. Horregatik, 

azpiraturiko herrien askatasunaren aurka daudenek, nahiago izaten dute maiz 

eskubiderik baden ala ez eztabaidan sartu ordez,  eskubidea aldarrikatzen duen 

populazioaren izaera auzitan jarri. 

Hain zuzen, argudio bidearen abiapuntua, orduan, aldarrikapena egiten duen 

populazioa benetan herri bat ote den ala ez zalantzan jartzean datza; edo besterik ez 

bada ere, herrien autodeterminazio nahia modernitatearen kontrakotzat saldu eta 
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deskalifikatzean, honez gero ezaguna den eskema erabiliz, non herri izaeraren 

aldarrikapena etnia  nozioarekin lotzen baita, bide batez, xenofobia, esentzialismoa eta 

demokraziarik ezarekin berdinduz,  eta estatuaren defentsa, aitzitik, gizarte nozioaren 

inguruan azaltzen baita, norbanakoaren askatasunarekin, hiritartasunarekin, 

demokraziarekin eta unibertsaltasunaren kide eginez. 

Kartografian eta lekukotza historikoetan oinarrituz, Mapas para una nación 

argitalpenen ezinbestekoan, ederki baino hobeto lantzen da Euskal Herrian gai honek 

hartu duen tornua (Esparza, 2011: 27): 

Goizetik gauera, Estatuko bitarteko guztiak, hala politikoak nola 

mediatikoak, erabaki zuten ordura arte ezagutu gabeko zerbait esatea: 

Euskal herria “oinarri historikorik gabeko” zerbait zela, “entelekia” 

bat, “asmakuntza” bat, “fartsa” bat. “Euskal herria ez da existitzen”, 

zioen 2008ko iraileko Auzitegi Konstituzionaleko epai batek. 2007ko 

azaroan, Nafarroako Gobernuak Eusko Gobernuak oinarrizko 

hezkuntzarako onarturiko plangintza auzitara eramango zuen, 

Nafarroa Euskal Herriaren lurraldean sartu zuelako. […] “Euskal 

Herria ez da existitzen”, adierazi zuen Mariano Rajoyk 2006ko 

apirilean. “Euskal Herria fartsa bat da”, mantendu zuen Jose Maria 

Aznarrek Iruñean, 2008ko urtarrilean. “Zapaterok bi hilabeteko epea 

eman du Euskal Herria terminoa euskal eskola curriculumetik 

kentzeko”, irakur zitekeen 2008ko ekainaren 26ko El Correon.
60

  

 

Eremu akademikoan ere, esan liteke autodeterminazioaren aurka arrazoitzen 

duen hainbatek, herriak irudimenaren asmakizun huts direla ulertarazi nahi izaten 

dutela; beste zenbaitek, berriz, estatuaren mugak eta subiranotasuna taxutzerako orduan 

nazioaren ideiak erreferente politiko nagusia izateari utzi beharko liokeela argudiatzen 

duela; eta, gero, kultura bera irudimenaren asmakizun hutsa dela dioenik ere ez dela 

falta. 

 Lehenengoen taldekoak ditugu, esaterako, Ernest Gellner (2009) , Eric 

Hobsbawn (1992) edota Benedict Anderson (1983) modernisten eskolako historia 

lanetan oinarritzen direnak. Pentsalari hauen arrazoibideak baliatuz, funtsean, nazioa 

interesatzen den neurriaren eta baldintzen arabera definitu ohi da, eta, modernitatearen 

hastapenetan estatu egitura batez jabetu ez ziren herriak eta horien balizko eskaerak 
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prepolitiko eta tokiz kanpokotzat jo ohi dira. Besteak beste, adieraztera ematen da 

nazionalismoek ez oinarri historikorik ez irizpide garbirik jarraitzen ez duen komunitate 

izaera bat aldarrikatzen dutela. 

“Komunitate imajinarioak eta faltsuak” izatearen salaketak laburbiltzen du 

autodeterminazioaren aurka agertzen direnen kritika. Hain zuzen, B. Andersonen lan 

ospetsuenaren izenburua Imagined communities da. Gauzak zer diren, Andersonek 

estimutan du abertzaletasuna, sormenarekin eta utopiarekin asoziatzen duelako eta, 

Gellnerrek eta Hobsbawnek ez bezala, ez du iraganeko kontu eta asmakeria 

gaitzesgarritzat jotzen. Bere lanaren izenburuak zer nolako arrakasta erdietsi duen 

ikusirik, Andersonek, bera zein iritzitakoa zen jakinik, beharbada hobe izango zuen 

“imagined” baino imaginative communities jarri izan balio. 

“Nazioari” dagozkion kontuak gizarte zibilaren arlo pribatura bideratu behar 

liratekeela proposatzen duelarik,  Jürgen Habermas (1999,2000) filosofo eta soziologo 

ospetsuaren arrazoibideak beharbada sotilagoak dira. Autodeterminazioaren aurka 

baino, estatuaren ideia eraberritzearen alde egiten du, hauen osotasuna zalantzan jarri 

gabe. 

Xabier Etxeberria (2004:106) katedradunak modu bikainean laburbiltzen du 

Habermasen pentsamendua lau puntu hauetara ekarriz : 1) demokrazian eta giza 

eskubideetan oinarrituriko politika orokor bat postulatzen da, Konstituzioan agertzen 

delarik hiritargoa kohesionatu eta integratuko duena; 2) askatasun indibidualak aitortu 

eta bermaturik, estatuko subkultura etnikoak –bereziki immigranteenak- zein nazionalak 

–hala gutxiengoan nola gehiengoan daudenak- parekidetzat joko dira, baina argi eta 

garbi utzi ondoren horien erreprodukzioa bere partaideen esku egongo dela, ez duela 

estatuaren bultzadarik izango eta integrazio etnikoa aukerakoa izango dela; 3) estatuaren 

subiranotasuna onartuko da, baina hau bakea eta justizia lortzea helburu duen 

autodeterminazio kooperatibo gisa ulerturik, azken batean, estatu kosmopolitaz 

osaturiko mundu mailako komunitate batera eramango gaituena; eta 4) zehazten da 

gaztigu emanez kultura politiko hau “etikoki moldaturikoa” dela, alegia, jatorrizko 

“estatu nazionalaren” esperientzia historikoan oinarrituriko printzipio konstituzionalen 

irakurketan sustraitzen dela. Habermas-en ustez, testuinguru honetan, 

plurinazionalismoak zentzua galduko luke, baita mononazionalismoak ere. Habermars-

en teoria borondate onekoa dela uste arren, praktikan  hutsune garrantzitsuak ikusten 
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dizkio Xabier Etxeberriak berak (2004:106): 

Ez dirudi bideragarria. Etnikoki moldaturikoa azpimarratzen bada, 

azkenean aukeraturiko kultura nazionala politikoki aitortuz amaituko 

dugu eta ezinezkoa izango da ez azpimarratzea: hizkuntzaren bat edo 

hizkuntzaren batzuk erabili beharko dira Administrazio publikoan eta 

eskoletan, festa egutegiren bat prestatu beharko da, juridikoki 

erregulatu beharko da nolabait ere familia sistema eta abar. Erabaki 

saihestezin hauek guztiek nazionalitate bat beste batzuen aurrean 

sustatzea esan nahi dute. Gainera, koherenteak izan behar luke 

immigrazioarena bezalako eremuetan: […] Azken finean, pentsa 

liteke, nik uste zentzuz, egiaren orduan postura honen defendatzaile 

zintzoenek, gaur gaurkoz, benetan zera defendatzen dutela, nazio 

“arin” eta irekia, eta ez da gutxi; baina, eskuarki, gehiengoaren nazioa, 

atzera ere gutxiengoekiko diskriminazioan eroriaz.
61

 

 

Autodeterminazio eskubidea ukatze aldera, El mito de la cultura (1996) lanean 

Gustavo Bueno filosofo espainiarrak darabilen planteamenduan, berriz, herri nozioa ez, 

baizik eta kultura nozioaren egokitasuna da zalantzan jartzen dena.  Materialismo 

filosofikoa deritzon sistemaren autoreak autodeterminazio eskubideari egiten dion 

kritika arestian aleturikoa baino are errotikoagoa da. Berez, darabilen planteamendua 

sinplea da: Filosofo errioxarraren argudioen arabera,  munduak uniformetasunerantz 

egin duen bidea dela eta, gaur egun ezin da arrazoitu osoki bereiz daitekeen kulturarik 

eta, ondorioz, herririk existitzen denik, aintzat hartzea kosta egiten den oihanean 

galdutako zenbait giza talde salbu; beraz, begi-bistan eta ziur existitzen dela badakigun 

horri gaude heldu beharrean: hau da, estatuari. Hala, izan, estatua izango da herria 

esango diogunaren ordezkari legitimoa. 

Zalantzarik gabe,  ausarta da Buenok kultura nozioaren erabilera nahasia 

salatzetik estatuen aldarrikapen arrazionala ondorioztatzera ematen duen jauzi mortala. 

Baina,  kulturaren gainean arrazoizkotasunari kontrajartzen zaion halako mito ilun bat 

eraiki dela salatzen duen heinean, irudimentsuak ez ezik, interesgarriak eta, gure ustez, 

pertinenteak diren gogoetak ere agertzen ditu. Akademikoen losin artean hazi eta 

hezitako lorea izaki, egun, kulturak berekin halako autoritate ukitu bat daramala eta hura 

non agertzen den, ingurumaria duintzeko indarra ageri duela gogorarazten digu. Hala, 
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Buenok zuzen adierazten duenez, kultura hitzaren erabilera zabalegiak ideian bertan 

inplizituki dauden osagai axiologikoen debaluazioa dakar; baina, debaluazio honek ez 

dio hitzari prestigioa emateko ahalmenik kentzen: apala dena jasoarazteko gai da eta 

berez jasotzat daukagunik ez du higatzen (1996: 18,19): 

Kulturaren ideiaren prestigioak bere baitan biltzen diren edukien 

marko duintzaile (santifikatzaile, jasotzaile) gisa jokatzen du behin eta 

berriz eta alde guztietatik. Musika sinfonikoak, operak edota 

kamarako musikak diskotekako musikaren aldean ageri duen 

goragoko maila edota duintasun handiagoa azpimarratu nahi bada, 

orduan, “musika kultua” aipatuko da […] Opera Antzeztokia daukan 

herriko Udaletxeak bere Antzeztokiaren historiari buruzko luxuzko 

liburuaren argitalpena bultzatuko du, harro asko; baina ez dio izenburu 

hau jarriko: N***-ko Opera Antzeztokiak ehun urte, baizik eta Kultura 

operistikoa ehun urtez N***-n. Begi bistakoa dirudi operako musika 

kulturaren ideiaren marko barruan sartzeak kulturaren edukiak duindu, 

zuritu eta are, santifikatu egiten dituela.
62

  

 

Eta gero, badago herrien autodeterminazio eskubideari zailtasunak jartzeko 

laugarren modu dotore bat ere; hain zuzen, herrien autodeterminazio eskubiderik ukatu 

gabe, kultur eremuaren definizio zientifiko eta legitimoaz jabetzearekin zerikusia 

duena, edo beste era batean esanda, eskubideen subjektuaren identifikazioari 

dagokiona. Sobietar Batasuna izandako lurraldean etnologiari agindu zitzaion egitekoa, 

adibidez, jakingarria da, eta beste testuinguru batzuetara erraz estrapola daitekeena, 

gainera. 

Etnologia sobietarraren interesgune nagusia “identitate etnikoa” eta “talde 

etnikoen” ikerketa  eta sailkapena izan zen. Sobietar Batasuna osatzen zuen herri 

bakoitzari hierarkikoki zein administrazio autonomiko zegokion erabakitzea zuen 

helburu
63

. Hala, W.Y. Adamsek dakarrenez (2003: 396-398) ikerketa etnologikoetan 
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 Autonomiaren printzipioak esan nahi zuen Sobietar Batasuneko herri ugarietako bakoitza unitate 

bereizi gisa antolatuko zela, autogobernu administratiboa izango zuela eta baita bere sobietak eta aginte 

koadroak hautatzeko eskubidea ere. Bestalde, unitate etniko bakoitzari bere hizkuntzaren erabilera 

bermatuko zitzaion, soineko nazionalak janztea eta, teorian, norbere erlijioa praktikatzea. Marko honen 

baitan, sobietarrek autogobernu unitateen artean halako hierarkia modu bat ezarri zuten. Piramidearen 

gailurrean, Lituania, Ukrania eta Kazajastan bezalako herriak zeuden, errepublika batuak esaten 

zitzaienak, teorian Sobietar Batasunera boluntarioki batutako nazio soberanoak zirenak.  Hurrengo 

mailan, berriz, “errepublika autonomoak” zeuden, Jakutia eta Karakalpakia bezalakoak. Hauek, batez ere, 
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oinarrituz kazhajoen artean bi talde etniko “zientifikoki” bereizi (kazhakak eta kirgizak) 

eta hala, bi erkidego ezberdin osatu izanaren atzean helburu politiko garbia zegoen, hau 

da,  Sobiet Batasunaren egonkortasuna arriskuan jar zezakeen herri bakar bat 

zatiketaren bidez ahultzea.   

Bistan denez,  herrien eskubideen gaineko eztabaida hauen atzean ideologia eta 

politika zikinen nozioak kultura eta zientzia aratzenari kontrajartzen dizkien eskema 

hipokrita samarra izaten da. Autodeterminazioaren aldekoek zein kontrakoek aurkezten 

dituzten argudioek, zeinek bere aldetik, ideologia engainagarriaren kontrako eta 

kulturaren aldezle legitimo agertu nahi izaten dute euren buruan. Ohiko kontrastea da 

hau; eta polita, berriz, Cuchek (2001:97) ekarritako adibidea: “1999ko ekainaren 14an, 

Errepublikako presidente Jacques Chirac-ek, esan gabeko adierazpen sakonez 

hornituriko era honetan kontrajarri zituen ezkerra eta eskuina: «ezkerra ideologiaren 

inguruan eraikia da ezkerra […] Eskuina kultura baten inguruan da eraikia, ezberdina 

dena »”.
64

 

Ideologia interesatu eta faltsua ageri zaigu, politikarekin nahastua;  kultura, 

berriz, autoritateduna, zientziaren eta egiaren ordain. Zentzu honetan, beraz, kulturaz eta 

zientziaz aritzea, politikaz aritu gabe, politika egiteko modu diplomatiko eta dotore bat 

dela esan dezakegu. 

Kulturak, besteak beste, “herri izaera” , “zientzia” eta “hezkuntza” adierak 

bildu eta berez bezala asoziatzeko bidea ematen duenez, harritzekoa ez da termino 

honek herrien arteko legitimazio gatazketan hartzen duen garrantzia. Ildo honetan, eta 

estatuen ingurumarian lehenengo, ez dirudi oker handia Edward Tylor antropologoaren 

definizio ospetsu bezain oinarrizkoak “herri izaeraren” legitimazio zientifikoan zeresan 

handia izan zuela nabarmentzeak. Izan ere, “Kultura edo Zibilizazioa, zentzu 

etnografiko zabalenean ulerturik, gizon batek gizarteko partaide den heinean hartzen 

dituen jakintza, sinesmen, arte, moral, lege, usadio eta beste ezein gaitasun eta ohitura 

                                                                                                                                                                          
Errusiar Errepublika Federatuaren barruan, errusiar ez ziren herriak ziren eta errepublika batuek baino 

autonomia maila apalagoa zuten. Gero “eskualde autonomoak” zetozen, barrutien barruan aurkitzen ziren 

barrutiak, hala nola Azerbaijango Errepublikako Nagorno-Karabkh barrutiko armeniarrek ordezkatzen 

zutena. Eta, azkenik, mailarik apalenean, “distritu autonomoak” aurkitzen ziren, funtsean, barrutien 

barruko beste barruti batzuk hauek ere.  Ikus, W.Y ADAMS, ( 2003:398). 
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barnebiltzen dituen zera konplexua da” idatzi zuelarik
65

, Tylorrek (1858:1)  positibismo 

zientifikoa, idealismo alemaniarra eta eboluzionismo ilustratuaren sintesi bitxi bat 

lortuko zuen. Eta, oharkabean bezala, definizio antropologiko honen bidez, karaktere 

nazionalaren ideia zaharrak
66

, estatuaren markoari aplikaturik,  kategoria zientifikoa 

eskuratu du pentsamolde modernoan. Gaur arte. 

Hala da: estatu egituraren jabe diren herriak, estatuak egiten ditu gizarte, herri 

eta kulturadun; estatu propiorik gabeko populazioak, berriz, bereziki Mendebaldeari 

exotiko zaizkionak, antropologoek halakotzat deskribatu dutelako dira kultura, herri. 

Horregatik, autodeterminazioaren eskubidearen aldeko lagunen jarduna ezaugarritzen 

duena legitimitatea emango dion kultur berezitasunaren frogaketa lana da, gertaera eta 

datu historiko, soziologiko, antropologikoen bilaketa lan  azkengabea. 

Euskal Herrian, kultur aldarrikapenaren bidez behar politikoei zeharka 

erantzuteko jardun honen adibide eta mugarri garbiak ditugu, besteen artean, Eusko 

Ikaskuntza erakundea eta Joxe Migel Barandiaran antropologoaren lana. 

Eusko Ikaskuntza 1918an sortutako erakundea dugu, Oñatin burututako 

kongresuan hala erabakita. Esan liteke foruen galera ondoko krisian ernetako ekimena 

izan zela, gizarte zientzietako arlo guztien lanketaren bidez, helburu Euskal Herriaren 

izaera berrezartzea zuena. Eusko Ikaskuntzaren helburuetako bat, harik eta frankismoak 

debekatu zuen arte, euskal unibertsitate publikoa sortzea zen, euskal gizartearen 

bilakaerarako ezinbesteko ezagutza zientifiko eta intelektualak sortzeko tresna izan 

zedin. Eusko Ikaskuntzari sortu eta berehala  politika nahastea nola leporatu zioten ongi 

baino hobeto azaltzen du Joseba Zulaikak (2009:158,159): 

1922ko hirugarren Kongresuan zehar unibertsitatearen gaiari 

helduko zaio atzera ere eta estatutu proiektua idazteko Komisioa 

eratuko da. Liga Monarkikoko liderra euskal unibertsitatearen aurka 

azalduko da, unibertsitate ofizialaren alde egingo duen bitartean. Julio 

Urkixo eta Pio Baroja bezalako baskistak euskal unibertsitatearen 
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 Ikus: TYLOR, E. (1871:1) 

66
 Zer esan, “izaera nazionalaz”? Existitzen da halakorik? Gaur gaurkoz, badirudi hipotesi honen lanketa 

bere gain hartu duen gizarte zientzien alorra, nolabait ere, gizarte psikologiarena izan dela. Ikus, 

esaterako, PAEZ, D. (2004), non izaera kolektibistako herriak –Txina, Israel, adibidez- eta izaera 

indibidualistakoak –Estatu Batuak, adibidez- bereizten direneko ikerketak ageri diren. Gai honi buruz, 

bestela, klasikoak ere badira, hala nola CARO BAROJA, J. ([1970] 2004). 
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aurkako erasoagatik asaldatuko diren bitartean, Unamuno bezalako 

beste zenbaitek  “euskal unibertsitate separatistari” “unibertsitate 

nazional espainolaren” alternatiba kontrajarriko diote. 1924an ABCk 

Bizkaiko Aldundiaren telegrama argitaratuko du, zeinetan izaera 

nabarmenki antiespainolista duela leporatuz, Eusko Ikaskuntzen 

Elkarteari diru laguntza erretiratzen zaion. Agintari militar eta 

eklesiastikoen presiopean, gobernuak debekuz, euskara aldizkari eta 

egunkarietatik desagertuko da Bizkaian. 1932an, “separatismoa” 

salaketapean, Barandiaranek sortutako Filosofia, Soziologia, 

Etnologia eta Psikologia laborategiak bertan behera utziko dira. Bistan 

denez, estatu zentralak nekez onartuko du askatasun intelektualez 

ikertuko den unibertsitate autonomo batean diskurtso propioa sortzeko 

eskubidea.  Hala, “euskaldunek” ez zeukaten diskurtso nazional 

espainolaren markotik kanpoko ikerketa propioetarako eskubiderik. 

Anatema zen narratiba antropologiko bat 

 

Joxe Migel Barandiaran ataundarra 1953an itzuli zen Ipar Euskal Herriko 

egonaldi behartutik Hego Euskal Herrira. 1964an Nafarroako Unibertsitateko Etnologia 

Vasca katedra inauguratu eta 17 urtez jardun zuen bertan; ez omen zen unibertsitate 

osoan hainbeste ikasle joaten zen saiorik. Euskal lurraldeko prehistoriaren ikerketan 

aitzindaria, folklorista eta etnologo erraldoia, izaera krisian eta erasopean duen herri 

baten bilakaeran antropologiak izan dezakeen pisuaren adierazle aparta da. Izan ere, 

zientziaren izenean, definizio antropologikoa estatuaren monopolio legitimatzailea 

zalantzan jarri eta mehatxatzera iritsiko den zerbait da. 

Zulaikak (2009:97) ederki adierazten duenez, Barandiaranen eta haren 

jarraitzaileen jatorrizko ekintza politikoa garaiko zientziaren diskurtsoaz jabetzea izan 

zen, zer eta espainiar nazionalismoa puri-purian zegoenean, euskaldunaren ikerketa 

zientifikoa frantsesarena, alemaniarrarena edota eskandinaviarrarena bezain legitimoa 

zela erakutsiz. 

 Zulaikaren Del Cromañon al Carnaval (2009) liburua ekarpen ederra da 

XX. mendeko euskal antropologiaren nondik norakoak ulertzeko; baina XXI. mendeko 

euskal antropologiaren zenbait norabide eta diskurtsoz zer hausnartu ere ematen du. 

Izenburuak  Barandiaranen antropologia modua gainditu beharraren premia adierazten 

du, alegia, esentzia gotortutik jauzi egin behar dela aldakortasun eta kolore multipleen 

festara. Izan ere, Zulaikaren ustez Barandiaran eta enparauen antropologia esentzialista 
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eta natibista
67

 da izan,  eta, zapalkuntza eta ukazio garai batean estrategikoki eta behin-

behinean  erabiltzea positiboa izan zitekeen arren, gaurko egunez kaltea baino ez dakar. 

Alde horretatik, Zulaikaren (2006:76,77) ustez, euskaldunari buruzko ikuspegiak 

garapena eskatzen du, aurrerapauso bat, hibridazioari, mestizaiari eta 

multikulturalismoari buruzko ikuspegi bat hartze aldera.   

Baina Zulaikak XX. mende hasierako antropologiari ez ezik, XXI. mendeko 

abertzaletasunaren diskurtso politikoari ere esentzialismo eta natibismoaren miserian 

erori izana egozten diola irakurtzeak harridura sortzen du
68

. Zulaikaren salaketa edota 

kezkari erantzutea zaila da, zaila denez, hain justu, berak dioenak oinarririk ez 

daukalako eta oinarririk gabeko gauzek nondik heldu ez dutelako izaten. Gauza bat da 

euskal nazionalismoaren sortzaile Sabino Arana, euskal independentziaren aldeko 

teorizatzaileen artean aitzindari nagusia izateaz gain, xenofoboa eta ultrakatolikoa izana, 

XX. mende hasieran; oso bestea da, ordea, haren ondorengo abertzaletasuna -zer esanik 

ez ETAz gerokoa
69

-, esentzialista eta natibistatzat jotzea, noiz eta “euskalduna Euskadin 
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 Zulaikak aipatzen duen “natibismoa” dela eta, kontuan hartzekoa dirudi Zulaika bera bizi den tokian, 

Iparramerikan, hitz honek zer esan nahi duen. Finean, kulturaren markoaren bidez zuritu nahi den 

arrazismo mota bat da. Ikus Guibernauk (2009: 233, 234) dakarrena: “ Natibismo zuriaren helburu 

nagusia, Hungingtonen iritziz, ez da zuriak ez diren pertsonak baztertzea ez arraza kontuez aritzea, baizik 

eta natibistek esan ohi dioten  «Amerika zuria»  berrezarri edota gordetzea. Huntington kezkatua ageri da 

elite desnazionalizatuen artean «natibismo» terminoak hartu duen zentzu ilunaz, ‘ulertzen baitute ez dela 

zuzena pertsona «natibo» baten kultura eta identitatea eta kanpo eragin aurka garbitasuna halako indarrez 

defendatu eta gorde nahi izatea’. […] Nazionalista zuri berriok ez dute zurien gailentasun arraziala 

defendatzen, ezpada arrazen autodeterminazio eta autopreserbazioa. Horace Kallenen tradizioari jarraiki, 

arraza, etnia eta kultura halako moduz lotzen dituzte, ezen eta arraza kulturaren  iturritzat jotzen baita; 

hala, oreka arraziala aldatzeak oreka kulturala eraldatzea ekarriko luke automatikoki”. Ikus: XXIII.-

GUIBERNAU (2009:233,234). 

68
 Zulaikak  (2006:77) honela dio abertzaletasunari buruz: “Nazionalismo mota horrek sortutako diskurtso 

politikoa bazterkeriaz eta antinomiaz kutsatua egon ohi da, hala nola diren arraza, hizkuntza agonia gisa 

ulertua,  ukazioaren bidez autodefinitzea, prehistoria bazterketarako erabiltzea, historia hautatu behar 

ezinbesteko gisa aurkeztea [... ]. Bestalde, diskurtso politikoaren kategoriak hain izan daitezke 

polibalenteak (askatasuna, independentzia, autodeterminazioa, abertzaletasuna, demokrazia) ezen 

ideologia eta programa ezberdinei toki egingo dien zoru komun bat eskaini beharrean, diskurtso komun 

batetarako oztopo gaindiezin bihurtzen baitira”. Euskal Herriko jendeen artean, joera arrazistak eta 

xenofoboak ez dira arrotzak; abertzale bozkatzen dutenen artean ere bada jende arrazista eta xenofoboa 

franko, noski, baina gaitz hauek gizarte guztietan aurkitzen dira, inplizituago edo esplizituago, joera 

politiko guztietako boto-emaileen artean. Abertzaletasunaren diskurtsoa horren erantzule egitea 

zorroztasun intelektual eskasaren erakusle da. Jatorrizko testurako, ikus: XXIV. ZULAIKA (2006:77). 

69
 ETAren frankismo garaiko dokumentazioa  irakurri besterik ez dago. Ikus, Amezaga (1995:57): 

“ETAren jaiotze unetik bertatik agertuko da aurreko nazionalismoarekiko etena: « Zenbaitentzat, azken 

batean “euskalduna” txapela, kaikua eta aurreskua dira, zortzi euskal abizen dituena da, bakarrik 

onartzen da ‘euskalduntzat’ erdalduna ez dirudien hitza, bakarrik kontsideratzen da ‘euskalduna’ 
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bizi eta lan egiten duena da” bezalako lema erabili denean. 

Euskal Herriko egora minimoki ezagutzen duen edonork dakienez, abertzale 

esentzialista eta natibistarena kontu-zahar bat besterik ez da, nazionalista espainol eta 

frantsesek manikeoki haizatu eta estatuzale porrokatuek errepikatu izan dutena, euren 

unibertsitateetako idulkira erantzunik iritsiko ez zaien ziurtasun harroaz. Barandiaranen 

antropologia garaiko egoera politikoarekin lotzerakoan zeinen zuzen eta dotore aritu den 

ikusirik, harrigarri gertatzen da Itziarko  antropologoak bere idatziak egokitu zaion giro 

politikoan kokatzen ez asmatzea. Zulaikak hankarik eta buztanik gabeko kontu-zahar 

hau zergatik egin duen bere da, hortaz, airean geratzen den galdera. 

 

2.5.-Herriak eta hizkuntzak 

Mintzamena unibertsala da; hizkuntzak, aldiz,  partikularrak. Mintzamena, hau 

da, ahotsak zentzuz jantzi eta arau jakinen barruan erabiltzeko gaitasuna, giza 

espeziearen ezaugarria da eta, izan ere, espezie honetako gizabanako guztietan aurkitzen 

dela esan baitaiteke, dohain unibertsala dugu. Hizkuntzak, berriz, mintzamenaren 

burutze praktikoa dira, dohain honen espresioa, alegia, eta, mintzamena unibertsala den 

hein berean, hizkuntzak partikularrak dira, ahots hauei ematen zaizkien zentzu eta 

arauak modu askotakoak izan daitezkeelako eta giza taldetik giza taldera aldatu egiten 

direlako. 

Hala mintzamena nola hizkuntzak, bakoitza bere mailan, giza taldearen 

emaitza dira, gizabanakoen elkarbizitza eta elkarlan estu eta iraunkorretik sortuak. Era 

berean, emaitza ez ezik, baldintza ere badira, azken batean, ez baita posible giza 

espeziearen garapen biologikorik mintzamenik gabe, ezta, hein batean behintzat, giza 

komunitateen arteko bereizketarik ere, hizkuntzarik gabe. 

Alde horretatik, hizkuntzak giza taldeen barne bizitzari kohesioa emateko 

ezinbesteko bilbe partikularrak ditugu. Kontua da, hain zuzen, hizkuntzaren 

partikulartasun honetxek berak, gizaki batzuen artean kohesioa eta lotura ekarriko 

                                                                                                                                                                          
Aitzgorriri eta lamiei buruz ari zaigun artikulua; soilik da ‘euskalduna’ baserritarrak eta arrantzaleak 

jantzi tipikoz jantzita aurkezten dizkigun antzerkia (...) Lehortu egiten da nazionala, balio eta eduki 

unibertsalez gabetzen da, mania folklorista huts bihurtzen da». Jatorrizkorako, ikus: XXV.-AMEZAGA, 

(1995:57). 
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dituen bitartean, elkar ulertzerik ez dutenen artean mugak ezarriko dituela. Horregatik, 

hizkuntzen funtzioak zehazterako orduan, lehenengoa, zalantzarik gabe, taldekideen 

arteko komunikazio eta kohesio tresna izatea dela argi uztearekin batera, hizkuntzak, 

beste maila batean, identitate emaile nahiz adierazle kritikoak direla azpimarratu ohi da 

(Crystal, 1997). 

Munduan diren hizkuntzen sailkapen genetikoa egiten dutelarik, 

hizkuntzalariek, zeharka, hizkuntzen ildo historikoen berri ematen digute. Sailkapenak 

egiterako orduan, hizkuntzalariek hizkuntzen arteko antzekotasun eta ezberdintasun 

lexikal eta gramatikalei erreparatzen diete. Hartara, antzekotasun orokorretan 

oinarriturik, hizkuntza batzuk familietan biltzeak adieraziko du hizkuntza horien guztien 

jatorrian “ama hizkuntza” zerabilen herri bat izan zela. Halaber, bigarren eta hirugarren 

mailako antzekotasun eta ezberdintasun lexikal eta gramatikalak azpimarratuz, familia 

horren baitan hizkuntza horiexek berak talde eta azpitalde ezberdinetan sailkatzeak 

suposatuko du jatorrizko antzinako giza talde hura, denboran aurrerago, norabide 

historiko ezberdinak hartu dituzten beste giza talde batzuetan zatitu eta sakabanatu dela. 

Izan ere, hizkuntzak, historian aurrera,  lurralde ezberdinetan barneratuz, adar 

eta adartxotan luzatu eta banatzen diren ibaiak baitira. Adibidez, hizkuntza familia 

berean biltzen dira gaztelera, ingelesa eta sanskritoa, hirurek ere jatorrizko ahaide zahar 

bera ei dutelako, duela 6000ren bat urte itsaso Beltzaren iparraldean bizi izan zen 

behinolako giza talde baten hizkuntza, alegia. Baina orduz gero, ugari izan dira 

iturburuko talde horretatik ernatu diren taldeak, eta askotarikoak, era berean, itsaso 

Beltzaren inguruetatik irtendako lehenengo migratzaile horiek abiarazi dituzten historia 

adarrak. Hala, gaztelera, frantsesarekin, italierarekin, errumanierarekin eta beste 

batzuekin batera,  hizkuntza erromantzeen multzoan sailkatzerako orduan, italiar 

penintsulako latin arruntak erromatarrekin abiaturiko ibilbide eta dibertsifikazio 

historikoa izango dugu gogoan eta ingelesa, ostera, alemanera, islandiera eta beste 

hizkuntza germaniarrenean sailkatzerako unean, behinola  Europaren erdi eta 

iparraldean zehar hedatu zen beste talde migratzaile baten ondorengoen patua. 

Ethnologe agerkari digitalaren arabera, 6.909 hizkuntza zerrenda daitezke; 

baina, hizkuntzalariek gaztigatzen dute, egiazki, hizkuntzak zenbat diren ez dagoela 

esaterik. Hasteko, mundua, oraindik ere, handia eta zabala delako, eta badirelako 

hizkuntzalariek ezagutzen ez dituzten hainbat txoko eta jende. Bestetik, hizkuntzalarien 
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eta hiztunen artean ez delako beti adostasunik izaten izendapenak banatzerako orduan. 

Nahasmen honen atzean dauden arrazoien artean nabarmentzekoena, behar bada, 

hizkuntzen arteko mugen badaezpadakotasuna zein  estatu mugen zurruntasuna da. 

Bestela ere, hizkuntzen arteko mugak ez dira beti argiak izaten, kasu askotan lanbro 

artean daude, eta estatu mugen aferarekin txirikordaturik, nolabait eta zentzu zabal 

samar batean esanda, esangura handia hartzen dute identitatearekin eta norbere 

buruarekiko kontzepzioarekin zerikusia duten zioek. 

1.taula: Munduko hizkuntzen genetika taldeak 

 

-Afroasiarra (semita familia hartzen du bere baitan) 

-Niger-Kongoarra (bantú familia hartzen du bere baitan) 

-Khoisan (boskimandarra eta hottentotera hartzen ditu bere baitan) 

-Nilo-Sahararra 

-Altaiarra (turkiar familia hartzen du bere baitan) 

-Uraldarra (finlandiera eta hungariera hartzen ditu bere baitan) 

-Chukchi-kamchatkar (chukchiera eta itelmenera hartzen ditu bere baitan) 

-Amerikako hizkuntzak (hamabi filo edo hizkuntz familia gutxienez) 

-Eskimo-aleutarra (inuitera, yupiera eta aleutera hartzen ditu bere baitan) 

-Na-dene (athaspaskar familia hartzen du bere baitan, apache hizkuntzak barne) 

-Australiarra (pama-nyungatar familia, Australia hegoaldekoa, hartzen du bere baitan) 

-Mon-khmertarra (vietnamera eta khemerera hartzen ditu bere baitan) 

-Mundatarra (India) 

-Daitarra (thaiera hartzen du bere baitan) 

-Austronesiarra (malayo-polinesiar familia hartzen du bere baitan) 

-Miao-Yaoera 

-Sino-tibetarra (familia sinoa hartzen du bere baitan) 

-Andamananera (Andaman uharteak) 

-Papua (Ginea Berriaren zatirik handiena hartzen duen transguinear filoa) 

-Indoeuroparra (: erromantzea, germaniarra, eslaviarra, baltarra eta zeltiarra) 

-hegoaldeko kaukasoarra (georgiera hartzen du bere baitan) 

-Ipar kaukasoarra (txetxeniera hartzen du bere baitan) 

-Hizkuntza isolatuak: Japoniera, korearra, euskara 

 

Iturria: MARTÍ eta beste (2005:104) Hizkuntzen mundua  
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Berez, bi hizkuntzen arteko diferentzia egiteko, irizpide neutroagoren baten 

faltan, ulergarritasunaren arauari heltzen diote hizkuntzalariek: bi hiztunek elkar 

ulertzen ez badute, hizkuntza biren aurrean gauden seinale. Aldiz, hizkeran zenbait 

ezberdintasun aurkitu arren, hiztunek elkar ulertzen badute, hizkuntza bera darabiltela 

ondorioztatuko da. Neurri hau oso baliagarria da, noski, adibidez japoniera eta swahilia 

bi hizkuntza ezberdin direla ebazteko. Ordea, hiztun batek besteari bai, baina honek hari 

ulertuko ez dioten kasuak ere, asko dira, asko direnez. Halakoetan, jokoan dagoena 

hiztun partikularren hezkuntza mota, izaera edota, are, ulertzeko nahiz ez ulertzeko 

borondatea izan ohi da, sarri askotan, hiztunaren aurreiritziek eta hizkuntza batek izan 

dezakeen prestigioak ala desprestigioak baldintzatzen duena. 

Eta, gero, hizkuntzen mugak zehazterako orduan, denboraren eta espazioaren 

eraginak jarririko zailtasunak ere badira. Ez baita gauza bera urrundik ala urretik 

begiratzean ikusten dena. Denboraren ardatza aintzakotzat hartuz gero, esate baterako, 

latinaren eta portugesaren kasua ekar liteke. Hizkuntzen berezko ezaugarria da denboran 

aurrera etenik gabe eta aski erregularki eraldatzea. Portugesa latinaren belaunaldiz 

belaunaldiko eraldaketatik sorturiko hizkuntza dela esan liteke, baina kontsideratzen da 

elkarri ulertzeko gauza ez liratekeela izango gaur egungo portuges hiztun bat eta garai 

bateko latin hiztun bat eta, hortaz, bi hizkuntzaren aurrean gaudela. 

Halere, denbora tarte handiak hartzerakoan argia dirudien auzia lausotu egiten 

zaigu denbora tarte txikiei atxikitzean. Zeren eta, hizkuntza ordezkapenik izan ez bada 

behintzat, elkarren segidako belaunaldien arteko ulermena beti emango  baita. Hartara, 

latinak, latin izateari utzi eta, portuges izaterako pausoa noiz eman duen galde liteke. 

Carmè. Junyent-ek adierazten duen gisan, “inor ez da latinez hizketan oheratu eta 

portugesez solasean esnatzen” (1993:14). Egia esan, planteamendu honek hizkuntzen 

adinaren gaiari buruzko eztabaida nahiko jakingarria dakar berekin, batez ere, 

identitatearen gaia ukitzen duelako. 

Egungo hizkuntza guztien jatorrian bakar baten eraldaketa dagoela 

gogoraraziz, Xabier Kintanak (2011), adibidez, azpimarratzen du  hizkuntzek adinik ez 

dutela, edota hizkuntza denen gramatikak berdin direla zaharrak. Ildo honetatik, pareko 

eraldaketa prozesuaren ondorio izaki, adibidez, euskararen eta portugesaren “adina” 

berbera ei da, soilik lehenengoaren garapen estadio guztiak izendatzeko hitz bakarra 

erabili izan den gisan, bigarrenaren garapen estadio ezberdinek izen ezberdinak jaso 
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dituztela, hala nola “indoeuroparra” hasieran, “latina” gero eta “portugesa”, azkenik. 

Arrazoibide honek balio du, noski, gramatika guztiak berdin zaharrak diren 

heinean; baina ondorio okerra ateratzen da, hizkuntzek identitatearekin duen lotura 

estua bigarren mailan utzirik, hizkuntza bat definizioz autoadskripzioa duen giza talde 

bat dela ahazten baita. 

Dudarik gabe, norbere hizkerari izena, eta ondorioz, izana ematea, gramatikaz 

bestelako zerbait da, autokontzientzia ariketa zeharo garrantzitsua: hots, talde bat 

osatzearen kontzientzia adierazten du. Alde horretatik, bere hizkuntzari “euskara” esan 

zion giza taldearen agerpena eta bere hizkuntzari “portugesa” deitzen hasi zitzaionaren 

agerpena ez ditugu garai berekoak. Eta hor dago hizkuntza bati besteari baino zaharrago 

ala berriago deitzearen arrazoia. “Latina” eta “portugesa” bi hizkuntza ezberdin ditugu, 

historiako  jakin eta ez oso urrun batean, talde kontzientzia berri bat, hau da -

kontzientzia portugesa-, lantzen, garatzen  eta osatzen hasi zelako. Euskarak, berriz, 

inoiz beste izenik izan duen ez dakigu eta, ondorioz, oso zaila da euskaraz mintzo dela 

aldarrikatuko duen taldearen jatorria kokatzea
70

. 

Espazioan hedatzen diren hizkerei urretik  ala urrundik erreparatzeak ere 

eragiten du hizkuntzen mugen lausotasunari dagokionez, eta hizkuntza zehatzei buruz 

baino hizkuntza baten dialekto sailari buruz aritu behar ez ote genukeen galdetzera 

behartzen gaitu. Hizkuntza kate edo dialekto continuum deiturikoen kasua da, ziur asko, 

erakusgarririk argiena. Estatu-nazioen sorrerak ekarritako uniformatzearen aurretik, ba 

omen zen esate baterako hizkuntza germaniar sorta edo kate bat Eskandinaviako 

lurretatik Italiako hegoalderaino luzatzen zena. Kate mota honetan, geografikoki 

urrundu ahala, kate mailen arteko elkar ulertzea zailagotu egiten da, ezinezko bihurtu 

arte, baina aldameneko kate maila edo hizketa aldaerak bata bestearentzat ulergarriak 

izaten dira katearen luzera osoan. Beraz, ulergarritasunaren irizpidearen arabera, nahiz 

eta, alde batetik, muturretako hizkerak hizkuntza ezberdintzat har litezkeen, bestetik, 

ulergarritasuna ez denez berez zehazki inon eteten, gaitz da ezartzea hizkuntza bat 
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 Jimeno Juriok (1997) K.o. IX. mendeko gizon baten abizenarekin lotzen du hizkuntzaren lehen 

aipamen idatzia:  “XI. mendeko al-Udri geografo mairuak bildutako ska aldeko tradizio bat bada esaten 

duena, 797 urte inguruan 797 Bahlul ibn Marzuqu-ek Oskako hiria tirano batengandik libratu zuela. 

Bahlul iparraldetik iritsitako Marzuq ibn Uskararen semea zen. Izena, Peillenek adierazten duenez, ez da 

ez arabiarra ez bereberra, baizik eta egungo ‘euskaldunen’ baliokidea”. Ikus: XXVI.-JIMENO JURIO, J. 

M. (1997:25). 
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izatetik bestea izatera noiz igarotzen den. 

Maiz, hizkuntza bat definitzerako orduan hizkuntzalariek eta hiztunek iritzi 

ezberdinak izaten dituzte,  Junyentek (1993) dioen bezala, azken hauek, hizkuntzalariek 

kontuan hartzen ez dituzten bestelako leialtasun sozial, erlijiozko edota politiko batzuk 

erakutsi ohi  ditzaketelako.  Adibideak asko eta argiak dira. Hara hor, esaterako, estatu 

mugak tarteko direneko bi kasu, eskandinaviar hizkuntzena eta txinerarena. 

Hizkuntzalarien artean hizkuntza bakartzat jotzen diren arren, hiztunentzat daniera, 

norvegiera eta suediera dagokien estatuko hiru hizkuntza ezberdin dira. Aitzitik, nahiz 

eta hizkuntzalariak ziur dauden txinera deritzonaren atzean gutxienez lau hizkuntza 

daudela, txinatarren gehiengoarentzat txinera hizkuntza bat eta bakarra da. 

Alabaina, beste batzuetan, hizkuntzalariak izaten dira leialtasun sozial, 

erlijiozko edota politiko sutsuak erakutsi ohi dituztenak. Bernard Cerquiglini 

frantsesaren  kasuaz mintzo zaigu Xabier Zabaltza (2012).
 
Frantziak, 1999an, eremu 

urriko hizkuntzen babesarekin konprometitzen zuen Euro-Gutuna izenpetu zuelarik, 

Lionel Jospin sozialistaren gobernuak Cerquiglini jaunari txosten bat idazteko eskatu 

zion, Frantziako estatuan zenbat hizkuntza mintzo ziren agertuko zuena. Cerquiglini 

Frantseserako eta Frantziako Hizkuntzetarako Bulego Nagusiko zuzendaria izan zen. 

Xabier Zabaltzak azpimarratzen duenez, ezaugarri linguistiko hutsen arabera, Frantzia 

metropolitarrean hitz egiten diren hizkuntzak ez dira hamar baino gehiago. Cerquiglinik, 

ordea, kontatu zituen gutxien-gutxienez hogeita bi; izan ere, haren ustez, besteak beste, 

oïl hizkerak, frantses dialektotzat jo ohi direnak, eskubide osoko hizkuntzak ziren. 

Zabaltzak, divide et impera printzipioa aipatzen du (Zabaltza, 2012): 

Frantziako barietate linguistiko guztiek begirunea merezi dute. 

Hala ere, errealitate ezberdinak berdin tratatzea ez da bidezkoa. Gaur 

egun, Estatu Frantsesaren hizkuntza politika kontraesankorra da. Alde 

batetik, ezin dira ukatu azken urteetako aitzin-urratsak (bretoiaren eta 

euskararen erakunde publikoen sorrera, adibidez). Baina, horrekin 

batera, jakobino linguistikoen eta erregionalista batzuen aliantza dela 

medio, divide et impera printzipioan oinarritzen da maiz, hizkuntzak 

beharrik gabe ugalduz eta, horren ondorioz, haien arteko tirabirak 

areagotuz (galoaren eta bretoiaren artekoak edo gaskoiaren eta 

euskararen artekoak, adibidez). Balirudike frogatu nahi dela eremu 

urriko hizkuntza guztien ofizialtasuna aldarrikatzea kaotikoa izanen 

litzatekeela eta, beraz, hobe dela orain arte bezala (frantsesa jaun eta 

jabe) segitzea. 
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Hizkuntzen estandarizazioa,  estatu gisa egituratu diren herrien edota, 

behintzat, nolabaiteko mugimendu nazionalista bat garatu duten herrialdeetako sorkaria 

ohi dugu. Horregatik, harritzekoa ere ez da gaur egungo gizarte industrializatuetan 

zenbatzen den hizkuntza kopurua gainerako gizarteetakoa baino txikiagoa izatea. Hitz 

bitan esanda, hizkuntza  estandarra aldaera linguistiko desberdinen ordezkaria genuke: 

zubi lana du helburu, hau da, aldaera ezberdinetako hiztun guztientzat ulergarri izatea, 

eta eskuarki idazkera arautua izaten du. Honela, kontua da hizkuntza bat estandarizatua 

dagoen tokietan, nahiz eta aldaerak ugari izan, hizkuntza bakar bat bezala zenbatu ohi 

dela, agian bat baino gehiago nabarmendu zitezkeenean. Eta, aldiz, hizkuntza 

estandarrik ez dagoen tokietan, beste egoera batean hizkuntza bakartzat hartuko 

liratekeen aldaerak, hizkuntza ezberdin gisa izendatzen direla. Hizkuntzen hiztun 

kopuruari eta aniztasunaren banaketari buruzko datuak hizpide hartzerakoan, hortaz, 

arestiko ohar hauek gogoan izateak badu bere garrantzia.   

2.-taula. Hizkuntzen hiztun kopuruak. 

      Hiztun kopurua      Hizkuntz kopurua Hizkuntza guztiekiko      

%tan 

100 milioi baino gehiago 8 0,1 

10-99,9 milioi 72 1,2 

1-9,9 milioi 239 3,9 

100.000-999.999  795 13,0 

10.000-99.999  1.605 26,3 

1.000-9.999 1.782 29,2 

100-999 1.075 17,6 

10-99 302 4,9 

1-9 181 3,0 

1 51 0,8 
Iturria: MARTÍ eta beste (2005:93)  

 

Aipaturiko datu interesgarri hauen arabera, hizkuntzen hiztun kopuruen arteko 

aldeak izugarri dira handiak: hizkuntza gutxi-gutxi batzuek, milioika hiztun; hizkuntza 



115 
 

gehien-gehienek, berriz, hamar mila hiztunetik behera. Zehaztearren, adibidez, esan 

dezakegu  %0,01 inguru baino ez direla munduan zortziehun mila milioi hiztun –

Txinako mandarinak- eta hamar milioi hiztun –esaterako, Etiopiako amarikoak- 

dituztenen arteko tarte eskerga horretan mugitzen direnak; gero, %5 inguruk baino ez 

dituela milioi bat hiztun baino gehiago; eta mila hiztunetik behera dituztela %30ek. 

Egoera hau aurrean, hizkuntza baten hiztun kopuru “normala” zein litzatekeen galde al 

liteke? 

Era berean, kontinenteen arabera sailkatutako  hizkuntza aniztasunaren 

banaketa ere desorekatua da zeharo. Espero zitekeenez, lurralde industrializatuetan –

Europan bereziki- koka daitekeen hizkuntza aniztasuna  oso apala da, gainontzekoen 

aldean. Ethnologueren arabera, zenbaturiko 6909 hizkuntza horietatik %32k Asian dute 

jatorria; %30 Afrikan sortuak dira; %19 Pazifikokoak ditugu; %15 Ameriketan jaio dira 

eta Europarrak, aldiz, %3 baino ez lirateke. 

6.909 hizkuntza hauek munduan diren 200 inguru estaturen mugen barnean 

erabiltzen dira. Ia zazpi mila hizkuntza horietako 500 eskasek baino ez du, ordea, 

estaturen batean hizkuntza ofizial edota koofizial mailarik. Estaturen baten mugen 

barruko eremuren batean nolabaiteko koofizialtasuna dutenak 1.300 hizkuntza inguru 

dira; eta gainontzeko guztiek ez dute onarpen ofizialik (Martí eta beste, 2005:178). 

Hizkuntza baten desagerpena ekar dezaketen arrazoiak modu bat baino gehiagotan 

esplika litezke
71

, baina ez dirudi oker handiegia nabarmentzea lehen mailako 
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 Txepetxek (1999:207), ikuspegi historiko global batetik begiratuta, lau puntu aletzen ditu, inguru-

mingururik gabe: “Hizkuntza inposizio historikoek lau prozedura hauen bidez dihardute:  

-Populazioaren genozidioaren bidez, zeina ordezkatuko duen estatuko hizkuntza ofiziala 

erabiltzen duen beste populazio batek. 

- Populazio baten mutilazio linguistikoa zeinetan aldebakarki inposatzen zaion, bere onespenik 

gabe, ikaskuntza eta kultur erabilera hizkuntza bakar gisa herrialde inbaditzaileko hizkuntza. Hau da 

hizkuntza amerindiarren kasua genozidio argi eta garbia eman ez deneko eskualde ‘baterrekoetan’.  

-Hizkuntza ofiziala mintzo diren hiztunen inportazio masiboa kolonizaturiko lurralde linguistiko 

berriak osaturiko entera. Inportazio honek erabilerarik informalenetarako hizkuntza leialtasunari eusten 

dioten bat bateko erabilera desorekatzen du. Eta bat bateko komunikazioari operatibitatea kentzen dio.  

-Beste prozedura bat kontrako fenomenoa da:  azpiraturiko populazioa bere lurraldetik eta txoko 

tradizionaletatik kanporatzen da, metropoli urietako subproletargo inadaptatu gisa deskonektatuz eta 

sustrairik gabe utziz. Kolono zuriek Afrikan bahitu eta, guztiz desegituraturik, itzulerarik gabeko 

Amerikarako bidaian eramandako ‘eskulan’ beltzarena dugu basakeria honen kasurik muturreko eta 

kimikoki hutsena”. Ikus: XVII.- SANCHEZ CARRIÓN, J.M. “Txepetx”,(1999: 207). 
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adierazletzat har litekeela ofizialtasunaren eta ofizialtasunik ezaren auzia eta, bereziki, 

estatu egituren babesa nahiz etsaigoa. Izan ere, salbuespenak salbuespen, sasoi honetan,  

araua garbia baita: estatu egituraren babesean oinarrituriko promozioa duten hizkuntzak, 

hots, erakunde politikoetara, hezkuntzara, hedabideetara, merkatura sarbidea ematen 

dutenak, zabaldu egin ohi dira; estatu egiturarik alde ez duten hizkuntzek, berriz, 

atzeraka eta itotzera egiten dute, horrelako promoziorik ez izateaz gainera, 

gehientsuenetan, estatuak horien aurkako politika eraman ohi duelako, batzuetan oso 

agerikoa, bestetan zuriagoa. 

Unescok eskainitako datuen arabera, 2.500 dira desagertzeko arriskuan dauden 

hizkuntzak
72

. Esan bezala, egoera honen eragile nagusia, ziur asko, 

industrializazioarekin, hiritartzearekin eta modernizazioarekin batera itxuratu den estatu 

elebakarraren ideia da. Edo beste hitz batzuk erabiliz, prestigio, hierarkia, botere, zigor, 

autoestimu eta lotsa kontua dela era esan daiteke: badira beste aldagai batzuk ere, noski, 

baina eskuarki, literatura idatzia duen hizkuntza ez duena baino gehiago prestigiatuko 

da; administrazioan eta eskolan erabiltzen dena, erabiltzen ez dena baino gehiago; hiriko 

hizkuntza jende aurreratu eta irekiarena izango da, baserriko atzeratu eta itxiarena; 

kolonizatzailearenak kolonizatuarenak baino hobeto eta argiago laguntzen du  

pentsatzen eta abar. 

Gehienetan, prestigioa duen hizkuntza ez duenari gailenduko zaio, boterea 

duelako. Edo beste modu batean esanda, nolabaiteko boterea duen hizkuntza ez duenari 

gailenduko zaio, prestigioa duelako. Ez da ahaztu behar prestigioa eta boterea, boterea 

eta prestigioa elkar harturik joaten direla. Prestigioa eman ohi duen botere hau, usuenik, 

politikoa eta ekonomikoa izan ohi da, nahiz eta bestelako kontsiderazio bat eskatzen 

duten beste botere mota batzuk ere kontuan har litezkeen; adibidez, nortasunarena. 

Horiek horrela, hizkuntza baten prestigioaz edota haren eskastasunari buruz ari 

garenean, zaila da ideia honek egiazko sinesmen ala zuribide papera zein neurritaraino 

jokatzen duen jakitea. 

Norbere  herrian izanik, behintzat, norberaren hizkuntza utzi eta beste 

hizkuntza bat hartzea ez da konturatu gabe egiten den zerbait. Hizkuntza aldaketa eman 

delarik, batzuk, nortasuna zaurituta baina indarraren aurrean etsiak jota, bere baitarako 

                                                           
72

 Ikus: MOSELEY, C. (ed.), (2010).  



117 
 

lotsatu edota haserretu egingo dira,  aldaketara zigorraren mehatxuak bultzatu dituela 

aitortuko dutelako; beste batzuk, aitzitik, harrotu eta poztu egingo dira, irabazleen alde 

distiratsura igarotzen jakin izan dutelako; edo, besterik ez bada ere, horri buruz 

gehiegirik ez pentsatzen ahaleginduko dira.   

Hizkuntza baten desagerpena eta heriotza ez dira gauza bera (Junyent, 

1989:79). Desagerpena hiztun talde osoaren eliminazio fisikoaren ondorio ere izan 

liteke, tasmanierarekin gertatu bezala edo, bestela, latinarekin gertatu  bezala, 

ezberdintze prozesu baten ondorengo izen galtzearen emaitza. Hizkuntzen heriotza 

aipatzean, ordea, hizkuntza ordezkapena dugu gogoan. Hizkuntza komunitate batek, 

hainbat arrazoi dela medio, bere hizkuntza utzi eta, haren ordez, beste bat hartuko du. 

Eta hori gertatzean, bere hizkuntza hil egingo da. 

Hizkuntza baten heriotza, esan gabe doa, beste baten hedapenarekin batera 

ematen da. Alde horretatik, elebitasuna da ordezkapena eman aurreko pauso 

derrigorrezkoa, ezinezkoa baita darabilzun hizkuntza abandonatzea komunikatzeko 

hizkuntza berri bat eskuratu artean. Junyenten (1989:79,80) iritziz, hizkuntza 

prestigiosoago bat beste baten eremura iritsi eta honek betetzen zituen funtzioak edo 

funtziotakoren bat betetzen hasten denean, ematen dena ez da elkarbizitza, baizik eta 

ordezkapenerako joera. Hartara, komunitate horrek belaunaldi luzez, diglosi egoeran 

elebidun izanez iraun badezake ere, elebitasun sozialak bultzadatxo bat baino ez du 

behar nagusi den elebakartasunerantz lerratzeko. 

Puntu honetan, herritartasunaren erreferentzia gisa estatuaren markoa hartzen 

denean elebitasun nahiz eleaniztasun sozialaren ideiari nahiko maiz ematen zaion 

erabilera zorrotz kritikatzea ezinbestekoa da. Izan ere, estatu edota gizarte eleanitzaren 

diskurtsoa igortzen delarik eta, bidenabar,  gizarte eleanitzak suposatzen duen 

aberastasuna goraipatzen,   ematen du gizarte horretako partaide guztiek hizkuntza bat 

baino gehiagotan moldatzeko hezkuntza eta ahalmena dutela. Eta hori, esan gabe doa, 

ez da egia. Estatuen esparruan, elebidun oso diren hiztunak lurralde edo talde jakin 

batzuetan aurkitu ohi dira ia erabat, -hain zuzen, estatuko hizkuntza ofiziala arrotza 

deneko lurraldeetan edota emigrazio poltsa jakinetan-, eta gainontzean, hizkuntza 

ofiziala besterik ezagutzen ez duen jende elebakarra izaten da nagusi. 

Herrialde boteretsuenak elebakarrak dira. Pentsa bestela G-8 delako lobbya 
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osatzen duten herrialdeetan, esaterako:  estatuak, Frantzia, Italia, Japonia, Kanada, 

Erresuma Batua,  Alemania, Errusia.  Gauza bat da estatu horien esparruan hizkuntza 

bat baino gehiago hitz egitea; oso beste bat beste hizkuntza horiek estatuak propiotzat 

hartzea. Gauza bat da ama hizkuntza ez duzun beste hizkuntza batean nolabaiteko 

konpetentzia izatea; oso beste bat bi hizkuntza ama hizkuntza balira bezala erabiltzeko 

gaitasuna. Esan ote liteke, benetan, frantsesa, italiera, japoniera, ingelesa, alemana, 

errusiera ama hizkuntza duten herritarrak elebidunak direnik?   

Louis Jean Calvetek  (1999) “eredu grabitatorioa” proposatzen du munduko 

hizkuntzen ordenari antzemateko: 

Munduan 7000 inguru hizkuntza ezberdin mintzo dira. Lehen 

begiratu kolpean anabasa handi gisa ageri zaigun aniztasun linguistiko 

honen baitan eleaniztasun sistemek halako antolaketa bat eskaintzen 

dute. Hain zuzen, halako edo bestelako hizkuntzan mintzo diren 

hiztunek beste batez jabetzen direnean, ez dute kasualitatez 

“aukeratzen”. Adibidez, %99ko aukera dago arabiar/ kabiliera  

elebidun baten lehenengo hizkuntza kabiliera izan dadin, Ekuadorreko 

espainiera/kitxua elebidun baten lehenengo hizkuntza ketxua izan 

dadin %99koa dagoen bezalaxe edota Brasilgo portuges/tupi elebidun 

baten lehenengo hizkuntza tupia: elebitasunak orientaturik daude eta 

euren norabideak baimentzen digu munduko hizkuntzen arteko 

harremanak estratu grabitatorio ezberdinez osaturiko galaxia bat 

osatuko balute bezala. Hizkuntza “hiperzentral” baten inguruan, 

ingelesa –sistemaren ardatza-, hizkuntza “superzentralek” grabitatzen 

dute (espainola, frantsesa, arabiera, errusiera, portugesa, hindia, 

malaysiera …) eta horien hiztunek, elebidunak direnean, joera izango 

dute erabiltzeko edo hizkuntza hiperzentrala –ingelesa- edo maila 

bereko beste hizkuntza superzentral bat. Adibidez, frantses batek 

batzuetan hizkuntza eta espainola ikasten ditu, baina oso gutxitan 

lingala edota kabiliera… Hizkuntza hauek, era berean, ehunka 

hizkuntza zentralen grabitate ardatz dira, eta hauek, halaber, beste 

6000 eta 7000 hizkuntza periferikoren grabitate ardatz. Honela, 

munduko hizkuntza aniztasunaren eredu bat daukagu, zeinaren 

oinarria eleaniztasun sistemak baitira. Eta eredu honen lurralde zati, 

eskualde, Estatu edota hizkuntza talde handi baten gaineko eredu 

honen proiekzioak determinatzen du bere “txoko ekolinguistikoa”, 

bizikidetza eta, batzuetan, gatazka espazio bat non esku hartu 

dezaketen hizkuntza politikek. Airean bertan identitatek zein toki 

duten jakitea geratzen da.
 73
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Junyentek agerturiko iritziaren gordina zalantzan jarriz, hizkuntza ezberdinen 

arteko elkarbizitza orekatu eta iraunkorrari muzinik ez zaiola egin behar uste badugu 

ere, menpekoen eta menperatuen arteko harremanen ezkutuko izaera eta existitzen ez 

den armonia ospatzeak ez dirudi etsenplu onegia denik, behinik behin, zintzotasun edo 

zuzentasun intelektualari dagokionez. Beharbada, etorkizun den garai hobeago batean 

halako kontsentsu edota errespetuzko arauez gidaturiko eleaniztasun egoera bat 

egonkortuko da. Batek daki. Baina, hizkuntzen eta herrien arteko harremana zein ote 

den galderari erantzuteko orduan, interpretazioan sakondu nahi bada, beharrezkoa da 

kasu bakoitzean jokoan diren indar harremanen arteko norabideak aintzakotzat hartzea. 

Hizkuntzak herriak definitzeko garaian elementu kritikoak dira. Eta ez da 

harritzekoa,  komunikazioa baita giza taldeak mamitu eta kohesionatzen dituena eta, 

orobat, hizkuntza baita, hain zuzen, giza taldeen komunikazio tresnarik behinena. 

Elkarren hizkuntza ulertzen ez duten bi komunitate edo gehiagok osatzen duen 

herritartasuna tentsiorik gabe pentsatzea, ikusia dago,  kosta egiten da. Izan ere, 

komunikaziorik gabe, nola ezagutu bestea? Eta ezagutu ezean, nola sentitu talde –herri- 

bereko? Hizkuntzak eta herriak berdintzea zentzuzkoa da eta arau orokor gisa balio 

lezake, hein batean. 

Halere, kontua da badirela bai hizkuntza bera erabili arren bere burua herri 

ezberdintzat duten populazioak bai hizkuntza ezberdinak eta, are, bata bestearentzako 

ulertezinak izan litezkeenak erabili arren, herri bereko sentitzen direnak ere. 

Halakoetan, esan dugun gisan, garrantzitsua da indar harremanen arteko norabideak 

aintzakotzat hartzea eta prozesu historikoei so egitea.  Hau da, oinarrizkoa da, esaterako, 

herrien eta hizkuntzen arteko harremanari erreparatzerakoan, asimilazio eta 

erresistentzia dinamikak edo, bestela esanda, ordezkapen prozesu eta hizkuntza 

hedapenak bereiztea.   

Nabardurak nabardura, Ingalaterra, Irlanda eta Estatu Batuetan ingeles 

hizkuntzaren erabilera da nagusi eta arrunta. Baina herri horietako bakoitzean 

ingelesaren erabileraren atzean dauden arrazoiak ezberdinak dira eta herri horretan 

hizkuntzak herritartasunarekin duen harreman ez da bera. Ingalaterraren kasuan, 

ingelesa jatorrizko hizkuntza dugu, ingelesa da ingeles herriaren berezko hizkuntza. 

Estatu Batuar herritartasuna, britainiar herritartasunarekin etetetik sortua da, baina 

honek ere ingelesa du jatorrizko hizkuntza, haren arragoan hezurmamitu delako, 
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kolonizaturiko lurraldeko berezko herri eta hizkuntzen kontra. Irlandako eguneroko 

hizkuntza, berriz, ingelesa bada ere, ez da jatorrizkoa: hain zuzen, eredugarria dugu 

irlandar hizkuntzaren ordezkapen prozesua. Errepresio historia gupidagabe baten 

ondorioz, irlandar herritarren artean ingelesen hizkuntzan mintzatzea normala bihurtu 

da. 

Bestalde, Suitza eta Euskal Herria hizkuntza bat baino gehiago mintzo diren 

herritzat jo ditzakegu.  Baina, kasu honetan ere, egoeraren irakurketa aldatu egiten da 

toki batetik bestera.  Suitzari “willemnation” deituko zaio alemanez, elkarbizitza nahitik 

sortua ei delako. Estatuaren mugen barruan, alemanaren, frantsesaren, italieraren eta 

erromantxearen eskubideak lurraldeka daude banaturik, kantoika. Malcom MacLarem 

lege-ikerlariaren hitzetan (2007), legedia zorrotza dela medio, Suitzan hizkuntza 

ezberdineko jendeen arteko nolabaiteko elkarbizitza bideratu da, baina integraziorik ez 

da lortu. Horregatik, Suitza, eleanitza baino gehiago da elebakarki anitza. Euskal 

Herriko espainiar elebakartasuna, frantses elebakartasuna eta euskaldunen elebitasuna, 

berriz, elkarbizitzaren nahia baino, hizkuntza ordezkapen prozesu baten emaitza baizik 

ez da, finean. 

Herri batek beste bat azpiratzen duenean haren hizkuntza ere hankaperatu 

egingo du. Paradoxikoki, herri menperatuari, batzuetan, -asimilatu nahi denean-, 

hizkuntza arrotza ikasarazi izan zaio
74

; beste batzuetan, ordea, -baztertu eta esplotatu 

nahi denean- hizkuntza arrotzaren ikaskuntza ukatu  zaio, hala aurrekoaren gainean 

eraiki den gizarte berrian sektore bat marginalitatera bultzatuz. Eta, gero, bi joera hauen 

arteko dantza zuria ere bada, Txepetxek egokiro ekartzen duenez (Sánchez Carrión, 

1999:73): 

Errepresio selektiboaren eta itxurazko tolerantzia bateratzean 

datza, alde batetik egoera interpretatu eta gainontzekoei azaltzeko gai 

diren hizkuntzaren hiztun oso eta kontzienteek osatzen duten gune 

sinbolikoa txikituz eta, aldi berean, osoak ez diren hiztunek osatzen 
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 Adibidez, ikus Etxegoienen  (2001:116) pasarte hau: “Hernando de Talaverak horrela aholkatzen zion 

Isabel II.a erreginari Nebrijaren gramatikari buruz 1492an: «Gorentasun horrek hainbat herri barbaro eta 

hizkuntza xelebreko nazio uztarpean jarri ondoren, menderakuntzarekin batera galtzaileari irabazleak 

jartzen dizkiok legeak hartzea eta, horiekin batera, gure hizkuntza jasotzea dagokionez, orduan arte 

gramatikal honen bidez hura ikastera iritsi ahal izango dira ».” […] “Mexikon 1766an artzapezpiku 

zegoen Antonio Lorenzanak antzera idazten zuen: «... ez da izan munduan bere konkistak zabaldu ahala 

hizkuntzarekin gauza bera egiteaz arduratu gabeko nazio kulturik».” Ikus:XXIX.- ETXEGOIEN, J.C. 

“Xamar” (2001:116).  



121 
 

duten periferia desartikulatuari premisa honetan oinarrituriko mezuak 

helaraziz: “Hitz egin zazu zure hizkuntza, baina manten zaitez 

analfabeto eta, ondorioz, eskubide zibikorik gabe eta erdeinu sozial eta 

instituzionala jasotzen duzula. Edo: “alfabeta zaitez eta bihur zaitez 

hiritar, zure berezko identitate nazkagarria alde batera utzita”. 

“Munduko kontzientzia onak artegarazteko bezain zaratsuak ez diren” 

kasu hauetan, amarrua zerean datza, hizkuntza bat erabiltzeko hautu 

pertsonala eta hizkuntza komunitate batek hizkuntza naturalki eta 

kulturalki transmititzeko daukan eskubidea disoziatzean, bigarren 

eskubide hau ukatzeak hautu pertsonala entelekia ilun izatera 

baztertzen baitu.
75

  

 

Hizkuntza baten aurka egiten duenak ongi asko daki herritartasunaren aurka 

egiten duela, hizkuntza kenduz gero herri nortasuna galarazi eta ordezko hizkuntzaren 

herriarekiko identifikazioa lortzeko aukera zabaltzen duelako
76

. Halaber, herritartasun 

jakin bat hobesten duenak hizkuntza jakin baten aldeko apustua egingo du. Begizta 

baten bueltan, herritartasun sentimendu batek hizkuntza batekiko lotura dakarkigu eta 

hizkuntza batek herri baten parte egiten gaitu.  

Susmatzen dugu sakonean herri nortasuna eta hizkuntza estuki lotzen dituen 

ikuspegi hau unibertsalki konpartitua dela, nahiz eta  kasuistika zabala izan, nahiz eta bi 

hizkuntza hitz egiten dituenak ea bi herritartasun sentitzen dituen galdetzea ere bidezkoa 

izan. Xalbadorren bertsoetan bata gorputza da, bestea, berriz, bizia ematen dion bihotza: 

herria eta hizkuntza ezin dira bereiz ulertu.  Urepeldarraren irudia zuzena delakoan 

gaude. Azken finean, hizkuntza, herria, nazioa, estatua, denak ere identitatearen bidean 

gurutzatzen diren gorputz, bihotz eta itzal atalak ditugu eta. 
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 Ikus: XXX.-SANCHEZ CARRION, J.M. “Txepetx”, (1999:73) 

76
 Mauleko suprefetaren hitzak dira hauek, 1802koak (in Torrealdai, 1998:29): “Suprefetak Maulen 

kolegio bat eraikitzeko aholkua eman du hartara, «herria ezjakintasunetik ateratzeko, hizkuntza partikular 

bat baino ez izateak, Nazioaren gainontzeko parteekin harremanik ezartzea eragozten diolako». 

Prefektuarentzat kolegio hau «ohitura, usadio, zibilizazio eta bereziki hizkuntzari dagokionez atzeratuegi 

dabiltzan  euskaldunak frantsesteko bitarteko bikaina izango da». Ikus: XXXI.-TORREALDAI  J.M.  

(1998:29). 
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3.-GIZARTEA 

Gizarte kontzeptua definitzerako orduan lurralde batean bizi den biztanleria 

aipatu ohi da. Elementu hauek harturik, definizioa bera beste era batera ere formula 

dezakegu esanez gizartea norbanakoen zein taldeen arteko interakzioak eta elkarbizitza 

arautu eta erakundetzen dituen espazioa dela; edo, beste era batean esanda, gizartea 

hiritarren topagunea dela.  

Gizarte kontzeptua erabiltzen hasi zeneko giro ideologikoa XIX. mendeko 

Europako eboluzionismoak ezartzen du. Ikuspegi honen arabera, gizateriaren historian 

zehar gizarteen mailakako eboluzio bat antzeman daiteke, zahar eta sinpleetatik hasi eta, 

berri eta konplexuetaraino doana.  Honela, gizarte zientziek, ehiztari-biltzaile taldeen 

gizartearekin hasi, abeltzain ibiltarienarekin jarraitu, eta nekazari gizarte sinple nahiz 

konplexuetatik igaro ondoren, gizarte industrial eta post-industrialerainoko aurrerabidea 

deskribatu izan dute. 

Gero, ibilbide hau osatzen duten gizarte moten ikerketarako unean bi diziplina 

bereiziko dira. Batetik antropologia, hasiera batean behintzat, industrialak ez diren 

gizarte “primitibo” horien azterketa bere gain hartuko duena; eta bestetik, soziologia, 

Mendebaldeko gizarte industrializatuei buruzko teoriak landuko dituena. Ildo honetatik, 

hain zuzen, gizartearen ideia estatu-nazioenarekin berdintzeko joera handia aurki 

dezakegu gaur egun. Baumanek (2002:205) ohartarazten duenez, soziologiaren 

praktikan, gizartea zedarritzen duten mugak eta estatuarenak berdinak ditugu.
77

 

Friedmanek (2001:18), berriz, esango du gizartea, ekonomia nazionala eta 

herria bezalako kontzeptuak entitate nazional homogeneizatzaile baten neurrira daudela 

moldaturik. Espero izatekoa da, baldin eta kontuan hartzen badugu bai gizarte 

kontzeptua bai soziologia eta antropologia diziplinak, esan bezala, estatu-nazioen 

egituraketa eta sendotze sasoiaren umeak direla. 

Gizartea estatuarekin berdintzea kritikagarria izan liteke, dakartzan 

ondorioengatik. Friedmanen (2001:18) iritziz, adibidez, gizartea eta estatu-nazioa 
                                                           
77

 “Ia Salbuespenik gabe, zientzialari sozialek egun darabiltzaten kontzeptu eta tresna analitiko guztiak 

egokitzen dirà gizaterian dagoen osotasunik handiena «gizarte» bat deneko ikuspegira, nozio hau 

praktikan Estatu-nazioaren baliokidea izanik. Estatu nazioaren mailatik gora, nekez burutu ahal izango 

dugu «alderaketarik»; gainera, zentzua Estatu-nazioaren eskalan baino hartzen ez duten ezaugarrien 

banaketa estadistikoak aurkitzera eramango gaituzte”. Ikus: XXXII.- BAUMAN, Z. (2002:205). 
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uztartzen dituen markoa murritzegia  gertatzen da ikuspegi global batetik abiaturiko 

analisiak behar dituen gaur egungo munduarentzako.  Beste maila batean, herriei 

buruzko eztabaidara dakarren nahastea ere zeharo arriskutsua da, gizartea eta estatu-

nazioa den unitate politikoa berdintzeak, inplizituki, gizartea eta herria kontzeptu 

baliokideak balira bezala erabiltzera eraman gaitzakeelako. Arretaz zaindu beharreko 

puntua da hau. Gure lan honetan behintzat, gizartearen eta herriaren artekoa ongi egin 

beharreko bereizketa izango da: gauza bat dira gizarteak, beste bat herriak. 

Alabaina, gizartea eta estatua berdintzea kritikagarria den arren, itxura guztien 

arabera kulturari buruz aritzerakoan bien arteko lotura egiten duen ikuspuntua lantzea 

ezinbestekoa zaigu. Sarrerakoan, gizartea norbanako zein taldeen elkarbizitza 

erakundetzen duen espazio gisa definitu dugu. Hain zuzen, gaur egun, aipaturiko 

espazioa eta espazio horren barruko elkarbizitza eta interakzioak estatua deritzon 

erakunde politikoak mugatzen ditu. Mundua herrien maparen gainean eraikitako 

estatuetan dago banatuta eta eskuarki nazio-estatu proiektua elikatzen duten estatuotan 

hezkuntza, komunikazio, ideologia, politika eta ekonomia mailako baldintza 

espezifikoak ezartzen dira. Estatu-nazioak bere sorreraren aurretik izan zitezkeen 

elkarrekintza espazioak zatitu eta harreman sare berriak sustatzen ditu. Baldintza 

espezifiko hauen eraldaketa indarra ikaragarria da eta haien alde zein aurka eginez 

bizitzeak jendea gizarte bateko ala besteko bihurtzen du. 

Miguel Beltran (1991) da diskurtso administratiboaren indar performatiboaz 

hausnartu duen pentsalarietako bat. Beltranen hitzetan, diskurtso administratiboa 

diskurtso politikoari subordinaturik dagoen tresna bat da. Izan ere, diskurtso 

administratiboa errealitatea esateko eta definitzeko modu bat da eta, ondorioz, 

errealitate hau eraldatu, eraiki eta konfiguratzekoa ere bai. Errealitatearen zedarritze 

hau, berriz, bereziki Zuzenbidearen eta akten bidez burutzen du diskurtso 

administratiboak (Beltran, 1991). Hala, legediak legitimoa dena eta legitimoa ez dena 

edo, beste era batera esanda, “egiazki ona dena” eta “egiazki txarra dena” adierazteaz 

gain, legeekiko obendientziarik ezak dakartzan ondorioak ere inplikatuko ditu. Aktek, 

bestalde, munduan zer existitzen den eta zer ez den existitzen ebatziko dute. Beltranen 

hitzak dira jarraian datozenak (1991:167):  

Aktetan ez dagoena munduan ez dagoela esateak ez du inplikatzen 

demarkazio irizpidea bi mundu bereiztera -bata onartua eta 

Zuzenbideak eta Administrazioak tratatua eta bestea harresiz 
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kanpokoa, ilunpetara kondenatua- mugatzen denik. Askozaz ere 

anbiziotsuagoa da inplikatzen duena: aktetan gorde eta 

formalizaturikoa da existitzen den mundu bakarra. Gainontzeko 

guztiak ez da existitzen eta kitto: ez dago munduan. Hartara, ziurtasun 

juridikoarenganako estimuak bukatzen du izanez “egiaztatu” gabeko 

munduaren existentzia hutsa ukatzen duen harrokeria metafisiko 

izanez. Honela bada, demarkazio irizpideak ez ditu bi mundu 

bereizten, baizik eta mundua eta ezereza, existitzen ez dena.
78

  

 

Alde horretatik, gizartearen eta herrien arteko harremana estatuaren eta herrien 

artekoa dela esan liteke. Gizartean hegemonia duen herriarentzat, gizartea, herria eta 

estatua bat izango dira; herri menderatuaren  patua, ordea, gizarte baten zati izatea edota 

gizarte bat baino gehiagotan zatitua egotea izango da. Euskal Herria, adibidez, bi 

gizartetan zatituta dago, espainiarrean eta frantziarrean. Era berean, hala Frantzian zein 

Espainian, mugatzen eta baldintzatzen duen gizarte horren zati bat baino ez da, 

kataluniarra bezalako beste herri batzuekin batera. Bestalde, egia ere bada, Euskal 

Herriko kasua bereziki konplexua dela, Bidasoaz mendebalderako lurraldeak, bereziki, 

autonomia maila handiko administrazioetan – gizarteetan- bildurik daudelako. 

Gizartean den espazio horretan ezartzen diren elkarrekintzak mota askotakoak 

dira eta horien arteko harremanaren konplexutasuna benetan da itzela.  Herrien arteko 

gorabeherak gizartearen baitako interakzio mota bat ditugu, baina badira harreman 

horietaz bestelako batzuk ere. Gizarte estratifikazioaren – tradizio marxistan gizarte 

klasistaren-  gaia da beharbada esanguratsuena. Hemen hierarkikoki bereizitako taldeen 

antolaketari egiten zaio erreferentzia eta esan gabe doa, orokorrean, ezberdintasunik eza 

adierazten duela. Dena den, klase sozialetan oinarrituriko klasismoaz edota 

estratifikazioaz gain, irizpide gisa estatusa, adina, generoa, ideologia, erlijioa, jatorria, 

gustua edo ia beste zernahi hartu ezinik ez dago, berez. 

Norbanakoaren mailan hitz eginez gero, argigarria dirudi herritarraren eta 

hiritarraren arteko bereizketa egitea. Guk erabiliko dugun ikuspuntuan, herritarrak herri 

baten parte sentitzen diren lagunak izango dira, autoadskripzio bat –borondatezkoa- 

                                                           
78 Jatorrizko testurako, ikus: XXXIII.-BELTRAN, M. (1999:167). Gainontzean, bistan denez, 

arestiko Euskal Herria existitzen ez delako aldarriekin edota Nafarroako ikurrinen debekatzeen atzean 

dagoen jarduna da hau.  Jose Mari Esparzak, bere aldetik, mapak, aktak erabiliko ditu Euskal Herria 

existitzen dela frogatzeko. Ikus: ESPARZA, J. M. (2011). 
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dutenak. Hiritarra, berriz, gizarteko –eremu administratiboko- partaidea izango da, bere 

herritartasuna zeinahi izanik ere. 

Horiek horrela, gizarte kontzeptua erabiliko dugu modu bai modu indefinituan, 

baina baita oso definituan ere. Alegia, erabiliko dugu bizikidetzari erreferentzia egiteko, 

baina baita eremu administratibo jakinek –estatu, probintzia, autonomia, udalerri- 

zedarrituriko espazioez aritzeko ere. 

Herriak eta gizartea bereizi behar diren bezalaxe, ohartu behar dugu kulturaren 

zentzua ere aldatu egiten dela bataren ala bestearen leihotik, nondik begiratzen dugun. 

Alegia, konturatu behar dugu gauza bat dela herrien kultura eta beste bat, berriz, 

kulturak gizartearen baitan hartzen duen zentzua. Hala, bi hitzetan esateko, jakin behar 

da herrien kulturaz ari garenean eskuarki herri bat bestearengandik bereizten duen 

bizimoduaz aritu nahi izango dugula. Eta gizartean aurkitzen diren kulturez ari 

garenean, berriz, espazio administratibo bat eta espazio hori habitatzen duten estratuen 

ezaugarri diren praktikak hartuko ditugula gogoan. Euskal kulturaren gaia ulertuko 

bada, derrigorrezkoa da hurbilketa bi hauek bereiztea, baina baita biak ala biak ere 

kontuan hartzea, bata bestearen osagarria baitira. 

 

3.1.-Soziologia eta kultura 

 

Soziologiaren azterketa markoa gizartea da, antropologiarena kultura den 

gisan. Denbora luzez, antropologiaren eta soziologiaren artean nolabaiteko eginkizun 

banaketa eman izan dela esan liteke: antropologoek bere kezka eta metodoak 

Mendebalde modernoari arrotz zaizkion giza taldeen ikerketara bideratu izan dituzte eta 

kultura ezberdinaren ideia gizarte ezberdinaren sinonimotzat hartu izan dute. Nolabait 

esateko, antropologo askorentzat kulturak herriak izan dira eta, ondorioz, baita gizarteak 

ere. Soziologiaren aztergaia, berriz, Mendebaldeko gizarte modernoak izan dira, 

estatalizatuak, industrializatuak eta sekulartuak. Hala, ikuspegi honetatik abiaturiko 

gogoetetan, gizartea delakoa estatuen muga politiko-administratiboetan bildutako 

populazioekin  berdindu izan da. 

Soziologoen artean, kultura hitza, erabilia izatekotan, eskuarki, gizarte 

egituraren osagaietako bati erreferentzia egiteko izan da eta ez, antropologoek egin 
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bezala, giza taldeen konplexutasuna bere osotasunean aipatzeko. Hastapenetako hainbat 

soziologo garrantzitsuk apenas erabili izan duen kultura hitza bere lanetan; horrek ez du 

esan nahi, ordea, kultura nozioa elikatu duten ideiak erabili eta landu ez dituztenik, 

beste soineko terminologiko batzuk jantzita bada ere. Zentzu honetan, ez dago soberan 

kulturaren ideia nola erabiltzen edo agertzen den begiratzea  Karl Marxen, Emilé 

Durkheimen eta Max Weber lanetan, pentsamendu soziologiko klasikoaren hiru iturri 

nagusietan. 

Marx (1818-83), Durkheim (1858-1917) eta Weber (1864-1920) 

modernitatearen pentsalariak dira. Eurena iraultza industriala, ekonomia kapitalista eta 

estatu-nazioaren proiektua hezurmamitu direneko garaia dugu, Mendebaldeak munduko 

bazter eta txoko guztiak kolonia bihurturik dauzkanekoa, eta jakintza legitimoa 

pentsamendu zientifikotik eratortzen denekoa. Orduko sasoia ulertzerako orduan, 

bakoitzak alderdi bat nabarmenduko digu. Hala, Marxentzat, modernitatearen hasiera –

eta feudalismoaren akabera- kapitalismoaren eta burgesia iraultzailearen sorreran da 

kokatzekoa, eta, klaseen arteko borroka izango du protagonista nagusi. Durkheimen 

pentsamenduan, berriz, industrializazioa eta zientziaren indarra izango dira 

modernitatearen etorrerari ezinbesteko bultzada emango dion faktoreak. Industriak 

ekarritako oparotasunari esker eta pentsamendu zientifikoaren argitasuna dela medio, 

Durkheimen ustez,  bakea eta oreka izango dira ordena berri honen ezaugarriak. 

Weberrek, azkenik, modernitateaz aritzerakoan arrazionalizazio prozesua eta burokrazia 

nabarmenduko ditu. “Munduaren desliluraren” ideia erabiliko du, erlijiozko arauek 

gidaturiko tradiziozko munduarekin hautsi eta,  autoritate legal-arrazionalaren esanera 

antolatu den gizarte tekniko eta burokratiko arimagabea deskribatzeko orduan. 

Jarraian ikusiko dugunez, modernitateari  bakoitzak ematen dion begiradaren 

arabera, ezberdina izango da hiru autoreok kultura nozioaz erakutsiko duten ikuspegia; 

dena den, zenbait ezaugarri orokor komunen agerpena ere ohargarria da. Adibidez, esan 

liteke ikuspegi eboluzionistarekin batera herrien aniztasunarekiko kontzientzia hiru 

autoreengan aurki litekeela. Eta, kontzientzia honekin loturik, gure ustez,  volksgeistaren 

ideiak euren pentsamenduan eta proposamen teorikoetan utzitako arrasto aipagarria era 

badago, batez ere, Durkheimen
79

 eta Weberren kasuetan. Zaila da Durkheimen 
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Durkheimen pentsamenduan volksgeistaren zergatik agertzen den, azalpen posible batetarako ikus 

SCOTT, G. (1991: 427): “aurkitu zuen lanik interesgarrienak Alemanian idazten zirela. Behin baino 

gehiagotan bisitatu zituen unibertsitate alemaniarrak, gai sozial eta psikologiakoak ikertzen ari ziren 
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“kontzientzia kolektiboa” terminoaren eta Weberren “kapitalismoaren izpirituaren” 

atzean idealismo alemaniarrak landuriko Volksgeist edo “herri-gogo” materia gabeko eta 

gardenaren lorratza ez ikustea. Marxi dagokionez, berriz, gehiegi luzatu gabe, esan 

dezakegu Volkgeist  ideia ez zitzaiola arrotza
80

; bakarrik, burgesen eta proletarioen 

arteko gatazkaren urgentziaren aurrean, “kultura nazionala” esan lekiekeen horien 

arteko harremanei buruzko kezka azalekotzat edota are, zentzugabekotzat, zuela. 

Karl Marx filosofo eta soziologo alemaniarrak ondutako teoria gizarte 

kapitalistari buruzko gogoeta bezainbeste izan zen gizarte horren kontrakoa. Gizarte 

bizitza gurutzatzen duen gatazkaren ikuspegia jorratu zuen, lehenago beste inork egin 

gabeko sakontasunez. Haren tesi  nagusia zen gizarte bizitza, gizarte taldeen arteko 

adostasunak  eta kontsentsuak ez, baizik eta klaseen interesen arteko borrokak 

ezaugarritzen zuela. Marxenak baino eragin handiagorik izan duten pentsamendu lanak 

ez dira asko izango XX. mendean, ordena kapitalista irauliko zuen ekintza politikorako 

oinarri teorikoak jarri zituen heinean, langile klase zapalduaren kontzientzia argitu 

zuelako. Prusian jaio zen eta Berlinen burutu zituen filosofia ikasketak; gero, Paris eta 

Bruselatik igarota, Londonen bizi izan zen. Friedrich Engels lagun eta lankidearen 

eskutik, gaztetandik hurbildu zen langile-mugimenduaren eta sozialismoaren mundura 

eta, orduz gero, mugimendu komunistaren antolaketari lotuko zitzaion. 

 Kulturaren gaiaz ari garelarik, Marx lerro bakarreko eboluzionista porrokatua 

zela da, ziur asko, azpimarratu beharreko lehenengo puntua. Produkzio moldeen izaera 

ardatz harturik, ezagun da Marxek gizateriaren historia bost etapatan nola banatu zuen: 

                                                                                                                                                                          
ikerlariekin jardun zuen eta Frantziara bere bizitzako lanak zein norabide jarraituko zuen jakinez itzuli 

zen”. Euskarara aldaturiko testua kontsultatzeko, ikus: XXXIV. SCOTT, G. (1991:427). 

80
 J. Azurmendik (2007:60): “Gure fantasmak uxatze aldera, Marx gaztearen pasarte bat, non ere 

Volksgeista aipatzen baitu, lagungarri izan dakiguke ideia bat egiteko, nola moduz ulertzen zen benetan 

Alemanian adigai hori, laguninguru hegeldarrean adibidez: hor ikusten duzu, zer eta prentsa libreari 

deritzola mutilak Volkskgeista! Merezi du arretaz irakurtzea testua, izan ere, prentsa librearen 

gorazarrearen azpian, Volksgeistaren definizio bat bozatzen da. (Zentsura lehen aurka idazten ari da): 

«Prentsa librea herri gogoaren begi edonon zabaldua da, herri batek bere buruan duen usteona gorputz 

hartua, lokarri bat hizketaria, horrek baitu gizabanakoa Estatuarekin eta munduarekin lotzen, kultura 

inkorporatua, zeinek ere dituen gatazka materialak gatazka espiritualetan itxuraldatzen eta haien ekaiezko 

eitea idealizatzen […]. Da ispilu bat espirituala, non ere duen herriak bere burua ikusten, ea 

jakinduariaren aurreneko baldintza da norbere buruaren begiratzea. Da Estatuaren espiritua, edozein 

egilorretan bana daitekeena, merkeagoa gas materiala baino. Da alde guztizkoa, alde guztietan dago, 

guztia daki. Da mundu ideala, errealitatetik etengabe jariatuz ari dena eta, espiritu geroz eta aberatsago, 

atzera hartara itzultzen dena hura arima-berrituz»”. 
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Hastapenekoa larrugorritan bizi zen gizartearen komunismo primitiboarena zen, klase 

sozialik gabekoa eta garapen historiko eskasekoa; gero, Antzinaroko sistema esklabista 

zetorren, esklabo eta esklabisten arteko produkzio harremanek ezaugarritua; jarraian, 

Erdi Aroko feudalismoa; laugarrenik, kapitalismoa; eta langile eta burgesetan 

banatutako gizartearen ondoren, ezinbestean, gizarte komunistaren txanda zen iristekoa, 

zeinetan ez baitzen klaserik egongo eta garapen historiko handia erakutsiko baitzuen 

(Marx, 2004: 173 eta urr.) Marx eta Engelsen iritziz, gizarte komunista zen eboluzio 

historikoaren azken etapa, eta hau zen gizarte justu eta desiragarria. Alde horretatik, 

esan liteke etapatan antolaturiko ikuspegi honek paradoxa moduko bat zekarrela 

berarekin, izan ere, albo ondorio gisa, gizarte kapitalista bigarren gizarte onena 

bihurtzen zuen, komunismora – “zibilizazioaren” gailurrera- iristeko igaro beharreko 

ataritzat jotzen zuelako. Hori dela eta, gaitzesgarri samar zitzaizkien Marx eta Enges-i 

bai “historiarik gabeko” eta espiritu atzeratuko herri eta herrialdeak, eta, hein batean 

behintzat, estimatzeko modukoa Mendebaldeko kolonialismoa. J. Azurmendiren 

Volksgeist: Herri-gogoa, Ilustraziotik Nazismora (2007: 229,230) saioan 

iruzkindutakoak dira datozen pasarte argigarriok: 

Historiaren aurrerabide horretan, Marx eta Engels Hegel-engandik 

datoz, eta honengan bezalaxe, haien historiaren burutaeran ere 

badaude herri marjinatu batzuk –“historiarik gabekoak”; eta horien 

egitekoa historian herri historiko handiei oinazpikotzat zerbitzatzea 

da. Ingalaterrak India okupatu duelarik historiarentzat oso positibotzat 

jotzen du Marx-ek: “La sociedad hindú carece por completo de 

historia, o por lo menos de historia conocida”. Historiari ez zaio India 

axola, baizik Ingalaterraren aurrerapena, hau baita gizadiaren 

aintzinarazlea. Ingelesek konkistatu, egundoko triskantzak egin, 

bertoko gizarte egiturak suntsitu (“disolvió esas pequeñas 

comunidades semibárbaras y semicivilizadas”), eta gizartea iraularazi 

du, eta hala “a pesar de todos los crímenes, Inglaterra fue el 

instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revolución 

(…). Koloniak utzi eta Europan bertan, euskaldunak, bretoiak, 

errumaniarrak, eslaviar herri gehienak, “historia gabeko” herriak, 

zama bat dira nazio handientzat eta eragozpen bat horien 

aurrerabidean: “estas pequeñas naciones, zarandeadas por la historia 

desde hace siglos contra su voluntad, tienen que ser necesariamente 

contrarrevolucionarias. Zibilizazioarentzat onena “herri hondarrok” 

herri historiko handietan urtzea eta behin betiko desagertzea litzateke. 

 

Marxek kulturaren nozioa materialismo historikoa deitu zion ikuspuntuaren 
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baitan jorratu zuen. Hain zuzen, ordena ekonomikoaren islatzat zuen kultura. 1867an 

argitaraturiko Kapitala lanaren lehenengo bolumenean, “egitura” eta “gainegitura” 

bereizten zituen gizartearen eredua proposatu zuen. Eredu honetan azaldutakoaren 

arabera, produkzio moldeak  –hitz batean esateko, baldintza ekonomikoak- dira gizarte 

kapitalistaren motorra,  behar materialak  asetzeko ardura dutenak. Produkzio moldeen 

esferan, berriz, bi giltzarri identifikatu zituen: jabe pribatuen eskuetan dauden 

produkzio-bideak (lantegiak eta makinaria, adibidez) eta langileen esplotazioaz 

baliatzen den produzkio-harremanen sistema. Egitura honen emaitza langile eta nagusiz 

osaturiko gizarte klasista da. Eta gizarte industrialaren ulerpide honetan, kultura 

(politikarekin eta legearekin batera) gainegituraren parte ageri da, oinarri ekonomikoak 

baldintzaturiko epifenomeno gisa geratuz (Smith eta Riley, 2011:7). 

Marxentzat, gizarte industrialetan, burgesiaren ideologia da kultura, eta,  klase 

dominatzailearen ikuspuntuen eta interesen adierazpena izanik, bere autoritatea 

legitimatu eta erreproduzitzeko balio du. Kultura, produkzio harremanetatik eratortzen 

da eta produkzio harreman hauen nolakotasuna bera adierazten du. Alde horretatik, nola 

inguruaren gezurrezko irudi bat ematen duen, Marxentzat gizarte industrializatuetako 

kultura kontzientzia faltsu baten erantzulea da, langileen artean klase kontzientzia 

ernaraztea eragozten duena. 

Marxen lanari faktore ekonomikoa baino kontuan hartu ez izana da kritikatu 

zaion alderdi bat, eta, ondorioz, kulturaren esparruari autonomiarik ukatuz, halako 

determinismo ekonomiko batean erori izana. Jakina denez, determinismo mekaniko 

hertsirako joera horrek gehiago dirudi Marxi berari baino, bere zenbait jarraitzaile 

marxistari egoztekoa. Izan ere, Marxek eta Engelesek onartzen zuten gizarte bizitza 

elementu bat baino gehiagok determinatzen zuela, eta, oinarrian azken buruan, beti 

ekonomia izan arren, hainbat une eta testuingurutan gainegiturako hainbat elementuren 

elkarreragin konplexua hartu behar zela aintzat (Engels, [1890] 2011). Egia ere bada, 

ordea, Marxek ez zuela argitu gainegiturako elementu horiek oinarri materialean nola 

eragiten zuten. Bizitzaren azken aldean, Marx berak  esana da azkenean bukatu zuela 

gizarte kapitalistaren dimentsio ekonomikoaren azterketa, eta, hartara, dimentsio 

politiko eta ideologikoei ekiteko moduan zegoela. 

Kulturari buruzko ikerketen alorrean, Marxen ekarpenik handiena kultura 

boterearekin eta bizitza ekonomikoarekin modu sistematikoan uztartzea izan da. Bere 



131 
 

lanak irakurle, interprete eta jarraitzaile ugari izan ditu, batzuk aitortuak, beste batzuk ez 

hain agerikoak. Azken hauetakoa dugu, ziur asko, aurrerago iruzkinduko dugun Weber 

bera. Nahiz eta bere idatzietan Marxen izenik aipatu ez, bizitza osoa Marxen 

mamuarekin elkarrizketa posthumoan eman zuela esaten da. Jarraitzaile aitortuen 

artean, aldiz, Mendebaldeko marxisten tradizioa izenda daitekeena dugu bereziki aipatu 

beharrekoa. Pentsalari hauen kezka nagusietako bat Marxek saihestezintzat iragarritako 

iraultzak Mendebaldean huts zergatik egin zuen erantzutea zen. Horretarako, ikuspegi 

marxista batetik abiaturik, kulturak eta ideologiak baldintza materialetan nola eragin 

dezaketen jorratu zuten. Langintza honetan, zein baino zein ospetsuagoak dira Georg 

Lukács, Antonio Gramsci, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Louis 

Althusser, Nicos Poulantzas, Michael Lowyren izenak, eta berriagotan, P. Willis,  M. W 

Apple eta H. Giroux neomarxistak.  Tradizio honetatik kanpo,  Jürgen Habermas, 

Wright Mills,  Pierre Bourdieu, Basil Bernstein eta beste hainbat ere aipa daitezke, asko 

baitira, neurri handiagoan edo txikiagoan, haren pentsamendutik elikatu direnak. 

Emile Durkheim frantsesa, positibismo, funtzionalismo eta estrukturalismoaren 

aitabitxietako bat dugu. Positibismoarena, gizartearen azterketa datuetan eta metodo 

zientifikoan oinarrituriko zientzia bihurtzeko ahalegin tinkoa burutu zuelako; 

funtzionalista, berriz, pentsatzen zuelako gizartea deritzona fenomeno mekaniko edo 

organiko bat zela, kontsentsurako joerari erantzunez, funtzio ezberdin eta osagarriak 

betetzen dituzten erakunde, sentimendu eta rolez osatua. 

Funtzionalismoarekiko eta positibismoarekiko lotura dela eta, Durkheimen 

ikuspuntuak eta gaiak atzerakoitzat hartzeko joera dago egun; bere garaian, ordea, 

gizaseme ireki eta liberaltzat zeukaten.  Gordon Scottek (1999:472) dioskunez, 

Durkheimek sozialistatzat zuen bere burua; halaber, frantses nazionalista sutsua ere 

bazen, eta harentzat, “gizartea” hizpidetzat hartzea, praktikan, Frantziaz aritzea zen. 

Hain zuzen, Durkheimen soziologiak XX. mendearen hastapeneko Frantziako 

hezkuntza sisteman izan zuen eragina ezin da aipatu gabe utzi. Unibertsitateko bere 

postutik, Frantziako hezkuntza sisteman irakasle arituko zen gazteriaren prestakuntza 

zuzendu eta burutu zuen. Durkheimen eskolaz zuen iritzia garai berean beste estatu-

nazio ugaritan zabaldurik zegoen huraxe zen, hots, ikasleen hezkuntza intelektualak eta 

moralak eskolaren –estatuaren-,  ardura izan beharko zukeela, Eliza eta familiarena 

bainoago. 
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Durkheimen ikergaia gizarte modernoa izan zen, Mendebaldeko nazio-estatua, 

alegia, baina eginkizun horretarako, Marxek eta Weberrek bezala, populazio tradizional 

edo ez mendebaldetarretan  bildutako datu etnografikoak baliatu zituen, besteak beste. 

Durkheimek “kultura” ez, baizik eta “zibilizazio” hitza erabili ohi zuen; dena den, ez 

zetorren oso bat frantziar akademian nagusi zen zibilizazioari buruzko lerro bakarreko 

ikuspegi eboluzionistarekin. Honela idatziko zuen eboluzionismoari buruz Durkheimek 

(in Cuche, 2001:25):   

Ezerk ez du bide ematen sinesteko herri tipo ezberdin guztiak 

zentzu berean doazenik, baizik eta biderik anitzenak jarraitzen 

dituztela. Giza garapena irudikatu behar da ez gizarte ezberdinak, 

aurreratuenak landu gabekoenen ondorengo eta jarraipen balira bezala, 

bata bestearen atzetik,  kokatuko liratekeen lerro batean, baizik eta 

adar ugari eta dibergenteak dituen zuhaitz bat bezala. Ezerk ez digu 

esaten biharko zibilizazioa gaur egun gailena jotzen dugun haren 

jarraipena izango denik; aitzitik, agian, maila apalagokotzat jotzen 

ditugun herriak izango ditu protagonista, hala nola, Txina, eta espero 

gabeko norabide berri bat emango diote.
81

 

 

Durkheimentzat gizartea elkartasun sentimendu batek biltzen duen sistema 

edota osotasun konplexu bat zen. Bi elkartasun mota bereizi zituen: elkartasun 

mekanikoa eta elkartasun organikoa. Industrializaziorik gabeko gizarteetako elkartasun 

mota “mekanikoa” izendatu zuen, lan banaketa handirik ez eta, jende guztiaren 

bizimodua antzekoa izanik, aldamenekoarekiko identifikazioak eraginda, berez bezala 

zetorrelako. Elkartasun mekanikoaren eraginpean diren gizarteetan, jendeak antzera 

pentsatzeko joera izango duela argudiatu zuen eta arau hausteekiko tolerantzia txikia  

eta zigor gogorrak emango direla. Gizarte industrializatuetan, aldiz,  funtzionatuko 

duena elkartasun “organikoa” izango da, lanaren banaketatik eta bizimodu moten 

aniztasunetik eratorritakoa, ezberdintasunarekiko toleranteagoa. Gizarte 

industrializatuetako elkartasuna mekanikoa baino konplexuagoa da, bizitzeko jendeak 

batak bestearekiko daukan premiaz jabetzean datzalako. 

“Kontzientzia kolektiboa” deitu zion Durkheimek gizarteko partaide guztiek 

partekatzen zuten gogo moral eta emozionalari.  Les formes élémentaires de la vie 

religieuse (Durkheim, [1912] 2008) lanean defendaturiko tesiei begiratuz gero, esan 

                                                           
81

 Ikus: XXXV.-CUCHE, D. (2001:25) 
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liteke Durkheimen ustez, kontzientzia edo gogo kolektibo hau erritualen bidez aldiro 

biziberritu beharreko zerbait zela. Erritual hauetan emozio kolektiboak harrotzen ziren 

eta taldearen baitan batasun sentimendua indartu. Durkheimek argudiatzen zuen 

erlijioaren inguruan antolaturiko batzarrak, azken batean, taldearen moralezko eta 

emoziozko batasun behar honi erantzutera zetozela eta, horregatik, erritual hauen 

sakoneko funtzioa sakratuaren gurtza baino gehiago zela gizarte loturak mantentzea eta 

indartzea. 

“Gertakari soziala” da Durkheimen pentsamendua laburbiltzen duen kontzeptu 

giltzarrietakoa bat.  Ideia honen arabera norbanakoengan antzematen ditugun 

sentimenduak, morala edota joerak “gertakari sozialak” dira eta “gauzak” balira bezala 

aztertu behar dira. Norbanakoengan islatzen edota adierazten badira ere, hura gainditzen 

dute, izaera kolektiboa dute, belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira eta, alde 

horretatik, gizarte antolaketarekin, bereizketarekin edota aldaketarekin daude loturik. 

Euren funtzioa gizartearen integrazioa eta oreka ahalbidetzea da. Durkheimentzat, 

beraz, gizartea hura integratzen duten norbanakoz osatua dago, baina norbanakoen 

batuketa hutsa baino gehiago da. Gizartea gizabanakoen aurretik dagoen zerbait da: 

kohesioa ematen die eta euren jokabidea determinatzen du. Gizarteari buruzko ideia 

honen lanketa da, hain zuzen, Durkheimen ekarpen handietako bat. 

Bistan denez, izaera moral eta emozionala duen kontzientzia kolektibo 

harmonia zale bat dela medio, gizarteak norbanakoaren kontzientziaren gain duen 

eraginari buruzko Durkheimen ikuspegia materialismoari nahiz indibidualismoari 

kontrajartzen zaizkio. Hala, ekarpenari egingo zaizkion kritikak ere norabide horretatik 

iritsiko dira. Egotziko zaio, alde batetik, idealistegia izatea eta faktore materialei 

garrantzia handiagoa ez ematea  eta,  bestetik, gehiegizko determinismo eta 

mekanizismorako joerak kutsatuta, norbanakoak duen ekintzarako askatasuna eta 

sormena gutxiestea. Guztiarekin ere, ziur asko, Durkheimen ereduak kontsentsu egoera 

soilik admititzen duela da kritika nagusia da eta gizartearen baitako gatazkaren eta 

boterearen gaiak  sortzen dituen galderentzako ez duela erantzunik asebetegarririk 

ematen. 

Durkheimen pentsamenduaren eraginak soka luzea izan du. Izan ere, hark 

planteaturiko gaiak eta ideiak zabaldu, sakondu, zuzendu edota kritikatu dituzten 

autoreek tradizioa osatzen dute jada  bai literatura soziologikoaren baitan bai 
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antropologiarenean.  Durkheimen ondareaz baliatu diren autoreei jarraipena egiterako 

orduan, Cuchek (2001:26), “super-organismoari” buruzko Alfred Kroeberren kultur 

teoriaren “kontzientzia kolektiboaren”  ideiarekin lotuko du edota geroagoko Ruth 

Benedict, Margaret Mead nahiz Linton eta Kardinerren eskoletako antropologo 

kulturalista amerikarren lanekin. Philip Smith eta Riley Alexander irakasleek (2011), 

berriz, Talcott Parsons funtzionalista iparramerikar erreferentziazkoaren teorietan 

izandako eragin ezaguna adierazteaz gain, erritualaren, sailkapenaren, moralitatearen eta 

sinbolismoaren ikerketa eremuetan Durkheimen  Les formes élémentaires de la vie 

religieuse (1912)  liburuak irekitako bideak nabarmenduko dituzte. Lan-ildo hauetan, 

Smith eta Alexanderren esanetan, XX. mendearen lehen nahiz bigarren erdietako 

durkheimdarren artean kokatzekoak ditugu, besteak beste, Marcel Mauss, Maurice 

Halbwachs, George Bataille, Victor Turner, Edwar Shils, Pierre Nora, Kai Erikson edota 

Michel Maffesoli.   

 

Weber, prusiarra, 1921eko Weimarko Errepublikaren Konstituzio liberalaren 

autoreetako bat da,  interakzionismo sinbolikoa deritzon marko teorikoaren 

aitzindaritzat jotzen dena. Marko honek norbanakoaren alderdi sortzaile eta aktiboak 

nabarmenduko ditu, gizabanakoaren jarduna neurtuko duen azpiegitura marxistaren 

edota kontzientzia kolektibo durkheimiarraren kontrakarrean. Hartara, gizartea, 

norbanako ugariren ekintzen batuketa izango da eta interpretatu beharreko kontzeptua 

nagusia, berriz,  “ekintza soziala”. Weberrek ([1911-18] 1972: 221) eskainitako 

definizioaren arabera, “ekintza soziala” norbanako batek edo batzuek beste norbanako 

batengan edo batzuengan eragiteko asmoz burutuko duten hura da.   

Weberren lanetan ez da inoiz zalantzan jarriko botereak, indar militarrak, 

antolakuntza moduek edota harreman ekonomikoek gizarte ordena mantentzerako 

orduan jokatzen duten papera; halere, norbanakoaren ekinbidea baldintzatzen dituzten 

faktore material hauei, espirituarekin edo gogoarekin loturiko ideien bultzada gehituko 

die eta, nolabait esateko, kulturaren autonomiarentzako espazio bat teorizatuko du bere 

idatzietan. Inoren gogoa  “ekintza sozialera” bideratuko duten zioen bila,  ekintza 

arrazionalak eta irrazionalak bereizi zituen Weberrek. Halaber, bere ustez, zio 

arrazionalak kalkuluan nahiz balioetan oinarriturik egon zitezkeela eman zuen aditzera, 

eta irrazionalak, berriz, emozioetan nahiz tradizioaren indarrean (Weber, [1921-22] 
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1964: 33). 

Nondik begiratzen den, Weberren lanak hiruki kritikoa osatzen du Marxen eta 

Durkheimen pentsamenduekin batera: Durkheimek bezala eta Marxek ez bezala, 

balioek, asmoek eta ideiek baldintza materialengan duten eragin erabakigarriari buruz 

sakon hausnartu eta teorizatuko du; Marxek bezala eta Durkheimek ez bezala, Weberrek 

gatazka egoera bizi duen gizartea deskribatuko du eta boterearen izaeraz gogoeta egin; 

bestalde, Marx eta Durkheimek ez bezala,  gizarte zientziak lantzerako orduan, uko 

egingo dio efektu guztien iturburuan legokeen sakoneko kausa handi eta eskuragarri bat 

bilatzeari. Haren ustez, gizarte gertaeraren efektu katea  infinitua, neurgaitza izango da, 

hain zuzen, haren jatorrian dauden kausa kopurua bezainbeste. Hori dela eta, 

Weberrentzat, kritika soziologikoaren helburuak izan behar luke ahalik eta kausa gehien 

baloratu ondoren, haiek efektuetan izan duten eraginaren pisua adieraztea, betiere 

jakinik, gainera, pisu banaketa hau behin-behinekoa izango dela  (Lafforgue, M.; 

2001:50-53). 

Kulturaren nozioari dagokionez, 1905ean Etika protestantea eta 

Kapitalismoaren izpiritua  ([1905] 1996) da, ziur asko, Weberren lanik aipagarriena. 

Argitalpen honetan, kultur egitateek eta klase sozialek elkarren artean izan dezaketen 

harremana lantzen du, non agertzen baita protestantismoak berekin daraman etika eta 

kapitalismoak Mendebaldean izan duen arrakasta ikaragarria baturik datozela.  

Aztertuko duena ez da kapitalismoaren jatorria izango, bere horretan, baizik eta 

kapitalismo modernoa garatuko duen espiritu berriaren formazioa. Hala, kapitalismo 

modernoaren arrakastaren jatorria burgesia ertainaren bizimoduaren arrakasta soziala 

izango da. 

Weberren arabera, kapitalismo hasi berriaren protagonistak sekta puritanoetako 

partaideak izan ziren, Jainkoaren izenean, lanari eta ahaleginari gorazarre egin, eta, 

irabaziak xahutu ordez, aurreztu eta inbertituz, bizimodu diskretu eta zorrotza eramaten 

zutenak. Ondasun eta irabaziak oturuntza, ospakizun, arte lan eta abarretan xahutzen 

zituzten Berpizkundeko bankari italiarren aldean, kapitalista berriok aszetismo 

erlijiosotik eratorritako aszetismo sekularra predikatuko zuten. Jokaera ekonomiko 

arrazionala hauspotzen duen etika honetan hezi eta haziko da, Weberren ustez, 

kapitalismo modernoaren eredu den espiritu ekintzaile eta aurreztaileko negozio gizona. 

Nahiz eta gizarte modernoaren erakuntzan etika protestanteari toki 
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esanguratsua aitortu, erlijioak modernitatean izan duen gainbeherari buruzko Weberren 

tesia ere aipatzekoa da. Tradiziozko gizartean bizitzak bazuen zentzu konpartitu bat, 

erlijioaren beroak ematen ziona. Ordea, tradiziozkoari tokia kendu dion gizarte moderno 

arrazionala, teknikoa, efizientea, esanahiz husturiko gizartea da, eta bakardadean daude 

norbanakoak. Desliluraren aroa da, hortaz, modernitatea (Weber, [1918] 2007:138 eta 

urr.) . Gizarte arrazionalistagatik ordaindu beharreko prezioa altua da Weberren ustez: 

burokraziaren eta lehia nahi hutsak elikaturiko kapitalismoaren burdinazko kaiolan 

betirako gatibu geratuko ginen beldur zen (Weber, [1905] 1996:231,232 ): 

Kaiola husturik geratu da aszetismoaren izpirituaz, auskalo ez ote 

den behin-betiko izango. Edonola ere, kapitalismo garaileak ez du 

harrezkero erlijio-babesaren beharrik, oinarri mekanikoen gainean 

etzanda dagoelako. […]. Gizabanakoak uko egiten dio eginbehar 

profesionalen betetzea justifikatzeari, gorengo zenbait izpiritu-

baloreekiko erlazio zuzenean ezin jar dezakeenean, nahiz, alderantziz, 

subjektiboki bortxa ekonomiko huts gisa sentitzen ez duenean. […] 

Kasu honetan, zibilizazioaren aldi honetako «azkeneko gizakiei» 

hurrengo esaldia egokituko zaie arrazoiz: «Izpiriturik gabeko 

espezialistak, bihotzik gabeko atseginzaleak –ezertarako gauza ez 

diren hauek gizateriak lehenago sekula ez atzemandako aldi berri 

batera igo direlako ustetan daude.» 

 

Smith eta Alexanderrek (2011:15) ohartarazten dutenez,  kulturaren nozioa dela 

eta, aintzakotzat hartu beharreko Weberren ([1921-22] 1964: 687) beste kontzeptu 

garrantzitsua “estatusarena” da. Marxentzat bezala, Weberrentzat ere, gizartean nagusi 

den taldearen bizimodua da jarraitu edo desiratu beharreko eredu gisa nagusitzen den 

bizimodua. Alabaina, Marxekin kontrastean, Weberrek klasearen eta estatusaren arteko 

bereizketa egingo du. Klaseak ordena ekonomiko batean betetzen duzun tokiari egiten 

dio erreferentzia. Estatusa, berriz, “bizimodu” edo “bizi estilo” komun bat eta gizarte 

prestigio maila bat partekatzen duen taldeak daukan zerbait da. Eliteei buruz ari delarik, 

Weberrek ohartaraziko du, kasu askotan, estatus handiko lagunei, euren autoritatea 

ahalmen ekonomikotik baino, euren kultur ezaugarri eta balio sistematik datorkiela. 

Weberren iritziz, klaseak eta estatusak era konplexuetan eragin diezaiokete elkarri. 

Marxek zioen bezala, botere ekonomikoaren jabe zenak beste botere motak izango 

zituenik ez zuen uste. Nahiz eta ikasle batek, funtzionario batek edota armadako ofiziale 

batek klase kokapen ezberdinak izan, estatus bera konpartitu zezaketela argudiatzen 

zuen, antzeko hezkuntza jaso izanagatik, antzeko bizi estiloa sortzen zutelako ([1921-
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22] 1964:306). 

Weberrek gai eta disziplina ugari landu zituen. Ez zuen Durkheimena edota 

Marxena bezalako teoria sozial sistematikorik eraiki. Beharbada horregatik, ezin da  

esan beren-beregi durkheimiarra edota marxista bezalako tradizio edo eskola jakin batek 

jarraitu dionik. Esan daitekeena da, ordea, durkheimiar eta marxiar  tradiziokoen 

irakurketa kritikoa egiteko ezinbesteko autorea izan dela. Weberren eraginari buruz 

aritzerakoan, Edward Shils, Talcott Parsons eta Pierre Bordieu aipatuko dizkigute, 

besteen artean, Smith eta Alexanderrek (2011). Martin Lafforguek (2001:29), ostera, 

Charles Wright Millsenaz gain, Harold Garfinkel, Ervin Gofman, Raymon Boudon 

edota Alain Tourainen izenak dakarzkigu. Zerrenda honetan, gure ustez, R. Collins 

konfliktualista eta interrakzionalismo sinbolikoaren aita, Herbert Blumer ere sartu 

beharko lirateke. 

 

3.2.-Gizartea eta hierarkia 

Hiritar batek jabego edo ondasun batekiko daukan harremana, maiz, hiritar 

horrek gizartean betetzen duen tokiaren –eta, hortaz, identitatearen- adierazle izaten da. 

Jabego edo ondasun hori objektu bat ala jakituria mota bat izan liteke.  Horrela, 

hezkuntza bidez eskura edo saleros litekeen zerbait bailitzan ulertzen dugularik, kultura, 

zuzenean nahiz zeharka, gizabanakoa gizarteko talde batean ala bestean hierarkikoki 

kokatzeko etiketa izango dugu. Unibertsitate ikasketak egin dituenari arrantzaleari baino 

begiramen handiagoa izango zaio, eta eskumuturrean urrea daramanari letoia 

dakarrenari baino nabarmenagoa. Hierarkia joko honetan, gainera, jabego edo ondasun 

baten falta izatea bera ere, positiboki balora liteke
82

. 

Kulturaren ideia hezkuntza eta jakintzarekin berdintzen duen planteamendurik 

sinple eta erradikalenaren araber, kultura norbaitek edukiko edo faltako duen zerbait da 

eta, hartara, gizartean goi-mailako kulturadunen eta behe mailako kultur gabekoen 

arteko bereizketa egiteko moduan izango gara. Ikuspegi sofistikatuagoek, bestalde, uko 

egingo diote kultur gabeko inor egon litekeela onartzeari eta, horren ordez, gizarteko 
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 Fermin Irigarairen hitzak dira honako hauek: “Erronkariar askoekin itz-egiteko aldia izan dutalarik, bati 

ez (Izabako bat) beste guztieri ezpada geieneri euskara galtzeakin ikasiago bere buruak agertzen dituztela 

iduri zeie”. In  SARRIONANDIA, J. (1997): Hitzen ondoeza, Txalaparta, Iruñea. 266. sarrera. 
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giza talde ezberdinei loturiko giro, praktika, artefaktu kulturalen ugaritasuna aipatuko 

da. Bere horretan, kultur praktika ezberdin hauen balioa berbera genuke, 

gehientsuenetan ez dago praktika edo objektu bat, berez, okerragoa ala hobea dela 

objektiboki ebazterik; kontua da, ordea, kultur harreman hauek gizarteko elkarrekintzen 

baitan baino ezin izango ditugula ulertu. Ondorioz, giro, praktika, artefaktu hauen 

arteko harremanei begiratzean, ezinbestean, gizarteko harreman hierarkiko eta 

gatazkatsuen isla ageriko zaigu. 

Esan liteke kulturaren ideia hezkuntza eta jakituriarekin lotzen dituen joeraren 

erroak Berpizkundean, humanismoak irekitako uberan bila litezkeela, ordukoa baitugu 

gogo autonomoaren lanketari esker  bere burua jakintzaz, sinesmenez eta zaletasunez 

hornituko duen gizaseme kultuaren
83 

ideala. Egiari zor, kultura terminoari onartuko 

zaizkion beste eremu eta oinarrizko adiera batzuen sorrera garai honetakoa dela esateak 

ere zentzuzkoa dirudi. Francis Baconen enpirismoarekin, adibidez, zientzia 

errealitatearen egiazko aurpegia ezagutzeko bide gisa legitimatzen hasten deneko sasoia 

da Berpizkundea. Bestalde, itsasoz bestaldeko konkista aroa ere izanik, geroago testu 

antropologikoetan aztergaitzat hartuko den “bestearen” irudia soslaitzen hasten deneko 

antzeztokia ere badugu garai hau. 

Berpizkundea, epe luzera, Erreformatik eta Iraultza Zientifikotik igaro 

ondoren, Ilustraziora eramango duen bidearen lehen etapa izango da. Denborak aurrera 

egin ahala sakontzen joaten den arrakalak bezala, Berpizkundean jarritako oinarriek 

Europa modernoa bereizi eta urrundu egingo dute bai bere Erdi Aroaren ertzetik, bai 

lurbira osoko gainontzeko herri ez europarrenetik. 

Norman Davies historialari apartaren hitzetan, nahiz eta inprentaren 

asmakuntza,  kapital metaketa edota  merkatal hirien garapena bezalako ezinbesteko 

aldagai materialak hor egon, Berpizkundea ekarriko duen arrazoi nagusia, izan, espiritu 

aldaketa bat izango da, Erdi Aroko eliza dogmatikoaren eta jakituria teokratikoaren 

gainbeherarekin batera emango dena. Erdi Aroko mundu ikuspegi zaharraren krisiaren 

aurrean, ziurtasun berrien bila antzinako eredu greko-latinoetara joko da eta, hala, eredu 

klasikoekiko interesa biziberritu (Davies, 1996: 477): 

                                                           
83

 Euskaraz pertsona “jantzia” esaten zaio ikasia denari; esan gabe doan zerbait da, beraz,  ikasia ez dena 

“biluzik” dagoela. Ikuspegi eboluzionistaren arabera, jakina denez, gizaki primitiboarena, biluziarena, da 

mailarik apalena. 
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The New Learning of the fifteenth century possessed three novel 

features. One was the cultivation of long-neglected classical authors, 

especially those such as Cicero or Homer who had not attracted the 

medieval schoolmen. The second was the cultivation of ancient Greek 

as an essential partner to Latin. The third was the rise of biblical 

scholarship based on the critical study of the original Hebrew and 

Greek texts.
84.

 

 

Ikaskuntza Berri hau dugu humanismoa deritzon mugimendu intelektualaren 

aurrekaria. Humanismoarekin Erdi Aroko mundu ikuspegi teozentrikoari, gizakia 

erdigunean jartzen duena hasiko zaio kontrajartzen eta hezkuntzak, noski, lehen mailako 

papera jokatuko du “gizaki berri” honen moldaketan.  XV. mendeko akademia, eskola 

eta unibertsitateek ideia humanistak zabalduko dituzte Europan. Ugaritu egingo dira 

hezkuntza tratatu eta esperimentuak eta artearen, gramatikaren, erretorikaren eta gerora 

gizarte zientzietan adarkatuko den filosofia moralaren estudioak garapen izugarria 

ezagutuko du. Humanismoaren emaitza dira historiaren eta, ondorioz, aurrerabidea 

nozioaren jaiotza nahiz tokian tokiko hizkuntza herritarretan idatzitako literaturen lehen 

urratsak ere (Davies, 1996:480). 

Garai eta mugimendu intelektual honek gure oraina itxuratzerako orduan 

hainbesteko pisua izan du, ezen nabarmentzekoa baita nola, gaur egun, mendeak igarota 

ere, oraindik gizaki kultuaren figura aipatutako diziplinetan aditua denari erreferentzia 

egiteko erabili ohi den, batez ere.
85

 

Politikari dagokionez, kristau herrien batasuna pitzatzearekin batera, gizaki 

autonomo eta buruaski berriaren ordain kolektibo gisa,  estatu-nazio subiranoaren ideia 

indartzen hasiko den sasoia da Berpizkundea (Davies 1996:479). Gizabanakoak eta 

kolektiboak parekatze honek, ezagun denez, alde batetik, nazioen izaeraren gaiaren 

gaineko interesean eragingo du. Bestetik -eta gizartearen baitako hierarkiaren arrastoan 

hau da nabarmendu beharrekoa-, kultura interes publikoari erantzungo dion ondasun 
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 Etzanak, gureak. Jatorrizko testua bere horretan aurkeztu dugu kulturaren ideia humanistaren jatorrian 

aurkitzen den eta Davies-ek hain egokiro darabilen  cultivation aditzaren amorez. 
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 “Bi kulturak”, Charles P. Snowren 1959ko (2004) konferentzia ezagunaren izenburuak,  

humanitateetan aditua izan ez arren, laborategietako zientzialariak ere “pertsona kultutzat”  hartu behar 

liratekeela aldarrikatzeko saihets asmoa ere gordetzen duela ematen du. 
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gisa ulertzen hasiko da,  museo, liburutegi, ministerio, institutu, eskola nahiz 

unibertsitateen bidez, sustatu, gorde eta zabaldu beharko dena. Hortaz, toki hauetan 

gordeko da nazioen jakintza. Eta ondasun honekiko zuzeneko harremana izango duten 

lagunek gizarteko eliteetako bat osatuko dute; hain zuzen ere, elite intelektuala. 

Ildo honetan sakonduz, kultura esparru autonomo gisa esplikatzen du  

Larrinaga irakasleak (2007a: 65-93). Larrinaga Pierre Bordieu soziologo ospetsuari 

maileguan harturiko esparru kontzeptuaz baliatzen da, kulturaren mundua eragileen 

arteko norgehiagoka interesatuek ezaugarrituriko harreman espazio ireki eta dinamiko 

gisa aztertzeko.  Esparruetan gizaki kategoria bereziek -kasu honetan, kulturgileek- eta 

horiek mugitzen direneko guneek –unibertsitate, argitaletxe, ikerkuntza instituzio eta 

hedabideek-  jardungo dute, eta logika propioak biziko ditu. Eman ere, berezko duten 

logika hori izango da esparruei autonomia emango diena. Hala, ez dira berberak izango 

kultur esparrua, esparru ekonomikoa, politikoa edota erlijiosoa zeharkatuko dituzten ez 

interesak ez harremanak; eta ez dira berberak izango ez lehiatzeko moduak ez 

legitimazio arauak. Esparru ekonomikoan, esaterako, historikoki, kosta ala kosta dirua 

irabazi beharraren logikak aginduko du, eta adiskidetasunak edota maitasunak ez dute 

tokirik izango; esparru artistikoa, aitzitik, sormenarekiko maitasunak eta etekin material 

gorriarekiko nolabaiteko gaitzespenak itxuratuko du. 

Larrinagak Aro Modernoan hezurmamitu diren estatu gizarteen bilakaerarekin 

lotzen du kultura esparruaren autonomiaranzko bidea. Haren esanetan, prozesu hau 

ematen den arte, Erdi Aroan, Berpizkundean eta are beranduago  arte ere leku askotan, 

kultura legitimitatea instantzia erlijiosoen mende egongo da eskuarki. Alabaina, Aro 

Modernoan, teknologien garapenarekin batera, estatu burgesa den esparru politiko eta 

ekonomiko berriaren konfigurazioak, bere hizkuntza batasunarekin eta gizarte sorkuntza 

eta birsorkuntzarako mekanismo eta erakundeen kontzentrazioarekin, kultura esparru 

bat bereizteko baldintzak ere jarriko ditu. Botere politiko eta ekonomikoaren babespeko 

autonomiaranzko bide honetan, kultura eragilearen tresna nagusia hitza izanik, kultura 

esparru honen ernamuina literatura eta idazleak izango dira eta, arian-arian, haren 

ondoren joango dira eratzen, bere arau eta funtzionamendu logikekin, bere erakunde 

sare eta eragileekin, artearen azpiesparrua, azpiesparru akademikoa, zientifikoa, 

mediatikoa edota komertziala ere (Larrinaga, 2007a: 84): 

Kulturaren bereizketa prozesuan zehar ugaldu egin ziren, 
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halabeharrez, kontsakrazio intelektual eta artistikorako erakundeak, 

akademiak eta saloia, esaterako. Gune horietan, bereziki XVIII. 

mendetik aurrera –gortearen eta gorteko artearen desagerpenarekin 

batera- aristokrazia gero eta gehiago nahasi zen intelligentsia 

burgesarekin. Horrela, burgesiaren pentsamoldeak eta haren 

kontzepzio artistiko eta moralak bereganatu zituen. Gehitu egin ziren, 

era berean, zabaltze erakundeak eta kulturalak ere, hala nola 

argitaletxeak, antzokiak, elkarte zientifikoak eta kulturalak. Hazi egin 

zen, azkenik, publikoa bera. Halatan, publiko burgesa, hots, publiko 

hezia, hedatu eta dibertsifikatu egin zen etengabe. Faktore horien 

guztien eraginez, bada, esparru intelektual gero eta konplexuagoa eta 

kanpoko eraginetatik independenteagoa osatu zen. 

 

Jakintza edo ezagutza da kultura esparru autonomo honetan metatzen den 

baliabidea, ekonomiaren esparruan metatzen den gaia dirua den gisan edota politikaren 

esparruan pilaturikoa bizitza publikoan legitimoki eragiteko eskumena eta harreman 

pribilegiatuak diren bezala. Kide gaien harremana esparru bakoitzeko baliabide 

legitimoak lortzeko lehiak ezaugarritzen du eta baliabide hauek asimetrikoki egon ohi 

dira banatuta. Lehia, berriz, esparruetako kide gaien artean  bakarrik ez, askotan esparru 

ezberdinen artean ere ematen da. Izan ere, autonomoak izan arren, esparruak 

konfiguratzen dituzten elementuak gizarteko bilbean baturik ageri baitira. Hala, 

Larrinagak gogorarazten digunez (2007a, 69), esaterako, “baliabide ekonomikoen 

jabeak egon daitezke une jakin batean baliabide politikoen jabeekin lehian, edo kultura 

errekurtsoen jabeek izan dezakete harreman anbiguoa eta kontraesanez betea 

aurrekoekin”. 

Esparruen eta esparruetako baliabideen arteko harremana, bestalde, elkar 

indartzen dutenetakoa ere izan liteke. Esparru bateko gai edo baliabideak beste esparru 

bateko baliabideak eskuratzeko inbertsio gisa funtzionatzen duenean hori gertatzen da.  

Begiratu besterik ez dago, adibidez,  posizio ekonomiko jakin batek hezkuntza 

finantzatzerako orduan zer nolako pisua duen: baliabide mota batek –diruak- beste 

baliabide mota bat –jakintza- eskuratzeko aukera emendatzen du; politikaren esparruan 

egindako aukera eta kudeaketen ondorioz esparru ekonomikoan kokapen aski distiratsua 

erdietsi duten lagunak ere, jakina denez, ez dira gutxi. Beste maila batean, berriz,  oker 

handiegia ez dirudi esatea gutxik baliabide ugari eta askok, aldiz, eskas daukaten ordena 

sozialari bere horretan eusterako orduan, aipaturiko hiru esparru horietako baliabideek 
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elkar hartzen dutela maiz. 

Gizarte ordenaren gaineko kontrol ardura honetan  kulturaren esparruaren 

ekarpenak bi dimentsio nagusi dituela esan liteke. Batetik, adituaren ezagutza dauka 

eskaintzeko; hau da, helburuak lortzeko bide eraginkorrei buruzko jakintza enpirikoa eta 

teknikoa, zeinaren bidez, esaterako, gizarteko joerei buruzko aurreikuspen estatistikoak 

egiteko moduan izango baita
86

. Bestetik, berriz, kultura esparrua jakintzaren botere 

sinbolikoan oinarrituriko diskurtso legitimatzaileak sortu eta hedatuko direneko gunea 

izango da. Diskurtso hauek direla medio, mundu soziala ulertzeko era bat 

legitimitatearen soinekoz janzteko aukera izaten da, horrela, gizarte errealitatearen 

unean-uneko esanahia nahiz etorkizuneko norabidea zuzentzeko bidea ere emanez.  

Hitzaren indarraren jabe, enpresariak diruaren eta politikariak administrazio publikoaren 

jabe diren bezala, heziketa ibilbide jakin batzuk dituen jendeak, hau da, kulturgile do 

intelektualak gisa honetako ezagutzak zein diskurtsoak sortu edota elikatzeko ahalmena 

izaten du. 

Bestalde, baliabide kulturalak ordena sozialari bere horretan eusteko erabil 

daitezkeela esan badugu ere, era berean, ordena sozial hori bera irauli eta 

berrinterpretatzeko aukera ere ematen dutela ezin da ahaztu. Antonio Gramsci pentsalari 

marxista sardiniarrak  kultura baliabideak klase azpiratuen eta  iraultzaren alde erabiliko 

zituen “intelektual organikoa” izan zuen aipagai Gramscik bere pentsamenduaren 

giltzarri den hegemonia kontzeptuaren bidez emango zion zentzua intelektualaren 

figurari (Gramsci, [1929-323] 2013). 

Hegemonia, Gramscirentzat, pertsuasio  edo kontsentsu mota bat da, indar 

gordinaren erabilerara jo beharrik gabe gizartea batuta eta nolabaiteko bakean 

mantentzeko modua ematen duena.  Gramscik Errusian emandako iraultza komunista 

Italian ere gerta zitekeela uste zuen. Baina Turin eta Piemonteko enpresetako langile 

komiteek 1920an buruturiko greba orokorrak huts egin zuen, gobernuak grebak 

hustutako lantegietako tokiak betetzera hegoaldeko nekazariak ekarri zituenean. 1922an, 

gainera, Benito Mussolini faxista nagusitu zen. Zapalduak zapalduaren interesen aurka 
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 Ikus: TIMSIT, S. (2002). “Norbanakoak ezagutu behar dira eurek euren burua ezagutzen dutena baino 

hobeto”. Bestalde, tortura metodo modernoenak ere, gure artean ere ezagun denez, giza gogoaren eta 

borondatearen mugak esploratzen dituzten psikologo burutsuen lanetan oinarritzen dira. Ewan Cameron 

psikiatrak CIArekin elkarlanean buruturiko experimentuei buruz,  derrigorrez, ikus: KLEIN, N. (2008).  
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egite horri azalpena bilatu nahi izan zion Gramscik eta, hala, ohartu zen burgesiaren 

dominazioa ez zela botere ekonomiko eta politikoan bakarrik oinarritzen, baizik eta, 

gizartean halako lidergo moral eta intelektual baten irudipena hedatzearekin batera,  

klase agintariek zapalduekin nolabaiteko akordio edo konpromiso bat lortzeko zuten 

gaitasunean. Izan ere, burgesiak bere balio eta arauak gainontzekoek ere ontzat jotzea 

sen oneko zerbait balitz bezala saltzea lortzen zuen. Eta sen on honen aginduari jarraiki, 

langile nahiz nekazariek, euren hobe beharra burgesiaren hobe beharrarekin 

identifikatzen zutelarik, matxinatu ordez, ezarritako ordena mantentzen laguntzen zuten. 

Weberrek bezala, Gramscik ere aginte egoera gehientsuenek obeditzailearen 

nolabaiteko oniritzia behar zuela azpimarratu zuen. Horiek horrela, Gramsciren ustez, 

egoera eraldatzeko gakoetako bat indarrean zen hegemonia arrakalatu eta bloke 

hegemoniko alternatibo bat artikulatzean zetzan, zapalduen beharrei erantzungo zieten 

balio eta arau berriak defendatuko zituena. Eta horretarako, ezinbestekotzat jo zuen bai 

zapalduen (nekazarien eta langileen) arteko aliantzak ezartzea bai klase artekoak 

(adibidez, intelektualen eta langileen artekoak) harilkatzea.  “Subalterno” hitza erabili 

zuen Gramscik klase kontzientzia espliziturik ez zuen menperaturiko talde mota ugaria 

kolektiboki deskribatzeko. 

Gizarte eraldaketarako lidergo moral eta intelektual berri baten premiari 

erantzuteko betebeharra, “intelektual organikoaren” gain jarri zuen Gramscik. Gizarteko 

gorabeherei bolizko dorretik begiratzen dion ideologia politikorik gabeko pentsalariaren 

irudiaren aurka, klase sozial bakoitzak bere neurriko intelektualak sortzen zituela 

arrazoitu zuen, finean, interes politiko jakinekin  konprometiturik zeudenak. Intelektual 

“organiko” hauek klasearen bozeramaile ez ezik, populazioaren pertsuasioa lortuko 

zuten ahotsa ziren, hala –burgesiaren alde egiten bazuten- gizarte egoera mantentzeko 

nola – subalternoarekin bazeuden- hura eraldatzeko. Gramscirentzat, noski, erronka 

nagusietako bat sektore subalternoetan intelektual organikoak formatzea zen. Eliteek 

ezarritako ikuspegiaren aurka, klase subalternoetan txertaturiko intelektual organiko 

hauen betekizuna “herriarentzako kultura” lantzea izango zen, masa zapalduen 

kontzientzia itzartu, sentipenak adierazi eta horien ahotsa hegemoniko bihurtzen 

laguntzeko.  

Eliteen kulturaren adiera eskuarki jende dirudun eta boteretsuaren gustuei 

loturik mantendu bada ere, egia esan, haren ifrentzu gisa aurkezten zaigun “herri 
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kulturak” erreferente ezberdinak izan ditu; are, erreferente ezberdinak, eta pentsalarien 

partetik balioesteko modu ezberdinak ere bai. Hala, nondik begiratzen zaion, herri 

kultura landa giroa erreferentetzat hartuta uler litekeela esan liteke, baina baita 

industrializazioarekin loturik ere, hiriguneen inguruan, eta, era berean, zenbaitek herri 

kulturei on iritziko diela ikusiko dugu eta beste zenbaitek, berriz, gaitz. 

Jakina denez, folklorea hizpide harturik, goia XIX. mendean jo zuen 

Erromantizismoa da lehenengo adiera gehien hauspotu duen mugimendua. 

Erromantizismoak herri kulturaren ikuspegi honek nekazal giroko bizimodua gizarteko 

eliteenari nahiz hiri industrializatuetako langileenari kontrajarriko dio eta, gorespenez, 

herriaren egiazko izatearen, esan nahi baita, nortasun nazionalaren espresioa bertan 

aurkitzen dela aldarrikatuko du. Herri nortasun hau ezagutu eta gordetze aldera, beraz, 

Joxe Migel Barandiaran bezalako folkloristek, bakoitzak bere herrialdeko landa giroko 

bizimoduaren erakusgarri izan litezkeen agerpen estetiko, ideologiko, erlijiosoak jaso 

eta aztertzeari ekingo diote, hala nola eskulangintzak, dantzak, musikak, usadioak, 

sinesmenak, kondairak eta beste hainbat ahozko espresio deskribatu eta bilduz. 

Industrializazioaz geroko hiriguneetako langileen bizimoduaren inguruan 

definituz joan den herri kulturaren edo kultura popularraren esanahia kokatzeko 

oinarrizko erreferentzia, berriz, Max Horkheimerren eta Theodor Adornoren 

Ilustrazioaren dialektikari buruzko ([1946] 1994) testua dugu. Lan honetan, helarazten 

duten herri kulturaren ideia etsipenezkoa da: alde batetik, herri kultura aisialdiarekin 

nabarmenki lotzen dutela ikus dezakegu; bestetik, herria  industrialki ekoitziriko kultura 

gaiak   kontsumitzen dituen masa pasibo eta akritiko gisa deskribatzen da. 

Kultura industriei eta masa  gizarteari buruzko gogoetak, Ilustrazioaren 

egitasmoaren endekapenari buruzko hausnarketa orokorrarekin baitan burutu zituzten 

Horkheimer eta Adornok. Ilustrazioa, ustez,  gizakiaren askatasuna eta pentsamendu 

kritikoa zen ekartzekoa. Arrazionalitatea, ordea, arrazoiak eta aurrerapen zientifikoek 

eurekin ekarri zutena, gizarte bizitzaren gaineko kontrol instrumentala izan zen. 

Arrazoiak kapitalismoa menderatu beharrean, alderantziz gertatu zela onartu behar zen, 

beraz; hau da, kapitalismoa izan zela arrazoia bere esanera jarri zuena.  Horrela, esate 

baterako, ohiko gizarte zientzien kezka ez  zen kapitalismoaren izaera zapaltzailea 

ikertzea, baizik eta langileen behar azalekoenak identifikatzea eta, azaleko behar horiek 

asetzeko iradokizunekin, erresistentziarik gabeko esplotazioan laguntzea. 
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Alemaniatik ihesi, Los Angelesen izan zuen erbestea Adornok. Eta Alemania 

faxistako propaganda aparatuekin konparatzeko modukoa iruditu zitzaion bertan aurkitu 

zuen aisiaren industriako monopolioen eragin indarra. Horkheimer eta Adornoren 

iritziz,  Weberren arrazionalitatea kapitalismoarekin nahasten ziren filmak, aldizkariak, 

irratsaioak, telebista, literatura, musika eta beste hainbat ondasun modu estadarizatuan 

ekoitzi eta masa hedabideen bidez zabaltzen zituzten kultura industrietan. Bertatik 

irtendako produktuek ordena kapitalistari bere horretan eusteko zerbitzua betetzen 

zutela azaldu zuten, izan ere, etekin ekonomikoa emateaz gain, kultura popular honen 

kontsumoak, aldi berean, masaren poz asean eta gogoan status quoaren aldeko mezu 

manipulatzaileak ereitea lortzen zuen. Dominazioa, hortaz, ez zen zuzena izango, baizik 

eta, nolabait esateko, pertsuasioaren bidez herritarren pasibotasunean oinarriturikoa. 

Horkheimer eta Adornok  fede handirik ez zuten agertu kultura popular hau 

jasotzen zuten herritarrengan.  Industriek ekoitzitako kultura moderno honek langileen 

gogoak hain zeuzkala xurgaturik uste zuten, ezen ez baitzuten egoera iraultzeko 

aukerarik zegoenik uste. Gehienez ere, salaketa baino ezin zen goratu, eurek egin 

bezala. Horkheimerrek eta Adornok, bistan denez, kultura popularraren balioarekiko 

mira handirik ez zuten erakutsi. Azaleko eta galgarritzat zuten. “Goi-mailako artearen” 

beharrean sinesten zuten, gogoeta kritikoa eta hausnarketa bultzatzen zituelako. 

Horkheimer eta Adorno, biak ala biak ere eliteen pribilegiozko hezkuntza jasotako 

lagunak izateak beharbada izango zuen joera hauekin zerikusirik.  Jarrera elitista eta 

sinesgabe honen aldean, 60ko hamarkadan gorpuztuko den Britainia Handiko Ikerketa 

kulturalen eskola herri kultura balio positiboz hornitzera etorriko den korrontea izango 

da. 

Richard Hoggart, Raymond Williams eta E.P Thompsonen
87 

testuak 

kontsideratzen dira Britainiar Ikerketa kulturalen ernamuina. Langile ingurugiroan 

hazitakoak hiru autoreok, eta Bigarren Mundu Gerra osteko Bretainia Handian, 

bakoitzak bere modura,  herri xehea ordezkatzen duen langile populazioaren bizimodua 

goraipatuko zuten bai Estatu Batuetatik zabaldutako masa kulturaren eraginaren aurka 

bai klase altu eta ertainaren “goi kultura” kanonizatuaren aurrean. Horkheimer eta 

                                                           
87

 XX. mendeko humanistak ote? Cultural Studies delakoetan, antropologo edota soziologoek baino 

literatur kritikari eta historialariek protagonismoa nola hartzen duten azpimarratzekoa da: Bere garaian 

jakintza humanistak ospaturiko diziplinak dira hauek. Ikus, adibidez, SMITH, P. eta RILEY, A.  (2009). 
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Adornok ez bezala, Britainiar Ikerketa kulturalek bereizi egingo zituzten industriek 

herritarrek pasiboki jasotzeko egindako kultura eta herriak produktu horiekin aktiboki 

egindako kultura. Britainiar Ikerketa kulturalak, beraz, kultura popularra zapalkuntzaren 

erresistentzia gune aktibo gisa tratatu eta botere harremanek kultura praktiketan nola 

eragiten duten ulertzen saiatuko dira, hartara, dominazio egoera horiek eraldatu ahal 

izateko. 1970eko hamarkadaren amaierarako  Erresuma Batuko langile klaseak 

Margaret Tatcherren eskuina babestu zuen eta, ez alperrik, Ikerketa kulturalentzat 

Gramsciren pentsamendua lehen mailako iturri izango da
88

. 

Hasierako gaia Erresuma Batuko langile klasearen nortasuna eta kultura 

praktikak izan ziren arren eta, une batetik aurrera ikerketa lerroek zenbaitetan 

txepelkerian erortzeko arriskua izan bazuten ere, Ikerketa kulturalen (Cultural Studies)  

ikusmirak izugarri zabalduko dira denborarekin. Erresuma Batuko mugak gainditu eta 

beste herrialde batzuetan txertatu dira, hala nola Amerikan edota Asiako hegoaldean eta, 

tokian tokiko interes eta problematiketara moldatuz, pixkanaka, deskolonizazioa, arraza, 

generoa, diaspora, emigrazioa, teknologizazioa, globalizazioa eta beste hainbat ikergai 

barneratu dituzte. Hala, Ikerketa kulturalen abaroan, kultura hitzak,  konta ezin ahala 

izenlagun eta trataera bildu dituela esan liteke. Izan ere, orain,  goi kulturaz eta behe 

kulturaz ez ezik, masa kulturaz, herri kulturaz, gazteen kulturaz, kultura posmodernoaz, 

kultura proletarioaz, gay kulturaz, kultura globalaz, futbolaren kulturaz, kultura 

kolonialaz, kultura poskolonialaz, kultura beltzaz, rock kulturaz, kultura zibernetikoaz 

edota kultura feministaz aritzera ere igaroko gara. 

Euskal Herrian J. Amezaga irakaslea izan da, ziur asko, Cultural Studies 

delakoen ekarpenak euskaraz idatziriko lan batean baliatzen lehenengoetakoa.  Herri 

kultura: Euskal kultura eta kultura popularrak (1995) izenburuko tesian euskal kultura 

herri kulturatzat jotzeko ikuspuntua hautatu zuen (1995:34). Lanak, gure ustez, 

Amezagak berak azpimarratzen duen jatorrizko arazoa gainditzen ez du asmatzen
89

 . 
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 Eta gaur egungo ezker abertzalearena ere bai, Arnaldo Otegi buruzagi abertzaleak Andoni Olariagari 

hausnart aldizkarian erantzundakoaren arabera. Ikus: OLARIAGA, A. (2012). 

89
 Honela dio J. Amezagak (1995:30,31): “Euskal Herrira ekarri nahi baditugu, galdera hau datorkigu 

burura: herri kulturak gizarteko botere egituraketa ezberdinen ardatzaren arabera definitzen dituen 

ikuspuntu batetik, non kokatuko genuke ‘euskal kultura/erdal kultura’ auzia? […] Hain zuzen, euskal 

kulturaren aldarrikapena nazio arazoari loturik agertzen baita, geroago ikusiko dugun legez. Cultural 

Studies delakoaren eta Latinameriketako ikerkuntzan, ordea, herri kulturen auzia ez zaio nazio arazoari –

guk hemen ulertzen  dugun moduko nazio arazoari- lotu ohi, arrazoi ezberdinengatik”. 
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Baina literatura akademikoan estaturik gabeko herri baten beharrei erantzungo dien 

erreferentzi marko bat aurkitzeak dauzkan zailtasunen adibide ederra da. Izan ere, 

Bretainia Handiko eta Latinoamerikako Ikerketa kulturalen erreferentzia  markoa 

estatua izaten da eta interesa eliteen eta kultura herrikoien arteko tentsioan ezartzen 

dute. “Euskal kultura”, ordea, zapaldua eta gutxitua bai, baina estatu baten baitan aurki 

litezkeen herri xehearen kultura espresio ezberdinen –rock erradikalaren- mailan eta 

“goi kultura” baten aurkako gisa tratatzearen emankortasuna zalantzagarria da. Ez 

euskararen suspertzean hainbat herri mugimenduk lagundu ez zutelako, baizik eta 

ikuspuntu hori bakarrik hartzeak, inplizituki, euskaraz egiten duen giza taldea 

gizartearen barruko azpitalde –subkultura- legez esplikatzera eraman gaitzakeelako. 

Gizartean, kultura hezkuntza jakin baten sinonimo izan liteke eta hezkuntza 

gabezia, kultura gabeziarena; halaber, ikusi dugunez, kulturaren nozioa,  objektuez eta 

horien kontsumoaz aritzeko nahiz ideologia zapaltzaile nahiz askatzaileak jorratzeko 

edota unibertsitate eta museoak bezalako erakundeak izendatzeko ere erabiltzen da. 

Ziurrenik, “kapital kulturala” delako kontzeptua landuz, arestian aipaturiko Pierre 

Bourdieu soziologo biarnesa izan da kulturaren esanahi hauek guztiak elkarrekin eta 

posizio sozialaren gaiarekin ongien artikulatzen asmatu duen pentsalaria. 

Bourdieurentzat kapitala,  zentzu zabalean, gizarteko partaideek daukaten ala ments 

duten baliabidea izango da, metatu edo galtzeaz gainera, maiz belaunaldiz belaunaldi 

jarauntsi litekeena. Hitz gutxitan esanda, kapital ekonomikoak finantza baliabideak 

deskribatuko ditu; kapital sozialak, gizarteko harreman sareari eta prestigioari egingo 

dio erreferentzia; eta kapital kulturala, berriz, familiatik eta eskolatik jasotako hura 

izango da, azken batean,  jabearen posizio soziala adieraziko duen jakintza, titulu, 

objektu eta gustu sail bat. 

Bourdieuk kapital kulturalen artean hiru mota bereizi zituen: erakundetua, 

objektibaturikoa eta barneraturikoa.  Kapital kultural erakundetuaren adibiderik argiena 

lagun batek izan litzakeen titulu akademikoak dira, zeinak lan merkatuan edota esparru 

barruko ohoreagatiko lehian, beste lagun batzuen tituluen aurrean  kuantitatiboki nahiz 

kualitatiboki neurtuko diren. Bestalde, liburuak, musika, artelanak, zientziarako tresnak, 

automobilak edota beste edozein ondasunek osatuko du  objektibaturiko kapital 

kulturala. Ondasun hauen kontsumo edo jabetzak, alde batetik, posizio ekonomiko bat 

adieraziko du, noski, baina, era berean, baita hirugarren kapital kultural motarekin -

barneraturiko kultura kapitalarekin alegia-,  zerikusia duen beste zerbait ere: ondasun 
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horrekiko gustu bereizgarria. 

Hala, barneraturiko kapital kulturala, nolabait esateko, pertsona batek,  

kontzienteki zein konturatu gabe, hazi eta hezi den ingurutik jasotzen dituen jakintzak, 

egiteko manerak eta gustuek agertzen dute. Kapital kultural hau ez da berehalakoan 

eskuratzen den zerbait, denboraren eta, are, belaunaldien joanean baizik eta, 

Bourdieuren ustez, hierarkia sozialaren mantentzean eginkizun garrantzitsua betetzen 

du. Les héritiers. Les étudiants et la culture  (1964) lanean, klase ertaineko ikasleek, 

daukaten kapital kulturalari esker,  unibertsitatean klase apaleko ikasleek baino 

abantaila handiagoa nola duten azaltzen du: ez da ahalmen ekonomiko kontua soilik, 

unibertsitateko lanei aurre egiterakoan duten kapital kulturalak ezartzen dizkien berezko 

jarrera eta aurreikuspenei ere begiratu behar zaie, klase ertain edo altukoenak 

itxaropentsu eta adiak, klase apalekoenak etsi eta larriak.   

La Distinction, critique sociale du jugement (1979) lan handi eta aberatsean, 

bestalde, frantziar gizarteko giza talde ezberdinen bizimodua kontsumo mota batek –

izan elikaduraren, janzkeraren edota kultura produktuen eremuan- ezaugarritzen zuela 

demostratu zuen eta kontsumo honek bakoitzaren kapital kulturalarekin zeukala 

zerikusia. Adibide esanguratsua da argazkiarena. Kultura kapital ahula daukanak gauza 

“politak” –neska bat, loreak, egunsentia- erakusten dituen argazkia maiteko du; kapital 

kultural  indartsu baten jabe denarentzat, berriz, edozeri egindako  argazkia izan liteke  

ederra, kontua, hain zuzen, ederki egina izatean datzalako eta edukia baino, modua 

delako estimutan  duena. 

Datuak interpretatzerakoan Bourdieuk arrazoitzen zuenez, kontsumitzen diren 

kultura objektuekiko epai estetikoaren edo gustu on eta txarren arteko banaketaren 

atzean egiazko irizpide objektiborik ez dago, ezpada bakoitzaren posizio soziala. Hala, 

gustu ezberdinak posizio sozialaren ondorio bezainbeste, posizio sozial horren 

definitzaile eta mantentzaile ere izango dira. Izan ere, Bourdieuren esanetan, burgesaren 

gustua eta langilearena ez zaizkio elkarri kontrajartzen burgesek eta langileek bizimodu 

ezberdina daramatelako bakarrik, baizik eta definitu ere, elkarren aurka definitzen 

dutelako euren burua. Gustu ona zer den eta zer ez ezartzea eliteko taldeen esku 

dagoenez, hauek, jakina, eurena den goi kulturaren balioa legitimatzen dute, 

kontrastean,  herri kultura irrigarritzat jo eta bereizkeria zurituz. 
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Baina kapital kultural barneratua Bourdieuren lan teorikoko kontzeptu gako 

baten dimentsio gisa ulertu behar da. Habitus delakoa da kontzeptu hau. Habitus-a, 

funtsean, joera bat da, sakonki errotua eta indartsua, nonbait idatzitako patua bailitzan, 

gauzak beti modu jakin batean ikustera, egitera, sentitzera garamatzana, bizimodu bat 

ezartzen diguna eta gizarteko egituren iraupena dakarrena. Habitus-ak naturala dirudi, 

baina egiazki soziala da eta, horregatik, gizarteko ezein eraldaketak norbanakoek 

barneratuta dituzten habitus-en eraldaketatik iritsi beharko du. Bourdieuk “kultura” 

hitza humanismoak irekitako ildoari loturik erabili zuen eskuarki, hezkuntza, arteak, 

literatura edota musikaz aritzeko. Egia esan, zientzia kognitiboen ikuspegitik aritutako 

ikerlaria izan balitz, arraroa ere ez zen izango landu zuen kontzeptu hau izendatzeko 

“habitus” hitzaren ordez “kultura” erabili izan balu. Nolanahi den, Bourdieu, ibili, 

etnologo lanetan ibili zen hasiera batean, Afrika iparraldeko kabiletan. Kulturaren 

esanahien testuinguruak lantzen ari garen honetan, ohargarria da, “kultura” hitza 

tarteko,  herrien eta gizarteen baitako taldeen artean egiten duen analogia (Bourdieu, 

[1979] 2000:282): 

Klase dominantearen eremuko aurkako poloei dagozkien 

bizimoduen artekoo antagonismoa, egiazki, erabatekoa da, zorrotza, 

eta irakasleen eta patronoen arteko oposizioak (eta oso bereziki, 

zalantzarik gabe, bi kategorietako txiki eta ertainen artekoa) 

etnologiaren baitan bi “kultura” bereizten dituena gogorarazten du. 

Alde batetik, irakurketa eta poesiaren, saio filosofikoen eta lan 

politikoen irakurketa, Le Monde eta hilabetekari literario eta 

artistikoena (ezkertiartxoak), bestetik, ehiza eta zaldi lasterketetako 

apustuak eta, irakurketari dagokionez,  France-Soirena edo 

L’Aurorerena, L´Auto-journal eta  Lectures pour tousena.
90

 

 

 

3.3.-Aniztasuna gizarteetan 

Nahiz eta ohikoa den gizartea, estatua, nazioa eta herria elkarrekin 

identifikatzea eta giza talde hauek, gero, kultura iruditeria jakin bati lotzea, gaur 

gaurkoz, eskema honek ez du balio estatu garaikideen mugen barruan bizi diren 

gizarteen konplexutasuna deskribatzeko; are, esan liteke axioma faltsu honek gizarteen 

konplexutasuna berariaz ezkutatzekoa egiten duela. 
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 Ikus: XXXVI.- BOURDIEU, P. (2000:282) 



150 
 

Auziak, Mendebaldeko gizarteei dagokienez, aurpegi bat baino gehiago ditu. 

Izan ere, aipatu dugunez, gehientsuenetan, estatu-nazioen mugak eta herrienak ez datoz 

bat, bataren mugak bestearenarenak gaindi ditzakeelako, nahiz alderantziz. Bestalde, 

Europan pizturiko su kolonizatzailearen ondorioen epe labur, ertain eta luzeko historia 

ezagutzea ezinbestekoa da mundu garaikidea ulertzeko. Kolonia gisa antolatu ondoren, 

independentzia lortutako estatuetako gizarteen konposizioa eta Europakoena ezberdina 

da,  lehenengoetan, herri europar ezberdinetatiko emigrazioa nahasteaz gain, konkista 

aurreko herriak eta, are, esklabotzaren ondorengoak  ageri zaizkigulako. Epe luzerako 

ondorio gisa, kolonia izandako lurraldeetatik metropoli europarretara bizimodu hobe 

baten bila ezagutu diren jatorri “ez europarreko” emigrazio garaikideen fenomenoa ere 

kolonizazio hauen epe luzeko emaitza da. 

 Frantziar nortasunaren kasuak, Ziauddin Sardar eta Boris van Loonek  

(2005:66-68) eman duten gisan, arestian azaldutako auzia kokatzeko adibide ona dirudi. 

Zer da Frantzia? Zein dira frantsesak? XX. mendeko hirurogeiko hamarkadaren 

hasieran, Vietnamdik bota zituzten frantsesak eta Aljeriak ere independentzia lortu zuen. 

Frantziarena zen zati batek Frantzia izateari utzi zion, hortaz. Frantziaren egungo mugen 

barruan, berriz, badira garai historiko ezberdinetan Frantziarenak izan ez diren 

lurraldeak, Euskal Herria kasu. Era berean, frantsesak berak zein diren zehaztea ere ez 

da erraza. Zeren eta izan al daiteke inor frantsesa, frantsesik egin gabe? Eta zer 

gertatzen da hiritar frantsesak ez diren Belgikako,  Afrikako edo beste nonahiko frantses 

hiztunekin? Bestalde, bestela ere uniformea ez den gizarte osaketaren aniztasuna 

handitzera iritsiko dira immigranteak, bai Europako beste herri batzuetatik bai, eta batez 

ere, Frantziak behinola irekitako bidea hartu eta, kontrako norakoan, Afrikako kolonia 

ohietatik eta egun, arabiera dugu Frantziako bigarren hizkuntza mintzatuena. 

Euskal Herria eta Madrid hiria alderatuz gero ere, berehala ohar gaitezke 

aniztasunak zentzu ezberdinak har ditzakeela. Madrid hirian hainbat jatorritako jendea 

bizi da, baina jatorri espainiarrekoen aldean, gutxi dira gainontzeko guztiak, eta 

espainiar herritartasuna ez da auzitan dagoen identitatea, hain gutxi hizkuntza espainola. 

Euskal Herrian ere jatorri ezberdineko jende ugari bizi da, baina proportzioak ez dira 

Madrilgoak bezalakoak; bestalde, eta garrantzitsuena dena, espainiar eta frantziar 

identitateak ulertzeko era bortitza dela medio, euskal herritartasuna eta hizkuntza 

auzitan daude. Aniztasunaren eta ezberdintasunaren gaiari heltzerako orduan, hortaz, 
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abiapuntu ezberdinak izango dira estaturik gabeko ala estatudun herri baten ikuspuntua 

hartzen dugun, kolonia izandako estatu bat den ala ez, zein jatorritako etorkinez edota 

gutxiengoez ari garen edo beste hainbat arrazoirengatik. 

Euskal Herria bezalako estaturik gabeko herri baten eta, esate baterako, 

Frantzia, Espainia, Alemania edota Italia bezalako estatudun herrien arteko datu 

gordinak alderatuz gero ere. Gaur gaurkoz, adibidez, EAEn  bizi den 

populazioaren %28 inguru beste herrialderen batean jaioa da: ia  % 20 inguru 

Espainian
91

 eta ia % 9 Espainiaz kanpoko beste herrialderen batean. Esan bezala, datu 

adierazgarriak, baldin eta Espainiako, Frantziako, Alemaniako edota Italiako 

demografiarekin alderatzen baditugu, non, urrenez urren, herrialdetik kanpo jaiotakoek 

populazioaren %12, %10, %12 edota %7 inguru osatzen duten
92

.  

Esan liteke gizarte garaikide ia guztiak daudela barne ezberdintasunen 

kontzientzia honen  kudeaketari aurre egin beharrean; haatik, ezin da ahaztu kudeatu 

beharreko barne ezberdintasunak gizarte, herri nahiz ikuspuntu batetik bestera modu 

esanguratsuan aldatzen direla.  Begi-bistakoa beharko luke izan, adibidez, Euskal 

Herrian planteatzen diren nortasunaren problematikak eta Estatu Batuetan aurkituko 
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. Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetatik EAEra aldaturiko biztanleen ehunekoa ez da %2ra iristen. 

Ikus:  EUSTAT (2011). Iturrien arabera, bestelako datuak ere badira. Adibidez, 1991an Eusko 

Jaurlaritzak buruturiko inkestan adierazten zen EAEko populazioaren artean bertan jaiotakoa %47 zela, 

ama ala aita etorkinaz zuten bertakoak %7 zirela; bi gurasoak etorkinak izanik EAEn jaiotakoak %11 eta 

etorkinak, berriz, %29. Nafarroan, ehuneko hauek, urrenez urren, %70, %9, %6 eta %16 ziren eta 

Iparraldean, berriz, %62, %4, %4, %31. Ikus: HARLUXET (1997:11). Bestalde, 2013ko azaroan 

argitaratuko azken azken soziometroan, berriz, zeinetan Euskal Herriaren independentziari edota 

hezkuntza ereduei buruz galdetzen den, inkestarako erabilitako 2289 laguneko laginean %32 ziren EAE 

eta Nafarroatik kanpo jaiotakoak; %14 familia etorkineko bertakoak, %14 familia mixtoko bertakoak eta 

%41, berriz, EAE edota Nafarroan jaiotako lagunen seme-alabak. Ikus: EUSKO JAURLARITZA 

(2013:49). 

92
 Kultur aniztasunari buruzko ezein eztabaida zintzok alde batera utzi ezin dituen datuak dirà hauek. 

Euskal Herriko biztanleek immigrazioarekiko dituzten jarrerak auzitan jartzeari osasuntsua deritzogu; 

Euskal Herriko biztanleek immigrazioarekiko ager ditzaketen jarrerak Espainiatik edota Frantziatik 

auzitan jartzearen aurka ere ez dugu ezer, zalantza horiek jatorrian jakin mina eta proposamen 

eraikitzaileak burutzeko asmoa duten heinean. Baina, egia oso esan behar bada, Espainia eta Frantziako 

zirkulu intelektual eta politikoetatik zehazki euskal herritarrei –ez hainbeste euskal hiritarrei- helarazten 

zaizkien immigrazioaren eta kultur aniztasunari buruzko lezio teoriko eta moralak ernegagarri samarra 

izatera ailega litezke.  Izan ere, airean geratzen den galdera begi bistakoa da: zein lirateke immigrazioari 

buruzko diskurtsoak eta politikak  Espainia, Frantzia edota Alemanian bertan bizi den populazioa 

imigrantea, jo dezagun, %20-30tik gorakoa  izan eta bertan bozkatzeko aukera balu? Europako nazio-

estatu hauei buruzkoak borobilduriko datuak dira eta orientatiboak. Xehetasun gehiagorako ikus: 

EUROSTAT (2013). 



152 
 

ditugunak ezingo ditugula berdin tratatu, jatorri eta oinarri ezberdinak dauzkatelako. 

Zentzu honetan, adibidez, “multikulturalismoa” edota “hibridazioa” zein “mestizaia” 

bezalako terminoak, testuinguru jakinetan kokatzea garrantzitsua da, hauek tokiz kanpo 

ez erabiltzeko. “Nortasun kulturala” deritzonaren argitan ugaritu diren termino hauek 

unibertsitate giro jakinetan landutako tresna kontzeptualak dira, aniztasuna esplikatu eta 

kudeatzea helburu dutenak.  Eskuarki, unibertsitate giro hauek txertatuta daudeneko 

gizarteen problematikari begiratzen diote, elite intelektual baten ikuspuntua ordezkatuz, 

eta, balioak ere ezartzeko asmoa ageri duten heinean, deskriptiboak bezainbeste dira 

ideologikoak. Nondik begiratzen den, terminologia honen azterketa kritikoak ibilbide 

orri adierazgarria eskain lezake munduko hainbat bazterretako egoeren berezitasunei 

gainbegiratu bat emateko. 

Multikulturalitatea eta multikulturalismoa bereizi beharreko bi kontzeptu dira. 

Lehenengoa baieztapen orokor bat baino ez da, alegia, multikulturalitatea hitzarekin 

gizarte baten baitan nortasun berezitua duen talde bat baino gehiago daudela adieraztera 

mugatzen gara. Multikulturalismoa, berriz, angloamerikarren artean sortutako hitza da.  

Jarrera bati egiten dio erreferentzia; hau da, multikulturalitatea ontzat jo eta hura 

kudeatzeko ahaleginari, edo, beste modu batean esanda, berezitzat jo litekeen taldearen 

berezitasunak mantendu edo indartzea onartzen duten politikak bultzatzeari.  Ildo 

honetan, multikulturalismo liberalaren aldezle dugun Will Kymlicka adituak (2009:80),  

multikulturalismoaren logika estatu-nazioaren egitasmo homogeneizatzailearen kontra 

esplikatzen du. Hiru ideiari egozten die multikulturalismoaren aldeko lana: estatua talde 

nagusi baten jabetza den ideia baztertzeari; politika asimilazionistan oinarrituriko 

eraikuntza nazionala alde batera utzi eta gutxiengoen aitortza eta egokitzea helburu 

dituen bati heltzeari; eta, azkenik, estatu-nazioaren izenean buruturiko bidegabekeriak 

aitortzearekin batera, erremedioa eskaintzeari. 

Multikulturalismoa gutxiengo, gutxiagotu edota bazterturiko taldeekiko jarrera 

positibo orokor gisa ere uler liteke. Hori dela eta, eztabaida ere izaten da politika 

multikulturalisten xede zein talde motak izan behar lukeen. Zenbaiten ustez, 

“komunitate kulturalei” baino ez dagokien zerbait da; besteen iritziz, berriz, 

generoagatik, sexualitateagatik, adinagatik, ezintasunen batengatik edo beste arrazoiren 

batengatik bazterturiko orok ere behar luke egon politika multikulturalisten babespean 

(Etxeberria, 2004:93). Guk “komunitate kultural” delakoen dimentsiotik fokatzeari 
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deritzogu egokien. Guztiarekin ere, ezin aipatu gabe utzi, ikusiko dugunez,  

multikulturalismoaz aritzerakoan aurkezten zaigun auzi interesgarrienetako bat, hain 

zuzen, “komunitate kultural” baten izaeraren defentsak, generoagatik, sexualitateagatik, 

adinagatik edo delakogatik baztertua izan litekeen kolektiboaren eskubideen aurka 

egiten duenean azaleratzen dela. 

Multikulturalismoari buruz ari garelarik, ezer ez da ez itxia ez zehatza. Hau 

azpimarraturik, eta iritzi ezberdinak kontuan hartuz (Etxeberria, 2004 ; Benhabib, 2006; 

Kymlicka, 2009),   gizarte multikulturalari itxura eman diezaioketen lau giza talde aipa 

litezkeelakoan gaude: 1) “gutxiengo nazionalak”; 2) “gutxiengo etnikoak”; 3) 

immigranteak
93

; 4) “herri indigenak”. 

“Gutxiengo nazionalak” Mendebaldeko herri ideiaren neurrira sailkatutako  

taldeak genituzke, salbuespenak salbuespen, eraikuntza nazionala helburu duen 

nolabaiteko proiektu politiko bat elikatzen dutenak, hala nola esaterako flandestarrak, 

korsikarrak, eskoziarrak, edota Finlandiako suediarrak. “Gutxiengo etnikoak” Estatu 

Batuetako gutxiengoen ideiarekin lotzen ditugu bereziki, alegia, jatorri ezberdina izanik, 

bertakoturik eta hiritartasunaren jabe diren giza taldeak, hala nola, esaterako, Europatik 

iritsitako kolono eta immigranteen ondorengoak, beltzak edota latinoak. “Herri 

indigenak” Europarrek kolonizatuko lurraldeetan lehenagotik bizi ziren herrien 

ondorengoak lirateke, hala nola aimarak, hawaiarrak edota amazighak; immigranteak, 

berriz, izan arrazoi ekonomiko, politiko edo bestelakoren batengatik sorterria utzi eta 

bizitokitzat atzerria hartu dutenak ditugu. 

Bestalde, estatuarekiko azaltzen duten jarreraren argitan, lau gutxiengo mota 

hauek, era berean, beste bi taldetan banatzea ere badago. Kymlickari jarraiki 
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 Adibide batzuk, Estatu Batuak dira, zenbaki absolututan beti ere, immigrante gehien dituen herrialdea: 

40 milioi biztanle, populazioaren %14 inguru. 40 milioi horietako 11 milioi mexikarrak dira jatorriz. Hain 

zuzen, Estatu Batuak eta Mexikoren artekoa da immigrazio fluxu handiena daraman korridorea. Kanadan, 

populazioa immigrantearen kopuru absolutua ez da hain handia, baina portzentualki Kanadako 

biztanleen %21 osatzen dute. Bigarren korridore handiena Errusia eta Ukrainiaren artekoa da. Datuak 

bitxiak dira, Errusian 12 milioi immigrante daude, populazioaren %9 inguru, eta horietako 3,5 inguru 

Ukrainiatik joandakoak; alabaina, Ukrainiara Errusiatik doan jendea beste hainbeste da, 3,5 milioi inguru, 

eta immigrazioak, osotara, Ukrainiako populazioaren ia %12 delarik. Palestinako lurralde okupatuan, 

populazio immigrantea %75 ingurukoa da, batez ere israeldarrek osatua. Datu bilduma ikusgarria da 

benetan, sareko helbide honetakoa: PEOPLEMOVIN (d.g): “Migration flows across the world” in 

http://peoplemov.in/#f_AU 

http://peoplemov.in/#_blank
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(Guibernau, 2009:112), zentzuzkoa eta argigarria dirudi, alde batetik, immigranteena 

edota gutxiengo etnikoena bezala, norbere izaerari edo jatorriari uko egin gabe gizartean 

–estatuan- onarpena, lekua eta integrazioa bilatzen duten taldeak nabarmentzea; eta 

beste aldetik, berriz, estatuak ezarritako ereduari  konpetentzia egin diezaiokeen beste 

eredu batekin konprometiturik daudenak. Programa politiko separatistak landu 

ditzaketen gutxiengo nazionalak azken hauetakoak ditugu, baita, gure ustez, herri 

indigenak, baina beste era batean, Mendebaldekoak ez diren kodigoak erabiltzen 

dituztelako, beste estatu bat ez, baizik beste “bizimodu” bat aldarrikatzen dutelako 

(Friedman, 2001; Etxeberria, 2004). 

Arrazismoa, xenofobia edo gutxiengoen zapalketa eta bazterketa gordina 

munduan sustrai sakonak dituzten gaitzak diren heinean, zalantza arrastorik gabe, 

bizikidetzaren alde egiten duten multikulturalismoaren aldeko diskurtsoak aintzat hartu 

eta goretsi beharreko ekarpenak dira, haize freskoa suposatzen dutelako. Halere, arreta  

jarri beharra ere badago, ez gutxitan, gobernuei luzatzen zaien aldarrikapen gorputza 

baino gehiago hartzen dutelako gobernuen aldetik datorren kontzesio eskuzabalaren 

tonua. Estatuaren ereduari kontrajarriko zaizkien programa politikoei dagokienez, 

adibidez, gehiengoak eta gutxiengoak parekidetzat hartu behar liratekeela barneraturik 

izan ezean,  multikulturalismoa autodeterminazio eskubidearen aterpe bezainbeste izan 

liteke haren aurkako aitzakia edo asimilazio asmoa zuritzeko bidea. 

Multikulturalismoaren izenean, autodeterminazioaren eskubidearen alde egin 

ohi da, baina  autodeterminazio eskubidea praktikara eramatearen kontra ere arrazoitu 

liteke. Honela bada, multikulturalismoaren diskurtsoa darabilen hainbati aurpegira 

lekiokeena da  problematika behar ez den tokian kokatzen duela. Hau da, hainbatetan, 

iduri du multikulturalismoarena dela gizarte-arazo bat gutxiengo batek sortu duena eta 

gehiengo batek, printzipio aurrerakoien eta eskuzabalen izenean, konponbidea bilatu 

behar diona. Ikuspegi honek ez du planteatzen problematikaren muina  gutxiegoaren 

egoeran edo jarreran ez, baizik eta estatuaren babesa duen gehiengo abantailatsu 

horrengan aurki litekeenik. Horregatik, multikulturalismoari buruzko zenbait diskurtso, 

maiz, gehiengo kudeatzaile eta gutxiengo kudeatuaren arteko harremanaren 

erreprodukzioan erortzen dira. Multikulturalismoa kontzesio gisa esplikatzen dute eta 

gutxiengoei, berriz, subkultura tratabidea ematen diete. 
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Sheyla Benhabib dugu, behar bada, pluralismoa eta tolerantzia
94

 nahasten 

dituen joera honen adibide argienetako bat. Benhabib Yale unibertsitateko irakaslea da, 

istanbuldarra; Habermasen ekarpen teorikoak ikuspegi feministarekin konbinatzeagatik 

da ezaguna. Berea da multikulturalismoari buruzko eztabaidetan ozenen entzuten den 

ahotsetako bat. Las reivindicaciones de la cultura  liburuan bere argudioak janzterako 

orduan, Kataluniaren balizko independentziaz kezkatzen da, ea Katalunia independentea 

behar bezain demokratikoa izango ote litzatekeen zalantzan jarriz, Espainia behar 

bezain demokratikoa den galdetzea zeharo ahaztuta (Behabib, 2006:118). Bestalde, 

eskoletako hizkuntza kataluniera izatea susmagarri zergatik gertatzen zaion azaltzen du 

(Benhabib, 2006:119): 

Puntu hau ilustratu nahi nuke atzera ere Kataluniako kasuarekin. 

Andaluz pila bat bizi dira probintzia honetan. Gehienak langile 

jatorrikoak dira eta XX. mende hasieran iritsi ziren hara industri 

sektore ezberdinetan aritzera. 1980ko hamarkadan, Kataluniako 

gobernuak katalana eskoletako hizkuntza ofizialtzat hartu zuenean, 

burokraziako eta administrazio publikoko hierarkiarik handieneko eta 

ongien ordaindutako lanetarako sarrera itxi zien katalanik ez zekiten 

espainol etnikoei.  Berez, ezein hizkuntza politika esklusio iturri da eta 

beti izango dira galtzaileak eta irabazleak. Halere, garrantzitsua da 

jakitea, adibidez, hizkuntza politika determinatu batzuk talde etniko 

minoritario batzuk dauzkatela jomugan eta hauek zenbait posiziotatik 

baztertzeko daudela diseinaturik. Hainbat kasutan, erabaki genezake 

hizkuntza politika hauek justiziari eta guztien interesen berdintasunari 

dagokionez hain direla bidegabeak ezen eta ez dutela gure babesik 

merezi. Oso garrantzitsua da gure ebaluaziorako gutxiengoen umeak 

eskoletan nola tratatzen dituzten kontsideratzea –ea hizkuntzetan 

hezkuntza mota bereziren bat eskaintzen zaien, hizkuntza ofizialean 

konpetenteak ez diren talde etnikoei euren instrukzioa osatzeko eta 

azterketak egiteko aukerarik ematen zaien eta abar. Justizia liberalak 

ez du interes eta mugimendu nazionalista guztiak oniritziz tratatzea 

eskatzen. Arretaz ebaluatu behar dugu nahi kulturalisten eta 

berdintasun aldarrikapenen nahasketa.
95
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 Pluralistak “bestea” maila bereko ikusten du, printzipioz; toleranteak, ostera, norbearen onberatasun eta 

eskuzabaltasunaren izenean, jasan egiten du “bestea”. 

95
 Ikus: XXXVII.-BENHABIB, S. (2006:119). 
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Benhabib-en testuak, ausardia eta ezjakintasuna
96

 batzuetan zeinen adiskide 

onak izan litezkeen erakusteaz gain, immigrazioaren gaia eraikuntza nazionala helburu 

duten gutxiengoen gaiarekin lotzeko bidea ematen du. Bistan denez, immigrazioari 

dagokionez, estatudun eta estaturik gabeko herrien arteko alde nagusia mugen gaineko 

kontrolean datza: estaturik gabeko herriek migrazio politikarik ez dute, finean, eskumen 

hori estatuan nagusi den herriaren eskuetan dagoelako. Alde horretatik, beraz, esan 

liteke estaturik gabeko herriek politika multikulturalistak  diseinatzeko duten gaitasuna 

mugatuta eta beste herri batek hartzen dituen erabakiek baldintzatuta dagoela. Bestalde, 

Espainiaren eta Kataluniaren arteko kinka horretan,  batentzat multikulturalismoa dena, 

beste batentzat asimilazioa izan litekeela. 

Zein ikuspuntu hartzen den, multikulturalismoak esanahi politiko ezberdina 

hartzen duela ohartzea ere oso gaitza ez da: Madrildik begiraturik, Kataluniakoa 

eraikuntza nazionalarekin loturiko gutxiengoa izango da, eta gutxiengoa den heinean eta 

multikulturalismoaren edo pluralismoaren izenean, autonomia baten bidez kudeatu 

beharreko afera. Kataluniatik begiraturik, ordea, estatuan hegemonikoa den  40  milioi 

biztanle inguruko “komunitate kulturalaren” zati diren heinean, zalantzazkoa da oso 

Behabibek aipatzen dituen Kataluniako delako “espainol etnikoak”
97

 “gutxiengo 
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 Erreferentziazko pentsalari zenbaiten ezjakintasunaren handiak –ala jakintzaren txikiak-, harridura 

sortzen du. Hobsbawn zenak  ere ausardia handia erakutsi zuen, alajaina, zer eta euskal abertzaletasunaren 

izaera xenofoboari leporatzen dionean Euskal Herriko immigrazio espainolak euskaraz Kataluniakoak 

katalanez baino askoz gutxiago ikasi izanaren errua (Hobsbawn, 1992:150): A eredua, Nafarroako 

hizkuntza zonaketa eta Iparraldeko euskararen ofizialtasunik eza ere abertzaletasunaren errua izango dira, 

noski. Hobsbawn historialariak bere lanetan aipatzen dituen gainontzeko lurraldeei buruz darabilen 

informazioa hain fidagarria bada, konponduta gaude. Habermas, beste despistatu bat, Slavoj Zizekek 

dioena egia bada, behintzat (2005:98): “1990ean, Esloveniak eta Kroaziak Estatu soberano moderno gisa 

irauteko behar adina sustantzia demokratiko falta zutelako iritzia adierazi zuen Habermas-ek, horrela 

Serbiarrei bakarrik ez, baizik eta gainontzeko potentzia mendebaldar guztiei zuzenduriko klixe bat 

artikulatuz, zeinaren arabera Serbia jotzen zen, argi eta garbí, Estatu bat eratzeko gauza zen entitate 

etniko gisa. [...]. Ez da harrigarri, beraz, 2002ko urtarrilean, [...] José Maria Aznarrek Jürgen Habermas-

en “patriotismo konstituzionala” kontzeptua goretsi izana [...],norberaren erro etnikoekiko loturari baino, 

Estatuaren eraketa demokratikoari erreferentzia egiten diona, eta hiritar guztiei berdin eragiten diena. […] 

ez da harrigarri euskal ‘separatistek’ mesfidantzaz erreakzionatu izana, Habermas-i ‘nazionalista aleman’ 

izengoitia ematera iritsiz eta argudio ‘leninista’ zaharra berreskuratuz,  zeinetan esaten baita tentsio 

etnikoa bizi duen Estatuaren baitan, identitate etnikoarekiko posizio indiferentea, itxuraz ‘neutroa’, 

Estatuko partaide guztiak hiritar soil izatera mugatzen dituena, egiazki, talde etnikorik kopurutsuenaren 

alde doala. Ikus: XXXVIII.- ŽIŽEK, S. (2005:98). 

97
 Espainian atzerrian jaiotakoen ehunekoa %12koa da 2012an; 1970ean Kataluniako populazioaren %38 

inguru Espainiatik iritsia zen. Hala dio Vicente Morenok (2011) : “1970 urtean, Katalunian bizi zen 

populazioaren %37,7 ez zen bertan jaioa […]. Proportzio hau mende osona zehar antzemandako handiena 

da eta kontsideratu behar da Katalunian jaiotako %62,3 horren parte handi bat immigranteen seme-alabek 
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babesgabetzat” har ote litezkeen eta, ondorioz, politika multikulturalismoa hizpide 

hartuta ibil ote gaitezkeen. 

Multikulturalismoaz pentsatzen dutenen artean,  herrien autodeterminazioaren 

izenean, estatu bakoitzak bere immigrazio politika definitzeko eskubidea duela 

defendatzea da ohikoena, betiere politika hau arbitrarioa ez den bitartean,  jo dezagun, 

azal kolore jakin bat duen populazioarekiko diskriminazio onartezina erakutsiz  

(Etxeberria, 2004; Benhabib, 2006; Kymlicka, 2009). 

Beste muturrean, immigrazioa giza eskubidea dela eta estatu mugak 

zeharkatzeak libre izan behar lukeela uste duenik ere ez da falta, ez argudiorik gabe. 

Arrazoitzen dute immigranteak herri aberatsek txiroengan burututako esplotazioaren 

ondorioz handitutako miseriatik egiten duela ihes, eta, herri aberatsok erantzule diren 

heinean,  ezintasun ekonomikoek bultzatuta erbesteratzen diren lagunei ateak irekitzeko 

ardura dutela (Etxeberria, 2004:110). Gero, mugak libreki zeharkatzeko ez ezik, harrera 

herrian nagusi den hizkuntzari bizkar emateko eta norbere hizkuntzan soilik 

sozializatzeko eskubidea aldarrikatzen duten diskurtsoak ere aurki litezke. Ezagutzeko 

modukoak dira, berriro ere, multikulturalismoari buruzko ikuspegia lurraldearen arabera 

zer nola alda litekeen hausnartzeko. 

Lengua, ideologia y poder liburuaren egileek (Macedo, Dendrinos eta Gounari: 

2005), esate baterako,  eta gaizki ulertu ez baldin badugu behintzat, immigrazioak 

mugarik ez lukeela behar uste dute, baita AEBetan ingelesak duen hegemonia salatu ere. 

Idazleak hispanoak izanik, ingelesa ikasi beharra inposaketatzat jo eta, nahi izanez gero, 

espainolez baino ez sozializatzeko eskubidea aldarrikatzen dute. 

Lurralde eta herriak zein diren, diskurtso honen oihartzuna aldatu egiten da. 

Espainolak munduan 400 milioi hiztun dituela jakinik, bere 850.000 mila hiztun 

elebiduneko hizkuntza gutxiagotuaren patua bideratu ezinak kezkatzen duen 

euskaldunari, ziurrenik, gisa honetako diskurtsoak Euskal Herrian erabil litezkeela 

pentsatzeak halako hotzikara eragingo dio. Aitzitik,  diskurtso bera AEBetan kokatuz 

                                                                                                                                                                          
osatzen zutela, izan zuela denbora asko ala gutxiko.  Eskualdez eskualde, immigrante andaluziarrak ziren 

askogatik kopurutsuenak (Kataluniako populazio osoaren %16,5). Aragoa (%3,4), Murtzia (%2,7) eta 

Valentzia (%2,2) bezalako ohiko lurraldeetatik  zihoazenak oraindik ere garrantzitsu izaten jarraitu arren, 

garai batean izandako pisua galdu zuten, eta Extremaduratik (%2,9) eta Gaztela eta Leondik (%6,1) 

iritsitakoak nabarmentzen ziren. Ikus: XXXIX.- MORENO CULLEL, V. (2011) 
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gero, halako nora ez edo indiferentzia bat ernetzea ere ez da arraroa izango. AEBak 310 

milioi biztanle inguru dituen herrialdea dira. Bertan, populazioaren %12 da, antza, 

espainolez egiteko gai, 38 milioi lagun inguru. Alde batetik, AEBn inork ingelesaren 

hegemonia pixka bat zalantzan jartzearen kalteak ikustea zaila da. Bestalde, anglofono 

aberats eta zapaltzailearen eta latino txiro eta zapalduaren arteko kinkan, ikuspegi 

sozialetik begiratuz gero azpikoekin elkartasuna sentitzea gerta liteke, era berean ordea, 

hizkuntzaren ikuspegitik egoera berezia ematen da, zaila delako ahazten aldarrikatzen 

den hizkuntza latindar horren promozio eta inposaketa izan dela, ingelesaren promozioa 

eta inposaketa bezala, kolonizazio aurreko herri indigenen hizkuntzak ito dituena.   

Guibernauk (2008: 102) immigrazioak harrera herriaren identitatean eragin 

dezaketen faktoreak aletzerakoan, ondorengo hauek aipatzen ditu: herri bakar batek 

hartutako immigrante kopurua; immigrazioaren erritmoa denboran; immigranteen 

identitate etnikoa; lanerako kualifikazioa eta harrera gizartean daukaten kokapen 

sozioekonomikoa; harrera herriak immigrazioarekiko daukan jarrera eta legeria; 

hiritartasuna eskuratzeko orduan izan litekeen zailtasun maila; eta immigranteek harrera 

herriaren bizimodu, balio eta hizkuntzarekiko agertzen duten gogoa. Bestalde, 

immigrante talde bakoitzak harrera herriaren identitatearen osagaiei zer nolako balioa 

ematen dieten kontua hartzea ere ezinbestekoa da, Guibernauren ustez.   

Londongo Queen Mary unibertsitateko katedradunaren ikuspuntutik begiratuta 

(2008: 103-112), harrera herri bakoitzak immigrazioarekiko daraman politika eskuarki 

hiru eredutan edo jarreratan sailka liteke. Hurbilketa mota hauek, ghettifikazioa, 

asimilazioa eta multikulturalismoa dira. 

Ghettifikazioak  imigranteak,  jatorriaren araberako komunitateetan bilduta, 

auzo eta aldirietan bakartzea suposatzen du, eta harrera herriak osatzen duen 

gizartearekiko ukipena gutxienekotaraino murriztea. Barkaturik dauden arren, 

komunitate hauek lan merkatuaren parte dira, kontsumitzaileak gisa dihardute, zergak 

ordaintzen dituzte eta hezkuntza edota osasun sistema bezalako zerbitzuen onuradun 

dira, gainontzeko biztanleak bezala. Ghettifikazioa bazterketa sozioekonomikoaren 

ondorio izaten da eta, maiz, baita arrazismoarena ere. Baldintza hauetan, ghettoko 

komunitatearen harrera herriarekiko identifikazioa ezin txikiagoa izaten da eta 

jatorrizko herriarekin loturiko identitatea mantentzen ahalegina egiten dute,  azken 

urteotan eman den komunikazio teknologien arloko aurrerapen teknologikoekin erraztu 
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dena. 

Asimilazioak immigrantearentzat esan nahi du bere kultura, hizkuntza eta 

nortasun espezifikoa utzi eta harrera herriarenak hartu behar dituela. Harrera herriaren 

identitatea hartu behar dute eta herri berriari leialtasuna hitzeman. Beraz, eredu 

asimilazionista estatuak lagundu behar lukeen “aldebakarreko egokitzapen prozesu” 

gisa deskriba liteke. Kontua da, maiz, immigranteak alde bakarreko pauso hau emanik 

ere, ez duela pareko erantzunik jasoko harrera herriaren partetik, eta bazterturik 

jarraituko duela.  Horregatik, Guibernauren ustez, inor ez litzateke bere jatorriari uko 

egitera ez behartu ez bultzatu behar. Immigrantearen egokitzapena prozesu luzea da, 

belaunaldi bakar baten buruan gutxitan gertatzen dena, eta, immigrantearen 

ahaleginarekin bat etorri behar lukete harrera herriaren politikek. 

Hirugarrenik, ghettifikazioaren eta asimilazioaren ereduen kontra, 

immigrazioaren trataera multikulturalak immigranteei gizarteko esfera guztietan 

gainontzeko hiritarrek gozatzen dituzten eskubideak aitortzea eskatzen du eta, betiere 

oinarrizko balio batzuekiko adostasunean, euren ezaugarriak baztertzeko eskatu gabe.  

Iritzi ezberdinak, oro har, immigraziori harrera egin dion herrian zein eskubide politiko 

aitortu behar zaizkion ebazterakoan agertzen dira, ea atzerritartzat jotzen direnek 

bozkatzeko edota kargu publikoren bat betetzeko eskubiderik baduten ala ez, eta 

izatekotan, eskubide hauek zenbat denboraren buruan erdietsiko ahal izango lituzketen.  

Beste maila batean, Kymlickak (2009:87,88),  ikuspegi multikulturalista eredugarria 

erakutsiko luketen zazpi irizpidetan oinarrituz
98

, immigrazioarekiko agertzen duten 

jarreraren araberako herrien sailkapen bat eskaintzen du. Hala, bere kalkuluen arabera, 

lau dira immigrazioarekiko ikuspegi multikulturalari modu aipagarrian heldu dioten 

lurraldeak, eta hauek, hain zuzen,  immigrazio tradizio handia duten Australia eta 

Kanada ditugu eta, pixka bat epelago, Zeelanda Berria eta Estatu Batuak. Beste 

muturrean, berriz, nahiz eta Belgikak, Herbehereek, Suediak eta Erresuma Batuak 
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 Hauek dira irizpideak: “1.- Multikulturalismoren onarpena konstituzional, legegile  edota 

parlamentarioa, izan udalerri mailan, eskualdekoan edota zentralean; 2.- multikulturalismoa eskola 

curriculumean sartzea; 3.-hedabide publikoen jardunean etnikoaren adierazpena sartu eta harekiko 

sentsibilitatea lantzea; 4.- janzkerari, igandeko atsedenari buruzko legeei eta abarri buruz dagozkien 

salbuespenak (legeek hala ezarria dagoelako edota epai judizialek erabakita) 5.- naziotasun bikoitzaren 

onarpena; 6.- erakunde etnikoek antolaturiko jarduera diruz laguntzea; 7.- Zailtasunik handienak dituzten 

imigrante taldeen  aldeko diskriminazio positiboa". Ikus: XL.-KYMLICKA, W. (2009;87,88). 
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aldaketaren bat egin dutela onartu, Kymlickak  ikuspegi multikulturalistarik batere 

landu ez dutenen artean Europako herrialdeak eta Japonia kokatzen ditu. 

Gerta liteke “gutxiengo kulturalei” aitortu behar zaien ezberdintasunerako 

eskubideak demokrazia liberaletan orokortuta dauden uste, arau edo oinarrizko 

eskubideren bat urratzea. Zer egin orduan? Multikulturalismoaz arduratzen diren 

guztiek bat egingo dute, ziurrenik, Benhabiben hitzokin (2006:11): 

Sikh jatorriko lagunentzat esanahi erlijioso handia omen du durbantea jantzita 

ibiltzeak. Bretainia Handian, Kanadan eta Estatu Batuetan, askatasun erlijiosoaren 

izenean, Sikh-ek polizi lanak bezalako funtzio publikoak durbantea jantzita betetzeko 

eragozpenik ez dute; durbantea debekaturik dute, ordea, Frantzian. Jakina denez, 

Mendebaldeko herrialdeetan  emakume musulmanen zapiek hautsak harrotu ditu; zer 

esanik ez, poligamiak. Mota askotako kasuak aurki litezke. Batzuk, dibertigarriak izan 

litezkeenak, erritual erlijioso batean “peyote” delako onddo haluzinogenoak 

erabiltzeagatik bota zituzten Amerikar Eliza Natiboko bi enplegaturen  harako hura 

bezala.  Estatu Batuetako Epaitegi Gorenak, kanporatuen alde egin zuen, “Estatuaren 

interesen ezinbestekoren” baten aurka joan ezean, behintzat, inor ezin zela bere sineste 

eta praktikak jarraitzeagatik “gogorregi zigortu” ebatziz. Bi lagun hauek 

drogamenpekotasunetik irteteko klinika pribatu batean egiten zuten lan  (Benhabib, 

2006:40). 

Beste kasu batzuk larriak dira, emakumezkoaren diskriminazioa tarteko 

dutenak, esaterako. Ablazioa praktika pribatutzat edo multikulturalismoaren izenean 

babestu beharreko erritotzat har liteke?  Hain gordina izan gabe, Benhabibek dakarren 

adibidea  ere adierazgarria da: Kanadako jatorrizko herri batzuetan emakumezkoek 

daukaten arazoetako bat da, herrikoa ez den norbaitekin ezkontzen diren kasuan, 

gizonezkoek kideari hiritartasun eskubideak igorri ahal dizkiotela eta emakumezkoek, 

aldiz ez. Praktika hauek ezarri zituen lege indigena 1876an onartu zen. Eta Kanadako 

legeria, alde honetatik, kontraesankorra da, izan ere, emakumezkoei gizonezkoek 

dituzten eskubide berberak zor zaizkiela dioen bezala, herri indigenekiko hitzarmenak 

agintzea eskatzen baitu. 

Iritzi askoren artean, gaiari buruzko Kymlickaren planteamenduak adostasun, 

desadostasun edota ñabardurak probatzeko harri ona ematen du (2007): 
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Kymlickarentzat, estatua eratu aurretik euren burua gobernatzen zuten gutxiengo 

nazionalen eta immigrante taldeen arteko bereizketa egin behar da. Hala, haren ustez, 

immigranteei harrera herriaren parte izateko nahia suposatzen zaielarik, ez litzaieke lege 

estatus berezirik aitortu behar; estatua ezarri aurretik euren burua gobernatzen zuten 

herriei, aldiz, bai. Hau esanda, ikuspegi liberal batetik egiten duen gutxiengoen 

eskubideen aldeko arrazoiketan, Kymlickak bereizketa erabakigarri bat egiten du. Alde 

batetik, “kanpo babesa” aipatzen du eta, bestetik,  “barne murrizketak”. Azken hauek, 

taldeak bere kideei zuzentzen dizkien arauak lirateke. “Kanpo babesa”, berriz, taldeak 

gizarteari begira eskatzen duen diferentziarako eskubidea. Kymilickaren ustez, 

liberalek, oro har, kanpo babesaren alde egon behar lukete, baina gaitzetsi egin behar 

lituzkete autoritate tradizionalen agintea eta praktikak zalantzan jartzeari bidea itxiko 

liokeen zeinahi beto. 

Kymlickarengatik balitz, beraz, estatuak genero bereizkeria ezartzen duten 

Kanadako jatorrizko herrien ezkontza eta ahaidetasun arauetan esku hartu behar luke. 

Gaia delikatua izanagatik ere edo, hain zuzen, delikatua delako, edozein esku hartze 

baino  lehenengoko lana biktimatzat jotzen denarekin iritzi trukaketa bat burutzea behar 

lukeela pentsatzen dugu. Arestian ekarritako Kanadako emakumeen kasuari dagokionez, 

Benhabiben liburuan esaten denez (2006:103), Kanadako Emakume Natiboen Elkartea 

oreka baten bila ari da.  Hartara, Tribuen Kontseiluen aurrean emakumezkoen 

berdintasun politiko eta zibilaren  exijentziari, jatorrizko herritar gisa dagokien estatusa 

mantentzeko ahalegina batzen zaio.   

Multikulturalismoak, bizikidetzarako orduan, kultura komunitateen 

ezberdintasuna onartzearen alde egiten duen gisa berean,  interkulturalismoa, onarpena 

soilik ez, are kultura komunitateen arteko elkartrukea sustatzearen aldeko ikuspegia da. 

Hibridazioa eta mestizaia bezalako terminoak, hain zuzen, interkulturalismoaren 

adierazpen gisa ulertzen dira zenbait autoreren lanetan. Arrasto honetan, Xabier 

Etxeberriak (2004:41) mestizaia “ahula” eta “gogorra” bereizten ditu, non, lehenengo 

aldaerak bi kultura komunitatek elkarrengan eragindako kultura aldaketa suposatzen 

baituen eta aldaera “gogorrak”, ostera, bi kultura komunitateren fusioaren ondorioz, 

komunitate bakar bat sortzeari egiten dion erreferentzia
99

. Etxeberriak  berak (2004:54) 
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Honen harira, Bittor Kapanaga autodidaktaren tesia aipa liteke, euskara hiru hizkuntzen mestizaiaren 

emaitza dela dioena; akademikoen artean onespenik izan ez arren, bitxia bezain iradokigarria, gure ustez, 
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“mestizaia” terminoaren erabilera positiboki baloratzen du, nahasketaren tabuarekiko 

fobia gainditzen laguntzen duela irizten diolako eta horregatik eragin askatzailea duen 

hitza delako. Nolanahi den, jabetu ere egiten da mestizaiaren baitan eta mestizaiaren 

izenean dominazio harremanak espresa litezkeela. Mexikoko kasua aipatzen du 

(2004:129): 

Zenbait estatuk, bereziki mexikarrak, “hiru kulturen” ekarpena 

fusionatuko lukeen nazio mestizoa aldarrikatu du. Saio hauekiko 

kritiko diren indigenek azpimarratzen dute egia dela kolonia aurreko 

iragan indigenaren distiraz jabetzeko ahalegina badagoela, egon, are, 

konkistadoreen irudiaren aurka, baina orainean ez dela indigenaren 

berdintasunezko integraziorik ematen, baztertua geratzen dela. Hala, 

lehenengoak marginazioa estaltzeko ideologiaren funtzioa izanez 

amaitzen du.
100

 

Mestizaia terminoak, berez, Latinoamerikako ingurumarian du jatorria. Gaur 

egungo Latinoamerikako aniztasuna eta identitatea esplikatzeko erabiltzen da. Europatik 

iritsitako konkistatzaile eta kolonizatzaileen, bertako jatorrizko biztanleen eta Afrikatik 

bahituta esklabotzarako eraman zituzten afrikarren odolen nolabaiteko nahasketa 

adieraziko du. Odolena eta, ondorioz, bizimoldeena, noski. Pertsonaren ezaugarri 

fisikoetan antzeman uste den jatorriaren araberako sailkapenak hiztegi xehe eta 

esanguratsua eman du, hein handi batean norbanakoak gizarteko eskalan bete dezakeen 

posizioa ere isla dezakeena. Hala, egiazko  “mestizoa” europarraren eta indigenaren 

ondorengoa izango da; “mulatoa”, europar zuriaren eta afrikar beltzaren ondorengoa; 

“zanboa”, afrikarraren eta indigenaren askazia; “txoloak”, mestizoaren eta indigenaren 

seme-alabak izango dira; “moriskoak”,  mulatoaren eta europarrarenak eta “kastizoak”, 

berriz, mestizoa eta europarraren segida. Eta “kriollo” Amerikako lurretan jaiotako 

espainolei  esango zaie. Beste maila batean, pertsonei buruz aritzeko ez ezik, Amerikako 

estatuen nortasunei sailkatzeko ere, “mestizaia” izendatzaile garrantzitsua izango da. 

Elman Service antropologoak (Larrain, 2001:52), esaterako,  populazioen 

nolakotasunean oinarriturik, “Amerika indigena” (Bolivia, Peru, Guatemala, Mexiko), 

“Amerika mestizoa” (Paraguay, Brasil, Txile, Kolonbia, Venezuela) eta “Amerika 

europarra” (Uruguay, Argentina) sailkatuko zituen. 

                                                                                                                                                                          
hain zuzen euskara egun hitzetik hortzera erabiltzen diren mestizaia edota hibridazioaren gaiekin lotzen 

duelako. Ikus: KAPANAGA, B. (1978). 

100
 Ikus: XLI. ETXEBERRIA, X. (2004:129) 
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Jorge Larrain txiletarraren (2001) ustez, Latinoamerikako nortasunari buruz 

lauzpabost korronte ideologiko existitzen dira. Mestizaia horietako bat da
101

. Korronte 

honetan kokatzen diren autoreek Latinoamerikan emandako prozesuari halako 

unibertsaltasun izaera bat ematen diote. Hala, Jose Vasconcelos filosofo mexikarrak 

espainiarren eskutik emandako indigenen eta beltzen asimilazioari esker sortuko den 

“arraza kosmiko” bati buruz idatziko du XX. mende hasieran. Uslar Pietri venezolarrak, 

bere aldetik, egungo Latinoamerikako gizartea mestizaiaren emaitza dela argudiatuko 

du, eboluzio historiko saihetsezin batena, ontzat eman behar litzatekeena, bere 

kontraesan eta guzti. 

Mestizaiaren ideiari aurka egingo dioten ikuspuntuak indigenismoaren 

korrontearen barruan agertuko dira. Hala, Vasconcelosek “arraza kosmikoaz” idatzi 

zuen garaitsu berean, Luis Eduardo Valcarcelek mestizaia gaitzetsiko du, hura indiar 

arrazaren eta garbitasunaren endekapen gisa deskribatuz. XXI. mendera bidean, berriz, 

Helio Gallardok “ladino” edo “mestizoak” kritikatuko ditu indigenei ematen dieten 

tratuagatik. Gallardoren iritziz, “ladinoarena” jarrera bat da, beste ezer baino gehiago, 

dominazio sistema bat barneratzeko eskatzen duen pentsatzeko modu bat,  

unibertsaltasunaren izenean, ondare europarra goraipatuko duena, beltzena eta 

indigenena egiazki onartu gabe. Jose Maria Arguedas indigenista eta etnologo 

garaikidearen hitz hauetan ikus daitekeenez, espainiar ondarea harrotasunez haizatzen 

duen korronte hispanista salatzeko ere erabiltzen da mestizaiaren ideia (Larrain, 

2001:61): 

“Hispanismoa” kultura hispanikoaren gailentasuna baieztatzeak 

ezaugarritzen du, egungo Perun nagusi izateak eta izate indigenari 

bere forma mestizoetan baino nola ez dion ematen balioa.  Inken 

inperioaren handitasuna haizatzen du baina ez du aintzat hartzen, 

kontzienteki edo era alderdikoian, edota informazio faltagatik, 

populazio natiboak delako inperio horrekin izan zituen harremanak … 

politika militantean, “hispanistak” eskuin muturreko kontserbadoreak 

izaten dira, eta horregatik, inplizituki bda ere, indioen morrontza 

egoera konsakratzen dute
102

.  
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Txiletarrak aipatzen dituen korronteak hispanismoa, mestizaia, indigenismoa, erlijiosoa eta 

desintegrazioarena dira (Larrain, 2001:49-74). 

102
 Ikus: XLII.-LARRAIN, J. (2001:61). 
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Mestizaia, beraz, zenbaitentzat, unibertsaltasun mota bat da; aitzitik, beste 

zenbaitentzat, eboluzio historiko komun bat aldarrikatzen duen ideologia txar baino ez 

da, azken batean, populazio guztia jatorrizko nahasketa beraren emaitza dela eta, hortaz, 

arrazarik ez dagoela ulertaraziz, gizartean puri-purian den arrazismoa ukatu eta 

ezkutatzeko erabiltzen dena. 

Hein batean, antzerako zerbait esan liteke hibridazioari buruz ere. Hibridazioa 

Ikerketa kulturalen (Cultural Studies) eremuan dezenteko arrakasta erdietsi duen 

terminoa da. Baina eremu honetan ere, bada hibridazioari  gatazka  dimentsioa ematen 

dionik, eta bada, oso bestela, hibridazioa gatazkarik gabeko eraldaketa sortzaile gisa 

ulertzen duenik. Lehenengoen artean, ziur asko, Homi Bhabha hindua dugu aitzindari 

errespetatuenetako bat; bigarrengoen artean, berriz, Nestor García Canclini argentinarra 

izango da, espainieraz dakitenen artean behintzat, ezagunenetakoa. 

Hibridazioa Latinoamerikako modernitatearekin lotzen du García Canclinik 

bere Culturas hibridas (2008) liburuan. Harentzat, Latinoamerikako mundu 

tradizionaleko urak modernitateko urekin batzeak dakar hibridazioa. Beste nolabait 

esanda, Garcia Canclinirentzat, hibridazioa da prozesu bat edo praktika multzo bat,  

zeinetan kultua eta herrikoia, hegemonikoa eta subalternoa, artisautza eta produkzio 

teknologiko masiboa, folklorea eta masa hedabide globalizatuak edota indigena, 

koloniala eta eragin transnazionala bata besteari kontrajarri ez, baizik nahastu eta 

fusionatzen diren. Garcia Canclinik, konta ezin ahala bidegurutzez jositako mugalde edo 

metropoli kaotiko eta sortzaile gisa interpretatuko du hibridazioa, zeinetan “los 

migrantes (…) instalan (…) sus puestos barrocos de dulces regionales y radios de 

contrabando, hierbas curativas y videocasettes” (2008:37). 

Inguruari modernitatearen leiarretik begiratzen dion hainbatek bezala, Garcia 

Canclinik nahiago du bere gogoeta unibertsaltasunaren eta estatu nazionalaren markoan 

kokatu eta, hala, hausnartzen du “nortasun itxi eta sorgor” izendatzen dituen horien 

aurka, zeinak baitira, Garcia Canclinik salatzen duenez, “gizarte nazionalen” eta 

globalizazioaren kontrakoak.  Are, identitateak ikergaitzat har litezkeen ere 

zalantzazkoa zaio (2008:17). Honela bada, García Cancliniren lanean,  garai 

modernoetako nahasketa eta fusio mota berriez hitz egiteko balioko digun terminoa 

izango da hibridazioa (2008:22): 
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Bibliografia antropologiko eta etnohistorikoaren puska on batek 

termino hauek –mestizaia, sinkretismoa, kriolizazioa- hibridazio gutxi 

asko klasikoen era partikularrak espezifikatzeko jarraitzen ditu 

erabiltzen. Baina, nola izendatu hiri handien mugetan (eta ez bakarrik 

hor) ematen diren aldirietako kultura mediatikoen fusioa, belaunaldi 

ezberdinetako kontsumo estiloen artekoa, tokiko musika eta 

transnazionalen artekoa? Hibridazio hitzak dirudi etorkorrena 

elementu etniko edota erlijiosoekin ematen diren nahasketak ez ezik, 

teknologia aurreratuekin eta prozesu moderno edota posmodernoekin 

ematen direnak izendatzeko.
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Bhabharentzat hibridazioa dominaziozko diskurtso eta praktiken uste gabeko 

emaitza da, dominazioaren izaera ezbaian jarri eta ahultzen duena, erresistentzia eginez 

eta dominazio prozesua alderantzikatuz (2011). Bhabhak demokrazia liberalari nahiz 

historizismo marxistari kritikatzen ditu (Sardar eta van Loon, 1999:118).  Euren 

unibertsalizaziorako eta historizismoarako joera dela eta, ez bat ez bestea iruditzen 

zaizkio kultura ugaritasunari  heltzeko gai. Egiazki, kulturak neurgaitzak direla uste du, 

marko unibertsalista baten baitan, kategoriatan sailka ezin daitezkeenak. Hala,  

Bhaharen apustua aniztasun kulturalaz hitz egiteko hirugarren espazio bat bilatzea da, 

hain zuzen, nortasun, esanahi eta errepresentazio berriak negoziatzen direnekoa. 

Bhabhak, hibridazioaren nozioa britainiar testuinguru kolonialeko zein 

poskolonialeko gizarte harremanak deskribatzeko erabiltzen du (2011). Jakina denez, 

dominazioaren logikak menpekoaren partetiko nolabaiteko onarpenaren erantzuna  eta 

legitimazioa eskatzen du. Paradoxikoki, baina, britainiar autoritatea ez da gai ulertzeko, 

ezin du ulertu Mendebaldeko bizierari hain arrotz zaizkion  kolonizatu hauen  partetik 

jasotzen duen onarpenaren isla. Eta, hala, botereak bere posizioa ziurtatzeko 

derrigorrezko duen oinarria, hots, onarpena, desitxuraturik geratzen da. Onarpenaren 

irudi desitxuratu eta autoritatearentzako ulertezin hau da, Bhabharenean, hibridazioaren 

alde bat (2011:141): 

Efektu diskriminatzaileek agintariei begirada haien gain 

mantentzea ahalbidetzen badie ere, euren ezberdintasun ugalkorrak 

ihes egiten dio begi horri, itzuri egiten du zaintza hori. Diskriminatuak 

berehalakoan ezagutu daitezke, baina eurek ere agintaritzaren bat-
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batekotasun ta artikulazio gaitasunaren errekonozimendua behartzen 

dute. Diskriminaturiko subjektuak behatzen dituenenan diskurtso 

kolonistari eragiten dion zalantza errepikatuaren efektu asaldatzaile 

tipikoa da hau; txinatarrekiko ulertezintasuna, indiarren errito 

esaneziak, hotentoteen usadio deskribagaitzak. Kontua ez da 

agintearen ahotsa hitzik gabe geratzea. Gehiago da diskurtso koloniala 

iritsi dela puntu batera non, bere objektuen hibridotasunari aurre egin 

beharrez, boterearen presentzia agertzen baita bere ezagutzaren arauek 

diotenaz bestelako zerbait balitz bezala.
104

 

 

Bhabharen lanean, hibridazioaren adibide on bat  indigena asimilatu, baina, 

halare, “beltzaren” irudia da. Indigena hau dominatzailearen diskurtsoaz jabetu da eta, 

hain zuzen ere orain, bere “beltztasunetik” diskurtso horixe bera darabil dominatzaileari 

so egiteko. Gero, mundu postkolonialean, beste adibide bat kolonia izandako 

lurraldeetatik metropolira aldatu diren emigranteena ere izan liteke. Emigranteok 

metropolian nagusi izan diren nortasun ezaugarri tradizionalak hankaz gora jarriko 

dituzte aldi berean agertu dituztelako ordura arte bateraezinak zirela uste zen bi 

kategoria, hots, Mendebaldea eta Ekialdea. 

 

3.4.-Gizarteak eta hizkuntzak 

Aintzakotzat zein osagai hartzen dugun, hizkuntza komunitatea delako 

terminoak hartuko duen esanahia ere halakoa izango da. Espazioa da, adibidez, 

soziolinguistikaren eremuan aitzindari izan diren William Labov ( 1972), John Gumperz 

eta Adrian Bennett (1981) edota Joshua Fishmanek (1988)
105

 hizkuntza komunitatearen 

mugak definitzeko erabiliko duen osagaia. Hala, bere ikerketa lanetan, hizkuntza 

komunitatea espazio jakin batean bizi diren hiztunen multzoak osatuko du, baldintza 

gisa ezarri gabe multzo horren baitan ematen diren elkarrekintza linguistikoetan 

hizkuntza bat bakarra, bi ala gehiago antzeman daitezkeen. 
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gabe”. Sinboloak eta, ondorioz, integrazio sinbolikoa lantzea, zeregin kultural eta, batez ere, politikoa da, 

noski. Ikus: XLIV.-FISHMAN, J. (1988:56). 
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Hizkuntza komunitatearen mugak marrazteko beste aukera bat hizkuntza bera 

erabiltzea da, espazio fisikoaren ordez.  Kasu honetan, komunitatearen mugak hizkuntza 

batasunak zedarrituko ditu eta, esate baterako, Weberrekin batera ( in Zarraga, 2011:50), 

hizkuntza komunitatea hizkuntza bera darabilen eta talde kontzientzia duen komunitate 

gisa ulertuko dugu. 

Espazio fisikoari begiratu ala hizkuntzari erreparatu, ikuspegi bat ala bestea 

hartu, gizartearen –guk arestian elkarrekintza espazio gisa definitu dugun horren- eta 

hizkuntza komunitatearen arteko lotura ere gisa batean ala bestean deskribatuko da. 

Laboven arrastoari jarraitzen bagatzaizkio, gizarte bat edo ikerketarako unitate sozial 

bat definitzearekin batera, hizkuntza komunitate bat ere mugatuko dugu eta, hala, 

nondik begiratzen den,  hizkuntza komunitate kontsideratu ahal izango ditugu Miamiko 

hiria, Nafarroako Foru Erkidegoa, Kongoko Errepublika edota ludi osoa. 

Baina, espazioaren irizpidean bermatu ordez, komunitatea ezaugarritzeko begiz 

jotakoa hizkuntza bada, orduan, ohartuko gara garaiotan, batetik, gizarte berean 

hizkuntza komunitate bat baino gehiago topatuko ditugula eta, bestetik, era berean, 

hizkuntza komunitateak gizarte bat baino gehiagotan sakabanaturik agertu ahal direla. 

Har ditzagun adibide gisa kitxuaz egiten duen komunitatea eta gaztelaniaz bizi dena. 

Esan liteke hizkuntza komunitate biok Peruko estatuak definituriko espazioa politiko eta 

sozioekonomikoan aurkitzen direla eta, ondorioz, gizarte beraren parte balira bezala 

aurkez ditzakegula. Halaber, baina, gauza jakina da, hala hizkuntza komunitate batek 

zein besteak Peruko estatuaren mugen gainetiko hedapen geografikoa dutela eta beste 

hizkuntza batzuk erabiltzen diren beste gizarte batzuetan ere mintzo direla. 

Hizkuntza komunitatearen bi definizio posible hauek hizkuntzen eta gizarteen 

arteko harremanaz gogoeta egiteko ez ezik, hein batean, harremanean eragiteko tresna 

ere badira, hein batean. Gogoetarako abiapuntuak dira eta, alde horretatik, deskribatu 

edo ulertu nahi den errealitatea aztertzerako orduan ikuspegi bakoitzak zein argudio 

aukera irekitzen nahiz ixten duen pentsatu behar da. Bestalde, ez da ahaztu behar 

definizioekin ikerketarako esparruak edota objektuak ezartzen ditugularik, zeharka, 

nolabaiteko subjektu bati ere bizia ematen diogula. Honela, hizkuntza komunitatearen bi 

definizioetako batean, esan gabe doan subjektua delako gizartea osatzen duen 

populazioa genuke; bestean, berriz, subjektua hizkuntza jakin bat erabiltzen duen 

populazioa izango da. 
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Hizkuntza komunitatea definitzeko hirugarren ikuspuntu edo aukera bat ere 

aipa liteke (Martinez de Luna eta Jausoro, 1994:92,93). Hirugarren bide honek 

herritartasuna eta hizkuntza elkartzen ditu eta, esangura berezia du hizkuntza 

ordezkapena dakarren asimilazio bidean dauden populazioen kasua aztertzeko.  

Definizio honetan taldea mugatzen duen elementua ez da ez espazioa ez hizkuntza bera, 

baizik sentimendua edota borondatea. Egia esan, hertsiki, populazio mota hau hizkuntza 

komunitatea ez, baizik eta atxikimendu komunitatea izendatzen da eta, geuk behintzat, 

euskal testuinguruan “komunitate politikoren” ordaintzat joko genuke. 

Atxikimendu komunitatearen ezaugarri nagusietakoa afektibitatearen eta 

efektibitatearen arteko kinkak eragindako krisia du. Izan ere, batetik, lotura afektiboa 

adierazten du; bestetik, eten efektiboa. Lotura afektiboa, hizkuntza komunitatea 

ulertzeko modu honek bere baitan iragana, oraina eta etorkizuna biltzeko ahalmena 

duelako eta gogoan izandako komunitatea, dena eta izango dena biziz, hizkuntza 

daukatenak eta hizkuntzarik ez daukatenak integratzen dituelako. Etena, aldiz, hizkuntza 

errealitate efektibo bat delako eta, alde horretatik, atxikimendu komunitatearen baitan 

eguneroko errealitate komunikatibo ezberdinak elikatzen dituzten populazioak aurkitzen 

direlako. Nondik begiratzen den, atxikimendu komunitateko populazioak banatuta baina 

batera bizi dira, batera baina banatuta bizi dira. Horretan datza krisia. 

Hizkuntza komunitateen banaketa eta harremana gizarteko alderdi eta bazter 

guztietan modu berean ez dela ematen azpimarratzea,  gizarteetan hizkuntza komunitate 

bat baino gehiago izan ohi direla nabarmentzea bezain muntazkoa da. Alegia, 

argitasunaren amorez apur bat sinplifikatu eta, esan liteke, gizarteetan gune batzuk 

praktikoki elebakarrak direla eta beste batzuk, berriz, hein handi edo txikiagoan, 

pertsona elebidunez populatuak. Elebidunak bizi diren guneetan hizkuntzen arteko 

harremana zuzenekotzat jo liteke eta, esaterako, euskal hiztunak bizi diren tokietan 

gertatzen denez, eguneroko bizitzan bi hizkuntzen erabilera txandakatu eta, are, 

nahastea arraroa ez da izango; gune elebakarretan, ordea, harreman hau albokotasun 

soilekoa izango da. Esan nahi baita, Burgos izenda dezakegun guneak elebitasunarekin 

izan dezakeen lotura bakarra geografikoki Bizkaiaren aldamenean kokatua egotea dela, 

eta ez besterik. 

Esandakoagatik, Jean-Baptiste Coyosek (2010:135), munduko hizkuntzak ez 

direla isolatuak, eleaniztasuna dela araua eta hizkuntza komunitateak etengabe 
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gainjartzen direla idazten duelarik, ñabardura askotxo eskatzen dituen baieztapena 

burutzen du.  Adierazpen hauek okerrak direnik ezin da esan, beti izan delako hizkuntza 

ezberdinen artean zubi lana egin duenik eta, mugaldeetan eta hiri handietan, bereziki, 

hizkuntza ezberdin ugari ezagutzen dituzten gizabanakoak edota taldeak biltzen 

direlako. Hala eta guztiz ere, Mendebalde industrializatuari dagokionez behintzat, gure 

ustez sinplifikazio zuzenagoa eta argigarriagoa da aurkakoa gogoraraztea, hain zuzen, 

gizarteko gune zabalak bere elebakartasunean isolaturik bizi direla, eta beste batzuk, 

berriz, sozialki elebidunak direla, bi hizkuntza komunitatek espazio fisiko bera 

partekatzen dutelako. 

Coyos eta beste batzuek egiten duten gizarte edota mundu eleaniztunaren 

aipamenak hizkuntza guztiei zor zaien errespetuarekiko aldarrikapen gisa balio dezake, 

batez ere, elebakartasuna helburu duten asmoen kontrako nolabaiteko argudio gisa, 

baina herren egiten du errealitatea deskribatzerako unean. Elebitasun sozialari eta 

eleaniztasunari buruz aritzerakoan komenigarriagoa ematen du, gizartea 

eleanitzarenaren aldean, gizartearen baitan aurki litezkeen guneen edota taldeen ideia 

hobestea. 

Hizkuntzez gain, beste maila batean, hizkerak  dira gizarteetako elkarrekintza 

linguistikoek itxuratzen duten paisaiari kolorea ematen diotenak. Hizkerak, adiera 

nagusi gisa, hizkuntza bat hitz egiteko era gisa defini ditzakegu. Honela, idiolektoa 

norbanakoaren aldaera izango dugu, hiztun bakoitzaren hizkera. Bestalde, leiarra kasu 

partikularreraino hainbeste gerturatzen duten behaketak utzi eta taldeko erabilerari so 

eginez gero, hizkerari eragiten dioten aldakortasunaren atzean izaera ezberdineko 

arrazoiak antzemango dira. Eugene Coriseuk  (in Zarraga, 2010: 30 ) hiru aldakortasun 

ardatz edo arrazoi sailkatu zituen: diatopikoa, diafasikoa eta diastratikoa. Aldaera 

diatopikoak eremu geografikoaren araberako arauei obeditzen dieten hizkerak dira -

dialektoak, alegia-, eta dialektologoen ikerkuntza eremuari dagozkie. Diafasikoak, 

berriz, egoera komunikatiboari loturiko erregistroak genituzke, eta pragmatikak 

aztertzen ditu. Ardatz diastratikoan kokatzen diren hizkerei, azkenik, soziolekto esaten 

zaie eta euren izaera gizarte batetik bestera arrunt alda daitekeen aldagai sozialei zor 

diete, hala nola izan daitezkeen generoa, klase soziala, adina, lanbidea edota jatorria. 

Gizarte edo gune elebakarretan hizkera mota guztiak hizkuntza bakarraren 

aldaera izan ohi dira, ezin bestela, noski; elebitasuna edo eleaniztasuna ematen denean, 
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ordea, egoera konplexuago eta nahasgarriagoa da, ohikoa baita, izan, eguneroko 

erabileran hizkerak ez ezik, hizkuntza bat baino gehiago agertzea, beste kasu askotan, 

hizkera batek lukeen funtzioa betez. Honela, maila diafasikoan, gune elebidunetan, gerta 

liteke egoera komunikatiboa zein den, hizkerez gain, hizkuntza bat ala bestea erabili eta 

txandakatzea, edota, are, “euskañolarekin”  ematen den bezala, bi hizkuntza nahastea 

ere. Bestetik, azterketa diastratikoari helduz gero, kontuan hartu behar da hizkuntz 

ukipena ematen den guneetan hizkuntza bat –eskuarki gutxiengoan dagoena- 

soziolektotzat ere har litekeela ezen, kategorizazio sozialerako arau gisa klase soziala, 

adina, generoa edota bizibidea aukera litezkeen bezalaxe azpimarra bailiteke 

hizkuntzaren irizpidea bera ere. Gogora dezagun, Labovenari hurbiltzen zaion ikuspuntu 

espazialari jarraiki, esaterako, Weberren hizkuntza komunitatea soziolekto edo hizkera 

bat ordezkatzen duen kategoria edo multzo izatera subordinatuko dela. 

Coyosi irakurririko definizioan oinarriturik eta hura geure neurrira pixkaren bat 

ekarriz (2010:136), hizkuntza ukipena defini dezakegu espazio berean hitz egiten diren 

nahiz jarraian diren espazioetan hitz egiten diren hizkuntzen arteko erlazio gisa.  

Hizkuntza ukipena gertaera dinamikoa da eta maila bat baino gehiagotan neur litezkeen 

ondorioak izan ohi ditu.  William F. Mackey soziolinguista kanadarrak hizkuntza 

ukipenaren eraginpeko hiru alderdi bereizi zituen (in Coyos, 2010): hizkuntzari berari 

dagokiona bata, norbanakoari begiratzen diona bestea, eta taldeen mailan beha litezkeen 

gertaerek osaturikoa, hirugarrena. Labur bidez, esan liteke alderdi hauekin lot litezkeen 

gako nagusiak, hurrenez hurren, interferentzia, elebitasuna eta diglosia direla. 

Generikoki interferentzia izendatu ohi den gertaerak hainbat aurpegi ager 

ditzake. Hizkuntza bat baino gehiago ezagutu eta erabiltzen dituzten taldeetan bi 

hizkuntzek elkarrengan eragin ohi dute. Zenbait kasutan, testuingurua zein den, 

elkarrizketarako hizkuntza bat ala bestea erabiltzean datza interferentzia. Beste kasu 

batzuetan, interferentziak elkarrizketaren beraren muina hartu eta ohartuko gara berbaldi 

berean hiztunak hizkuntza bat baino gehiago nola txandakatuko dituen, esaldi bat 

hizkuntza batez hasi eta beste batez amaitzera ailegatzeraino. Gero, hizkuntzen corpusa 

ukitzen duten interferentziak ere baditugu. Beste hizkuntza batek ezarritako ereduari 

jarraiki, ahoskera, gramatika nahiz lexikoa eraldatuko duten indarrak izango ditugu 

halakoetan. Interferentziaren norabidea, usuenik, hizkuntzen arteko botere harremanak 

ematen du. 
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Elebitasuna hizkuntza ukipenak norbanakoan hartu ohi duen formarik 

sinpleenari esaten zaio, hau da, pertsona batek bi hizkuntza jakin eta erabiltzeko joerari. 

Oinarrizko definizio honen baitan, elebitasunaren izaerak zehaztapen ugari eskatu ohi 

ditu eta  irizpide ezberdinei jarraiki, hiztunak elebitasun mota ezberdinetan sailkatu ohi 

dira. 

Aukera bat hizkuntzen ikaste ordenaren arabera sailkatzea izaten da. Irizpide 

honi jarraituz gero, haurtzaroan euskara eta, aldiz, erdara geroago ikasi duten 

elebidunak eta, alderantziz, haurtzaroan erdara eta euskara, berriz, ondoren ikasi duten 

lagunak multzo ezberdinetan sailkatuko genituzke. Bestalde, ildo honetan, elebidun 

goiztiarren eta elebidun berantiarren arteko bereizketa ere egiten da, bigarren hezkuntza 

zein adinetan eskuratu den nabarmentze aldera, ez baita berdina izango garapen 

neuropsikologiko, kognitibo eta soziokulturalari dagokionez, bigarren hizkuntza 

haurtzaroan, nerabezaroan ala helduaroan eskuratu. 

Elebitasun motak sailkatzeko beste irizpide bat gaitasuna genuke, hizkuntza bat 

nahiz bestea erabiltzeko trebetasunari begiratuz, elebitasun desorekatuaren eta 

elebitasun orekatuaren arteko bereizketa ezartzen diguna. Hirugarren irizpide bat, 

bestalde, “emaitzarena” dugu, hots, elebitasun kentzaile edo gehitzaile baten aurrean 

gauden. Izan ere, batzuetan, arrazoi sozialak direla medio, bigarren hezkuntza batez 

jabetzea lehen hizkuntzaren galerarekin etortzen da. Azkenik, aipagarria eta zeharo 

interesgarria da  José María Sánchez Carriónek, “Txepetxek”, eskainitakoa ere, 

aurrerago landuko duguna. 

Diglosia hizkuntza ukipenak giza taldeetan nola eragiten duen aztertzerako 

orduan ageri ohi den terminoa dugu. Diglosia, funtsean, hizkuntzaren erabilera sozialari 

buruzko gogoeta bat da, printzipio gisa ezartzen duena gizarteetan hizkera bakoitzak 

funtzio bat bete ohi duela, eta funtzio banaketa honetan nolabaiteko hierarkia edota, are, 

dominazio egoera islatu ohi dela. Hizkuntza bakarra den gizarteetan, hizkuntza beraren 

barietate ezberdinak erabiliko dira goi nahiz behe funtzioak betetzeko. Hizkera bat ala 

bestea aditu, beraz, hiztuna gizarte maila batean kokatzeko moduan izango gara, ahaztu 

gabe, aldaera diastratiko hauek ardatz diafasiko eta diatopikoak gurutzatzen dituztela. 

Fishmanek dioenez, (1988: 110 eta ond.), gizarte klase apalenetan aurkitzen 

den hizkera aldakortasuna handiagoa da klase ertain edota altuetan ematen dena baino. 
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Izan ere,  klase apalenetan lurraldekako edota lanbideen araberako sakabanaketa klase 

faboratuena baino handiagoa da. Azken hauek,  berriz, maizago bidaiatzen dute, 

gehiagotan batzen dira langintza komunetan eta  hizkuntza uniformetasunean eragiten 

duten eremuen gaineko kontrolaren jabe dira, hala nola eskolena, hedabideena edota 

gobernuarena berarena. 

Elebidunez eta elebakarrez populaturiko gune mistoetan ematen den funtzio 

banaketan, hizkuntza baten barietateek ez ezik, bi hizkuntzek ere hartu ohi dute parte.  

Halakoetan, hizkuntza bat dominatzaile agertu ohi da, populazioaren parte batek 

hizkuntza horren hizkerak goi nahiz behe funtzioetarako erabiltzen dituelako, eta bestea 

berriz -menpekoa-, goi funtzioetarako erabilerarik gabe, gehienez ere pertsona 

elebidunen etxeko edo lagunarteko hizkuntza/hizkera gisa. 

Diglosia egoerak iraunkortzat jo litezke, mendeetako iraupena izan 

dezaketelako, baina, era berean, beldur nahiko orokortua da (bereziki kataluniar 

soziolinguisten artean) egonkortasun hau nahiko hauskorra ere badela, eta diglosia 

egoerek hizkuntza ordezkapenerako urratsak ez dituztela urruti izaten (Zalbide, 2011). 

Hala, gerta liteke, behe barietate izandako hizkera edota hizkuntzak, denbora igarota, 

goi barietate bilakatzea, erromantzeekin gertatu zen gisan; halaber, eman daiteke ere, 

Irlandan ingelesarekin gertatu bezala, hasiera batean goi barietate gisa erabilitako 

hizkuntza bat, gainontzeko beste funtzio guztiak ere betetzen hastea, lehenagotik 

erabiltzen zen hizkuntzaren erabilera itoz. Hizkuntza ordezkapena esan ohi zaio 

hizkuntza batek beste baten lekua hartzeari eta, bistan denez, ordezkaturiko 

hizkuntzaren heriotza suposa dezake. 

Bi hizkuntzen arteko hierarkia, maiz, bi herriren arteko dominazio eta 

subordinazioaren arteko harremanaren isla garbia izaten da. Herri gutxituek hizkuntza 

gutxituak izaten dituzte. Garrantzitsua da puntu honi ezikusiarena ez egitea. Bi 

hizkuntzaren tarteko dituen diglosiak zenbait kasutan berezko duen tentsio honen 

ingurumarian erabiltzen dira hala hizkuntza gatazkaren ideia nola hizkuntza politikarena 

zein hizkuntza normalkuntzarena. Hizkuntza gatazka terminoarekin ukipenean diren 

hizkuntzen artean batak bestearen funtzioak bereganatzeko edo dituenei eusteko lehia 

sozialari egiten zaio erreferentzia eta, alde horretatik, esan liteke hizkuntza gatazkaren 

bilakaerak diglosia egoeraren desagerpena edo, behintzat, eraldaketa dakarrela;  

hizkuntza politika eta plangintzak berriz, erakunde publikoek gizarteko hiztunengan 
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hizkuntza joera jakinak bultzatu edo kudeatzeko kontzienteki prestaturiko gogoeta eta 

neurrien ezarketak osatu ohi dituzte. 

 

Ez dago hizkuntza politikarik gabeko estaturik, hizkuntzen gaiarekiko interesik 

gabeko botere publikorik ez dagoelako. Beste kontu bat da, estatuen hizkuntza politika 

esplizitua den eta hizkuntza plangintzetan gorpuzten den ala, inplizituki, esan gabe joan 

ohi den, Erresuma Batuan edota Estatu Batuetan gertatzen den bezala, non ingelesaren 

legez ezarria egon ez arren, praktikan ingelesa den ofiziala gainontzeko beste hizkuntza 

denen gainetik. Publikoari begira babesten den hizkuntza politika eta, gero, 

egunerokoan bultzatzen dena oso bestelako izatea ere gerta liteke. Hizkuntza politikak 

estatuarentzat duen harremanaz, honela diote Imanol Larrea eta Paul Bilbaok 

(2010:376): 

Estatuek komunikazioaren bitartez, besteak beste, exekutatzen dute 

boterea eta komunikazioaren oinarria hizkuntza denez, estatuentzat 

oso garrantzitsua da hizkuntza eta horri dagokion politika, hain zuzen 

ere, hizkuntza-politika. 

 

Charles A. Fergusonek, 1952an, diglosia terminoa proposatu zuenetik, hainbat 

izan dira diglosiaren izenean eta hizkuntza ordezkapenari buruz teorizatu duten 

soziolinguistak (Zalbide, 2011). Dena den, horien guztien artean, badira euskaldunoi 

bereziki gertuko zaizkigunak bi. Bata da Joshua Fishman eta bestea, berriz, José María 

Sánchez Carrión, “Txepetx”. Biak ere ordezkatze bidean diren hizkuntzak biziberritzeko 

moduari buruz  gogoeta egin duten egileak ditugu eta hizkuntza plangintzetan aholkulari 

ibiliak dira. Fishman Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren inspiratzaile 

nagusietako bat dugu;  bestalde, ez dirudi oker handiegia esatea Txepetxen 

planteamenduek  hizkuntzaren aldeko gizarte mugimenduek bultzaturiko plangintzetan 

erakunde publikoetan baino harrera beroagoa izan dutela. 

Fishmanen ekarpen handiaren baitan bi proposamen nabarmendu ohi dira: 

diglosia eta elebitasun nozioen arteko harremanen sailkapena, batetik, eta hizkuntzak 

biziberritzeko eredua, bestetik. Diglosia eta elebitasunaren arteko harreman posibleen 

sailkapenak gizarteen tipologia bat ezartzen du, tipo hauetara bete-betean doitzen diren 
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gizarteak gutxi izanik ere, erreferentzia puntu gisa balio dutenak. Lau “hizkuntza 

komunitate” tipo mamitzen ditu. Hurrenez hurren, ondorengo hauek (1988:120 eta 

ond.): 

1)Diglosiak eta elebitasunak ezaugarrituriko hizkuntza komunitateak. Kasu 

honi gehien hurbiltzen zaion adibidea, Fishmanen ustez, Paraguai litzateke, non 

populazioaren %50 inguru elebiduna izaki, gaztelania goi funtzioetarako eta guarania 

behe funtzioetarakoa erabiltzen diren. 

2)Elebitasunik gabeko diglosiak ezaugarriturikoak. Kasu honen adibide 

azpigaratu eta immobilizatutzat jotzen dituen Afrika eta Asiako gizarteak jartzen ditu. 

Gizarte hauetan espektru sozialeko muturretako esparruetan diren giza talde elebakarrak 

aurkitzen ei dira, nekazaritza eremuko biztanleria, batetik, eta kolonizazio hizkuntza 

darabilen goi klasea, bestetik. 

3)Diglosiarik gabeko elebitasuna ageri dutenak. Fishmanen ikuspuntutik 

“tradiziozko” esan ohi zaien horien urbanizatze eta industrialtze bat-bateko eta 

masiboak dakarren eskenatokiak ditugu gizarte hauek. Besteak beste, Estatu Batuetako 

immigranteen kasua azaltzeko balio dio, funtzio guztietarako erabiltzen zuten jaioterriko 

hizkuntzari funtzio guztietarako erabiliko duten harrera herriko hizkuntza gehitu 

diotenak. Fishmanen ustez, egoera hau ez da egonkorra eta, arruntena, hizkuntza berriak 

zaharra ordezkatzea izaten da. Euskal Herriko gaur egungo hizkuntza egoera ere tipo 

honetan sailkatzekoa litzateke, ez balitz Estatu Batuetan immigranteak biziko duen 

prozesua, Euskal Herrian, bertakoak pasatzen duelako. Modernizazioaren ondorioz, 

jendea baserritik kalera, nekazari bizimodutik industriara aldatzen da eta biztanle 

mugimendu honekin harreman sare tradizionalak desagertzen dira. Haien ordez, 

harreman sare berriak hiri giroan osatzen direnena erdara dute transmisio hizkuntza (ez 

dago euskararen beharrik, aurreko sareetan eginkizun bera euskarak betetzen zuelarik). 

4) Ez diglosiarik, ez elebitasunik ez duten komunitateak. Gizarte hauei buruz, 

zera dio Fishmanek: “imajinatzen errazagoak dira aurkitzen baino”. Izan ere, hizkuntza 

komunitate oso txiki, isolatu eta dibertsifikatuekin baino lotzerik ez dagoen tipoa 

delakoan dago. 

Hizkuntzak biziberritzeko Fishmanen RLS (Reversing Language Shift)  edo 
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eredua hizkuntza ordezkapenari aurre egiteko teorizazio lana dugu. Fishmanen iritziko 

hizkuntza ordezkapen prozesuetan puntu kritikoa belaunaldien arteko transmisioa 

denez, teorizazio honen emaitza ezagunenetako bat hizkuntza etenaren larritasuna 

baloratzen duen eskala dugu (Fishman, [1993] 2006c:115), biziberritze ahaleginetan 

indarrak neurtzen laguntzera datorrena. 

 

 

3.taula: Belaunez belauneko ezlokatze maila 

8. maila: X hizkuntzaren hiztunak sozialki isolaturik dauden agureak dira eta X 

hizkuntza euren ezpain eta oroimenetik bildu eta demografikoki sakabanaturik dauden 

helduei erakutsi behar zaie. 

7. maila: X hizkuntzaren hiztunak sozialki integraturik daude eta etnolinguistikoki 

aktibo dira, baina haurrik izateko zaharregi.  

6. maila: X hizkuntzaren belaunaldi arteko ahozko erregistro informalaren transmisioa,  

kontzentrazio demografiko eta indartze instituzionalarekin.  

5. maila: X hizkuntzaren idatzizko erregistroa lantzen da etxean, eskolan eta 

komunitate hurbilean, baina ez dago komunitateaz kanpoko indartzerik edota babesik. 

4. maila: X hizkuntzak lehen mailako hezkuntzarako sarrera du eta neurri handia ala 

txikiagoan derrigorrezko egiten duten hezkuntza legeek babestua da. 

3. maila: X hizkuntzaren erabilera behe esferako lan eremuan (X hiztunen komunitate 

hurbiletik kanpo), X hiztunen eta Y hiztunen arteko harremana dakarrela 

2. maila: X hizkuntzak lekua du gobernuko zerbitzu  oinarrizkoenetan eta mass medien 

oinarrizko adierazpenetan, baina ez ez bataren ez bestearen goi mailakoenetan. 

1.- maila: X hizkuntza goi mailako hezkuntza, ogibide arlo, gobernu eta hedabideen 

eremuetan erabiltzen da (baina independentzia politikoak berarekin ematen duen berme 

gehigarririk gabe).  

Iturria: Fishman (1993). 
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Zortzi maila ditu eskala honek. Zortzigarrena, larritasunik handieneko maila, 

hizkuntza komunitaterik jada ez dagoeneko unea da, eta geratzen diren hiztun zahar 

bakanen eta adituen laguntzaz hizkuntza berreraiki eta helduei erakustea beste biderik 

ez da geratzen. Beste ertzean, lehenengo mailak hizkuntza goi-mailako hezkuntzan, 

mass medietan eta gobernu lanetan erabiltzen deneko egoera adieraziko luke. Halere, 

maila guztien artean, Fishmanek seigarrenari ematen dio garrantzia; hain zuzen, ama 

hizkuntzaren transmisioa bermatzen duen egoerari. Etxean, familian eta auzunean 

oinarrituriko komunitate txiki edo hurbilekoaren  mamitzea du oinarri, berak 

Gemeinschaft izendatzen duena, gizarte erakundetu eta arrazionalizatuak ordezkaturiko 

Gesellschaft delakoarekiko kontrastean (in Martinez de Luna eta Jausoro, 1994:85-87). 

Txepetxi dagokionez, hiru dira bereizten dituen diglosia motak (1987:346,347): 

Erdi-diglosia, hizkuntza beraren hizkeren artean ematen den funtzio banaketaz aritzeko; 

diglosia partziala, hizkuntza batek estatu muga baten alde  batean funtzio denak 

betetzen dituenean, eta mugaren bestaldean, berriz, ez; eta, hirugarrenik, diglosia 

glotofagikoa edo lurraldekoa, bi hizkuntzetako batek funtzio denak betetzen dituenean 

eta besteak, aldiz, batzuk baino ez. Nolanahi den ere, tipifikazioa bera baino, Txepetxen 

lan teorikoa miresgarri egiten duen puntuetako bat hizkuntzen ikaskuntza prozesua 

elebitasun motak diglosia egoera ezberdinen baitan esplikatzeko ahalmena da. 

Txepetxek, alde batetik, Fishmanek bere eskalarekin egin bezalatsu, diglosia 

egoeren diagnostikoa zehazte aldera, hizkuntza baten funtzioak hierarkikoki antola 

litezkeen zazpi esparru edo funtziotan banatzen ditu (Sanchez Carrión,, 1987: 93). 

Oinarrizko bost esparruak, hurrenez hurren, pertsona, familia, lana, herria eta nazioa 

genituzke; gainerako beste biak, berriz, kultura hizkuntzen esparrua eta nazioartekoa. 

Nazioarteko hizkuntzak, nazioartean komunikatzeko ere erabiltzen direnak ditugu: gaur 

egun ingelesa, nagusiki. Kultura hizkuntzak, berriz, beren lurraldetik kanpo ere 

erabiltzen diren hizkuntzak, adibidez, frantsesa, espainola, errusiera edota txinera. Eta 

gero, prestigioari dagokionez, nazio mailako funtzioa ere betetzen dutenak letozke. 

Hain zuzen, nazio maila markatzen duen puntu honetatik behera hasi ohi da 

diglosiaren ideia zentzu betea hartzen, alegia, nazioarena bezalako goi-mailako 

funtzioak hizkuntza batek betetzen dituenean eta familia edota maila pertsonalekoak 
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beste batentzako uzten direnean. Adibidez, esan liteke, betiere eredu honen arabera, 

katalanaren erabilera, herri mailarainoko esparru guztietan ematen dela, harik eta nazio 

mailako funtzioetara iritsi arte, non espainierak kenduko edo borrokatuko baitio tokia. 

Beste hizkuntza batzuen kasuan, erabilera are murritzagoa izango da, esaterako, maila 

pertsonalera eta familiartekora murrizten dena. Hau esanik, garrantzitsua da gaineratzea 

bazterturiko hizkuntzen kasuan, lurralde bereko eskualdeetan, funtzio banaketa hau 

modu ezberdinean ematen dela, hizkuntza galeraren arabera. Hala, euskarak Arantza 

herrian maila lokala betetzen duela ikusiko dugu, adibidez, eta Donapaleun, berriz, 

familiarena kasu pertsonal batzuetan, pertsonala hutsa bestetan eta batere ez beste 

batzuetan (Etxegoien, 2001:98). 

Txepetxen beste ekarpen ederretako bat hizkuntzen ikasketa prozesuari 

buruzko gogoeta elebitasun soziala ematen deneko errealitateetan txertatzean datza.  

Txepetxek hizkuntzaren gaineko bi ezagutza nahiz erabilera oinarrizko bereizten ditu: 

batetik, umetatik jasotakoa, berezkoa, A izendatuko duguna eta, bestetik, hezkuntza 

formalaren bidez erdietsitakoa, kulturala, B izendatuko duguna. Eskema honen arabera, 

hiztun jakin bat 0, A, B, AB eta BA tipoetan sailka liteke. Hala, 0 tipoan, hizkuntza hori 

ezagutzen ez duen jendea sartuko litzateke; A tipoan, hizkuntzaren berezko ezagutza, 

etxekoa, duena; B tipoan, hizkuntzaren ezagutza kultural, formala duena; AB tipoan 

hizkuntza etxean jaso eta ikaskuntza formalarekin osatu dutenak sailkatuko genituzke; 

eta, azkenik, BA tipoan, hizkuntza, hasiera batean hezkuntza formalaren bidez jaso eta, 

gero, berezko erabilera ematera ere igaro direnak. Bi erregistroak menperatzen 

baitituzte, AB eta BA tipokoei deritze Txepetxek “hiztun oso”. 

Irekitako ildotik, elebitasun soziala ematen den giroetan, hizkuntza biren 

gaineko ezagutza maila nahasten denez, hiztunen artean aipaturiko tipo hauen 

konbinazioak aurkitzeko aukera izango da. Hala, A/0 konbinazioak adieraziko luke 

lurraldeko hizkuntzan berezko ezagutza informala duen elebakarraren aurrean gaudela 

eta 0/A-k, berriz, kanpotik etorritako hizkuntzan berezko ezagutza duen elebakarraz ari 

garela. AB/0-k bertako hizkuntzaren etxeko erregistroaren nahiz formalaren jabe dela, 

baina kanpokorik ez duela ezagutzen; eta A/B-k, lehenengo hizkuntzaren berezko 

ezagutza duela, eta bigarren hizkuntzarena, berriz, formala. Guztira hamasei dira 
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konbinazio posibleak
106

. 

Txepetxek, konbinazio hauetan oinarrituriko elebitasun sozialeko 

testuinguruetako hiztunen tipologia bat onduko du eta, arestian aipatu bezala, bost tipo 

izendatuko ditu: elebakarrak, berezko erdi-elebidunak, bortxazko erdi-elebidunak, 

elebidunak, eta bizielebidunak. Sailkapen honen arabera, elebakarren artean bi 

konbinazio aurkituko genituzke, elebakar landu gabekoak, A/0 delakoak eta, elebakar 

osoak, AB/0 moduan adieraz daitezkeenak; berezko erdi-elebidunak bi hizkuntzen 

berezko ezagutza dutenak lirateke, baina formala falta dutenak, alegia, A/A; bortxazko 

erdi-elebidunak, hizkuntza bat etxetik eta bestea, nolabait esateko, gizarte 

erakundeetatik jaso dutenak genituzke (A/B); elebidunen artean, berriz, hiru konbinazio 

aurkituko genituzke, A/AB, AB/A eta AB/B; eta bizielebidunak, azkenik, bi 

hizkuntzetan gaitasun osoa lortu duten hiztunak lirateke, AB/AB soslaikoak. 

Adierazi bezala, Txepetxen gogoeta eta ereduen alderik apartekoenetako bat 

agerrarazten duen norbanakoaren eta gizartearen arteko lotura da.  Izan ere, argia 

ematen digu norbanakoari dagozkion elebitasun tipo hauek diglosia, ordezkapen 

prozesua edota hizkuntzaren biziberritzeena bezalako dinamiken baitan esplikatzeko. 

Txepetxen ustez, hizkuntzaren normalizazioaren muina AB eta BA taldeetako hiztunek 

osaturiko lukete (Sanchez Carrión, 1987:203) eta, estatu independenterik eratu ezean, 

euskara bezalako hizkuntza batek, iraungo badu, gutxien gutxienez, lehenengo bost 

funtzio horien erabilera esklusiboa izan beharko du bere lurraldean, seigarrena, nolabait 

esateko, berdintasun printzipioaren neurrira partekatua izanik (Sanchez Carrión, 1987: 

351,352). 

Fishmanen gogoetak eta Txepetxenak alderatzerako unean aurki litezkeen 

antzekotasunak ez dira gutxi; baina, funtsezkoak diruditen puntuetan ageri dituzten 

ezberdintasunak ere ez dira txikiak. 

Bi pentsalariak urruntzen dituen alderdi bat hizkuntza normalizazio prozesuari 

heltzerako orduan batak nola besteak ageri duen espirituan antzeman liteke. Ez batak ez 

besteak egiten dio uko posibilismoari. Baina, biak ere hizkuntza gutxituen 
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 A/0; A/A; A/B; A/AB; B/0; B/A;B/B; B/AB; AB/0; AB/A; AB/B; AB/AB;0/A;0/B;0/AB; eta, ez A ez 

B hizkuntzak ezagutzen ez dituen hiztunari legokiokeen 0/0. 
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indarberritzearen aldezle sutsuak izanik ere, bien posibilismoaren neurria ezberdina da, 

euskararen kasuan, behintzat. Fishmanek,  euskaldunek erdaldunak hankaperatu eta 

baztertuko dituzten beldurra azaltzeaz gain, nolabaiteko egonkortasuna bermatuko 

lukeen diglosian kausituko du hizkuntzaren  biziraupenerako giltza; Txepetxetzat, aldiz, 

Fishmanek gogoan duen diglosia motak, non euskararen lurraldean,  erdarak, euskarak 

ez bezala,  zazpi funtzioak bermatuak leuzkakeen,  ez dakar egonkortasunik, baizik eta, 

alderantziz, euskal hiztun komunitatearen azpijana eta, azkenerako, hizkuntza 

ordezkapena ( Sanchez Carrión, 1987: 349,350). 

Xabier Erizeren galderei  erantzunez, Fishmanek zera adieraziko du (Fishman, 

2001:291): 

Ezin dut definitu zuen helburuak zein izan behar lukeen, baina 

niretzat nahikoa  lirateke munduan zehar bata bestearen aldamenean 

elkarrekin ongi konponduz bizi diren populazioen (frisiarrak, maoriak, 

irlandarrak, katalanak) helburuak bezalakoak, bata bestea menpean 

hartzeko ahaleginetan eta besteen hizkuntzak gaitzesten ibili ordez. 

Uste dut eredu ikaragarri txarra izango litzatekeela euskararentzat, 

osoki euskaldundu gabeko populazio baten euskalduntze osoa 

bilatzea, sinpleki, arazotan sartzea delako. Nik, euskalduna
107

 izan 

gabe, ez dut eragozpenik pentsatzeko Euskal Herriko erdaldunak nahi 

bezain  euskaldunak izan daitezkeela, komeni zaien bezain 

euskaldunak, horregatik euskaldunago izatera inork behartu edo 

zigortu gabe. Hori ez da nork bere burua zuritzeko modu bat, besteak 

baztertzeko modu bat da, iraganean beraiek zuek baztertu zintuzten 

bezala. Arrazoia irabaziko duzue azpimarratzen baduzue bi aldeek 

elkar aberastuko duzuela bi hizkuntzak eta kulturak funtzio onargarri 

eta duinetan banatuz gero. Hori, ez soilik da etikoagoa, baita 

posibleagoa ere.
108

 

 

Txepetxek, berriz, euskaraz ez ikasteari eskubide maila ematera datorren 

eskoletako A, B eta D hezkuntza ereduen diseinua dela eta, hau hizkuntzaren 

berreskurapen prozesuaren muina zauritzen duen erabakitzat joko dizu, batez ere, hautu 

politiko honek gizarteari inplizituki igortzen dion mezuagatik (1999:59,60). Fishmani 
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 Fishmanek “basque” hitza erabiliko du. Etzana eman dugun euskaldun terminoaren anbiguotasuna 

aintzat hartu behar da, hortaz.  

108
 Ikus: XLV.- FISHMAN, J. (2001:291). 
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egoki iruditzen zaion elebitasun sozial motaz Txepetxek duen iritzia oso da kritikoa: 

(Sanchez Carrión, 1999:107): 

Hain zuzen, legalki, politikoki eta, are, “zientifikoki” bultzatzen 

den elebitasun motak, praktikan erdaldunen elebakartasuna bermatzen 

duen heinean, eta, elebitasunera euskaldunak soilik behartzen dituen 

heinean, zera dakar, euskalduntze bidean diren erdaldunek gaitasunik 

gutxien (konpetentzia linguistikorik txikiena) duteneko hizkuntza 

erabili beharrik ez izatea: hartara, gaitasun hau bera geldiarazi egiten 

da eta galtzera egiten du, eta horrekin hastapeneko motibazioa, eta, 

aldiz, eragiten du hizkuntzarekiko atxikipen handiena duten euskaldun 

horiek beti motibaziorik gutxien eragiten dien hizkuntza (erdara) 

erabili beharra, izan ere, ezinezko bihurtzen baitzaie eguneroko 

hainbat funtzio sozial burutzeko interlokutore euskaldunak 

aurkitzea.
109

  

 

Fishmanen eta Txepetxen pentsamenduaren arteko parekotasunak direla eta, 

esan liteke biek ere, hein batean, bat egiten dutela hizkuntza berrindartze prozesuan 

garrantzia berezia zein esparruk duen adierazterakoan. Txepetxek  hizkuntza 

komunitatearen “trinkotzea” aipatuko du  galerari bidea itxi eta berreskurapenari ekiteko 

ezinbesteko aurrebaldintza gisa. Txepetxen eskeman, hizkuntzaren ezagutza gorenari  

(AB) eta motibazio mailarik handienari (BA) esker, hizkuntza osoki bizi dezaketen 

lagunek osaturiko muina da eragile nagusia (1987:380). Eta muinetiko zabalkunde 

honetan, etxe barruko hizkuntzaren erabilera giltzarrietako bat da (1999:344). 

Fishmanen iritziz ere, etxea, familia eta auzoko hizkuntza transmisioaren 

hezurmamitzean datza hizkuntzaren biziraupenerako giltza, hezurmamitze zaila eta 

hauskorra, bestalde, intimitatearen eta berezkotasunaren eremua izanik, plangintzaren 

ideiari irrist egiten diolako (Fishman, 2006c:119):  

Hizkuntzaren biziberritze mugimenduen oinarrizko arazoa da ea 

belaunez belauneo ezlokatze eskalako 6. maila planifika litekeen 

zerbait den. […] XX. mendean hizkuntza biziberritze lanetan 

arrakastarik handienek, eskuarki, gutxienez zenbait hizkuntza 

uhartetan 6. maila oraindik (edo dagoeneko) ukigabe zeudeneko 

kasuak izan dituzte abiapuntu.
110  
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 XLVI.-Ikus: SANCHEZ CARRION, J.M. “Txepetx” (1999: 107). 

110
 XLVII.-FISHMAN, J. (2006c:119). 
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Motibazio sinbolikoaren faktoreak menpeko hizkuntzaren berreskurapenerako 

duen garrantzia nabarmentzerakoan ere antzera dihardute Fishmanek eta Txepetxek. 

Hala batak zein besteak hizkuntzaren etorkizuna estuki lotzen du hizkuntzarekiko 

norbanakoek eta komunitateek izango duten identifikazioarekin eta kontzientziarekin. 

Bakoitzak bere modura
111

, “izateko nahia” edota “euskaldun izateko eta irauteko” nahia 

aipatuko du. 

Hizkuntza menperatzailearen kasuan ez bezala, hizkuntza gutxituaren kasuan 

identitatearen eta hizkuntzaren arteko harremana hizkuntzaren iraupenerako ezinbesteko 

baldintza da. Edo beste modu batean esanda, berau da baldintza mota guztien artean 

erabakiorrena: gizarte babes handirik gabe, eta betiere gutxieneko baldintza batzuk 

betetzen diren heinean, identitatearen eta hizkuntzaren arteko lotura sendoa mantentzen 

duen hiztun taldeak hizkuntzaren erabilerari eutsi diezaiokeela eta are, egoera onerako 

iraultzeko modua  izan dezakeela ere plantea liteke; ordea, ezin da hizkuntza gutxitu 

baten iraupenik espero identitatearen eta hizkuntzaren arteko lotura desagertuz gero, 

gizarte babesa txikia ala handia, edonolakoa delarik ere.   

Hizkuntzaren eta talde-identitatearen – herri nortasunaren- arteko lotura hautsi 

edo ahultzeak hizkuntza gutxiagotuen biziberritzerako ezein plangintza ezerezean uzten 

du, subjekturik gabe. Eta  ezerezean uzten du ez bakarrik hizkuntza gutxiagotuen 

biziberritze plangintzen eredu teorikoak hizkuntza eta identitatea lotzen dituen 

premisaren gainean eraikitzen direlako, baizik eta biziberritzea helburu duen hizkuntza 

plangintza bat aurrera eramateko asmoaren sorburua bera motibazio 

sinboliko/identitarioa delako. Horregatik, hain zuzen, garrantzia berezia du ezein 
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Fishmanek “izateko nahia”  estatu batuar usadioaren arabera ulerturiko komunitate etnikoaren 

adierarekin lotzen du, hala, Fishmanen hitzetan,  euskaldunak nazionalitatearen antzeko zerbait izango 

dira, baina estaturik ez daukaten heinean, ezin dira nazionalitatetzat hartu (2001:247): “ gutxi gorabehera 

nazionalitatearen baliokidea, baina ez hain lotua estatuari”. Txepetxek, berriz, euskaldunena berrezarri 

beharreko nazioa da (Sanchez Carrión, 1987: 272) : “Euskalduntasunak ez du formulazio politiko 

independentea erdietsi. Hori eraikitzea da egoeraren irtenbiderako giltza. Eta hori eraikitzeko euskaldunek 

atomizatzen, disolbatzen eta lekurik gabe uzten dituzten formulazio politikoen ikuspegi faltsuak albo 

batera utzi eta ezein helbururen aurretik nazio euskaldunaren berrezarketa helburu daukan ikuspegi berri 

baten inguruan batu behar dute”. Ikus: XLVIII.-FISHMAN, J. (2001:247) eta XLIX.- SANCHEZ 

CARRION, J.M. “Txepetx” (187:272). 
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hizkuntza plangintzaren muinean lotura hau zaindu eta ziurtatzeko neurriak izatea
112

. 

Identitatearen eta hizkuntzaren arteko loturaren nolakotasuna identitatearen 

konfigurazio diskurtsiboen ondorioa da. Hegemonia zein diskurtsok bereganatzen duen, 

halakoa izango da hizkuntzaren erabileraren legitimazio soziala ere. Hala, hizkuntza 

gutxituaren erabilerari prestigio soziala duen herri nortasun batekiko lehen mailako 

loturak egingo dio mesede. Aitzitik, prestigiorik gabeko identitate batekiko lotura 

sendoak edota, prestigioa izan arren, identitate horrekiko bigarren mailako edo 

subordinaziozko loturak, epe motzean, bazterreko erabileraren normalizazioa izango du 

ondorio, eta, epe ertain-luzera, ordezkapena eta heriotza. 

1992an, Iñaki Martínez de Lunak, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio 

Soziologikoko Kabineteko buruak, Euskal Herriko hizkuntzen eta identitateen arteko 

harremana aztertzen zuen ikerketa interpretatu zituelarik, datu enpirikoen argitan, 

etorkizunerako bi norabide marraztu zituen eta horien arteko nahasketa bat  iradoki 

zituen.  (Martínez de Luna, Jausoro, 1998:87-92). Norabide horietako batek 

hizkuntzaren eta nortasunaren arteko loturaren bidetik, euskal nortasunaren eta euskal 

hiztunen komunitateak bat etortzeko aukera planteatzen zuen, hau da, “euskaldun” 

sentitzen zen oro euskaldun ere izango zelako posibilitatea. Bigarren norabideak, aldiz,  

euskal nortasunaren eta jatorrizko hizkuntzaren arteko loturaren hausturara zeraman, 

euskal hizkuntzarik gabeko “euskotar komunitatea” onartuko zuena. Martinez de 

Lunaren ustez, aztertutako emaitzetan  arrisku horren zantzuak jaso zitezkeen.  

Bada, 2013an garelarik, ematen du hogeiko ikerketan euskal hizkuntzaren eta 

nortasunaren hausturaren arriskua iragartzen zuten zantzu horiek, honezkero, ebidentzia 

bihurtu direla:  Euskara EAE-n: gaitasuna, erabilera eta iritziak  (Martínez de Luna, 

2013) lanaren aurkezpenean, Martínez de Luna berak adierazi du 18-21 urteko 

gazteengan nortasuna eta hizkuntzaren arteko lotura desagertzen ari dela ardatz 

ideologikoa lausotzen ari  delako
113

. Hau honela bada, beraz, ondoriozta liteke aurrera 

begira erdara lehen hizkuntza dutenen hizkuntza ohiturak aldatzeko itxaropenik ezin 

dela gorde, espainola euskal nortasunaren adierazpide gisa normalizatua gertatu delako.  

                                                           
112

 Eta alde horretatik, neurri hauei buruzko gogoeta falta da, beharbada, euskal soziolinguistikaren 

orubea osatzen duten Txepetxen eta Fishmanen teorizarioen hutsune nagusia, arazoa bistakoa bihurtu den 

unean agerian geratu dena. 

113
 REJADO, J. (2013). 
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Euskara EAE-n: gaitasuna, erabilera eta iritziak lanak eskaintzen duen 

hizkuntzen eta nortasunaren arteko harremanari buruzko argazkia jakingarria eta 

eztabaidagarria
114

 da. Nolanahi den ere, beste ikerketa batzuek datu hau baieztatzen 

duten bitartean uste dut egokia litzatekeela gazte hauek emandako erantzunak giroak 

zein neurritan baldintzatzen dituen galdetzea ere. Jone Miren Hernándezek (2011:11) 

dio nerabe eta gazte euskaldunek helduek transmitituriko mezuak eta diskurtsoak 

barneratu dituztela eta ez dela ezagutzen benetan zer pentsatzen duten. Hernándezek 

iradokitzen du mezu hau euskara eta euskal nortasuna irmoki loturik daudelakoa izan 

dela; gure ustez, aldiz, ziur asko alderantziz izan dela ere esan liteke, joan diren 

hamarkadaotan hiritarrei euskarak ideologiarekin –euskaltasunarekin- zerikusi berezirik 

ez duela erakutsi zaiela. Alegia, euskarak euskararekin bakarrik daukala lotura eta ez 

duela gehiago komeni.  

Izan ere, uka ezina da Autonomia Aroan, EAEn erakundeetatik euskararen eta 

ideologiaren, esan nahi baita, euskararen eta abertzaletasunaren arteko harremana 

“gainditzen” ei duen  diskurtso bat hauspotu eta sozializatu dela, horrela euskararen 

balio instrumentalaren alde egingo zelakoan. Euskararen balio sinbolikoari uko 

egitearen truke nazionalismo espainolak eta bere soziologiak euskara bere egingo zuela 

kalkulatu izan da. Euskara korronte ideologiko edo nortasun jakin baten “jabetza” ez 

delako diskurtsoa zabaldu nahi izan da, beharbada ideia horrek zein esanahi har 

zitzakeen ongi kalkulatu gabe. Pentsatzen zen, hein batean zentzuz, baieztapen horrekin 

abertzaletasunaz kanpoko ideologien atxikipena ekarriko zuela; baina ez da hainbeste 

pentsatu, antza, euskara “inoren jabetza ez”
115

 delako horren esanahia literalki 

gizarteratu zitekeenik, eta, hain zuzen, “inorena ez denez” euskararen erabilerari 

dagokionez, nazionalismo espainolaren soziologiaren aldetiko atxikipenik ezari, 

soziologia abertzalearen atxikipen espresuaren falta gehituko zitzaionik.  

Egiazki, beraz, hizkuntzen eta ideologien arteko harremanaren hausturaz baino 

gehiago, hizkuntzen eta ideologien arteko harremanari buruzko diskurtsoa nola lausotu 

den azpimarratu behar da lehendabizi. Lausotasun hori argitu beharrak hizkuntzen eta 

                                                           
114

 Martinez de Lunaren txostenaren argitan, gure ustez, ideologiaren eta hizkuntzaren arteko lotura 

lausotu dela esatea bezain emankorra da hipotetizatzea ideologiaren eta hizkuntzaren arteko loturak hor 

jarraitzen duen arren, bien arteko lotura esplizitatzeari utzi zaila azpimarratzea.  

115
 “Euskara ez da inoren jabetza esklusiboa” delakoaren baliokidea da “euskara guztiona da” lema, baita 

arriskuetan ere. Izan ere, atsotitzak ongi laburtzen duenez, askoren astoa goseak hil.  
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ideologia/nortasunen arteko harremanaren gaineko klarifikazio ideologikoaz jardutera 

behartzen gaitu. Eta klarifikazio edo argitze lan horixe da, lehenengo atala itxi aurretik,  

datorren azpiatalean saiatuko duguna. 
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4.-KLARIFIKAZIO IDEOLOGIKOA 

Jausororen doktorego-tesian erakusten denez (Jausoro, 1997:309), klarifikazio 

ideologikoarena auzia aipatzea pertinentea da, oraindik orain, zintzilik dagoen gaia 

delako. Ikusia dugunez, euskarak gizartean duen tokiari dagokionez, Jausorok bi mundu 

bereiziko ditu: bata espainolaren atxikimendu komunitatea izango da, 

espainoltasunarekin lotua; bestea euskararen atxikimendu komunitatea, 

abertzaletasunaren ingurukoa. Jausororen tesia da, espainolaren komunitate afektiboaren  

diskurtsoa trinkoa eta sendoa dela; aldiz, euskararen atxikipen komunitatearen 

diskurtsoak ez direla hain trinkoan, alde batetik, atxikipen komunitate beraren baitan bi 

hizkuntz komunitate ageri direlako eta, bestetik, euskarari zor zaion posizio soziala 

klarifikatu eta adostu gabe dagoelako. 

 

4.1.-Tabu ideologikoak 

Tabu ideologikorik handienetako bat, inondik ere,  ideologia tabu bihurtzen 

duen hori da. Euskararen etorkizunaz arduraturik, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Euskara Zerbitzuaren buru Mikel Zalbidek  ere 

klarifikazio ideologiko argiaren  beharra azpimarratzen du. Hain zuzen, euskararen 

aurrerabidea, klarifikazio ideologiko argiaren bidez, euskaraz bizitzeko hautua egin eta 

hizkuntza eguneroko bizitzan txertatuko duten elebidunen eskutik baino ez dela iritsiko 

esaten du (Zalbide, 2011:120,121). 

Baina, Zalbidek burutzen duen azpimarra garrantzitsua izanik,  klarifikazio 

ideologiko beharraren aipamena bera baino adierazgarriagoa eta esanguratsuagoa zera 

da, Zalbidek aipamen hori burutzen dueneko tokia: non eta euskararen etorkizuna 

hizpide duen artikulu mamitsu batetako oinohar batean, eztabaidaren hari nagusitik 

aparte. Ez da huskeria: datu kritikoa da EAEko hizkuntz politikako arduradun 

nagusienetako batek  goiburu izan behar lukeen ideia oin ohar herabe batean azaltzea, 

izan ere, auziaren kokapen marjinal honek adierazten baitigu euskal identitatearen eta 

hizkuntzaren arteko ezinbesteko harremanaren izaera ideologikoa nabarmentzen duen 

ideia hor dagoela, egon, baina, arrazoiren batengatik, baztertuta. 

Euskal identitatearen konfigurazio ideologikoak hizkuntzaren patuan duen 

errotiko garrantzia era marjinalean baino ez aipatzearen balizko zergatiak bat baino 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Eusko_Jaurlaritza
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gehiago izan litezke. Horietako bat, beharbada, euskararen eta euskal nortasunaren 

arteko  ezinbesteko harremanari buruzko ebidentzia konpartituaren gaineko ustea izan 

liteke, hots, euskaldunen hizkuntza euskara delakoa esan gabe doala. Arrazoi larria 

deritzogu, gure ustez euskararen eta euskal nortasunaren arteko harremana esan gabe 

doala pentsatzeak pertzepzio oker bati erantzuten diolako.  Baina, nolanahi den ere,  

zalantzarik gabe identitatearen eta hizkuntzaren arteko lotura eztabaida nagusitik at 

uzteko arrazoien artean larri eta kezkagarriena gizarte mailako tabu ideologiko bati 

erantzuten dion autozentsura da, hau da, espresuki adierazi nahi ez den premisa dela. 

Tabu
116

 ideologikoak errotik zauritzen du beharrezko ezein klarifikazio 

ideologiko eta, ildo honetan, euskararen biziberritzeak daukan eginkizun behinena 

euskara politikari eta ideologiari uko egin behar diola ezartzen duen premisa 

ideologikoa gainditzea da. 

Nolabait ere, esan liteke EAEn burutu izan den hizkuntza politikak premisa 

diskurtsibotzat ezarri izan duela euskararen politizazioa txarra dela euskararen 

biziberritzerako eta, aldiz, despolitizazioa mesedetan izango duela. Premisa honek, 

ordea, bi uste ustel elikatzen ditu. Uste horietako bat jardun politikoa eta politizazioa 

gauza berez txarra delako iritzia da, onaren eta txarraren, egokiaren eta okerraren arteko 

bereizketarik egin gabe. Elikatzen duen bigarren uste okerra  da, berriz, pentsatzeraztea 

despolitizazioak politikari eta ideologia txarrari bizkar ematea  esan nahi duela. Aitzitik: 

politika eta ideologia gogorrik baldin bada, izan, despolitizazioa aldarrikatzen duen hori 

da, politizazioaren mehatxuaren izenean, eztabaidarako tarterik ere irekitzen uzten ez 

duelako. Alde horretatik, esan ere egin liteke despolitizaziorako edo 

desideologizaziorako deirik ozenena egiten dutenak bere politika eta ideologia 

ezkutatzeko interesa duten horiek  izan ohi direla, lotsagarri edo bere horretan 

aurkeztezin zaizkielako-edo. 

Arazoa, hortaz, ez da euskararen eta politikaren arteko harreman sahiestezina, 
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Tabua edo autozentsurari buruz egina da oharrik Bourdieu (1982:169170): “diskurtsoaren agerpena 

posible egiten duten esparruko faktore estrukturalak  zentsura eta eufemizazio prozesuak dirà. Horietatik 

eratortzen da enuntziagarria denaren, esangarria denaren forma, izan ere, “produkzio sinbolikoek euren 

ezaugarri espezifikoenak euren produkzioaren baldintza espezifikoei zor baitizkiete eta, zehazkiago, 

produkzio esparruan produktoreak duen posizioari, zeinak, era berean, bitartekotza ezberdinenen bidez, 

ordenatzen baitu ezarria zaion zentsuraren interesaren adierazpena, forma eta indarra  eta mugapen hauen 

barruan interès hau asetzea baimentzen dion konpententzia. Ikus: L.-BOURDIEU (1982:169,170). 
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baizik eta harreman hau nolakoa den. Eta esan liteke, gaur gaurkoz, harreman hori 

gaiztotua dagoela, harremana bera madarikatu eta ukatzen duen ideologiak elikatzen eta 

baldintzatzen duelako. 

Klarifikazio ideologikorik emango bada, beraz, ezinbestekoa da euskararen 

despolitizazio ideologikoa gaindituko duen politizazio egoki bat. Horregatik, kritikoki 

aztertu beharrekoak dira hizkuntzaren despolitizazio politikarekin lotu izan den 

erakargarritasunaren ideia eta estrategia nagusitu eta bestelako diskurtso eta estrategiak 

baztertzeak berarekin daramatzan ezinak. Izan ere, esan bezala, erakargarritasunaren 

diskurtsoari lepora lekiokeena da oposizio faltsu eta elkorrak elikatzen dituela, 

hizkuntzaren biziberritzea kale itxira daramatenak, inplizituki eta automatikoki, 

erakargarria eta askea ei dena  arbuigarri eta inposiziozko ei denari kontrajartzen dion 

markoa  birproduzitzen duelako
117

. 
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 Patxi Baztarrika, EAJk gidatzen duen Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Sailburua dugu 

erakargarritasunaren aldeko diskurtsoaren aldezleetako bat, eta, Eusko Jaurlaritzarako 2012ko 

haustekunde kanpainan zehar Gipuzkoako Aldundiak  euskararen gainean betearazi nahi zuen 

araudi bat zela-eta sorturiko polemika desatseginaren argitan behintzat, baita diskurtso hau bizi 

duten bizio eta ezinen adierazle argietako bat ere.  

Baztarrikak 2009an argitaraturiko Babeli gorazarre liburu marduleko pasartea da 

datorrena, kanonikoa eta derrigorrez iruzkindu beharrekoa, ekidistantzia faltsua birproduzitzen 

duen heinean. Honela dio (Baztarrika, 2009: 259): “Euskararen plazan askotan nabarmentzen 

dira minimalistak (edo motelzaleak) eta maximalistak (edo lasterzaleak). Jose Luis Lizundia 

euskaltzainak esango lukeenez, hizkuntza politikan, hurrenez hurren, eutanasia edo dopinga 

aplikatzearen aldekoak. “Arauek hau eta beste egitera behartu beharko lukete, eta ez dute 

halakorik agintzen”, diote maximalista lasterzaleek; hauentzat euskararen alde egiten dein ia 

guztia, beti guti eta beti da “galdutako aukera”. “Arauak gogorregiak dira, inposizioaren bidean 

daude”, esaten dute minimalista motelzaleek; hauentzat euskararen alde egiten den ia guztia izan 

ohi da gehiegi. Honetan ere – maximalista lasterzaleen eta minimalista motelzaleen artean esan 

nahi dut-, beste arlo ugarietan bezala, oreka aurkitu behar da, aurrera egingo bada. Zenbaitek 

inuzentetzat hartuko bagaitu ere, konbentziturik gaude etengabeko presio, exijentzia eta 

aginduen bidea baino askoz eragingarriagoa izango zaigula pertsuasioarena eta 

erakargarritasunarena erabiltzea euskararen alde. Gogoa baita ezagutzatik erabilerarako zubi, 

atxikimendua erabileraren giltzarri, eta, erakargarritasunekin batera, adostasun sozial eta 

politikoa atxikimenduaren elikagai nagusia”.  

Bada, kontua da pasarte hau argitaratu eta hiru urtera, 2012ko hausteskunde kanpainan 

zehar, Bilduk gidaturiko Gipuzkoako Diputazioak prentsaurrekoak euskaraz ematea –kazetariei 

itzultzaileak eskainiz- nahiz euskararen gaineko araudi bat betearazteko asmoa agertu zuela.  Ez 

zen Bilduk idatzitako araudia, baizik eta  bere garaian EAJ-PNV alderdiak berak adosturikoa eta 

artean betearazi gabe zegoena. Aldundiak berekin lan egitekoak izango ziren enpresa pribatuei 

harremanak  neurri batean behintzat euskaraz mantentzea ahalbidetuko zuen berme txiki bat 
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Erakargarritasunaren diskurtsoa soilik erabili eta bestelakoa baztertzeak, 

planteamendu zikiratzaileak iraunaraztea ekar lezake. Martínez de Lunak ohartarazten 

(2012:129) azken hogei urteotan erdararen atxikimendu komunitatean  inoiz pizturiko 

euskararen aldeko jarrera zalantzan jartzen hasi dela orain, euskararen aldeko hizkuntza-

politikari kutsu politizatua, ideologikoa, eta erabilera partidista leporatzen zaiolako. 

Kontua da, egokiera honetan, klarifikazio ideologiko osasuntsu bat burutu eta salaketa 

hauek errotik moztu eta deslegitimatzeko pausua eman ordez,  gaizki ulerturiko 

erakargarritasuna aldarrikatzen dela eta, honela,  salaketa hauek ontzat, arrazoizkotzat 

eta legitimotzat jotzen direla. 

 Izan ere, menderakuntza harremanen baitan erakargarritasunaren diskurtso edo 

estrategia soilik baliatzeak duen beste ahulune handi bat indar harremanak faltsuki 

inbertitzekoa da.  Zeren eta gobernu autonomiko bati dagokion subordinaziotik 

formulatzen denean, erakargarritasuna aldarrikapena menderatzailearen taldeko 

sentitzen denaren begitan, subordinatuaren onargarritasun erregu bihurtzen baita. 

Erakargarritasunaren diskurtsoa bereziki euskararekiko indiferente, uzkur eta, are, 

                                                                                                                                                                          
eskatzen zien. Ordea, erabakia hedabideetan agertu zelarik, jakina denez, EAJ-PNVko 

ordezkariak, bai artean Lehendakarigai zen Iñigo Urkullu jauna bai Markel Olano Gipuzkoako 

Ahaldun ohia,  araua betearaztearen aurka agertu ziren, goraki salatuz halako arau bat 

betearaztea inposizioa zela eta askatasunaren aurka zihoala, euskarak ez zuela salbatzailerik 

behar –espainolak bai, nonbait.  

Baztarrikak marrazturiko eskeman, minimalista motelzaleen diskurtsoa bereganatu 

zuen, hortaz, EAJk. Ez goaz gu, inolaz ere, Urkulluren edota Olanoren euskaltzaletasuna 

zalantzan jartzera. Beraz, zergatik norberak idatzitako arauak betearaztearen aurkako erreakzio 

hau? Egokiena, ziurrenik, pasadizo hau Eusko Jaurlaritzarako hauteskunde kanpaina baten 

baitan interpretatzea da. Hala, ez da ahaztu behar ez EAJren bozka emaileen erdiak baino 

gehiago erdaldun elebakarrak direla, eta, bestetik, EAJri Bilduren aurrean garaipena emango 

dioten bozak EAJren eta PSE espainolzalearen artean ezbaian izaten diren horiek direla. Hala, 

EAJren erreakzioa bozka potentzial batzuk –erdalzaleenak- galtzeko beldurrak elikatua – eta 

beste bozka potentzial batzuk –euskaltzaleenak- ez galtzeko sinesmenak babestua ageri zaigu 

eta, batez ere, inposizioa vs askatasuna konfrontatzen dituen markoak edo diskurtsoak errotik 

baldintzatua.  

Ez zion harrotasun handirik ernearaziko gertaera honek Patxi Baztarrika Sailburuari. 

EAEn erakargarritasunaren diskurtsoa, gaur egun, “euskararen inposizioa vs euskaraz ez 

jakiteko askatasuna” delako marko atzerakoi eta zeharo inzibikoan txertatzen da, eta, ondorioz, 

erabilera dela-eta euskarari erakargarritasun falta aurpegiratzeak marko hura  erreproduzitu eta 

indartzea dakar, sakonean. Horregatik, ulertu behar  da marko hau indarrean den bitartean 

euskara ez dela sekula euskara erakargarri izaterik lortuko, beti izango dela inposizio. Pasadizo 

honi buruz,  ikus:   GOIKOETXEA, G. (2012); EUROPAPRESS (2012). 
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erasokor ageri diren hiritarrei zuzendua dago. Gertatzen da ordea erdararen atxikimendu 

komunitatearen erantzuna bilatzeak badituela bai bere ordainak bai bere mugak. Hala, 

arrazoirik ez da falta planteatzeko euskararen eta euskaltasunaren arteko loturari uko 

egiten dion diskurtso honen hegemoniak,  abertzaletasunaz kanpoko sektoreetan 

euskararen aldeko neurri politiko batzuk hartzerako unean halako tolerantzia formal eta 

zalantzati bat jasotzearen truke ez ote duen abertzaletasunaren baitako soziologian 

hizkuntzarekiko atxikimenduaren neutralizazioa ekarri, hau da, ez ote duen , 

abertzaletasunaren parte bati dagokionez, paradoxikoki, euskararekiko erakargarritasuna 

epeldu. 

Erakargarritasunaren diskurtsoak eta estrategiak baditu bere bertuteak, jakina, 

borondate onaren erakusle delako eta borondate ona delako bizikidetza osasuntsuaren 

lehenengo baldintza, baina, esandakoagatik, mendekotasunezko indar harremanak eta 

hizkuntza politika estatalak erkidegoetakoekin gurutzatzen direneko testuinguruetan 

zentzuzkoa dirudi diskurtso hauxe bera errekonozimenduaren, asertibitatearen eta 

betoaren ideiekin batera landu eta aurkeztea. Hala, errekonozimenduaren diskurtsoa uler 

liteke gizarte mailan ematen diren hizkuntzekiko ibilbide ezberdinak eta konplexutasuna 

normalizatzeko bidea gisa, hau da, norberak hizkuntzekiko daukan harremanagatik 

deseroso ez sentitzeko diskurtso gisa.  

Asertibitatearen diskurtsoak, berriz, bi dimentsiotan eragingo luke. Alde 

batetik, herri dimentsioan, herri izaeraren oinarrituriko euskararen erabilera bultzatzera 

eramanez eta, bestetik, gizarte mailan, euskararen ezagutza orokorraren eskaera 

normalizatuz. Eta, azkenik, betoari buruzko diskurtsoa sozializatzeak  norbanakoen 

eskubideen izenean eta despolitizazioaren izenean, euskararen ezagutzaren – eta, 

ondorioz, erabilerari- hedakuntzari bidea itxiz aritzen den diskurtsoaren beto izaera 

politikoa salatzera letorke. Betoaren diskurtsoak agerian utziko luke euskaraz ez 

jakiteko eskubidea aldarrikatzea ez dela norbanakoaren eskubide bat aldarrikatzea, 

baizik eta euskararen erabileraren aurkako betoa, hau da, euskaraz egin nahi duen 

auzoarekiko gutxiespen jarrera
118

. 
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 Eskolako hizkuntza ereduen sistema da betoaren diskurtsoaren emaitzarik behinena. 

Diskurtso honek euskaraz ez jakiteko “eskubidea” eta “askatasuna” aldarrikatzen ditu. Diskurtso 

hau, bistan denez, balio zibiko eta demokratiko oinarrizkoenen kontrako doa, zehazki, Giza 

Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 29. ataleko lehenengo puntuaren aurka, non adierazten 
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4.2.-Ezagutzaren bermea, erabiltzeko hautua 

Iñaki Martinez de Lunak euskararen erabileraren bilakaera ulertzeko aurkezten 

duen eredu teorikoak (Martínez de Luna, 2001: 47-66; Martínez de Luna, Suberbiola eta 

Basurto, 2009: 163-195) hiru dimentsio bereizten ditu: norbanakoa, mikrosoziala eta 

makrosoziala. Hiru dimentsioen arteko harremana ez da ez hierarkikoa ez determinista. 

                                                                                                                                                                          
baita pertsona orok komunitatearekiko betebeharrak ere badituela, komunitatea baita bere 

nortasuna guztiz eta era askean garatzeko toki bakarra  

Hala, gizarte elebidunean bizi den norbanakoaren askatasuna erabiliko duen hizkuntza 

aukeratzean datza, ez gizarteko hizkuntza bat ezagutzeari uko egiteko exigentzian. Izan ere, 

gizarte elebidunean hizkuntzetako bat ezagutzeari uko egitea bizikidetzari irain egitea da,  

balizko interlokutoreari hizkuntza hori erabiltzeko askatasuna kentzea esan nahi duelako.   

Hizkuntza bat ez ezagutzeko “eskubidea” aldarrikatzea ez da, hortaz, askatasun ariketa, 

baizik eta norberaren gogoaren inposizio hutsa.  Alde horretatik, tamalgarriak dira betoaren 

aurrean zenbait arduradun politikok darabilen jarrera. Diskurtso hori salatu eta baztertu ordez, 

haren bozeramaile publikoarena egiten dute, betoa  arrazoizkotzat jo eta indartuz. 2013ko 

irailaren 22an Berria egunkariko azalean agerturiko adierazpenak dira, Cristina Uriarte, EAEko 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren hauek: “Lehenik, gurasoek hizkuntza 

eta eskola aukeratzeko duten eskubidea bermatu behar dugu”.  

Esan bezala, hizkuntza aukeratzeko delako eskubidea, praktikan euskararik ez ikasteko 

nahian datzana,  ez da eskubide bat, baizik eta bizikidetzari eta balio zibiko eta demokratikoei 

egiten zaien erasoa. Eta horrela aurkeztu eta salatu behar da. Bistakoa da euskalduntzea 

bermatzen duen eredu bakarra murgiltzearena da; halaber, orok daki hizkuntz ereduen sistema 

kentzen ahalegintzeak kostu politiko garestia izan dezakeela, partikularki EAJrentzat, alderdi 

politiko espainolistek delako “hizkuntz askatasuna” dela-eta gizartea politikoki manipulatzeko 

eta konfrontaziorako erabiliko luketelako. Horregatik, politikoki hizkuntz ereduak 

mantentzearen aldeko hautua, hein batean,  ulergarria izan baliteke ere, arduradun politiko 

abertzaleen erantzukizuna da Euskal Herriko alderdi espainolistei exigitzea, balio demokratiko 

eta zibikoen izenean, euren soziologiaren artean tolesdurarik gabe D ereduaren aldeko mezua 

eta euskalduntzea bermatzen ez duten ereduen aurkakoa zabal dezaten.    

Bada ordua, beraz, “euskara ez ezagutzeko askatasuna” delako marko inposatzailea 

haizatzen duten diskurtsoei presio egin eta “hizkuntzaren erabilera bermatzeko askatasuna” 

sozializatzen hastekoa. Sinetsita gaude arduradun politiko abertzaleok, egiazki, ez dutela beto 

eskubidea bermatzen duen arestiko baieztapenarekin bat egiten eta bere erantzuna gehiago zor 

zaiola narraskeria edo utzikeria intelektualari nahiz denboran zehar ezarri eta zornatu den 

kalkulu politiko beldurti eta oker bati. Baina, esan bezala,  ereduak aldatu behar ez baldin 

badira, bada ordua behintzat alferkeria intelektual hori alde batera utzi eta alderdi espainolistei 

euren diskurtso toxikoagatik erantzukizunak  eskatzen hastekoa. 

Giza eskubideen karta dela-eta, nahiz Cristina Uriarteren adierazpenak direla-eta, ikus, 

hurrenez hurren: . Ikus: UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS (2013) eta GOIKOETXEA, G. 

(2013). 
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Aitzitik, elkarreraginean ulertu behar da, continuum bat osatuz. 

Norbanakoaren dimentsioak hizkuntzaren ezagutza mailari eta motibazioren 

nolakotasunari egiten dio erreferentzia. Dimentsio mikrosoziala, berriz, eguneroko 

bizitzako  solasketa hartzen duen eremua da, hala etxekoa, nola kale edo lantokikoa. 

Dimentsio makrosoziala, azkenik, gizarteko jardunguneek osatzen dute, hau da, 

dimentsio mikrosozialeko elkarrekintzak txertatzen direneko egitura edo baldintza 

objektiboek. Hizkuntzaren erabilerari dagokionez, egitura edo gune hauek, funtsean, bi 

eraginek soslaitzen dituzte: batetik, lege-estatusak, eta, bestetik, errealitatearen 

hautematea eta irudikapena gidatzen dituzten egitura kognitiboek. Edo beste era batera 

esanda, hizkuntzari buruzko diskurtso hegemonikoek. 

Eredu honen arabera, ukipen egoeran dauden hizkuntzen hiztunek horien 

artetik bat hautatu beharko dute, hainbat egoeratan. Martinez de Lunak (2012:126) 

jartzen digun adibideari jarraiki beraz, “elebidunek euskararen aldeko hautua egingo 

badute, hiru maila horietako batzuetan baldintza gehienak bete beharko dira, neurri 

handian. Horrela gertatu ezean, hiztun elebidunek erdararantz joko dute, askotan 

oharkabean”. 

Martínez de Lunak hizkuntzaren erabilera analisatzeko proposatzen duen 

eredua erakargarria da oso. Gure ustez, halere, behar bezain operatiboa izan dadin 

zeharo lagungarri luke bereizketa kontzeptual garrantzitsu bat burutzea. Izan ere, 

Martínez de Luna eta besteren ereduak gizartea kontzeptua bakarrik darabil eta, horrek, 

Euskal Herria bezala estaturik gabe eta subordinatua dagoen errealitate bati dagokionez, 

interpretazio eremua larriki murrizten du. 

Gure proposamena da herria eta gizartea terminoen arteko bereizketa 

adierazten duen marko kontzeptuala aldeztea da, Gemeinschaft (hurbileko komunitatea) 

eta Gesellschaft (gizarte inpertsonala) kontzeptuen berformulazioa gis
119

a. Biak ere 

hizkuntzaren erabilera analizatzeko ezinbestekoak izanik ere, gizartea eta herria ez dira 

gauza bera. Errealitatearen bi alderdi ezberdin dira, elkar osatu eta interpelatzen 

dutenak, bakoitza bere klabe eta preskripzioekin. 
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 Ikus: TÖNNIES, F. (2009): Principios de sociologia, Comares, Granada. 
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4.-irudia: Euskararen erabilerarako baldintzen eredu tridimentsionala 

 

Iturria: Martínez de Luna, I. (2012:126) 

 

Bereizketa honetatik eratorritako kontzeptualizazioari uko egiteak, erakutsiko 

dugunez, emankorrak diren interpretazio jakin batzuk zailtzen ditu. Kontzeptuen arteko 

bereizketa egiteak, berriz, bestela ezkutuan geratzen diren zenbait errealitate argiago 

hautematea eta errealitate horien araberako helburu ezberdinak identifikatzea errazten 

du, baita soziolinguistikan eta beste giza eta gizarte zientzietako esparruan ohikoak 

diren beste hainbat termino, kontzeptu eta ideia gako era argigarrian antolatzea ere. 

Puntuz puntu, honela laburbil liteke kontzeptu bakoitzaren edukia: 

Gizartea elkarrekin bizi diren norbanakoen multzoaren ideiaren gainean dago 

eraikia. Gizartea kontzeptuaren baitan, hizkuntzarekiko harremana norbanakotik 

ulertzen da, arrazionala da eta, hartara, hizkuntzarekiko motibazio nagusia instrumentala 

da. Gizartea hiritarren elkarbizitza espazioa da eta, hartara, Euskal Herriko hiritarrari 

dagokiona identitate zibikoa da, edukiz, gutxigora behera elebiduna edo “kulturbiduna”. 

Hizkuntzaren 
erabilera 

1.-Norbanako 
dimentsioa: 

 -Gaitasun erlatibo 
nahikoa 

-Motibazio nahikoa 

3.- Dimentsio 
makrosoziala: 

-Gizartearen 
babesa. 

-.Lege- estatus 
egokia. 

-Hizkuntza-politika 
eraginkorra. 

2.-Dimentsio 
mikrosoziala 

(gizarte egoerak 
eta gizarte-sareak): 

- Solaskideen  
ageriko gaitasuna. 

-Harreman trinkoa. 

-Hautua egiteko 
ahalmena. 
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Hizkuntzak ez dira gizarteenak, baizik eta gizarteetakoak. Horregatik, ulertu 

behar da gizartearen erantzukizuna ez dela hizkuntza gutxituak erabiltzeko aukerak  

bultzatzea, gizarteko hizkuntzak erabiltzeko aukerak bermatu edo babestea baizik. 

Halaber, ulertu behar da, egoera ideal batean, gizarteari zuzendu behar zaion diskurtsoa 

ezagutzaren diskurtsoa dela, ez gehiago, baina ezta gutxiago ere: hau da, taldeko 

partaide izateko gizarteko hizkuntzak ezagutzea beharrezkoa eta nahikoa dela ezartzen 

duena, erabileraren auzian zuzenean sartu gabe. Hori dela eta identitate zibikoa 

gizarteko hizkuntzen ezagutzak definitzen du. 

Herria , berriz, taldearen ideiaren gainean dago eraikia. Hala nola gizartea 

hiritarrez dagoen osatua, herria herritarrena da. Herri kontzeptuaren klabean ematen den 

hizkuntzarekiko harremana taldekotasunetik ulertzen da, irrazionala
120

 da eta, hartara, 

hizkuntzarekiko motibazio sinboliko/sentimental/identitatezkoa da garrantzitsuena. 

Herritarrari dagokiona herri identitatea da edo, beste era batera esanda, identitate 

nazionala, “kultura” eta hizkuntza bati atxekia. 

Hizkuntzak ez dira herrietakoak, baizik eta herrienak. Horregatik, ulertu behar 

da, partikularki herri gutxituen kasuan, herriaren erantzunkizuna ez dela bere hizkuntza 

gutxituak erabiltzeko aukera babestu eta bermatzea, baizik eta hizkuntza gutxituen 

erabilera bultzatzea. Horregatik, egoera ideal batean, herriari dagokion diskurtsoa 

erabileraren diskurtsoa da, hau da, taldeko partaide izateko herriaren hizkuntza 

erabiltzea beharrezkoa eta nahikoa dela ezartzen duena, beste hizkuntza batzuen 

ezagutzari buruzko gaietan sartu gabe. Beraz, herritarraren kasuan, identitatea hizkuntza 

baten ala bestearen erabilerak definitzen du. 

Hiritar guztiak herritarrak dira, eta alderantziz. Alabaina, gaur egun, gizarteetan 

herri bat baino gehiago izatea nahiz herri bat gizarte bat baino gehiagotan zatitua egotea 

ohikoa da. Hau da Euskal Herriaren kasua. Euskal Herrian alderdi politikoak dira bi 

kontzeptu hauen arteko bitartekaririk behinenak, teorian behintzat, aldez herrien eta 

aldez gizarte erakundeen eskubide eta betebeharrak ordezkatzen dituztelako. 
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 Irrazionala, baina, esan gabe doa, ez horregatik zentzugabea.: alderantziz, zeharo zentzuz jantzia. 
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4.-taula: Euskal Herria, herritarrak, hiritarrak, hizkuntzak 

 Norbanakoak Identitatea Harremanen 

izaera 

Hizkuntzarekiko 

motibazioa 

Hizkuntzarekiko 

diskurtsoa 

GIZARTEA Hiritarrak 
Euskal  

hiritarrak  

(hiritar 

europarrak
121

) 

Arrazionala Instrumental-

sinbolikoa 

Ezagutzaren 

bermearena 

HERRIAK Herritarrak 
“Euskaldunak”, 

espainolak, 

frantsesak.  

Irrazionala Sinboliko-

instrumentala 

Erabilerarekiko 

atxikimenduarena 

 

 

Euskal Herrian, tamalez, hizkuntza gutxituari dagokionez, ez dira egokienak ez 

gizarteek ez herriek jokatzen dituzten paperak. Gizarteei dagokienez, EAEra 

mugaturiko kasurik onenean ere, hizkuntza bakarra ezagutu eta erabiltzeko aukera 

bermatzen da: espainolarena mugaren alde batean eta frantsesarena bestean. Hizkuntza 

gutxituaren ezagutzeko eta erabiltzeko aukera, berriz, praktikan, ez dago babestua. Are, 

eztabaidaezina da zenbait eremutan argiki jazarria dagoela. Ildo berean, esan liteke gaur 

gaurkoz, gizarte mailan ezagutzaren diskurtsoa ez dela inolaz ere nagusi. Aitzitik, bere 

burua abertzaletzat ez daukaten hiritarren artean, hau da, Euskal Herriko populazioaren 

erdiaren artean, hizkuntza gutxituaren patuarekiko indiferentzia zabaldua dago, 

gizarteko beste hizkuntza ezagutzea onargarria bai, baina beharrezkoa ezin dela izan 

adierazten duena. 

Bestalde, esan bezala, hizkuntza gutxituari dagokionez, herri klabean hartu 

beharreko erantzukizunik ez dago. Izan ere, hizkuntza nazionaltzat euskara duen 

herriaren ardura haren erabilera bultzatzea da, baina, hizkuntza nazionaltzat espainola 

daukaten herritarrek ez bezala, euskal herritarrek   euren hizkuntza nazionalaren aldeko 

hautua ez egitea ohikoa da. Sintoma larriena zera da, ustez gutxieneko baldintzak 

emanik ere, euskaraz aritzeko mailarik baduten abertzaleen arteko solasak espainolez 

burutzea normala dela. Euskal herritarren artean ezagutzaren diskurtsoak erabilearen 
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 Ikuspegi i europeista batetik europar  hiritartasunaz aritzea da aukeretako bat, noski. 
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diskurtsoari egiten dion itzala uzten du agerian egoera honek.   

Herrien arteko harremana asimetrikoa den gizarteen baitan, beraz, diskurtsoen 

banaketa ere asimetrikoa eta lekuz kanpokoa da: gizarte mailan, espainol/frantsesaren 

ezagutza eta, are, erabilera ez ditu inork zalantzan jartzen eta euskararen ezagutza bera, 

auzitan dago, jazarria
122

 ez denean. Herri mailan, berriz, bere burua espainol edota 

frantsestzat daukaten herritarren euren hizkuntza nazionalaren erabilerarik gabeko 

herritartasuna pentsaezina den bitartean, euskal herritarren artean gizarte mailakoa izan 

behar lukeen diskurtsoa herri klabean erabiltzen da eta, hala,  ezagutzaren diskurtsoak 

eta are sentimenduaren diskurtsoak azpijana burutzen dio erabilerarenari. 

Burutu dugun gizarte eta herri kontzeptuen arteko bereizketak Martínez de 

Lunak luzatzen dituen ohar jakingarriak gure ustez explizitatu beharrekoa den izaera 

politikoz hornitzen ditu. Euskararen erabilera emendatze aldera, lehentasunezko bi 

xede-talde proposatzen ditu Martinez de Lunak (2012:135):  a) gune soziolinguistiko 

euskaldunak; b) euskaraz egin ohi ez duten euskaldun euskaltzaleak. Hain zuzen, hiritar 

guztientzako jakina denez,  Martínez de Lunak aipatzen dituen bi taldeek osatzen dute 

abertzalegoaren soziologia, guk euskal herria izendatu dugun hau. Martínez de Lunak 

xede-talde hauen hautua efizientzia eta efikaziaren izenean egiten du. Bere iritziarekin 

ezin adosago egonik, esplizitatuko genuke gizarte mailan ezagutzaren diskurtsoa eta 

ezagutza bera bermatu ahala, euskararen erabilera, abertzalegoaren ardura izatera 

igaroko dela. 

Bere burua espainoltzat daukaten elebidunek euskaraz egingo dute soilik baldin 

eta abertzaleek beraiekin euskaraz egiten badute, euren euskararekiko motibazio nagusia 

instrumentala delako. Edo beste era batean esanda, haustura puntu motibazio sinbolikoa 

izango duen abertzaleen euskararen erabilera zenbat eta arruntagoa, orduan eta 

handiagoa izango da abertzale ez direnek eta, oro har, gizarteak euskaraz egiteko izango 

duten motibazio instrumentala. 

Berriako kazetariaren galderari erantzunez, Martínez de Lunak planteamendu 
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 Nafarroan jazarpena errotikoagoa da: ez da EAEn bezala, euskal nortasunaren eta euskal hizkuntzaren 

arteko harremana erlatibizatzen duen diskurtsoa hauspotzen, baizik eta, nortasunaren eta hizkuntzaren 

arteko lotura onarturik inplizituki onarturik, euskal nortasuna eta, ondorioz, euskal hizkuntza bera jartzen 

dira begi-puntuan.  
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identitarioa ez litzatekeela baztertu behar dio eta bere iritziz euskararekiko 

identifikazioak ohiko parametroak gainditu behar dituela. Espainola ez euskararen 

kontra aurkeztuz,  baizik eta euskara eta gaztelania, egungo gizarteak eleaniztunak 

direlako
123

. Aurkakotasuna adierazten duten diskurtso eta  parametroak gainditzearen 

premiarekin zeharo bat eginez, Martínez de Lunaren adierazpenari klarifikazio 

ideologikoa dakarkiolakoan gaude herri eta gizarte kontzeptuen bereizketak. Izan ere, 

kontzeptu hauen argitan, uler liteke gizarte eleaniztunek, egiazki eleanitz izango badira, 

derrigorrez behar dituztela bai hiritar eleaniztunak bai, bestetik, norbere herriaren 

hizkuntza erabiltzeko hautua egingo duten herritarrak - behar denean gizarteko “beste” 

hizkuntza erabiltzeko eragozpenik gabe, noski. 

 

4.3.-Gizartea eta herriak: diglosia eta identitateak 

Abertzalegoaren euskarazko habitus-aren sustatzea eta diglosia batera doaz. 

Diglosia, zentzurik zabalenean, gizarte eleanitzetan ematen den hizkuntzen arteko 

banaketa edo konpartimentalizazio funtzionala da. Diglosia hizkuntza-ordezkapen 

prozesuaren atari kontsidera liteke baina, Mikel Zalbidek (2011) ohartarazten digun 

bezala, nondik begiratzen zaion, hizkuntza-ordezkapenari bidea itxi eta mendetan 

irautekoa izango den oreka egonkor egoera gisa ere uler liteke. 

Euskararen egungo egoera hertsiki diglosikoa denik ezin da esan, hizkuntzen 

arteko ez orekarik ez egonkortasunik ez dagoelako: ez dago gizarte mailako hizkuntzen 

arteko funtzio banaketarik: inon egotekotan, gizarteko populazio elebidun 

minoritarioaren baitan baino ez da aurkitzen funtzio banaketa hori, eta hor ere, 

euskararen eta espainol/frantsesaren funtzioak zein diren ez dago argi. Hala, Euskal 

Herrikoa gertuago dago aurkako erresistentzia handia sortzen duen hizkuntz ordezkapen 

prozesu batetik egonkortasunarekin identifika litekeen diglosi egoera batetik baino. 

Horiek horrela, Fishmanekin interlokuzioan, Zalbidek osatu duen iritzia da 

diglosiak nolabaiteko oreka eta egonkortasuna adierazten dituen heinean, euskararen 
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 Hala dio Martínez de Lunak (Rejado, 2013): “Planteamendu identitarioa ez da baztertu behar,  nire 

ustez. Euskara jakin gabe ere euskara bere herriaren parte delako harro dauden gazteak egon litezke. 

Hemengoak sentitzeagatik euskararekiko identifikazioa izatea lortu behar dugu, baina ez ohiko 

parametrota. Hau da, ez euskara gaztelaniaren aurka, baizik eta euskara eta gaztelania. Egungo gizarteak 

eleaniztunak dira”. 
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etorkizunaren bermea diglosian datzala.  Izan ere, euskararen etorkizunari buruz 

gogoetan, Mikel Zalbidek hiru antzeztoki irudikatzen ditu. Horietako batean, euskara 

desagertu egiten da, eta erdarak jaun eta jabe geratzen dira; beste batean, euskara osoki 

nagusitzen da, erdarei toki eta funtzio guztiak hartuta; hirugarrenean, nolabaiteko 

diglosia molde bat adostu eta, euskarak eta erdarak, biek irauten dute. Bata desiragarria 

ez delako eta bestea errealista ez delako, lehengo bi antzeztokiak baztertu ondoren, 

Zalbideren hitzetan, euskara indarberritzeko orduan bene-benetako erronka nolabaiteko 

diglosia modu bat adostea dela ageri zaigu, hau da, hizkuntzen arteko 

konpartimentalizazioa bat, handiak txikia jango ez badu (Zalbide, 2011:110,111). 

Kontua, beraz, adostu beharreko funtzio banaketa hori zein izango den erabakitzea da. 

Zein konpartimentu edo jardungune egokitu hizkuntza bakoitzari? Zalbideren zentzuzko 

planteamenduak ez dio galdera honen erantzunari heltzen. 

Gure iritziz argia da erantzuna: herri identitatearen araberako 

konpartimentalizazio edo diglosia behar luke, diglosia mota honetan, ñabardurak 

ñabardura
124

, gizarteko bi hizkuntzek jardungune guztietan erabiliak izateko aukera 

bermatua izango luketelarik.  Hego Euskal Herriari dagokionez, bi herri bizi dituen 

gizartea eta elebitasunean oinarrituriko elkarbizitza esan nahi luke konpartimentalizazio 

honek, non espainolek espainolez egingo zuketen euren eguneroko bizitzan -baina aldi 

berean, erdaldun elebidunak izaki, euskaraz komunikatzeko gai ere izango liratekeen- 

eta abertzaleek, berriz, euskaraz bizitzeko aukera egingo zuketen -nahiz eta, euskaldun 

elebidunak diren heinean-,  espainolez ere inor baino hobeto moldatu. Hizkuntzak 

hierarkikoki konpartimentalizatzen ez dituen gizarte diglosiko hau ez da distopia: 

finean, hau da Katalunian eta, bereziki, Bartzelona hiri eta aldirietako egoera
125

.  
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 Badira negoziatu beharreko asimetriak: arlo pribatuan, euskarazko mass medien indarra 

erdarazkoenaren parekoa izango denik ezin da pentsatu, espainolez egiten dutenak munduan hamaika 

bider gehiago izanik, merkatutik hizkuntza horrek jasoko duen indarra eta boterea ikaragarria delako; 

horri, bestalde, euskararen gutxiagotzearen historia eta zintzilik diren hainbat hipoteka gehitu behar 

zaizkio. Horregatik, espainolaren aldeko berezko hizkuntz hezkuntza hori hezkuntza sistema euskaldunak 

baino ezin du, hein batean, orekatu.  Alde horretatik, beraz, hezkuntza sisteman banaketa funtzional hau 

ez dut uste onartzekoa denik.  

125 
Adibide eta erreferentzia jakingarria deritzot Bartzelonako eremu metropolitarrari, euskararen 

ezagutzaren balizko unibertsalizazioak erabilerari dagokionez eman lezakeena baloratzeko. Hauek dira 

2008ko datuak: Bartzelona metropolitarrean, gaur gaurkoz, espainola populazioaren %100k ulertzen du 

eta katalana, berriz, %94k; espainolez hitz egiteko gai %100 da eta katalanez, berriz, %76; erabilerari 

dagokionez, berriz, espainola erabili ohi dutenak, %54 inguru dira;  katalana erabili ohi dutenak, %28 
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Bistan denez, ez gara “euskaldun” sentitzen direnen eta “espainol/frantses” 

direnen arteko segregazioaz ari, gizarteko hartu-emanen konplexutasunaren eta 

aberastasunaren continuum-aren baitan, herri sentimendu horiek, eguneroko bizitzak 

ahalbidetzen duen heinean, grabitate zentro izango dituen hizkuntzen erabileraren 

normalizazioaz baizik.  Norbanakoaren nortasunak dimentsio ugari ditu eta, uneoro, 

ezartzen den harreman eta testuinguru bakoitzeko negoziatzen dira. Bestalde, jakina ere 

bada, “euskaldun” sentituagatik, hizkuntzen eskuratzea baldintzatu duen historia ez dela 

bera Araban edota Gipuzkoan.  

Hala, Martínez de Luna eta besteen (2012) hizkuntzaren erabilerari buruzko 

eredu tridimentsionalaren argitan, beraz, esan liteke diglosi mota deskriba daitekeela  

maila indibidual eta mikroan baldintza horientagarri gisa, espresio ñabarra lukeena, eta, 

aldiz, maila makroan, espresio gardena eskatzen duen premisa gisa.  

Maila makroan nortasun nazional jakinek ezaugarrituriko partidu politiko eta 

hauek zuzenean ala zeharka kudeatzen dituzten erakunde publiko zein pribatuak daude. 

Eta herri nortasunaren araberako diglosiari buruz ari garelarik, praktikan, zera eskatzen 

du, bere burua “euskalduntzat” daukaten alderdi politiko, erakunde eta enpresetan 

espainiera elebakarrekin erabiltzeko gorde eta, gainontzean,  euskararen erabilerarekiko 

atxikimendu natural eta espanturik gabekoa, hala diskurtsoari nola praktikari  

dagokionez. Hauxe da, hain zuzen, bere burua espainoltzat daukatenek naturaltasun 

osoz egiten dutena; hauxe da, hain zuzen, bere burua euskalduntzat daukatenek egiten 

ez dutena.  

Hau esanik, bestalde, azpimarratzekoa ere bada diglosia mota hau adostu 

beharreko helburu edo erronka gisa ez, baizik eta ondorio gisa dela ulertu beharrekoa. 

EAEri dagokionez, behintzat, oraindik ere urrun ikusten den helburua, izan, hiritar 

elebidunak hezi eta euskara ezein jardungunetan –hala publiko zein pribatutan- 

erabiltzeko aukera bermatze hutsa da. Identitate-diglosia, berriz, ez da helburu  gisa 

planteatu behar, baizik eta euskara soziologia abertzalearen bizi ohitura guztietan 

sartzen joateko lanaren ondorio bezala. Egiazko helburua, beraz, euskararen erabilera 

abertzalegoan sustraitze da. Hortik eratorriko da diglosi edo konpartimentalizazioa, 

                                                                                                                                                                          
inguru; katalana eta espainola, biak, erabili ohi dituztenak %13 baino gehiago dira, eta  beste 

hizkuntzaren bat erabili ohi dutenak, %5. Ikus: GENERALITAT DE CATALUNYA, (2009).  
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besteak beste, abertzale ez den populazioaren gehiengoak gehienbat erdara erabiltzen 

jarraituko lukeelako. 

Eta horretarako ezinbestekoak dira, noski, komunikazio estrategia burutsuak, 

baina baita hizkuntza politika asertiboak ere. Hain zuzen, helburu, erronka eta 

adostasunak aipatzen dituelarik, Zalbideren adierazpenei egin lekiokeen kritika 

oinarrizkoena zera da, indarrean den hizkuntza politika diseinatzen duen bakarra – eta, 

ondorioz, arduradun bakarra- Eusko Jaurlaritza balitz bezala aritzea. Hain bistakoa 

delako-edo, ematen du ahaztu egiten zaiola, edo,  ez zaiola esplizitatu beharreko  

iruditzen hizkuntza politiken diseinatzaile aktiboenak estatuak izaten direla. Estatuak, 

kultur industria, legedia eta diskurtso ongi pentsatu eta neurtuekin, gobernu 

autonomotiko batek amestu ere ezingo lituzkeen era guztietako baliabidez horniturik 

daude interesatzen zaien hizkuntzaren erabilera bermatu eta, are, behartzeko. 

Kontuan izan behar da erdarak beti izango dutela nazionalismo espainol eta 

frantsesaren babesa.  Gizarte egitura formal nahiz informal, publiko zein pribatu 

izugarri boteretsuen babesa eta bultzada dituen hizkuntza dira, hain indartsuak ezen 

pentsatzekoa baita erdararen ezagutza eta erabilera lehen mailako fenomenoa izango 

litzatekeela hizkuntza ofizial gisa euskara soilik izango lukeen balizko euskal estatu 

batean ere
126

. Alde horretatik, erdarak, adostu beharrekorik ezer ere ez du Euskal 

Herrian bere tokiari eusteko; euskara da bere bidea ireki behar duena. 

 

4.4.-Hizkuntza habitus-a 

EAEn behintzat, Hizkuntz Politikarako sailburu Patxi Baztarrikak adierazi 

bezala, euskararen gizarte mailako ezagutza belaunaldiz belaunaldi zabaltzen joango 

den aurreikuspenarekin batera, euskararen biziberritzerako erronka nagusia “erabili ahal 

izatetik erabili nahi izaterako” urratsa gizarteratzea da (Baztarrika,2009:259). Ahalaren 

eta nahiaren arteko hau zinez da tarte kritikoa eta konplexua elkar sakonki baldintzatzen 

duten hainbat aldagai ezberdinen baitakoa delako. Guztiarekin ere, gutxieneko 
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Espainolaren desagertzea problema gisa aurkeztea  gaur egun ludiko poloen hedapenaz, glaziazio 

globalaz eta itsas mailaren jaitsieraz kezkatzearen pareko da. 
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ezagutzaren baldintza betea egongo den unetik
127

, aldagai horien guztien artean, 

hizkuntza erabiltzeko gogoa edo motibazioa izango da faktore nagusia; nolabait ere, 

gurpila biraraziko duten izpien sorburua. 

Hizkuntza erabiltzeko gogo edo motibazioak, bestalde, habitus-arekin egiten du 

bat ala talka. Izan ere, habitus-ak betetzen du hizkuntza erabiltzeko ahalaren eta 

nahiaren arteko aldaketa tarte edo krisi hau. Hizkuntzari dagokionez, habitus-a hiztunak 

sakoneko aztura gisa barneratuta dituen hizkuntza-praktika inkonszienteak dira 

(Larrinaga, 2008:97) eta, esan bezala, erabilera-ezagutza-motibazioa gurpila errotik 

baldintzatzen du. 

Euskal Herrian, gaur gaurkoz, elebidunak euskaraz egitera ala erdaraz egitera 

daramatzan habitus-en inkonszientzia maila ez dira parekoak. Egoera diglosikoan eta 

erdal elebakarrez inguratuta, interpelazioa etenik gabekoa baita, saihets ezina da hainbat 

kasutan euskaraz ari garenaz kontziente izatea eta, hartara, habitus-a urratzea. Eta kinka 

honetan, adierazia dugun bezala, zera da kezkagarriena, espainolaren eta frantsesaren 

alde egiten duten praktika inkonszienteen mantentzeak ez ote duen higatuko euskararen 

iraupenerako ezinbestekoa den euskal hiztunaren habitus-a. Beraz, ikuspegi honetatik, 

dema euskararen ezagutzatik erabilerarako urratsa ematea bada, bi dira erronkak: alde 

batetik, euskarazko habitus-a mantentzea, dagoenean, eta sortzea, ez dagoenean; eta, 

bestetik, erdararen erabileraren atzean dauden aztura inkonszienteak konsziente egitea. 

Eremu psikosozialean buruturiko ikerketek diotenez, elebidunen hizkuntza 

praktiketan eragiten duten bi faktore garrantzitsuenak soziodemografia eta identitatea 

dira (Arratibel, Azurmendi eta García, 2001). Lehenengoa faktorearen barruan 

euskararen ezagutzaren hedapena eta, gure ustez, habitus-a sartu behar dira; 

bigarrengoan, berriz, euskaltasun eta espainoltasun/fransestasun sentimenduen arteko 

balantza. Lehenengo faktoreak izaera arrazionala du eta motibazio instrumentalean 

agintzen du nagusi; bigarren faktoreak, ostera, izaera irrazionala du eta motibazio 

sinboliko/sentimental/identitatarioa zuzentzen du. 

Norbanako elebidunez osaturiko balizko gizarte testuinguruan, beraz, habitus-

ak eta euskal/espainol ardatzaren arteko konpromisoak berebiziko pisua hartuko dute. 

                                                           
127

Aurreikuspenik baikorrenen arabera, jo dezagun gutxienez berrogei urteko inguruko epeaz ari gara, 

EAEn – kasurik onenean. Adibidez, ikus Miquel Grosen aurrikuspenak: GROS, M. (2009). 
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Hala,  beste hainbat kontsiderazioren artean, adibidez, esan liteke euskararen aldeko 

habitus-ak abertzalea ez dena euskara erabiltzera eraman dezakeela eta, era berean, 

euskal identitatea eta hizkuntzaren erabilera bat datozela barneratua duten hiztunak 

erdarazko habitus-a konsziente egin eta, ondorioz, aldarazteko gauza izan litezkeela. 

Bi aldagai hauen arteko konpromisoak, bestalde, euskararen erabilera bermatze 

eta emendatzeko aukeraz gain, emendatze horren mugez hausnartzeko ere bide ematen 

dute. Honela, ohartu behar da hizkuntzaren erabilera herri identitatearekin lotzen ez 

duen hiritarrak nekez aldatuko duela bere hizkuntza joera. Eta honek, praktikan, zera 

esan nahi du, bere burua abertzaletzat jotzen ez duen hiritarrarengandik habitus aldaketa 

bat ezin dela espero. Izan ere,  soslai honetako hiritarrak nahikoa baitu erdararekin bere 

behar instrumentalak eta sinbolikoak asetzeko. Euskararekiko habitus-a, hortaz, 

abertzaleen behar eta motibazio sinbolikoetan datzala esan liteke. 

Ildo honetan, 2001an argitaratu zen Iñaki Garcíaren Euskararen erabileran 

eragiten duten prozesu psikosozialak: identitate etnolinguistikoaren garrantzia tesi 

laneko eta  “Euskararen erabilera azaltzeko eredu psikosoziala” (García, 2004)  

artikuluko ondorioak guztiz argigarriak dira. I. Garcíaren ikerketetan, hizkuntzen 

erabileran ezagutzak, motibazioak eta testuinguruak duen garrantzia konstatatzeaz gain, 

hizkuntzaren erabileraren eta identitatearen arteko lotura estua frogatzen da: euskararen 

eta euskal identitatearen arteko loturak, erabileraren alde egiten du, euskararen eta 

euskal identitatearen arteko harremana erlatibizatzeak, aldiz, erabileraren aurka. 

Hori dela eta,  hizkuntzaren erabilera eta identitatea lotuko dituen diskurtsoaren 

premia ondorioztatzearekin batera, instituzioetatik bultzaturiko identitate kulturbiduna 

delakoaren eta euskararen ezagutzaren diskurtsoek dakarten kaltea salatzen du, euskara 

erabilera instrumentala bakarrik sustatzen duelako. Izan ere, “ikusten den bezala, 

identitate kulturbiduna
128

 ez baita euskararen erabilerarekin lotzen” (García, 2001:336). 

Euskaraz egiteak talde mailako konpromiso izateari uzten dio eta norbanakoen aukera 

huts izatera igarotzen da. Eta, honek, bistan denez, ez du euskararen erabilerarik 

bultzatzen, baizik eta alderantziz. Izan ere, hizkuntza gutxitua talde mailako motibazio 
                                                           
128  

Beste ikerketa batzuk aztertu ondoren, eremu akademiko nahiz politikoan “identitate kulturbiduna” eta 

“identitate euskal-espainiarra” ordaintzat erabiltzen direla ohartarazten, gogorarazten digu Garcíak 

(2001:336). Era berean, identitatea hauek “identitate integratzaile” izendatzen direla. Alegia, aipatzen ez 

diren baina  ohi denez inplizituki doazen  “identitate desintegrazaile” edota “identitate baztertzaileekiko” 

mamuen oposizioan. 
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sinbolikoz gabetzeak hura erabiltzeko gogo kentzea dakar ezinbestean, ikuspegi 

instrumental hutsaren esparrua soilik aintzakotzat hartzen bada, aukeran, erdara ia kasu 

guztietan izango baita motibagarriagoa. 

Aztura inkontziente bati dagokionez, habitus-arena aldaketa zaila da eta 

euskararen kasuan, ematekotan, identitatearekiko harremanean garatuko da. Euskal 

identitatearekiko barneratzen diren diskurtso eta motibazio zein diren, barneraturiko 

hizkuntza azturen gaineko eragina ere halakoa izango da: norbanako elebidunen artean, 

hizkuntzaren erabilera sinbolikoa eta euskaltasuna lotzen dituen diskurtsoarekiko 

atxikimenduak euskarazko habitus-aren alde egingo du; elebidunen artean 

euskaltasunaren eta euskararen erabileraren arteko lotura erlatibizatu edo ukatzeak, 

aldiz, hizkuntzaren erabilera motibazio sinbolikoz gabetu eta dimentsio instrumental 

hutsean itxiko du. 

Habitus-aren aldaketa barnekoa inkontzientea dena kontziente bilakatzean 

datza. Eta eginbehar horretan identitateari buruzko hitzak eta diskurtsoak giltzarri dira, 

kontzientziaraino barneratzen direlako. Identitatea ulertzeko erak, berez, diskurtsoak  

dira; eta kulturari buruzko diskurtsoak, funtsean, identitateari buruzko diskurtsoak. 

Horregatik, euskararen erabilera sustatzerako orduan lehen mailako garrantzia hartzen 

dute bai euskal identitateari bai haren biki den euskal kulturari buruzko diskurtsoek, 

hala gizarte klabean ematen direnek nola herri mailakoek. 

Ez da euskal hiztun izateko gogoa soilik, baizik eta euskal herritar izatekoa. 

Horiek horrela, zertan datza euskalduntasuna? edo zertan datza euskal kultura? 

bezalako galderek eta galdera hauei ematen zaien erantzunek berebiziko garrantzia dute, 

pentsamendu marko bat ezartzen dutelako. Galdera hauexek gisa honetan ere egin izan 

dira: izan daiteke inor “euskaldun” euskaraz jakin gabe? Dilema honek gaur egun ere 

badirau, noski, eta euskararen ezagutza unibertsal egin artean, ez dirudi itzaliko denik. 

Halere, errealitate berriek galdera berriak ere badakartzate, eta gaur egun, gazteen artean 

euskararen ezagutza normaltzen ari den sasoi honetan, aurrekoari ordain bera duten 

beste galdera hauek eransten hasteko premia larria iritsi zaigu, partikularki elebidunak 

gehiengo diren soziologia abertzalearen baitan: Zertan datza euskalduntasuna, euskaraz 

jakitean ala euskara erabiltzean? Abertzaletzat har liteke inor euskaraz jakinik, hura 

erabili gabe? Euskal kulturarik posible da euskaraz jakin eta hura erabili gabe?  
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5.-AZKEN GOGOETA ETA ONDORIOAK 

 

Euskal Herriari dagokionez kultura terminoaren esanahiak zein diren zehaztea 

bezain garrantzitsua  da ohartzea kultura terminoa zein klabetan erabiltzen den, klabe 

horrek pentsamendua baldintzatzen duen marko gisa jokatzen duelako. Hala, euskal 

kulturaz aritzerakoan bi leiar edo ikuspegi zaindu behar dira, biak ere elkarrekiko 

osagarriak eta ezinbestekoak euskal kultura delakoaren auzia ulertuko bada. Bi klabe 

horietako bat gizarte kontzeptua dugu; bestea, berriz, herri kontzeptua. Hain zuzen, 

klabe edo ikuspegi hauetako bakarri heldu eta bestea aintzakotzat hartzen ez duten 

euskal kulturari buruzko ikuspegiak partzialak eta, are, distortsionatu eta 

distortsionatzaileak izango dira. 

Izan ere, kontuan hartu behar da Euskal Herria deritzogun lurraldean bizi den 

populazioa herri eta gizarte ezberdinetan dagoela banatua.  Hala, zenbat administrazio 

eremu, hainbat gizarte: Bidasoaz alde batera zein bestera bereizirik, espainiar eta 

frantziar gizarteetan zatitua dago Euskal Herriko populazioa, era berean, eremu 

administratibo partikular ezberdinen baitako dinamika propioetan garatzen dela, hau da, 

Euskal Autonomia Erkidegoaren, Nafarroako Foru Komunitatearen eta Pirinio 

Atlantiarraren Departamentuaren baitan. 

Bestalde, herri atxikipen edo sentimendu nazionalak ere hiru multzotan 

banatzen dira: bere burua euskal herritartzat dutenak, bere burua espainoltzat dutenak 

eta bere burua frantsestzat dutenak. Honek ez du, halere, hiru multzo hauek elkarrekin 

bizi direnik esan nahi: praktikan, espainolak espainiar estatuaren agintepeko lurraldean 

baino ez dira bizi eta frantziarrak, berriz, Frantziaren agintepekoetan. Euskal Herrian, 

beraz, ez dago espainolak eta frantsesak elkarrekin bizi direneko eremurik, baizik eta 

mugaren alde batera zein bestera, proportzio ezberdinetan, euskal herritarrak eta 

espainolak eta euskal herritarrak eta frantsesak bizi direnekoak baizik. 

Beraz, euskal hiritarrak eta euskal herritarrak bereizi behar dira. Euskal 

hiritarrak Euskal Herrian bizi diren horiek guztiak ditugu, euren herri atxikipena edo 

sentimendua zeinahi delarik ere; euskal herritarra, berriz, jatorria nahiz hizkuntza 

zeinahi duelarik ere, bere burua euskal herritartzat baino jotzen ez duena da, 

herritartasun hori espainiartasunari eta frantsestasunari subordinatu gabe, ez esplizituki 

ez inplizituki. 



204 
 

Testuinguru honetan euskal herria menperatua dagoen herria da bizi deneko 

gizarteari loturiko ezein erabaki politikoren gaineko azken hitza espainiar eta frantses 

herriei dagokielako. Honela, estatu arrotzen politikei subordinaturik dagoen heinean, ez 

da bere hizkuntzan adierazitako kultur bizitza askatasunez erreproduzitzeko gai: 

minorizazioak, presio asimilatzaileak eta harekiko erresistentziak ezaugarritzen du. 

Beraz, euskal hiritarrak eta euskal herritarrak bereizi behar dira. Euskal 

hiritarrak Euskal Herrian bizi diren horiek guztiak ditugu, euren herri atxikipena edo 

sentimendua zeinahi delarik ere; euskal herritarra, berriz, jatorria nahiz hizkuntza 

zeinahi duelarik ere, bere burua euskal herritartzat baino jotzen ez duena da, 

herritartasun hori espainiartasunari eta frantsestasunari subordinatu gabe, ez esplizituki 

ez inplizituki. 

Herri ikuspegiari soilik heldu eta gizartearen parte garela ahazteak, Euskal 

Herria bezalako lurralde batean nahasten diren ibilbide eta esperientzia pertsonal 

ugariak kontua ez hartzera eraman gaitzake, norberarenak ez diren herri atxikipenak ez 

errekonozitu eta herri ezberdin horiekiko harremana kudeatzeko desafioari ezikusiarena 

egitera eta, are, arbuioa elikatzera. Gizarte klabeak, hala, munduko hainbat bazterretatik 

iritsitako etorkinen integrazioaren auziaz eta ezberdinen arteko elkarbizitzak gogoeta 

egiteko modua ematen digu. Integrazioa, funtsean, euskararen ezagutzaren 

unibertsalizazioarekin berdintzen da. 

Aitzitik, Euskal Herriko testuinguruan, gizarte ikuspegiari soilik heldu eta herri 

kontzeptua baztertzeak euskal kultura, praktikan, kultura estatalaren baitako subkultura 

autonomikoen baitako subkulturatzat tratatzea dakar. Hau da, herri kontzeptuari uko 

eginez gero, euskarazko adierazpena hiritarraren arazo edo hautu indibidual izatera 

lerratzen da berez, edota, gehienez ere, gizarteko komunitate baten adierazpen apolitiko 

eta estetiko partikularra, estatuak promozionaturiko kultur adierazpen publiko zein 

pribatuen normaltasun edota hegemoniarekin nahastu ezin dena. 

Esan bezala, beraz, herri klabeak, estaturik gabeko herrien asimilazio eta 

subordinazio egoeraz eta egoera horrekiko erresistentziaz aritzeko aukera ematen digu. 

Kultur ikuspegitik, euskararen erabileraren normalizazioan datza asimilazioarekiko 

erresistentzia; asimilazioa, berriz, espainolaren erabileraren normalizazioan. 

Eduardo Apodakak harropuzkeria postmodernista aipatzen du (2007:189), 
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guztiz egokiro, postmodernitatea norbera hutsaren ideologia gisa aurkeztean. 

Harropuzkeria postmodernistaren baitan “batzuen egoera menderatzailea unibertsala 

izango balitz bezala saltzen da”.  Ideologia honek norbanakoaren identitatea baino ez du 

hizpide eta isildu egiten du norbanakoek estatuen eta bestelako botere-begi handien 

aurrean dugun mendekotasuna. Euskalduntasuna libreki burutzen den hautua delako 

gezurra elikatzen du. 

Tesi honetan azpimarratzen dugu, gaur gaurkoz, euskal kulturaren eta 

hizkuntzaren arteko harremanari buruzko jarreren artean distortsionatuak eta 

distortsionatzaileak direla nagusi, funtsean, herri kontzeptuaren bazterketak eta gizarte 

kontzeptuaren haizatzeak  ezaugarritzen dituelako. Argudiatu ohi da denboran aurrera 

Euskal Herriko populazioaren errealitatea eraldatu egin dela eta eraldaketa honek ekarri 

duela berez eta halabeharrez gizartearen kontzeptuak herriarenak baino garrantzia 

handiagoa hartzea. Gure ustez, ordea, ez da halabeharraren kontu hutsa, arrazoi zuzen 

ala okerragoei jarraiki diskurtso jakin baten alde harturiko erabaki politiko jakin baten 

emaitza baizik. Aipaturiko euskal kulturarekiko hurbilketetan herri kontzeptuak galdu 

duen pisuren zantzuak hala eremu akademikoan nola politikoan aurki litezke.  

Aipaturiko euskal kulturarekiko hurbilketetan herri kontzeptuak galdu duen 

pisuren zantzuak hala eremu akademikoan nola politikoan aurki litezke. Hala, eremu 

akademikoan euskal kulturari buruz aritzerakoan, esate baterako, gure tesia definitze 

aldera kontraste gisa euskal kulturaz, euskaraz eta euskaratik jardun duten arestian 

aipaturiko E. Apodaka (2007) beraren zenbait hausnarketa, Miren Jone Hernandez-en 

(2013)  planteamenduak edota ARRUE proiektuarekin (Gipuzkoako Foru Aldundia, 

2013) aurkezturiko analisiak aipa litezke.  Gure tesia da hizkuntzaren eta nortasunaren 

arteko harremana bermatzen duen ideologiaren lainotzea da XXI. mendeko 

euskaltasunaren ezaugarritzen duen gaitz nagusia. Apodakak bat egiten du uste honekin, 

baina ideologiaren tokia ongi azpimarratua dagoela uste duelako ziur aski, arreta beste 

alderdi batzuetan jartzeko gaztigatzen digu. Jone Miren Hernandezen iritzietan eta 

ARRUE proiektuaren analisietan berriz, identitatea norbanakoaren auzi gisa ulertzeko 

jaidura nahiko argi islatzen dela esan liteke. 

Honela dio E. Apodakak (2007:148): “ Nik ez dut ideologia baztertzen, 

euskaltzaletasunaren beharra argi baino argiago ikusten dut, baina hala ere, badakit ez 

dela nahikoa. Euskal kulturatik identitate-efektuak dituzten kultur jarduera bizigarrietara 
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igaro beharko genuke, euskal hori mugatzeko ahalik eta adostuen dauden bereizgarriak 

erabiliz”. Gure tesiaren arabera, oraingoz, bestelakoa behar du osagaien ordenak: hau 

da, euskarazko kultur jarduera bizigarriak garrantzia argi baino argiago izanik, hori 

inoiz nahikoa ez dela izango azpimarratu eta hizkuntzaren eta euskal nortasunaren 

arteko harremanaren izaera ideologikoa zaintzeari eman behar zaiola lehentasuna uste 

dugu. J.M Hernández-ek, berriz, hala adieraziko du (2011:13): 

Bigarren kezkak/erronkak identitatearekin du lotura zuzena. Modu 

teorikoan eta aplikatuan identitatearen gaiari heldu behar diogulakoan 

nago. Gure diskurtso modernoak hizkuntza eta identitateak irmo 

lotzen ditu. Bi nozioak banaezinak dira gure artean. Ezin dugu 

pentsatu gure identitatea hizkuntzarik gabe eta hizkuntza – uste dugu- 

ez da bizirik iraungo identitatearen sostengurik gabe. Nik uste dut 

egun errealitatean eskema hori, gaindituta dagoela, besteak beste 

hizkuntza erdigunean ez dagoelako; aldiz hiztuna da zentroa 

bereganatu duena. Hizkuntzak, euskarak, bere bidea egin du: gorpuztu 

da, berritu da, arautu da (eta ari da), baina hiztuna? Hiztunak aurre 

egin dio bere errealitateari ahal izan duen moduan, bere 

egunerokotasunetik, bere kontraesanekin, bere ilusioekin, bere 

estrategiekin. Baina ezin dugu ahaztu hiztuna ez dela hizkuntza, 

hiztuna hizkuntza baino gehiago dela, hiztunak bizitzaren osotasuna 

biltzen du bere baitan, eta hiztunaz gain (edo hiztuna izatearekin 

batera) emakumea edo gizona dela, gaztea edo heldua, langilea, 

kirolaria, eta abar luze bat. Hizkuntza eta hiztunaren arteko harremana 

bat izango da, baina hor ez da identitatea agortzen, are gehiago, 

askotan identitatea abiatu baino ez da egiten hortik. Honekin batera, 

kontuan hartu behar dugu identitatea osatzen duten pusketa guztiak 

elkarrizketan daudela, elkar eragiten dutela. Horregatik gazteak, esate 

baterako, ezin ditugu aztertu hiztun hutsak izatetik, gazte izatetik ere 

ulertu behar ditugu. Hori egin ezean gure hausnarketek huts egingo 

dute.   

 

Hernándezek euskara identitatearen osagai guztiak moldatuko dituen kare-

mortero gisa irudikatzen du, hau da, hizkuntzaren halako normaltasun egoera bat non 

euskara nortasunaren oinarri ez baizik osagarri izanik, hiritarrak euskaraz ari direnik ere 

ohartuko ere ez diren egingo
129

.  Jakina, gure ustez ere izaera instrumentalak 

                                                           
129

 Beste eztabaida hari bat da Apodakaren eta Hernándezen planteamenduen arteko dibergentzia 

interesgarria. Apodakak gizartearen baitan  euskaltasunaren inguruko muga eta adostasun batzuen 

gainean ezaugarrituriko euskal kultur jarduera identifikatzaileen beharraz dihardu. Hernandez-ek, hein 

batean behintzat, aurkako eskenatokia darabil gogoan, kultur jarduera anitzak, baina euskara edo euskal 
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sinbolikoak baino pisu handiagoa izatea da iritsi beharreko helburua, edozein 

euskaldunen ametsa,  baina, Hernandez-ek proposaturiko kare-morteroaren irudia ezin 

ederragoa bada ere, oraindik orain euskaltasunaren normaltasuna aldarrikatu eta 

irabazteko fasean gauden iritzikoak gara. 

Bitartean, hizkuntzarekiko eta herriarekiko harremana ulertzerako orduan 

norbanakoari zor zaion autonomia ukatu gabe, noski, gure iritzia da lotura hau 

norbanakoaren hautu gisa espezifikatzeak, gazte izan ala ez, gizarte mailan hegemoniko 

diren nortasunen eta hizkuntzen – espainol eta frantses estatalenak edota autonomiari 

atxikitako “euskaltasun” subordinatuarenak- normalizatzea dakarrela eta, ondorioz, 

euskaraz egiten den bizitzaren subkultura edota  izaera azpimarratzea.   

Inplizituki espainola eta frantsesa izaera sozial eta ondorioz, unibertsalarekin 

eta euskara izaera indibidual eta, ondorioz, partikularistarekin lotzen duten 

planteamendu honen indarraren ondorioak ARRUE proiektuaren emaitzen 

aurkezpenean ere antzeman litezke (Gipuzkoako Foru Aldundia: 2013). Eskola eremuko 

euskararen erabilerari buruzko ikerketa baliotsu honen analisirako gizarteko maila 

makro, mikro eta indibidualak bereizten dituen eredu tridimentsionala aurkezten da, I. 

Martínez de Luna, Pablo Suberbiola eta Asier Basurtoen artean landua. I. Martínez de 

Lunak eredu tridimentsional honek ez duela hierarkiarik ezartzen eta, ondorioz, era 

zirkularrean irudikatzen du (2012:126 ). Alabaina, komunikazio akats baten ondorioz 

ziurrenik, ARRUE proiektuaren aurkezpenean eredu tridimentsionala zehazterako unean 

solairutan irudikatzen da, maila makrotik indibidualerako hierarkia bat iradokiz 

(Gipuzkoako Foru Aldundia, 2013:19). 

Deigarri eta adierazgarriena, halere, eredu tridimentsionalaren aurkezpen 

honetan nortasun kolektiboa kokatzen deneko tokia da (Gipuzkoako Foru Aldundia, 

2013:19). Hain zuzen ere,  nortasun kolektiboak maila indibidualaren dimentsiora 

mugatzen dira, nortasun kolektiboek maila mikroan edota makroan adierazpenik edota 

pisurik ez balute bezala. Ez da ahaztu behar deskribatzea preskribatzea dela, eta, eredu 

honetan maila guztiak elkarrekintzan daudela esaten bada ere, esangura handiko 

planteamendua da nortasun kolektiboari dagozkionak, hau da, herri nortasunari eta 

                                                                                                                                                                          
zigilua identifikatzaile izango ez dutenak, baizik eta bitarteko, normalaren normalez nabarmenduko ez 

direnak. 
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hizkuntza nortasunari dagozkionak maila indibidualean sartzen direla adieraztea. Euskal 

Herrikoa bezalako gutxiagotze testuinguruetan, praktikan, nortasun kolektiboak maila 

indibidualera mugatzea hizkuntza gutxiagotuaren auzia norbanakoari dagokion auzia 

delako mezua erreproduzitzea da. 

Gizarte eta herri kontzeptuen arteko bereizketarik eza politikaren eremuan 

tradizio ezberdineko abertzaleen ere ematen da.  Adibide gisa Juan Jose Ibarretxe 

Lehendakari ohia edota ezker abertzaleko buruzagi Arnaldo Otegi bezalako 

erreferenteen idatziak aipa litezke. Hala, Korrika dela-eta laudioarrak prestaturiko 

idatzia itxiz zera irakur dezakegu (Ibarretxe, 2013): 

Euskara da geure hizkuntza eta horrela izango da betiko. Ez da 

geure hizkuntza bakarra -gaztelera eta frantsesa ere euskaldunon 

hizkuntzak direlako-, baina geurea da, euskaldun guzti-guztion 

hizkuntza […] denon ondarea eta denon beharra duena. Elkarrekin 

bizitzeko hizkuntza, elkarri hitz egiteko, elkar ulertzeko hizkuntza. 

Aurtengo Korrikaren leloak dion moduan: eman euskara elkarri. 

 

Bere aldetik, euskararik gabeko Euskal Herririk ba ote dagoen galderari honela 

erantzungo dio Otegik (Munarriz, 2012:250):   

Euskal Herriaren egiturazko zati funtsezkoa da euskara. 

[Euskararen inguruko akordio politikoa dela-eta] Akordiorako guneak, 

nire ustez, Administrazio Publikoak hizkuntza ofizialen ezagutza 

bermatzea izan behar luke oinarri, baita herritar bakoitzak askatasun 

eta eskubide osoa izate eremu guztietan nahi duen hizkuntza 

erabiltzeko eta nahi duen hizkuntzan bizitzeko. Esan gabe doa, noski, 

horretarako euskarak EH osoan izan behar duela ofiziala lehendabizi. 

 

Alegia, erantzun honetan Otegik euskararen erabilera gizarte batetako 

norbanakoen nahi edo bizi proiektuarekin lotzen du espresuki, ez euskaraz bizi den herri 

proiektu batekin. Ibarretxek, berriz, euskararekin batera espainola eta frantsesa ere 

euskaldunon hizkuntzak direla azpimarratzen du. Ez goaz gu hemen inolaz ere buruzagi 

bi hauen euskararekiko konpromisoa auzitan jartzerik, ez Otegirena, hain gutxi Ibarretxe 

bezalako euskaldunberri batena. Politikari biren adierazpen publikoak izanik, baliteke 

euskararen erabilera hautu pertsonal gisa aurkeztea eta espainolaren eta frantsesaren 

“euskaltasuna” azpimarratzea gizarte mailan zabaldu beharreko mezuaren 
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komenigarritasun klabearekin loturik egotea. Eta nolanahi den ere, abertzaletasunaren 

korronte politiko bakoitzaren praxia da heltzea proban jartzen duen sua.  Baina Euskal 

Herriari buruz ari garelarik erdaraz nekez burutzen den noren eta nongo deklinabide 

kasuen arteko bereizketa argigarri eta mesedetan litzakeelakoan gaude. 

Deklinabide kasu hauen argitan, gizarteKOA eta herriaRENA bereizteko 

aukera izaten da. Hizkuntzak herrienak izaten dira eta gizarteetakoak. Hala, adibidez, 

espainola Bidasoaz mendebalderako euskal gizarteko hizkuntza hegemonikoa da. 

Euskal gizartekoa da baina espainolen hizkuntza da, ez “euskaldunena”. Eta beste 

hainbeste esan liteke frantsesaz Bidasoaz ekialdera. Hizkuntza hauek euskal 

gizarteetakoak dira, baina  ez dira “euskaldunen” taldearenak, nahiz eta askok eta askok 

besterik ezagutu ez: menderakuntza harremanetan ohikoa denez, menderatuen taldeak 

berea ez den hizkuntza hartzen du eta berea dena, berriz,  utzi. 

Euskal herriaren arazoa izan da espainolaren eta frantsesaren presioz euskarak 

gizarteko transmisio hizkuntza izateari utzi diola,  eta, ondorioz, euskal herritarrak 

eurena ez den hizkuntzaz – erdaraz- baliatu behar izan dutela. Erronka, beraz, bikoitza 

da, euskara gizarteKOA eta herriaRENA bihurtzea. Horretarako “euskaldunek” euren 

hizkuntza ezagutu eta erabili  egin behar dute, espainol edota frantses herritar sentitzen 

den populazioak, berriz, gutxienez, ezagutu, gizarte mailako erabilearik ez eragozteko. 

Oraingoz, etorkizuneko euskararen ezagutzaren hedapena dela-eta,  badirudi euskara 

gizarteko izateko itxaropenerako oinarri batzuk badirela EAEn; airean dagoena da, 

ordea, euskal herritarrek euren hizkuntza erabiliko duten ala nagusiki espainol edota 

frantsesena erabiltzen jarraituko duten. Eta kontua da bata lortu gabe ez dagoela bestea 

egiazki iristerik, ezta alderantziz ere.  

Frankismoaren ingurumarian, euskararen biziberritzean motibazio 

ideologikoak izan duen pisua ukaezina da: euskararen ikasteko gogoa euskarari 

herriaren hizkuntza izatearen aitorpenak elikatu du. Ordea, badira ia hogei urte baino 

gehiago, erakundetzea dela-eta, hizkuntza ikasteko motibazioak ideologikoak ez beste 

batzuk izango zirela aurresan izan dela, hau da, motibazio ideologiko-irrazionalei, 

pragmatiko-arrazionalek hartuko zietela gain (Tejerina, 1992:333,334). Motibazio 

pragmatiko-arrazionalari zor zaion tokia ukatu gabe, baloratzekoa da ikuspegi 

pragmatikoaren gailentzea eta euskararen alderdi ideologikoaren higatzeari buruzko 

aurrikuspen hau zein neurritan izan den Autonomia Aroko erakundetze prozesuaren 
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ondorio sahiestezina eta zein neurritan, berriz, espresuki bilatutako eskenatokia
130

. Gure 

iritziz, bigarrenetik gehiago du lehenengotik baino.  

Hala, egun, erakunde ofizialetan euskararen erakargarritasunaren diskurtsoaren 

alde egiten dela apustu ikusten da eta, aldiz, euskararen erabileraren motibazio 

ideologikoei buruzko diskurtsoak madarikatu egiten direla. Bi diskurtsoek hizkuntzaren 

erabilerarekiko saltzen duten jarrera ia kontrakoa da: lehenengoak euskarari eskatzen 

dio balizko hiztunaren atxikipena sortzea; bigarrenak, berriz, hiztunari – herritarrari- 

eskatzen dio euskararekiko – bere herriaren hizkuntzarekiko- atxikipena erakustea. 

Jakina denez, bigarren jarrerak emandako fruitua da euskararen biziberritze prozesua, 

euskara, harekiko atxikipena ideologikoa nahiz pragmatikoa dutenentzat 

erakargarriagoa bihurtzea barne. Lehenengo jarreraren fruituak, berriz, eskasak dira, 

komunikazio tresna  huts gisa behintzat, euskararen erabilera ez baita inoiz izango 

inguratzen duten erdarak baino erakargarriagoa.  
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 Erakundetze prozesua arrazionalizazio prozesutzat har liteke; baina erakunde hauek ideologia jakinen 

ordezkari politikoek kudeatzen dituzten heinean, alderdi irrazional-sinbolikoa ere bertan da, beraz, 

hizkuntzarekiko motibazio sinbolikoak ez luke zertan desagertu. Hori ukatzea alderdi politikoek 

politikarik ez dutela egiten  edota ideologia bat ez dutela  ordezkatzen esatea bezala da. Horregatik, 

alderdi politikoek euskararekiko jarrera despolitizatua behar dutela saltzea gezur baten gainean eraikitako 

eztabaidak haizatzea da. Gizarte mugimenduen desmobilizazioa, bestalde, berez gertatu den zerbait da, 

hala espresuki bilatu eta landu da bai erakunde paraleloen bidez nahiz desideologiaren aldeko diskurtsoen 

bidez? Ez da bigarren aukerari buruzko daturik falta. Hau da, gure ustez, Tejerinaren lan bikainean ageri 

den argudio bideren batetan nabarmendu litekeen akatsa (1992:333): “ da ‘euskararen boom-a’ deitu 

zaiona. Euskara hurbiltzen zirenen motibazio nagusia politikoa eta sinbolikoa zen, eta erakundetze 

prozesua sendotzen joan ahala, kontzientzia horrek forma berriak hartuko ditu. Hizkuntzaren eta 

kulturaren biziberritze prozesu honek protagonismo handia zihoan hartzen frankismo garaitik.  

Arrazionalizazio politikoa ematen deneko prozesuak  euskal gizartearen desmobilizazio orokorra ekarriko 

du. Erakunde autonomikoek eta alderdi politikoek lehenago herri mugimenduen eskutan izandako 

protagonismoaren zati handi bat hartuko dute. Ondorioz, gizarte aktoreek bizitza politikoan duten parte 

hartzea txikiagotu egingo da, honela bizitzaren pribatizazio azkarra dei diezaiokeguna ematen delarik eta, 

halaber, hiritarren jarrera eta portaerena, zeinak inplikatuko baitu  prozesu hau erakunde politikoek gidatu 

behar dutela onartzea”. Ikus: LI.-TEJERINA, B. (1992:333). 
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II.-EUSKAL IDENTITATEA ETA EUSKAL KULTURA 

 

 

Euskal kulturari buruzko diskurtsoak garrantzitsuak dira euskal identitatea 

mota bat ala bestea konfiguratzen dutelako. Eta  euskal identitatea ulertzeko era  bat ala 

bestea konfiguratzea garrantzitsua da, horrek euskararen, espainolaren nahiz  

frantsesaren erabilera handiagoa ala txikiagoa izatea ekarriko duelako. Ezagutza 

bermatua dagoen unetik aurrera, euskaltasuna euskararen erabilerarekin lotzen duen 

identitate diskurtso batek euskararen erabileraren alde egingo du “euskaldun”
131

 

sentitzen direnen artean. Aldiz, euskaltasuna eta euskararen erabilera disoziatzen dituen 

diskurtsoak, “euskaldun” izaterako orduan erabiltzen den hizkuntzak berdin duela 

ezarriz, ohiko hizkuntza praktika eta edota habitus-a sustatuko du, hau da, nagusiki 

espainola/frantsesa. Horregatik, euskararen erabileran  eragin nahi bada, euskal 

identitatea era batean ala bestean konfiguratzeko ahalegina  ere egin beharko da eta, 

horretarako, beharrezkoa da euskal kulturari buruzko diskurtso jakinak osatzea. 

Zein den arazoa? Gaur gaurkoz arazoa da hizkuntzaren eta identitatearen arteko 

harremanari buruzko gogoeta halako hierarkia baten argitan burutzen dela: galdetzen da 

hizkuntzak zein toki betetzen duen identitatearekiko eta hala, identitatearen gaineko 

eztabaiaren emaitzaren baitan uzten da hizkuntza. Gure tesia da Euskal Herria bezalako 

hizkuntza gutxitutako herri subordinatuetan emankorragoa dela hizkuntzaren erabilerari 

identitatearen gaineko zein diskurtsok egiten dioten mesede galdetzea. 

Esan bezala, identitatearen gaineko diskurtso hauetan, euskarak euskal 

kulturarekiko zein harreman duen eztabaidatu delarik, finean, hizkuntzak 

“euskaltasunarentzat” zer edo zenbat esan nahi duen jarri izan da auzitan. Zenbaiten 

ustez euskara euskaltasunaren definigarri da, beste zenbaiten ustez, berriz, ez. Alabaina, 

kontua da, erantzunak ezberdinak izanik ere, kultura/identitatearen eta hizkuntzaren 

arteko harremanaz ihardun duten gehienek premisa bera konpartitu izan dutela. Alegia, 

hizkuntzak kulturarekiko zer nolako harremana duen edo zein toki betetzen duen 

erantzun nahi izan dute.  

                                                           
131

 “Euskaldun”, kakots artean, adota euskal herritar, oroit tesi lan honetan ordaintzat erabiliko ditugula.  
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Datozen lerroetan kultura/identitatearen eta hizkuntzaren arteko harremana 

planteatzeko modu hau bakarrik aintzakotzat hartzea egokia ote den ala ez jarriko dugu 

auzitan. Izan ere, pentsatzen dugu identitate/kulturari buruzko diskurtsoek 

hizkuntzarekiko zer edo zenbat esan nahi duen neurtzeak baduela, gutxienez, hizkuntzak 

identitatearen baitan zein toki betetzen duen galderari erantzun bila ibiltzeak  

bezainbesteko garrantzia.  

Identitatea eta kultura ez dira gauza bera, eguneroko jardunean maiz sinonimo 

erabilera ematen zaien arren. “Politikaz zikindutako”  identitatearen nozioa baino ordain 

aseptiko eta, ondorioz, diplomatikoago gisa ageri ohi zaigu kultura hitza diskurtsoaren 

baitan. Esan bezala, ordea, ez dira gauza bera. Eta kultura eta identitate nozioen arteko 

bereizketari eta loturari ekitearekin batera, komenigarria dirudi zenbait argipen 

terminologiko egiteak, gogamena ordenatzen hasteko. 

Egingo dugun lehenengo bereizketa terminologikoa kultura hitzaren eta kultur 

gai izendatuko ditugunen artekoa  da. Gure lan honetan,  kultura hitza identitate 

diskurtsoetan txertaturik agertuko zaigun zerbait izango da, hots, euskal kulturaz 

diharduen diskurtsoari zentzua ematen dion oinarrizko elementua; kultur gaiak, berriz, 

zehaztu ditzakegun gauzak izango dira, nolabaiteko errealitate material bati erantzuten 

diotenak, hala nola diren hizkuntza, erlijioa, arkitektura, folklorea, ohiturak, janzkera, 

erakunde politikoak eta abar. Kultura hitzak ez du ezer zehatzik izango erreferentziatzat. 

Esan bezala, identitate ideologia ezberdinak artikulatzen dituzten diskurtsoen osagai 

preziatua izango da, berezkoa duen ahalmen legitimatzaileari esker.  Honela, Bere 

ezaugarri nagusia  performatibitatea izango da, hots, errealitatea aipatzeko baino, 

errealitatean eragiteko duen indarra. 

Bigarren argipen terminologikoa, berriz, kultur gaien eta identitatearen artekoa 

da eta arestiko bereizketaren ildoan doa. Oraingoz, esango dugu kultur gaiak objektuak 

direla eta identitatea, berriz, objektuei zentzua ematea
132

. Cuchek formulatu ditu kultur 

gaiak eta identitatea bereizten dituzten funtsezko nabardurak  nahiko ondo (2001:83): 

kasurik muturrenekoan, identitatea propioari buruzko diskurtsorik ez baldin badute, 

kultur gai jakinak dituen giza taldeak nortasun edo identitate kontzientziarik ez izatea 
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 Azalpenek aurrera egin ahala, identitatea zentzu emate ariketa gisa ez ezik,  objektu gisa ere uler 

litekeela azaldu nahi genuke. 
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eman liteke. Identitate estrategia edo diskurtso jakinek, ordea, kultur gaiak manipula 

edota eralda ditzakete; halako moduz eraldatu ere, gainera, ezen eta gerta bailiteke une 

batetik aurrera giza talde baten garai bateko eta ondorengo  kultur gaiak –hizkuntza, 

erlijioa, janzkera- zeharo ezberdinak izatea. Hortaz, kultur gaien izaerak, hein handi 

batean, prozesu inkontzienteak adierazten ditu. Aitzitik, identitateak,  partaidetza arau 

batzuekiko lotura agertzen du, nahitaez kontzientea izan behar duena. 

Kultur gaien eta identitatearen artekoa bi zentzu ageri dituen bidea da. Zentzu 

batek kultur gaietatik identitatearen auzira garamatza; besteak identitatearen gaitik 

kultur gaien auzira. Abiapuntutzat  kultur gaiak hartzen baditugu, kultur gai hauetan 

oinarrituriko taldeak eta, ondorioz, identitateak eratortzera ailega litekeela ikusiko dugu. 

Bestalde, norabidea aldatu eta talde kontzientzia edo identitatea abiapuntutzat hartuz 

gero, ohartuko gara identitatea ulertzeko moduak kultur gai ezberdinen izaeran eragin 

ahal izango duela, kultur gai horiei bere horretan eutsiaraziz edota zeinahi eraldaketa  

bultzatuz. Prozesu zirkularra da, hortaz, kultur gaien eta identitatearen artekoa.  

Ideologia ezberdinez kargaturiko kulturari buruzko diskurtsoak dira 

identitatearen eta kultur gaien arteko zirkuitu elkarreragilea ibiltzen duten indarrak. 

Ideologiek karga ez ezik zentzua ere ematen diete diskurtsoei eta hala, identitatetik 

kultur gaietara nahiz kultur gaietatik identitatera, norabide batean zein bestean joaten 

dira diskurtsoak. Hortaz, proposatzen dugun eskemaren singlearen arabera, ideologia eta 

diskurtsoek, beste ideologia eta diskurtso batzuekin lehian, identitateak nahiz kultur 

gaiak mantendu, galdu edo eraldatzea ekarriko dute. 

Hain zuzen ere, hau da, azken batean, gure tesi lan honen muina: alegia, 

hizkuntzaren – kultur gaien- eta identitatearen arteko elkarrekintza zirkuituaren emaitza 

era batekoa ala bestekoa izango dela, segun eta kulturaren gaineko zein diskurtso nola 

erabiltzen den. Atal honetan zirkuitu honekikoak jorratzen ahaleginduko gara. Eta 

horretarako, kulturaren gaiaz aritzerako orduan beharrezko ditugun hiru nozio nagusiak 

jorratuko ditugu, alegia, identitatea, ideologia eta diskurtsoa, hurrenkera honetan. 

Jakina denez, era ezberdinetan hurbil liteke hiru nozio edo termino hauetara. Hemen, 

esanahi eta hurbilketa nagusiei erreparatzearekin batera, gure proposamenaren neurriko 

adierak eta adibideak aukeratu edo taxutuko ditugu. Orokorrean arituko gara, aldian 

behin Euskal Herriko testuinguru espezifikoa zeharka edo zuzenago aipatuz, harik eta 
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azken azpiatalera iritsi arte. Azken azpiatal honetan espezifikoki jardungo dugu euskal 

identitatearen eta hizkuntzaren arteko harremanaz. 

Identitatearen gaia lantzerako orduan, identitatearen analisirako oinarrizko 

puntuak argitzea da asmoa, orube gisa. Abiapuntu gisa, psikologia sozialaren eremuko 

bibliografia landu da batez ere, irizten diogulako identitatearen inguruko teoria eta 

ikerketa enpirikoa uztartzen dituen heinean, gaiari eskaintzen zaizkion hurbilketen 

artean berau dela landuena. Gero, psikologia sozialeko oinarrizko lan hauek 

antropologiaren eta filosofiaren eremuko planteamentu ezagun batzuen korrontean 

interpretatu ditugu.  

 

5. irudia: Identitatearen eta kultur gaien arteko zirkuitua 

 

 

 

 

Ideologiari eta diskurtsoari buruzkoak, berriz, azpiatal banatan jorratuko 

ditugu. Ideologiaren kontzeptua irudikapen sozialenarekin batera aurkeztuko dugu, bi 

kontzeptuok elkarri zentzua emanez. Bestalde, ideologiaren eta irudikapen sozialen 

kontzeptuak eta diskurtsoa elkarri uztarturik ulertu behar direla defendatuko dugu. Hala, 

diskurtsoaz jardungo dugun atalean, zehazki,  euskal kulturaren eta hizkuntzaren arteko 

harremanaren  gaiarekin lotura zuzena duen adibide partikularraren lanketa burutuko da. 

Arrastoan, Jose Luis Alvarez “Txillardegi” zenak artikulaturiko diskurtso bat eta Ramon 

Zallok artikulaturiko beste bat interpretatuko ditugu hirugarren azpiatalean, biak ere 

IDENTITATEA 

Ideologia/diskutsoa kulturaz 

KULTUR GAIAK 
(hizkuntza, 

erlijioa, 
erakunde 
politikoak, 

janzkera etabar.) 

Ideologia/diskurtsoa kulturaz 
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hizkuntzak euskal kulturarekiko duen harremanari buruz dihardutenak. Mundu 

akademiko nahiz politikoarekin lot litezkeen izenak dira hala batarena zein bestearena. 

Lehenengoarentzat, euskal kulturarik ez da  posible euskararik gabe; bigarrenak, aldiz, 

euskal kultura euskara gainditzen duen zerbait aldeztuko du. Euren arrazoibide eta 

ondorio ezberdinak iruzkinduko ditugu, besteak beste, euskararen biziberritzearen 

ikuspegitik zein alde on eta zein txar ikusten ditugun azalduz.  

Txillardegi eta Zalloren pentsamoldeak bere buruari abertzale esaten dion 

munduan aurki ditzakegun euskal kulturaren eta euskararen harremanari buruzko bi 

diskurtso nagusiak ordezkatzen dituztela uste dugu. Euskal gizarteetan beste diskurtso 

batzuk ere badira lehian, nazionalista espainol eta frantsesenak, gure iritziz, zuzentasun 

politikoaren azalpean,  maizenik euren hizkuntzen nagusitasun osoari eutsi eta 

euskararen gutxiagotzea eta, are, ordezkapena kudeatzea dutenak xede. Nolanahi den 

ere, tarte honetan argudio hauei arretarik ez ematea iruditu zaigu zentzuzkoena, arrazoi 

bat baino gehiagorengatik
133

.  

Beste batzuen artean, arrazoi nagusia eztabaidagaien arteko bereizketa egin 

beharra da.  Hizkuntzen gaiari dagokionez, uste dugu  beharrezkoa dela abertzaleen 

arteko elkarrizketaren izaera eta, bestetik, abertzaleen eta nazionalista 

espainol/frantsesen arteko elkarrizketarena bereiztea, lotura izan arren, izaera 

ezberdinekoak direlako. Gure ikuspegiaren arabera, abertzaleen eta nazionalista 

espainol/frantsesen  arteko elkarrizketa gizarte bizitzaren esparruan garatu behar da. 

Herri sentsibilitate ezberdinen arteko bizikidetza gogoa izango luke ardatz eta 

horretarako ezinbestekoa den  -bestearen- hizkuntzaren ezagutza. Abertzaleen arteko 

elkarrizketa, berriz, herri bizitzaren mailan da ematekoa, eta gogoeta gaia izango luke 

                                                           
133 Beste agenda bat darabilen eztabaida da abertzale eta nazionalista espainolen arteko lehia. 

Garrantzitsua ezbairik gabe. Arriskua da, ordea, eztabaida bakarra hau dela uste izanik, abertzaleen 

baitako diskurtsoen arteko dibergentziaren ondorio posibleei erreparatzeaz ahaztea. Espainolisten eta 

abertzaleen arteko diskurtsoen lehiaren azterketa bikaina Xabier Erizek   du burutua.  Nafarroako Foru 

Erkidegoko testuinguruan, hau da Erizek deskribatzen duen euskararen aurkako diskurtsoen egitura 

(2001:679): “ Kategoria hauen arabera, hizkuntzari dagokionez betiere, euskararen normalizazioaren 

aurkako diskurtsoaren ondoko egitura ideologikoa genuke: Talde osagaiak: erdigunean,  gazteleraz egiten 

duten nafarrak; hedapenez, nafar guztiak; b) jarduerak: gazteleraz funtzionatzea eta antolatzea gizartea;c) 

Helburuak: gaztelera ziurtatzea; euskal hizkuntza ez dadila egungo mugetatik at irten; d) Balioak: 

gazteleraren balioa;  nafarren sinpatia galera euskaraganako; e)Taldeen arteko posizio eta harremanak: 

gizarte nafarraren eta bere erakundeen erdigunetik; f) Baliabideak: hizkuntza nazionaltzat joa izatetik 

eratortzen den botere sinbolikoa; Nafarroako erakundeen botere efektiboa”. Ikus: LII.- ERIZE, X. 

(2001:679). 
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herri nortasunaren eta hizkuntzaren erabileraren arteko harremana  edo, beste era batean 

esanda, hizkuntzaren erabileraren eta herri nortasunaren arteko harremana.  

Bere burua abertzaletzat dutenek, aukera izanik, euskararik erabiltzen ez 

badute, itxuragabea iruditzen zaigu abertzale ez direnei euskaraz ikasteko eta, are, 

euskara erabiltzeko eskatzea. Nola eskatu besteri norberak egiten ez duena? Lehena bete 

ezean, nekez beteko da bigarrena. Gure iritziz, abertzaleen euskararen erabilerak ekarri 

du eta ekarriko du, elkarbizitzaren izenean, bere burua abertzaletzat ez daukan 

jendearen artean, euskararen ezagutza. Eta horregatik dauka abertzaleen hizkuntza 

erabileraren demak lehentasuna. 
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1.-IDENTITATEAK 

Identitatea defini liteke esanez  norbanako baten edo talde baten “nitasun” 

sentimendua dela. Horrela bada, identitatea norbanako nahiz taldeen propietate bat 

izango da, alegia, gu besteengandik bereizten gaituzten ezaugarrien jabe izatearen 

kontzientzia.  

Kontzientzia berezia da, horratik. Izan ere, antzeko izan arren, nahastu behar ez 

diren bi aurpegi ageri baititu: izena eta izana. Hala, identitatea zedarritzen da izanari –

zerbaiti- izena ematen zaionean; baina, baita bestela ere: izena ematea nahikoa izan 

daiteke, handik izana eta identitatea eratortzeko. Identitatea, hortaz, izanaren gaineko 

kontzientzia bezala, izenetik eratorritakoa izan liteke. Izenetik eratorritako identitate 

sentimendua taldeen kasuan nabarmentzen da bereziki: batzuetan, talde bat 

bestearengandik funtsean bereiziko duen ezaugarri ia bakarra izena bera izango da, 

alegia, talde bereizia osatzearen kontzientzia, eta horri loturik iritsiko da gainontzeko 

baliko
134

 ezaugarri bereizgarrien gaineko kontzientzia edota produkzioa.  

Identitateak atxikimendua eta isuria gordetzen ditu
135

 :denboran zehar aldatuz 

irauten duen zerbait da. Hala, esan liteke gizabanakoen zein taldeen identitateak bere 

baitan biltzen duela oraineko, iraganeko, etorkizuneko “nitasunaren“ -edo 

“gutasunaren”- irudia, zeina, jarraitasunaren eta iraupenaren adierazi beharrez, eraiki eta 

berreraiki egiten baita, etengabe, egiazko eta alegiazko gertaerak eta gertaera horien 

gaineko interpretazioak konbinatuz. 

Identitateen galeraz ere hitz egin liteke, taldeen kasuan adibide ugari gogoan 

direla, tentu askozaz ere handiagoz norbanakoarenean. Taldea desegiteak, identitatearen 

galera ekartzen du; halaber, asimilazio bidezko identitate galerak, taldearen 

desagerpena. Norbanakoen kasuan, berriz, zaila da identitatearen galera pentsatzea, 

baina, itxura denez, arestian aipaturiko oraina, iragana eta etorkizuna norbanakoaren 

                                                           
134

 Identitatea itxuratzearekin batera,  automatikoki,  barruko berdintasunak eta kanpokoekiko 

ezberdintasunak “bilatuko” edo “sortuko” dira, estereotipoa sortzeraino. 

135
 Anbibalentziaz ari denean, hauxe bera dio Z. Baumanek (2002) kulturari  buruz. Espero izatekoa: 

kultura terminoa identitatearen sinonimotzat erabiltzen duenez, kulturaren kontzeptuak guk hemen 

identitateari ematen diogun izaeraren neurria hartu beharko du. 
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gogoan lausotzen  eta ezabatzen direlarik, alzheimer gaitzaren ondorenak ez ei du 

egoera hau urrun.  

 

 

1.1.-Taldeen eta norbanakoen identitatea 

Norbanakoaren identitate sentimenduak paradoxa moduko batek zeharkatzen 

ditu. Alde batetik, besteekiko identifikazioa behar du  nor den jakiteko. Taldeen parte 

ikusten du bere burua, taldekide dituen norbanakoengandik hurbil eta horien pareko; 

bestetik, ordea, gainontzeko guztiekiko ezberdin eta bakartzat ere badu bere burua. 

Georg Simmelek idatzi bezala (in Schäbers, B. 1984:41), hortaz, norbanakoarena 

“posizio bikoitza“ da taldearekiko, izan ere, haren baitan ez ezik, haren aurka baita nor.  

 

1.1.1.-Giza taldeen
136

 definizioa 

Giza taldeak, eskuarki, elkarrekin harremanetan dauden edota elkarrekin 

erlazionaturik daudela sentitzen duten bi lagun ala gehiagoren batuketa gisa uler litezke. 

Mota eta tamaina ugaritakoak izan daitezkeenez, giza taldetzat jo litezke, adibidez, hala 

futbol talde bat nola auzo elkarte bat, baina baita  herriak edota gizarteak bezalako giza 

elkarte handiak ere.  

Gure lan honetan gizarteaz osatu dugun irudia, nolabait, K. Lewin, S.E. Asch 

eta M. Sherifen giza taldeen definizioari gerturatzen zaio; izan ere, norbanakoen arteko 

elkarrekintzan eta interdependentzia egituratuan ikusten baitute ikerlari hauek giza 

taldeen ezaugarria nagusia. Hala, taldeak ez dira  norbanakoen elkarketa hutsa izango, 

baizik eta batuketaren ondorioz ematen diren elkarrekintzen emaitza. Giza taldeen 

partaideek eremu kognitibo bera partekatuko dute eta harekin batera taldearen 

egituraren gaineko irudi bera eta balio, arau eta asmo komunen ezagutza (in Capozza eta 

Volpato, 1996:35).  

                                                           
136

  “Giza talde” diogu bere orokortasunean , “gizarte-talde” baino  egokiago iruditu zaigulako gure 

lanerako 
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Henri Tajfelek giza taldearen gaiari heltzen dioneko moduak, ostera, herriaz 

dugun idearekin egiten du bat. Emerson historialariak nazioaz taxuturiko definizioaz 

baliatuko da Tajfel, zeinak nasaiki adierazten baitu talde bat talde direla sentitzen duten 

pertsonek osatzen dutela.  Tajfelek azpimarratzen du deskribapen honek batetik hirura 

osagai onar ditzakeela. Osagai hauek dira kognitiboa, ebaluatzailea eta emozionala. 

Osagai kognitiboak norbanakoak talde batetako partaidetza kontzientzia suposatzen du; 

ebaluatzaileak partaidetza honen gainean egin litekeen balorazio positibo ala negatiboa; 

eta osagai emozionalak, berriz, erreferentzia egiten die aurreko bi osagaiekin batera 

norbere taldearekiko ala besteren batekiko ager litezkeen emozioei, dela maitasuna, dela 

gorrotoa, atsegina ala nazka (Tajfel, 1984:264). 

Taldeen bi definizio mota hauen argitan, hortaz, herriak eskuarki gizarte dira, 

herrietan eskuarki norbanakoen arteko elkarrekintza ematen delako; baina gizarteek ez 

dute zertan herri izan, zeren eta elkarrekintzak, horretan eragin handia izan badezake 

ere, ez baitu zertan nahitaez talde sentimendua ernarazi. Puntu honi buruz, alderdi 

ebaluatiboa eta emozionala zenbat eta indartsuagoak izan, Sherifek deskribaturiko 

elkarrekintzak ere hainbat eta sendoagoak izango direla iruzkinduko du  Tajfelek berak 

(1984:264). 

Giza taldeen bi deskribapen mota hauek daude taldeen arteko harremanei buruz 

psikologia sozialean burutzen diren bi hurbilpen teoriko nagusien iturburuan
137

.  

Laburbilduz, esan liteke, taldearen ideia elkarrekintzaren gainean eraikitzen duen 

definizioan, talde jarduna interes materialen eta zio arrazionalen argitan azaldu ohi dela, 

eta, aldiz, taldearen ideia kontzientziaren esanera itxuratzen duen deskribapenean lotura 

emozionalak direla nabarmenarazten direnak (Azzi, 1996:285).  

 

1.1.2.-Norbanakoak, kategorizazio soziala eta identitate soziala 

Egia da norbanakorik gabe ez dagoela talderik; baina talderik gabeko giza 

norbanakorik ere ezin da pentsatu, norbanakoek taldearen baitan aurkitzen eta definitzen 

                                                           

137
 Taldeen arteko harremanari dagokionez, Gatazka Errealei buruzko Teoria da interes materialak eta 

arrazionalitateaz gogoeta egiten duen hurbilketa, besteak beste M. Sherifek landua; Tajfelek landutako 

Identitate Sozialari buruzko Teoria da bestea. Lerrootan aurrera bigarren teoria honekin loturiko zenbait 

ekarpen aipatu nahiz iruzkinduko ditugu. 
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dituzte-eta euren identitateak
138

 Taldeez eta taldeetako bizitzaz arduratu ziren lehenengo 

psikologia sozialeko ikerlarien  ikuspegia indibidualista izan zen, eta norbanakoen 

pertsonalitateen nolakotasunean bilatu zituzten talde gertakizunei buruzko azalpenak. 

Ez zuten talderik bazenik ametitzen, ezpada norbanakoak inguruagoekin zituen 

harremanak. Berrogeiko hamarkadatik aurrera, ostera, ikuspegi interakzionista joan da 

                                                           

138 Primateak animalia sozialak dira. Halabeharrez, hortaz, primate diren heinean, taldean osatuko du bere 

identitatea gizakiak. Eta, lehenengo atalean aipatu dugunez, identitatearen dimentsioetako bat gizatasuna 

bera da, gizakiak gizaki ez direnengandik bereizten dituena.  

Gizakia gizaki noiztik ote den eztabaidaren abiapuntua hominizazio prozesuan mugarritzat jo 

litekeen mintzamenaren agerpena da, berez. Baina mintzamena bera fase ebolutibo bat baino gehiago bizi 

izan dituen prozesutzat hartzen denez, esan liteke argudioak desbideratzen hasten direneko puntu 

garrantzitsu bat hioide hezurraren agerpenean datzala. Hioide hezurra fosilizaturik aurki litekeen aztarna 

garrantzitsua da, izan ere, ahoskatzeko gaitasunari buruzko informazio zuzena ematen digu. Guk badugu 

hioide hezurra; hari esker ahoska dezakegu hain ongi. Tximinoek ez dute hioderik, eta nahita ere ezingo 

lukete gure gisan ahoskatu. Hioidea eboluzioan noiz agertu den jakinez gero mugarri garrantzitsua izango 

genuke mintzamenaren historian. Izan ere, ezaugarri batek mintzamenerako lagungarri delako 

eboluzionatu badu, orduan, ezaugarri horrek eboluzionatu aurretik protomintzamenik izan, bazelako da, 

noski. Eta tximinoek hioiderik ez dutenez, ondoriozta liteke tximinoen eta gizakion arteko arbaso 

komunak ere halakorik ez zuela.  

Kontua da hioide hezurra, gure espeziean ezezik, neanderthalek utzitako aztarna fosiletan ere 

aurkitu dela. Hartara, pentsatzekoa da neanderthalek eta Homo sapiensok duela 500,000 urte izandako 

arbaso komun horrek nolabaiteko hizketarako gaitasuna izatea. Baina honek, azpimarratu berri dugun 

bezala, nolabaiteko hitz egiteko ahalmena adierazten digu. Ez gehiago, ez gutxiago. Adituak ez dira 

Neandertalen hitz egiteko ahalmena zenbaterainokoa, nolakoa zen ebazteko gai. Oro har, aztarnategietan 

aurkituriko kultura materialaren eta bestelakoen arrastoetan oinarrituz, neanderthalen hitz egiteko 

gaitasuna Homo sapiensena baina murritzagoa zela uste da. Hitz egiteko ahalmen ezberdintasun horretan 

omen datza, gainera, sapiensek neandertalak ordezkatu izanaren gakoa.  

Adituek iritzi ezberdinak dituzte neanderthalen eta sapiensen gaitasun kognitiboei buruz eta 

gaitasun hauen dibergentziaren jatorriari buruz. Zenbaitek erantzunaren gakoa hitz egiteko ahalmenen 

arteko ezberdintasun kuantitatiboan datzala diote. Alegia, sapiensek, neanderthalek bezala, hitz egiteko 

ahalmena zuten, baina gehiago, eta hobea. Honi eskerrak, kultura konplexuagoak eta berritzaileak sortu 

eta trasmititzeko gai izan ziren eta dira. Beste zenbait adituk, gaitasun kognitiboan ezberdintasun 

kuantitatiboak ezezik, ezberdintasun kualitatiboak ere badirela esaten dute. Hain zuzen ere, 

hominizazioan, noizbait -duela ehun mila urte inguru ziur aski- eman den mutazioren baten ondorioz 

sorturiko ezberdintasun kualitatibo txiki, bakar bati zor zaiola uste dute gizakion kultura eta mintzamen 

modernoa.  

Bere garaian, sapiensen eta gainontzeko primateen artean aurki zitekeen funtsezko ezberdintasun 

kualitatiboa, beste primateek ez bezala, sapiensak taldekideak asmo, nahi eta gogodun izakitzat ikusteko 

ahalmenean zutela (Tomasello, 1999) uste zen, eta horrek ahalbidetzen zuela, adibidez, sinbolo sistema 

konpartituak sortu eta erabiltzea. Ez aspaldi, baina, frogatu ahal izan da tximinoek badutela halako 

kontzientziarik. Eta egun, beste bat da proposamena, alegia, tximinoak eta gu kualitatiboki bereizten 

gaituen zera dela, sapiensok inteligentzia soziala elkarlanerako erabiltzeko daukagun gaitasuna eta 

motibazioa. Aparteko elkarlanerako joera honen emaitza dira bai giza mintzamena, bai giza-kultura.  

Gaiari buruz, ikus: TOMASELLO, M. (1999); TOMASELLO, M.(2003) eta  JOHANSSON, E. (2005). 
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nagusitzen, gaur arte. Interakzionistek defendatuko dute norbanakoen arteko 

elkarrekintzak analizatzeaz gain, norbanakoek taldeen baitan ageri dituzten joerak ere 

aztertu behar direla. Izan ere, adierazi bezala, taldeak berak nolabaiteko izaera edo 

propietateak izango baitu, norbanakoaren jokabidean, hautemate eta ekintzetan eragingo 

dutenak (Capozza eta Volpato, 1994).  

Pertsonarteko eta talde-arteko continuumaren bidez ebatzi zuen Tajfelek 

norbanakoaren eta taldearen arteko harremanen auzia (1984:274-278). Continuum 

teoriko honen mutur batean norbanakoren  ezaugarriek soilki determinaturiko 

harremanak kokatuko lirateke, ni-zu motakoak; beste muturrean, bi taldeen ezaugarriek 

bakarrik determinaturikoak, gu-besteak erakoak. Tajfelentzat, zentzugabea da 

eguneroko bizitzan taldearen eraginik minimoena ez duen norbanakorik aurkitzea, hori 

pentsaezina delako, are senar emazteen kasuan edota bi lagun minen artean
139. 

 Talde-

arteko jokabide hutsa, berriz, eman liteke; gerra egoerak horren adibide dira, non, 

elkarren begi bistatik urrun, elkar bonbardatzen duten bi gudarostek. 

Kategorizazio sozialaren kontzeptua, berriz, norbanakoaren eta taldearen 

identitateak ebakitzen direneko bidegurutzea ulertzeko oinarrizkoa da (Tajfel, 1984: 

291-296; Reizabal eta beste, 2002: 78; Usarralde eta Martinez de Luna, 2005:16).  

Tajfelen esanetan norbanakoak bere identitatea –eta besteena- kokatzeko, ezaugarri 

indibidualez gain,  kategorizazio sozialaren bidez eraikitako gizarte kategoriak 

erabiltzen ditu. Kategorizazio sozialaren bidez pertsonak ezaugarri gutxi-asko objektibo 

eta subjektiboen arabera banaturiko multzoetan sailkatzen dira. Pertsona batek bere 

burua horietako kategoriaren baten edo batzuen kide gisa sailkatzen duenean, eta 

kategoria sail horrekin emozionalki identifikatzen denean, identitate sozial
 
 bat garatuko 

duela esango dugu, bere norbanako identitatearen zati dena. Identitate sozialak, beraz, bi 

alde izango ditu: lagun bat zein taldetako kide den jakitea, alde batetik, eta bestetik, 

kategoria partaidetza horri aitortzen zaion balioa.  

Norbanako guztiek ez dute zertan ezaugarrien aukeraketa eta balioespen bera 

egin. Horri horrela izanik, halere, eskuarki esan liteke kategoria batzuk beste batzuk 

baino gehiago hartuko dituztela aintzat bizi diren giro sozialean esanguratsuak direlako. 

                                                           

139
 Haur jaio berriaren eta amaren artekoa izan liteke, beharbada, pertsonarteko  harreman  huts bakarra.   
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Ezagun denez, gu geu bizi garen gizarteetan norbanakoen eta taldeen jokaera ulertzeko 

askozaz pisu handiagoa izango dute, esaterako, generoaren, hizkuntzaren, jatorriaren, 

ogibidearen edo zaletasunen araberako sailkapenek, ezen ez eta  begien kolorearen 

araberakoak.  

Bestalde, Pujalek (2000:81,82) gogorarazten digunez, ohartu behar dugu 

gizarte eta herri bakoitzak aukeran izango dituen kategoriak bere historiaren menpekoak 

direla eta kategoria kopuru mugatu honek mugatuko dituela posible diren identitate 

sozialak. Azal zuriko pertsonak soilik ezagutu dituzten populazioetan “zuritasunetik” 

nekez aterako da sailkapenik. Eta betaurrekodunen eta betaurreko gabekoen arteko 

kategorizazioak, berriz, zentzu handirik ez du historiaurrean.  Era berean, historiagatik, 

adibidez, Euskal Herrian espainolez eta euskaraz dakiten elebidun osoek eta frantsesez 

eta euskaraz ondo egiten duten lagunek kategoria esanguratsua osatzen dute gaur egun; 

ez, ordea,  hausa eta arabiera hiztun elebidunek, edota errusieraz eta italieraz egiten 

dutenek, edota, are, espainolez eta frantsesez soilik dakiten elebidunek. 

Gugan eragiten duten irudikapen sozialek eta ideologiek zerikusi zuzena dute 

kategoria bakoitzaren gainean osaturiko irudikapenarekin eta kategoria hori azaltzeko 

moduarekin. Hala, esaterako, zein ikuspegi ideologiko hartzen den edo zein irudikapen 

sozialen barruan mugitzen garen, emakumezkoek zenbait lan ez egitea mugapen 

biologikoei zor zaiela argudiatuko du zenbaitek. Bestelako irudikapen sozial batzuen 

eraginpean, aldiz, kontsideratuko da emakumezkoei egozten zaizkien ezberdintasun 

horiei buruzko argudioek ez dutela oinarririk eta ez direla egiazkoak, baizik eta 

ikaskuntza prozesu sozial baten ondoriozko aurreiritzi hutsak . 

Ildo berean, baina maila sakonagoan, giro sozialaren eta kategorizazio 

jardunaren arteko elkarrekintzari buruzko hausnarketa dago, atalaren sarreran 

aurkezturiko kultur gaien eta identitatearen arteko elkarrekintzaren ideiaren  parekoa 

den heinean, geure egiten duguna. Gogoeta honek azpimarratzen du, hain zuzen ere,  

kategorizazioak harreman sozialak baldintzatzen dituen bezala, harreman eta giro 

sozialek kategorizazio jarduna bera baldintzatzen dutela. O. Corneillek eta J.P. Leyensek 

(1996:68,69) bi mutur hauen arteko elkarrekintzaz buruturiko laburpena ezin finagoa 

da:  

Hala, kategorizazioa gizarte giro baten baitan inskribitzen da. Giro 

honetan hala erretrospektiboki nola perspektibaz eragiten du. 
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Errestrospektiboki, talde edo norbanako baten kategoria sozialek 

bestearekin mantentzen dituen harremanak sakonki eraldatzen 

dituelako […]. Perspektiboki, alderantziz, norbanako batek inguru 

sozialarekin mantentzen dituen harreman sozialak direlako bere 

kategorizazio jardunean zuzenki edota zeharka eragiten dutenak. […] 

Kategorizazioa ala harreman zuzenak, prozesu hauetan bietako zein 

den nagusi ebaztea, gure ustez, alperrikakoa da ikuspuntu 

zientifikotik. Atzera igortzen gaitu posizio ideologiko batera babesten 

duena exitentziaren rola esentziarenaren gainetik dagoela edo, 

alderantziz. Gure iritziz, elkarrekiko determinazio baten irudia 

errealistagoa da, kausalitate lineal baten ikuspuntua utzi eta 

kontzepzio interaktiboaren auziari heltzen diolako berriro.
140

  

 

Ikus litekeenez, arestikoa, gizarte errealitatea hura ulertzeko moduaren arabera 

eraikitzen dugula eta, halaber, eraikitzen dugun gizarte errealitateak gizarte hori 

ulertzeko gure modua baldintzatzen duela dioen ideia zirkularra da 

 

 

1.2.-“Gu” eta “bestea” 

Identitateak bestelako bizimodu eta pentsamoldea duten “besteen” existentzia 

eskatzen du. Eta norbere identitatea zedarritzerako orduan taldekoen arteko 

berdintasunak eta besteekiko ezberdintasunak azpimarratzeko joera berezkoa izaten da.  

Ikerlariek aurkitu dutenez ezberdintze ariketa honek eragina du “gure” eta “besteen”  

ezaugarriak hautemateko eran ere. Izan ere, kategoria edota talde berekoen arteko 

antzekotasuna eta  taldez kanpokoekiko ezberdintasunak berez direnak baino handiago 

ageri ohi dira. Bestalde, besteen taldea multzo homogeneo gisa hautematen dugun 

bitartean, gure dugun taldeko heterogenotasunaz askozaz ere kontzienteago izan ohi 

gara (Morales, F. eta Huici,C. 2004:694).  

Ezberdintzea beharrezkoa da, identitaterik eraikiko bada. Identitatearen edozein 

bertsioren eraikuntzan, “bestearekiko” alderaketa eta “bestearekiko” ezberdintasun 

mekanismoek oinarrizko zeregina dute. Zenbait kasutan, ordea, ezberdintze ariketa hau 

                                                           
140

 Ikus: LIII.- CORNEILLE, O. eta LEYENS, J.P. (1996:68,69) 
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“bestearen” gutxiespen bihurtzen da eta hura eraso eta hankaperatzeko arrazoi (Larrain, 

2001:32).  

 

1.2.1.-“Bestea” eta egoera 

Identitateak  norberak definitzen ditu, baina izan, norberaren eta besteen arteko 

elkarrekintzaren ondorio dira. Jorge Larrainek dioen legez (2001:28), geure buruaren 

definizioa eraikitzen dugu besteek geure buruaz duten ikuspegiaren arabera. Eta “beste” 

delako hori askotarikoa izan liteke. Hastapenean gurasoak izango dira “beste” 

esanguratsuenak. Hazi ahala, “beste” gehiago hasiko dira agertzen, hainbat itxurakoak, 

izan lagun, izan auzo, senide, lankide, eta, harian harian, gizarte harremanek osatzen 

duten “beste orokortuak” igortzen digun irudia barneratzen hasiko gara, harik eta 

ispilatzen zaigun irudi honek geure izate publikoa guztiz janzten duen arte. Horregatik, 

pertsona bat egoera sozial berri batean sartzen baldin bada eta bertan, “besteen” partetik 

inguru horretatik kanpoko norbait balitz bezala bada ikusia, oso litekeena izango da bere 

buruaz izango duen irudiak ere neurri hori hartzea. Emigraturik bizilekuz aldatzen den 

jendearen kasuan maiz gertatzen da egoera hau.  

Maila bat baino gehiagotan, hortaz, norberaren identifikatzeko modua aldatu 

egingo da “bestearekiko” bizi duen egoerak baldintzaturik. Zenbait egoeratan, 

norbanakoek harremanetan dauden beste norbanakoekin lotzen dituzten identitatearen 

aldeak azpimarratuko dituzte, hots, besteekiko identifikazioa bilatuko dute. Beste egoera 

batzuetan, berriz,  besteengandik bereiziko dituzten identitatearen osagaiak izango dira 

nabarmendurikoak, hau da, besteekiko ezberdintzea bilatuko da. P.S Huntingtonek 

(2004:48) aipatzen dituen adibideen artean lanbidez psikologoa den emakumearena 

dago. Pertsona honek, ziurrenik, bere burua emakume gisa ikusiko du gizonezko diren 

psikologoz inguraturik dagoen unean; psikologo ez diren emakumezkoz inguraturik 

baldin badago, ordea, ziurragoa da bere burua, batez ere, psikologotzat jotzea.  

Era berean, populazioen artean ere aurki litezke egoeraren araberako 

identitatearen ezaugarrien hautaketa ezberdinak. Inperio otomandarraren hankapetik 

irten eta bereizi nahita, serbiarren artean erlijio ortodoxoak garrantzia handia hartu ei 

zuen; bitartean, otomandarrak bezala, musulmanak ziren albaniar menperatuentzat,  

hizkuntzak bazuen paper hori jokatzeko modua ez, ordea, erlijioak. Ipar Irlandan, 
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hizkuntza ezberdintasunik gabe, katoliko irlandar eta protestante britainizaleen artean, 

dimentsio ugaritako arrazoi historikoak biltzen dituen bereizketa erlijio korronteen 

bidez adierazten da.  

 

1.2.2.-“Bestea”: maitasuna, begirunea eta estimua 

Identitatea emango bada ezinbestekoa da nork bere burua ezagutzea eta 

aitortzea. Eta identitatea elkarren parean dauden ispiluen arteko eraikuntza prozesu 

intersubjektiboa denez, “besteak” itzultzen duen irudiak lehen mailako papera beteko du 

onarpen edo gaitz irizte honetan. Axel Honnethek dioenez (Honneth,1995; Larrain, 

2001:29,30),  norbere buruaren onarpenak edo errekonozimenduak hartzen dituen 

formak hiru dira: auto-konfiantza, auto-begirunea eta auto-estimua. Hala, bere 

buruarengan izango duen konfiantza bere zaintza eta maitasun beharrak aseko zaizkion 

heinean joango da eskuratzen haurra; nork bere buruari zor dion begirunea besteek bere 

giza duintasuna eta duintasun horrek eskatzen dituen eskubideak errespetatzearen baitan 

egongo da; eta auto-estimurako, berriz, beharrezkoa izango da besteek norberaren 

eskubide eta ekarpenak balioestea. Beraz, Larrainen hitzetan, ongi integraturiko 

identitateak hiru aitortza mota eskatzen ditu, esan nahi baita, pertsonarekiko maitasuna 

edo ardura, bere eskubideekiko begirunea eta bere ekarpenarekiko estimua.  

Aldi berean, Honnethek argudiatzen du hiru eratakoak izan litezkeela  hiru 

onespen mota hauen parez pare ageri diren begirune faltak. Lehenengo begirune gabezia 

mota zemai edo eraso fisikoa da, norbere buruarekiko konfiantzari erasaten diona. 

Bigarrena, norbere buruarekiko errespetua zauritzen duena, pertsona bati zor zaizkion 

eskubideak era estruktural eta sistematikoan ukatzea da. Hirugarrena, berriz, bizimodu 

edo sinesmen jakinak gutxiestean datza. Autoestimuari  gogor eragiten dio norberaren 

ekarpen eta antzeak atzeratutzat edo balio sozialik gabekotzat hartzeak.  

Hain zuzen ere, Honnethentzat,  begirune faltan aurkitzen da  aitorpenaren 

aldeko erresistentzia kolektiboen eta borroka sozialen iturria. Erantzun kolektibo hauek 

ez dira norbanakoen erreakzio emozional hutsetik etorriko, baizik eta norbanakoen 

emozio hauek gizarte mugimendu batean artikulatzetik.  
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1.3.-Psikologia soziala, herri nortasuna eta hizkuntza 

Psikologia soziala giza gogoaren –eta, ondorioz, jokabidearen-, eta taldearen 

arteko harremana ulertu nahi duen diziplina da. John Turner teorikoaren hitzetan 

(1994:7), gogo mailako prozesuek gizarteko funtzionamendua eta elkarrekintzak 

determinatzen dituen ustea bere egiten du psikologia sozialak. Era berean, prozesu 

sozialek giza psikologiaren ezaugarriak determinatzen dituela ere aldezten du.  

Herri identitatearen garapena ere psikologia sozialaren aztergai bihurtu delarik, 

azterketarako orduan bi teoria  lerro nabarmendu dira: alde batetik, teoria sozio-

psikologiko “kognitiboak” eta, bestetik, “sozialak”. Teoria kognitiboen eta sozialen 

arteko ezberdintasuna identitate-fenomenoen jatorria ulertzerako orduan egiten duten 

hurbilketan datza. Izan ere, teoria kognitiboen abiapuntua barne prozesu kognitiboak 

dira, hots, subjektuen identitate sozialaren eraketa. Teoria sozialek, aldiz, talde barneko 

faboritismoa edota talde arteko desberdintzeak jatorri sozialaren ikuspegitik lantzen 

dituzte, alegia, kontsideratzen dute fenomeno horien atzean taldeko partaideek 

partekaturiko uste, ideia eta iritzi sistema baten eragina dagoela (Reizabal eta beste, 

2002: 78,79).  

Ildo kognitiboarentzako erreferentziazko teoriak Tajfelek taxuturiko Identitate 

Sozialari buruzko Teoria eta haren garapentzat hartu behar diren J. Turnerek 

formulaturiko Kategorizazio Sozialari buruzko Teoria ditugu
141

. Teoria sozialen artean, 

berriz, Serge Moscoviciren lanak eragile nagusi izan dituen Irudikapen Sozialei buruzko 

Teoria nabarmentzen da. Zein baino zein pizgarriagoak dira identitatearen eta 

hizkuntzaren  arteko harremanaz hausnartzeko (Reizabal eta beste, 2002:78,79). 

 

1.3.1.-Identitate Sozialari buruzko Teoria 

Identitate Sozialari buruzko Teoriaren abiapuntua taldeak eratzeko beharrezko 

gutxieneko baldintzei buruzko galdera izan zela esan liteke. Erantzunaren bila, Tajfel eta 

                                                           
141

 Bi teoria osagarri hauei jarraiki buruturiko ikerketari “Identitate sozialari buruzko hurbilketa” esan ohi 

zaio. Tajfelen teoriaren bidez, ikusiko dugunez, gizarte taldeen arteko harremanen nolakotasunaren 

argitan norbanakoek nahiz taldeen jokabidea deskribatu nahi da. Turneren teoriak, Tajfelek irekitako 

arrastoan,  norbanakoak bere burua kategoria baten barruan zein kasutan sartzen duen galderari erantzun 

nahi dio. Identitate pertsonala osatzen duten alderdi ezberdinen aktibazioaren gaia landuko du, 

hortaz.Ikus:  TURNER, J.C. (1985). 
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laguntzaileek gutxieneko taldeen paradigmaren eredua prestatu zuten. Esperimentuan 

aldagai bakarra erabili zuten, hau da,  “gu” eta “besteak”  sailkatzeko aukera baino ez. 

Baieztatu zuten talde sentimendua ernarazteko jendea “gu” eta “besteak” kategoriatan 

banatzea nahikoa zela eta behin taldea sortu zelarik, jendeak bere taldekoen alde egiteko 

joera ageri zuela (Tajfel, 1984:50)
142

 

Norbere taldekoen eta beste taldetakoen artean burutzen zen diskriminazioa 

kategorizazioaren, identitate sozialaren eta alderaketa sozialaren kontzeptuen bidez 

interpretatu zuen Tajfelek. Hipotesi gisa aurreratu zuen talde arteko diskriminazioa  

norbere burua pertsonalki nahiz sozialki positiboki baloratu beharrari zor zitzaiola. 

Hala, Tajfelen ustez, jendeak bere taldearen alde egiten zuen bere taldea  -eta ondorioz 

bere burua- baliotsuago senti zezan.  

Gizarteko elkarrekintzen barruan ematen diren taldeen arteko harremanetan 

alderaketa sozialaren ondorioa balioespena bezala, gutxiespena ere izan litekeenez, 

Tajfelek egoera ezberdinen aurrean eman zitezkeen jarrerak eta estrategien ibilbideak 

teorizatu zituen. Hain zuzen, alderaketaren ondoren identitate sozial asebetegarria 

gertatzen zen kasuetan, bi aukera edo balizko norako ikusi zituen: bata, norbere 

gailentasunari eusteko ahalegina; bestea, norbere gailentasuna zabaltzeko ahalegina. 

Aitzitik, taldeen arteko alderaketaren emaitza negatiboa bazen, ondoeza eta pairamena 

ekar dezakeen egoera gainditzeko estrategiko ezberdinak deskribatu zituen. Zenbaitetan 

estrategia hauek irtenbide pertsonala bilatzera mugatzen ziren. Beste zenbaitetan, berriz, 

talde mailako dimentsioa zuten (Tajfel;1984). 
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 Pertinenteki, Tomas Ibañezek “gu” eta “besteen” arteko bereizketa kategorikoaren ondorioen balioa ez 

dela unibertsala iruzkintzen du; “unibertsala”, izatekotan, Mendebaldeko gizarteetan, berorietan nagusi 

den ideologiagatik (Ibañez, 1996 :319,320): “ ‘Talde minimoei’ buruzko bere esperimentu ospetsuez 

geroztik, Tajfelek, hartara ideologia indibidualari bere teorian toki eginez, zera ahaztuko du, laborategi 

batean sartzerakoan norbanakoak ez duela osagarri duen dimentsio soziala kanpoan uzten […]. Hain 

zuzen, bi norbanako talde bereiztera daraman kategorizazio operazioak norbanakoari bere esperientzia 

sozialaren edukiak gogorarazten dizkio, talde ezberdinduak existitzen direnekoa eta exogrupoen eta 

endogrupoen arteko harremanak ematen direnekoa. […] “Beraien” eta “gure” arteko ezberdintasuna 

inplikazio sozialez gogorki zamatua dago, eta bereizketa hau ateratzen denean, zeinahi delarik ere 

erabilitako prozedura […], bistakoa da inplikazio sozial horien guztiek mobilizatu eta argitara irteten 

dutela. […] Esanahi hau ezberdina deneko gizarte batean, ‘kategorizazio sinplearen’ gertakari tajfeliarrak 

beste efektu batzuk sortuko ditu. Hauxe bera adierazten dutela dirudi ikerketa transkulturalek 

adierazterakoan Tajfelek antzemandako efekturik ez duela ematen ageri denik ‘kolektibista’ deritzen 

gizarteetan. Ikus: LIV.- IBAÑEZ, T. (1996:319,320). 
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Gizarte mailan hautematen diren aukeren baitan legoke balorazio negatibo 

batetik positibo batetara igarotzeko bide ezberdinen gakoa. Hala, gizartean taldeen 

arteko harremanak legitimaturik eta, ondorioz, normalizatu eta egonkorturik leudekeen 

kasuan, identitate sozial positibo baten lorpen estrategiak indibidualak baino ezingo 

zuketen izan. Taldeari baliorik emateko biderik izan ez eta, identitate sozial positiboaren 

egarri diren norbanakoen estrategiak, gainera, gizartea iragazkortasunak baldintzaturik  

leudeke. Hala, mugikortasun soziala posible den kasuetan, taldez eta identitate soziala 

eraldatzea litzateke norbanakoek jarraituko luketen bidea, adibidez, hizkuntzaz aldatuz. 

Ingurugiro arrazistetan gertatzen den bezala, mugikortasun soziala debekatua 

dagoeneko kasuetan, berriz, norbanakoak beharrezko autoestimua talde barruko 

alderaketak azpimarratuz bilatuko luke. 

 

1.3.2.-Irudikapen Sozialei buruzko Teoria 

Hirurogeiren bat urte geroago, bere garaian Durkheimek erabilitako irudikapen 

kolektiboen ideiari helduko zaio, oraingo honetan, irudikapen sozial izendatuz. 

Moscoviciren esanetan, giza taldeek objektu bat objektu sozial bilakarazteko egiten 

dituzten lanketa eta lanketa horren emaitza bera dira irudikapen sozialak (Moscovici, 

1963:251; Wagner eta Elejabarrieta, 1994:817).  Hala, emaitza den heinean, talde bateko 

partaideek mundu sozialari zein materialari buruz duten ezagutza eta uste-sistema 

multzo partekatu gisa ere defini litezke  irudikapen sozialak (Moscovici, 1973; Reizabal 

eta beste, 2002:79). Lanketa prozesu diren heinean, berriz, talde elkarrizketa gisa ulertu 

behar dira. Taldeek, objektuei –itauna ernearazten duen edozeri, alegia-  balioak eta 

praktikak esleitzen dizkiotelarik, nolabaiteko ordena  habitagarria eraikitzen dute.  

Bestalde,  objektu sozialen lanketa hau talde elkarrizketaren bidez ematen denez, 

irudikapen sozialen eraketak talde kohesioari eta identitateari hatsa ematen dio. 

Irudikapen sozialen mamitzea industria gizarte modernoen baitan esplikatu ohi da, non 

masa hedabideen eragina eta kontrajarriak ere izan litezkeen irizpide ugariren 

gurutzaketa ageri diren. 
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6. irudia: Identitate Sozialari buruzko Teoriaren adierazpen eskematikoa 

 

Iturria:  Taylor, D.M., Maghaddam, F.M (1987) 

Norbanakoek identitate pertsonala behar dute eta identitate 
sozial positiboa. Hau da, onetsitako gizarte taldeen parte izan 

behar dute 

Talde-arteko alderaketak determinatzen 
du norbanakoaren identitate soziala 

nolakoa den 

Identitate sozial atsegina 

Gailentasunari eusteko 
ahalegina egingo da 

Gailentasuna hedatzeko 
ahalegina egingo da 

Identitate sozial arbuigarria 

Aldaketa bilatuko da 

Aldaketarako estrategia 
ezberdinak izango dira 

Ezengonkortasun-ilegitimitateak 
ezaugarrituriko talde-arteko egoera 
aldarazteko aukerarik ikusten bada 

Talde-estrategiak bidera litezke 

Taldearen ezaugarrien 
berdefinizioa 

Sormen soziala 

Gizarte lehia 

Estrategiak indibidualak izan 
litezke 

Gizarte mugikortasuna 

Egonkortasun-legitimitatea ezaugarrituriko talde-arteko 
egoera aldarazteko aukerarik ikusten ez bada 

Estrategiak indibidualak izango 
dira 

Mugikortasun  soziala (talde-arteko 
mugak iragazkorrak diren kasuan) 

Talde-arteko alderaketa (talde-arteko muga 
iragazkaitza denean) 



230 
 

7.- irudia: Irudikapen sozialen soziogenesiaren eskema sinpletua. 

 

Iturria. Wagner W. eta Elejabarrieta F.(1994:821) 

 

Irudikapen sozialak prozesu zirkularrak dira. Eta zirkularrak izaki, irudikapen 

sozialen prozesua mailakatuko lukeen hasierako nahiz amaierako etaparik adierazterik 

ez dago, berez. Nolanahi den ere, esan liteke gatazka edota itauna eginarazten duen 

jazoerek elikatzen dutela irudikapen sozialen dinamika. Hain zuzen, Wolfgang Wagner-

ek eta Fran Elejabarrietak (1994:821) gatazka unea hartuko dute abiapuntutzat 

irudikapen sozialen soziogenesiari buruz  taxuturiko eskema sinpletua deskribatzerako 

orduan. 

Irudikapen sozialen lanketa bost etapatan azal liteke. Uneren batean, taldearen 

Identitate soziala 

Gizarte-taldeak 

Gatazka edo bizi 
baldintzen aldaketak 

dakartza 

Diskurtsoak eta 
Irudikapen sozialen 

eraketak 

Norbanakoen  
ezagutzaren 

irudikapen gisa 
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bizimoduan berria, ezezaguna edota gatazkatsua den jazoerak taldearen praktikak 

inarrosiko ditu eta, ziurrenik, baita talde ezberdinen arteko nolabaiteko gatazka sortu 

ere. Hala, jazoera hau aintzat hartzeko moduko objektu bilakatuko da taldearentzat, 

alegia, hura zentzuz hornitzeko beharra izango da. Behar edo itaun honen aurrean, 

taldea egoera berrira egokitu dadin, elkarrizketa orokor bat bideratuko da erantzun baten 

bila. Emaitza taldearen partaideen gehiengoak bere egingo duen irudikapen sozial berri 

jakin bat izango da. Irudikapen sozial berri honen partekatzearen kontzientziak, halaber, 

identitate sozial komunaren gaineko kontzientzia bermatuko du, zeinetatik eratorriko 

baita etorkizuneko uneren batean jazoera berri, ezezagun edota gatazkatsu batek 

inarrosiko duen talde bizitza.  

Irudikapen sozialen ikerketa eremuetako nagusietako bat jazoera eta baldintza 

sozial eta politikoena da. Eremu honetakoak irudikapen polemiko gisa har litezke 

maizenik, izaera zeharo hegemonikorik ez dutenez, beste irudikapenekiko halako 

gatazka ideologiko batek bizi ditzakeelako. Lan arloko esplotazioa, xenofobia, 

ingurugiroarekiko harremana, herrien arteko gatazkak, gizarte bazterketa eta ildoko 

hainbat gairen inguruan osatzen dira irudikapen sozial hauek eta, Moscovici-ren ustez, 

berauek osatzen dute, erarik esplizituenean, identitate sozialaren oinarria (Moscovici, 

1988, Wagner eta Elejabarrieta, 1994:826). 

Bereiz litezkeen beste bi ikerketa eremu handi, berriz, zientzia gaien inguruko 

irudikapen sozialena eta kultur irudimenarena dira. Azken hauek bizitzako oinarrizko 

objektuen inguruan eraikitako irudikapen sozialak dira, historia luzea dutenak, hala nola 

rol sexualen ingurukoak, ama eta umearen arteko harremanari buruzkoak, giza 

gorputzaz osaturikoak ala gaixotasuna, eromena edota ezintasun objektutzat dituztenak. 

Zientziaren inguruko irudikapen sozialen eraketa, aldiz, jarraibide zientifikoen bidez 

osaturiko jakinduriaren bulgarizazioarekin dauka zerikusia. Dena den, zientzia gaien 

inguruko irudikapen sozialen gaia 2.2.1 puntuan jorratuko dugu astiroago.  
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1.3.3.- Herri nortasuna eta hizkuntza Euskal Herrian 

Euskal Herrian bada  hizkuntzak –partikularki, euskarak- identifikazio kolektibo 

eta sozial gisa zein toki hartzen duen aztertzera bideraturiko ikerketa tradizio bat
143

 

Tradizio horren baitan koka liteke L. Reizabal, J. Valencia, M Jimenez eta Barrettek 

(2002) plazaraturiko “identitate nazionalaren garapena Euskal Herriko haur eta 

nerabeengan” artikulua. Bertan, Identitate Sozialari buruzko hurbilketak eta Irudikapen 

Sozialei buruzko Teoriak baliatuz, herri nortasunaren eta hizkuntzaren arteko lotura ere 

ikertzen da, beste zenbait aldagairekin batera. Hizkuntzaren eta herri nortasunaren 

arteko lotura azaltzerako orduan, hain zuzen, zein hurbilpen teorikok duen oinarri 

sendoagoa begiratzen da, alegia, hizkuntzaren eta herri nortasunaren artean loturarik 

baldin badago  –eta badago, egon- lotura horri zeri zor zaion, subjektuaren baitatik 

datozen prozesu kognitiboei ala ingurune sozialaren eraginari. 

Artikulua jakingarria da, ikerketaren emaitzengatik ez ezik, bereziki, 

ondorioetan luzatzen diren emaitzen gaineko egileen argudioak pentsamolde jakin baten 

adierazgarri onak direlako. Azterketaren arabera, etxean euskara hutsez, espainol hutsez 

eta bietan egiten dituzten haur taldeak aztertu dituztelarik, beste ezaugarri batzuen 

artean, etxean espainolez egiten duten umeek espainol sentitzeko  joera handiagoa 

dutela ageri da, eta etxean euskaraz egiten dutenek, berriz, euskaldun sentitzekoa; 

elebidunen artean, berriz, bitariko  joerak antzeman daitezkeela. Emaitzak garbiak dira 

eta espero izatekoak. Are, egia esan, emaitza horiek atera ez izana litzateke benetan 

harrigarria. 

Alabaina, emaitza hauen aurrean egileek burutzen duten irakurketak 

esanguratsuak dira eta gure gogoeta ildoan argigarria izan litekeen kritika bat 

bideratzeko modua ematen dutelakoan gaude. Izan ere, artikuluaren egileek diotenez, 

erdietsitako emaitzak Irudikapen Sozialaren Teoriak dioenarekin datoz bat, zeinak 

adierazten baitu umeak bere burua herri nortasun baten barruan kategorizatzen duenean, 

herri horretako kideek partekatzen dituzten Irudikapen sozialak eskuratzen dituela. 

Bestalde, eta zinez iruditzen zaigu azpimarragarria, egileek argudiatzen dute 

hizkuntzaren eta herri nortasunaren arteko lotura honen atzean hizkuntza desberdintze 
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 Adibidez, ikus AZURMENDI, M.J (1993); Edota ARRATIBEL, N., AZURMENDI, M..J eta 

GARCIA, I. (2001). 
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tresnatzat erabiltzeko asmoa dagoela. Aitortu beharrean gaude emaitzen irakurketa aski 

partziala eta findu beharrekoa iruditzen zaigula. 

Batetik, Reizabal eta kideek egin duten irakurketari egin lekiokeen kritiketako 

bat nolabaiteko ikusmira historiko baten ments izatea da eta, arrastoan, oinarrizkoak 

izan litezkeen xehetasunei arretarik jarri ez izana. Izan ere, uste dugu ikuspegi historiko 

baten baitan bi ereduen eskemak, hala Identitate Sozialaren hurbilketa nola Irudikapen 

Sozialei buruzko Teoria, elkarri gainjarri ezinik ez dagoela. Gero, esan bezala, 

aurrekoarekin loturiko xehetasun garrantzitsu bat da, gure iritziz, etxean euskaraz egiten 

dutenen lagunen artean ez direla bereizten, halaber, euskara etxetik jaso duten gurasoak 

eta etxeko hizkuntza erdara izanik, euskara bide informalen bidez –eskolatik, 

euskaltegitik- ikasi ondoren, hizkuntza hau eta ez erdara transmititzeko hautua egin 

dutenak.  

Euskararen historia hiztun galera prozesu bat izan da, orain dela oso gutxi arte 

baino geratu-edo ez dena. Eta galera/berreskuratze horretan egoera pertsonal eta 

kolektibo ezberdinak itxuratu dira “euskaldunen” artean eta baita euskaldunen  -euskal 

hiztunen- artean bertan ere. Modernitatean sartzearekin batera euskara identitate sozial 

gutxiesgarria ematen duen elementua bihurtuz joango da eta gutxiesgarritasun hau 

guztiz egonkortu eta legitimatuko da, espainiar eta frantziar nazionalismo giroan, 

aldaketarako aukerarik gabe,  harik eta abertzaletasuna bere irudikapen sozial berriekin, 

talde estrategia bat eskainiz lehian sartu den arte, bereziki Hego Euskal Herrian. 

Abertzaletasuna indartu arteko aldi horretan, alderaketa sozial positiboa erdiesteko 

modua bakarra izan da, hots, tantaka euskaldun izatetik erdaldun izatera eraman duten 

estrategia indibidualak garatzea
144

.  Beraz, gure ustez, euskararen galera prozesua 

deskribatzeko Tajfelen teoriak balio luke.  

Baina baita abertzaletasunaren errotzea azaltzeko ere, zeren eta euskaradun 

izateak dakarren ondoez kognitibo horri irtenbidea ematera iritsitako estrategia gisa uler 

bailiteke abertzaletasuna. Horiek horrela, uste dugu hizkuntzaren eta herri nortasunaren 

arteko harremana ulertzeko moduak Irudikapen Sozial jakinei zenbat zor dieten 

                                                           

144
 Oroit Fermin Irigaraik aipaturiko erronkariarrak, euskara ahazteagatik euren burua jantziagotzat 

zutenak (Sarrionandia,1997 ): Gainontzean nabarmendu behar da estrategia indibidualak izan direla 

euskaldunenak, espainolaren eta frantsesaren ezarpena ez da estrategia indibidual bat izan, ongi asko 

koordinatua baizik. 
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galdetzea bezain zilegi dela planteatzea Irudikapen Sozial hauen finkapenak zenbat zor 

dion gizarte egoera baten aurrean norbanakoek, taldeak osatzen dituzten norbanakoek, 

bizi izan duten ondoez egoerari. Nahasturik agertuko diren arren, bi fenomeno 

genituzke, biak ere euskaldunen artean presente direnak: zenbait jende euskararekiko 

harremanak –identitate sozial jakin batek- bideratzen du abertzaletasunera; beste 

zenbaiten kasuan abertzaletasuna –irudikapen sozial bat- izan da euskaldun euskaldun 

bihurtzera eraman duena.  

Reizabal eta besteen ondorioei egin lekiekeen beste kritika bat, zera da: 

hizkuntza hautapena talde arteko desberdintze tresnatzat erabiltzen duen hipotesia soilik 

kontuan hartzen dutela, joera aski partziala agertuz, beste aukerarik iruzkindu gabe.  

Egileen ustez, Euskal Herrian –eta Katalunian-  hizkuntza hautapenak
145

 kokapen 

taktiko bati erantzun liezaioke, ezberdindu nahi bati, herrien arteko gatazken aurrean 

duten jarrera islatzeko edo adierazteko. Hein batean edo zenbait kasutan hala izan 

litekeela inolaz ere ukatu gabe, gure iritziz, hutsune larria da bestelako norabide bat 

darabilen hipotesirik ez marraztea; alegia, deigarria egiten zaigu ez pentsatzea 

desberdintze tresna hizkuntza ez, baizik eta  identitate nazionala bera izan litekeela.   

Ikuspuntu honetatik kokapen taktikoa ez letorke ezberdindu nahitik, baizik eta 

norbera izan nahitik, norberaren balorazio positiboa zaintzeagatik. Hala, identitate  

nazionalaren iruditeriaren eraikuntza hizkuntzaren erabilera bermatuko lukeen tresna 

gisa ulertu behar litzateke, eta ez alderantziz. Aldatu egiten da hasierako galdera: 

hizkuntza dago identitatearen zerbitzura ala, alderantziz da, identitatea da hizkuntzaren 

zerbitzura dagoena? Izan identitateari izan hizkuntzari, ikuspegi instrumental hutsetik 

begiratzea zuzena ote den alde batera utzirik ere, badago alde ideologikoa bi ikuspuntu 

hauen artean.  

Gure susmoa da hizkuntza identitatea markatzeko tresna gisa esplikatzen duen 

hipotesi honen atzean azaleratzea komeni den aurreiritzi bat dagoela, egon, lur 

akademikoan sustrai nahiko sendo eta zabalak dituena. Aurreiritzi honek 

“nominalismoa” izenda litekeen identitateari buruzko ideologiarekin du lotura eta, 

jarraian xehatuko dugunez, besteak beste,  Fredrik Barth antropologo norvegiarraren 
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  Euskal hiztun elebidunen hizkuntza-hautapena dute gogoan, noski, elebakarrek ezin dute eta, 

definizioz, hizkuntzari hautatu. Katalunian egoera beste bat da: herritar espainol sentitzen diren gehienak, 

nahi izanez gero, badira katalanez egiteko gai.  
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Ethnic Groups and Boundaries lan erreferentzialaren irakurketa eta aipamen nolabait 

ere interesatuetan oinarritzen dituen argudioak darabiltza.  

 

 

1.4.-Identitatea antropologian eta zientzia politikoetan 

 

Psikologia sozialean identitatearen gaia gizarte harremanen baitan esplikatzen da 

eta, hartara, esan liteke ardatza kategoria mota ezberdin ugari isla ditzakeen identitate 

soziala dela. Antropologian eta zientzia politikoen esparruan, berriz, identitatearen gaia 

nagusiki herri nortasunari erreferentzia egiten dion kultur identitatea kategoria nahasi 

eta nahasgarria dela aipatu ohi da.  Zenbaitek “etnia” terminoa hartzen du hizpide; beste 

batzuek,  “nazioa”. Nolanahi den ere, ematen du herrien identitatearen inguruko 

eztabaidan badirela gizarte zientzietako diziplina ezberdinetan eragiten duten hurbilketa 

eredu jakin batzuk.  

Laburbilduz, esan liteke identitatearen inguruko eztabaida  antagonikotzat har 

daitezkeen bi kontzepziok antolatu eta baldintzatzen dutela. Hala, mutur batean, 

identitatea norbanakoaren sentimendu edo borondatearekin lotzen duten teoriak 

dauzkagu eta bestean, berriz, identitatea objektiboak ei diren ezaugarri kolektiboek 

determinatzen dutela diotenak, hau da, jatorri komunak, erlijioak, lurraldeak, 

larruazalaren koloreak, hizkuntzak, janzkerak edo beste batzuk. Herri nortasunaren 

gaineko bi hurbilketa modu hauei “subjektibista” eta “objektibista” deritze Denys 

Cuchek (2001:84).  

 

1.4.1.-Ikuspegi objektibista 

Ikuspegi objektibistaren ordezkari nabarmenen eta errespetatuenetakoa, 

ziurrenik, Clifford Geertzek (1963) iradokitako “primordialismoa” da. Geertzek jatorri 

beraren kariaz sorturiko lotura saihets ezinen indarra nabarmentzen du, adierazi bezala, 

erlijioari, jatorri komunari, arrazari, hizkuntzari, ohiturei, lurraldeari loturik  datorrena. 

Gizabanakoa lotura horiekin jaiotzen da eta berezkoa du, hartara, taldearekiko 

identitatea. Geertzen ustez, era primordialistan ulerturiko herri nortasun hau da nortasun 

indibidualaren dimentsio guztietan lehenengoa eta pisurik handiena duena.  
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Primordialismoari, batez ere, indar esplikatzaile falta kritikatzen zaio, 

norbanakoari bere izaera beste dimentsio batzuen arabera eraikitzeko askatasuna 

ukatzen diolako eta herri nortasunaren irudi zurrun eta halabeharrezkoa igortzen 

duelako (Hutchinson eta Smith, 1996:8). Izan ere, primordialismoak ez dirudi gauza 

denik ez, alde batetik, esentzialtzat jo behar liratekeen hainbat atributu aldatu arren, 

denboraren joanean autoadskripzio berbera aldarrikatzen duten hainbat populazioren 

kasua argitzeko, ezta, bestetik, modernitateko gizarteetako hainbat gertaera azaltzeko 

ere.  

Gainontzean, Geertzenaz gain, soziobiologoek teorizaturiko eredu gordinagorik 

ere bada, herrien izaera eta genetika harremanetan jartzen dituena. Hala, Pierre Van den 

Berguek argudiatzen duenez (1981), herrien –etnien- oinarrian nolabaiteko geneen 

transmisio eta iraunkortasun mekanismo sor baten eragina bilatu behar da
146

. 

 

1.4.2-Ikuspegi subjektibista 

Atributu jakinei loturiko identitate kolektibo aldagaitzaren ideiaren aurka, 

ikuspegi subjektibistak herri nortasuna nolabaiteko talde kidetasun sentimendu batekin 

lotzen du. Ikuspegi honetatik egindako analisietan, garrantzia ez atributuek -erlijioek, 

hizkuntzek, ohiturek-, baizik eta errealitate sozialaz norbanakoek osatzen dituzten 

irudikapenek dute. Hartara, ikuspegi subjektibista muturrera eramaten denean, 
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 Zenbait ingurutan ez dute ospe onegia soziobiologoek. Beste batzuetan, berriz, oso ona  –bereziki, 

gizarte darwinismoaren aldekoetan- . Van den Berguek arrazei buruz idazten du.  Ohartaraz liteke bere 

idatziengatik behintzat, ez dirudiela arrazista; hori bai, gizakia animalia gisa pentsatzen du (BERGHE van 

den, 1996:57): “Badute arraza sozialek habe biologikorik? Maila tribial batean, galdera honi eman 

beharreko erantzuna ‘baiezko’ argia da. Arraza soziala ezaugarri fisiko (kultural ez diren) zenbait 

partekatzen dituen talde gisa definitzen da. Baina egon behar du halako loturarik? Ezberdintasun fisikoen 

ondorio izango dira beti ezberdintasun sozialak? Orokorki, garrantzia sozialik badute fenotipo fisikoek? 

Eta, hala bada, zergatik? Nire teoria, lehenengoz duela hamarkada eta erdi inguru adierazia, oso sinplea 

da. Organismo sozial guztiak biologikoki daude programaturik  nepotista izateko, hau da, besteen alde 

(edo ‘altruismoz’) jokatzeko, hauekiko egiazki edo itxuraz duten arbaso amankomunen proportzioaren 

mailan. Organismo sozialak nepotista izaterantz eboluzionatu zuten biologikoki harremandu gabeko 

organismoen arteko inbertsio altruista alferlana delako eta, ondorioz, ezin duelako eboluzionatu, Darwin-

ek duela mende bat ederki asko ikusi zuen bezala.  Nepotismo gordinari buruzko ebidentziek gainez 

egiten dute, hala gizakien artean nola gizaki ez direnen artean. […] Senidearen mesedetan aritzea 

zenbaitetan kontzientea da, beste zenbaitetan inkontzientea, eta biologikoki, ez du axola zer den. Baina, 

kontzienteki ala inkontzienteki, gai izan behar dugu gurekiko zein harreman biologiko dagoen 

diskriminatzeko, besteekiko ontasunak gure egokitasun inklusiboa handituko badu”. Ikus: LV.- Van den 

BERGHE, P. (1996:57). 
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identitatea norbanakoaren aukera hutsari dagokion kontu bihurtzen da eta herri 

nortasuna, berriz, irudimenean baino existitzen ez den zerbait. 

Ikuspegi honen inguruko teorietako batzuk hurbilketa “instrumentalista” izenda 

ditzakegunak dira. Gizarte dimentsioa baino onartzen ez duten ikuspuntuak direla esan 

liteke. Zentzu honetan, zenbait instrumentalistarentzat, herri nortasuna, funtsean, 

normalean eliteek gizarte taldeen arteko gatazketan etekin bat lortze aldera 

manipulatzen duten baliabide edo tresna politiko bat baino ez da.  Edo, bestela, interes 

partikularraren arabera egiten den norbanakoaren hautu bat.  

Ikuspegi subjektibistari aitortu ohi zaio identitatearen izaera aldakorraz 

pentsatzeko bidea irekitzearen meritua, ikuspegi objektibistarik zurrunenen tradizioaren 

aurka. Era berean, zer kritikatua ere ematen du. Adibidez, nahiz eta identitateak, egiazki, 

denboran zehar aski egonkor agertu, hurbilketa subjektibistak identitatearen izaera 

iragankor eta laburra azpimarratzeko joera handiegia ez ote duen beldur da Cuche 

(2001:85). Instrumentalismoari buruz ari direlarik, berriz, Hutchinson eta Smith-ek 

(1996:9) zaindu beharrekoa ikusten dute hala norbanakoaren identitatearen eraikuntza 

nola eliteen arteko gizarte gatazkak horiek kokatzen direneko ingurunearen eragin 

orokorretik at azaltzeko arriskua.   

Azkenik, bi autore hauek instrumentalismoari egiten dioten beste kritika bat da 

interesa zentzu materialean definitzen duela batik bat eta, alde horretatik, ez duela 

asmatzen neurtzen herri nortasun edo identitatearen dimentsioak norbanakoarentzako 

daukan pisu emozional edo afektiboa handia (Hutchinson eta Smith, 1996:9).  

 

1.4.3.-Barthen ikuspegi konstruktibista-transakzionalista 

Identitatearen gaiari buruzko gizarte zientzietako kontzepzioak antolatzeko 

arestiko moduarekin nolabait ere bi korronte edo erreferentzia orokor itxuratu baditugu 

ere, ikuspuntu bati ala besteari bete-betean heltzen dion ikerlaririk asko ez dela esan 

behar da. Alternatiba gisa bestelako tradizio batzuk landu izan dira, eta horien artean 

garrantzitsuenetako bat, hain zuzen, Fredrik Barth antropologoaren (1969) eredua da. 

Oro har, teoria konstruktibisten artean kokatzen da herritartasuna gizarte testuinguruetan 

ernetzen den fenomenotzat duelako eta ez berez datorren zerbait. Zehaztuz, 

identitatearen eraikuntza halako negoziazio prozesu gisa deskribatzen duelako, teoria 
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“transakzionalisten” artean sailkatu izan du zenbaitek. Barth-ek industrializatu gabeko 

populazioetan burutu izan ditu landa lanak eta “etniak” delakoak ditu hizpide; dena den, 

deskribatzen dituen prozesuak gizarte industrializatuak interpretatzeko ere badarabiltza. 

Esan liteke, batez ere ikuspegi subjektibistan aurkeztu ditugun elementuak ageri dituen 

arren, herritartasun sentimenduari ematen dion lehen mailako garrantziagatik, ikuspegi 

objektibistan ere koka litezkeenak ere badituela.   

Barthen teoriaren abiapuntua ordura arte literatura antropologikoan klasikoa 

izandako herrien identitateari buruzko ikuspegi nolabait ere primordialistaren kritika da.  

Tradizionalki etnia izendaturiko populazioen ezaugarriak lau puntutan bildu izan dira: 

1) eskuarki jarraitasun biologiko bat mantendu izana; 2) kultur batasuna adieraztea 

oinarrizko kultur balioak partekatuz; 3) komunikazio eta elkarrekintza eremu bat 

osatzea; eta 4) kide nahiz kide ez direnek aitortu eta identifikaturiko partaidetza 

kategoria. Barthek ez ditu zerrendaturiko ezaugarri hauek zuzenean auzitan jartzen; 

ordea, ohartarazten du ikuspegi honen estatikotasunak  herritartasuna elkarrekintza 

prozesu gisa ulertzea zailtzen duela.  

Izan ere, uste du kultur gaiak  herrien lehen mailako ezaugarritzat hartzeak bi 

hutsune edo aurreiritzi  nabarmen agerian uzten dituen inplikazioak dakartzala. Alegia, 

kontraesan konponezina ikusten du, alde batetik, herriak kultur gaien inbentario jakin 

eta estruktural batekin identifikatzearen artean eta, bestetik, herriek denboran eta 

espazioan agertzen duten kultur aldagarritasunaren artean. Barthek kritikatzen dio 

primordialismoari herriek denboran zehar kultur gaien espresioa aldatu arren, herria 

bera -eta ez beste bat- izaten nola jarraitzen duten ezin duela azaldu; eta, bestalde, 

ezikusia egiten diola ekologiak eta ingurunera moldatu  beharrak ekarritako herrien 

kultur gaien aldagarritasun nahiz aniztasun handiari. 

Barthen teorian, kultur gaien inbentarioak egin izan dituen ikuspegi objektibista 

hutsaren aurka, herritartasuna gizarte taldeen arteko harremanak antolatzen dituen 

kategorizazio era espezifiko bat da, oroz gain. Esangura oso handiko kategorizazioa, 

edonola ere: gizarte status gisa ulerturik, gainontzeko status moduekiko 

superordenaturik legoke horiek baldintzatuz eta gizarte bizitzaren antolaketan erro-

errotik eragingo luke, hala nola egin ohi duten generoak edota maila sozialak.  

Kontua da taldea esanguratsuki definitzen duen ezaugarri kategorikoak, hau da, 

azpimarratzen den kultur gaiak, ez duela zertan beti berdina izan,  aldatu egin daitekeela 
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bai denboran aurrera bai  testuinguruaren arabera: gerta liteke herri berberak, garai edo 

toki batean, beste giza talde batekiko bereizten duen ezaugarri nagusia erlijioa dela 

aldarrikatzea eta beste garai edo toki batean, berriz, erakunde politiko bereziak direla 

adieraztea. Hartara, Barthek proposatzen du herrien identitatea ez datzala ustez herriek 

funtsezko edota esentzialtzat dituzten kultur gai bereizgarrien batuketan, baizik eta 

benetan funtsezkoa, “gu” eta “besteen” arteko bereizketa ebakitzen duten mugen zaintza 

dela. Ez alperrik, ondorengo hau da bere esaldirik aipatu eta zabalduenetako bat  (Barth, 

1969:15): “Ikuspuntu honetatik, ikerketaren foku kritikoa taldea definitzen duen muga 

etnikoan datza, eta ez muga horrek biltzen dituen gauza
147

 kulturaletan”. 

Barthentzat  autoadskripzio eta heteroadskripzio dinamikak dira herritartasuna 

definitzen duten gai edo elementu kritikoak, ez erlijioa, hizkuntza, ohitura, folklorea 

edota bestelako kultur gai bereizgarriak. Dinamika hauek talde muga bat ezartzen dute, 

jende baten arteko nolabaiteko inklusio edo kidetasuna sortzearekin batera “besteekiko” 

esklusioa edo arroztasuna itxuratzen duena. Eta talde muga hau ezarri eta zaintzerako 

orduan kultur gai batzuk azpimarratzeko aukera egiten da eta beste batzuk, berriz, 

esanahiari dagokionez, bigarren maila batean geratzen dira.  

Egiazki, ezaugarriari ematen zaion bereizgarritasunaren zentzuak izango du 

garrantzia eta ez ezaugarriak objektiboki marka lezakeen mugak. Horregatik, gerta 

liteke bi talderen arteko kultur gai objektiboen arteko ezberdintasunaren intentsitatea eta 

kultur taldeen arteko mugen arteko intentsitatea neurri berekoak ez izatea. Gainontzean, 

Barth-en iritziz, gizarte harremanen sarean aurkitzen den aniztasuna hainbestekoa 

izanik, aktoreentzako zein kultur ezaugarri izango diren esanguratsuak aurresaterik ez 

dago. 

Barthen lanean, hortaz, kultur gaiak taldeek euren muga edo identitateak 

zaintzeko estrategikoki erabiltzen dituzten tresna gisa ageri dira. Eta kultur gaiei 

buruzko ikuspegi instrumental honetan mugak hain dira garrantzitsuak ezen herrien 

delako kultur batasun hori beste herriekiko bereizkuntzaren  muga mantendu nahi 

horren eratorpen edo ondoriotzat hartuko baitu eta ez, antropologia klasikoak uste izan 

duen legez, giza taldeen isolamenduaren emaitza. Hitz hauekin adieraziko du  bere 

ikuspuntua (Barth, 1969:11): 
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 Jatorrizkoan, stuff hitza darabil. Ikus: LVI.-BARTH, F. (1969:15) 
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Arestian zerrendaturiko ezaugarrien artean, kultura bera 

konpartitzeari eskuarki erabateko garrantzia eman ohi zaio. Nire 

ikuspuntutik, zeharo mesedetan genuke ezaugarri garrantzitsu hau 

inplikazio edota emaitza bezala hartuko bagenu, eta ez talde etnikoen 

antolakuntzaren ezaugarri definitzaile gisa.
148

  

 

Gaur gaurkoz, ez dirudi gehiegikeria Barthen Ethnic groups and Boundaries 

eragin zabala izan duen testu klasikotzat jo litekeela esateak. Tesi lan honek ere badu 

ikuspegi honekin zorrik. Gure ustez, Barthek buruturiko identitatearen eta kultur gaien 

arteko bereizketa zinez da argigarria. Hau esanik, halere, Barthek proposaturiko 

ikuspuntuari edota, beharbada, hobeto esanda, hark agerturiko ereduaren irakurketa 

batzuei zenbait kritika eta ohar egitea komeni delakoan gaude.  

Psikologia sozialaz aritu garenean aipaturiko ideia legoke gure oharren mami-

mamian: hain zuzen, osatu gabeko ikuspegia dela iruditzen zaigu kultur gaiak, eta 

partikularki hizkuntza, identitate estrategia baten zerbitzurako gai edo tresnatzat 

bakarrik jotzea.  Barthek norabide bakarreko azalpena ematen du, alegia, kultur gaiak 

identitatearen eratorpentzat dauzka; gure ustez, alderantzizko norabidea marrazten duen 

ikuspegia ere aintzakotzat hartu behar da; hots, identitatea kultur gaien eratorpen gisa 

ere uler litekeela eta, are, identitatea kultur gaien zerbitzuko tresna ere izan litekeela. 

 

1.4.4.-Barth-en ikuspegia eta Euskal Herria 

Barth-en  testuaren irakurketa jakin batetik atera litezkeen –eta hainbatek 

ateratzen dituen
149

- ondorioetako bi, honako hauek dira: alde batetik, benetan ardura 

duena identitatea dela eta, funtsean, besteengandik bereizteko gogo hutsagatik 

erabiltzen direla kultur gaiak –stuff hitzak halako arrunkeria airea zabaltzen du-; eta, 

bestetik, kultur gai bereizgarrien aukeraketa egiterako unean herriek, testuinguruaren 

arabera, baina askatasunez jokatzen dutela. Barthen teoriak babesten ei dituen printzipio 
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 Ikus: LVII.-BARTH, F. (1969:11) 
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 Barthen lanaren interpretazioak nolakoa izan daitezkeen ikusteko, har dezagun, adibidez, Alfonso 

García Martínez izeneko irakaslearen testu zati bat (2008:8): "hasiera batean talde kulturalak banatzen 

dituena ez da, kulturalistek okerki uste duten bezala, kultur ezberdintasuna. Egiazki, kolektibitate batek 

ederki asko funtziona dezake bere baitan kultur pluraltasun jakin bat onartuz.  Bereizteko gogoa eta kultur 

ezaugarriak identitate espezifiko baten adierazgarri gisa erabiltzea da banaketa eragin eta muga 

identitarioak ezartzea dakarrena”. Ikus: LVIII.-GARCIA MARTINEZ, A. (2008:8). 
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hauek Euskal Herrian zer nola eta zenbat izenlagunekin aplikatzen diren ezagun da: 

Euskara euskal nortasunarekin derrigor lotzea bereizketa nahi tematiari zor zaion 

hizkuntzaren instrumentalizazio tamalgarria dela arrazoitzen da; edota, Euskal Herriko 

hizkuntza joerek oinarri askatasuna izaki, euskal identitatea euskararekin lotu ordez, 

espainolarekin nahiz frantsesarekin lotzeko erabakia askatasun ariketa bat litzatekeela.  

Ideologiari buruzko atalean sakonduko dugunez, esan liteke Barth-en eredua 

euskararen erabileraren defentsa egiten ei duen ideologia primordialista/esentzialistaren 

aurka eta ideologia nominalista baten alde egiteko erabiltzen –instrumentalizatzen- dela. 

Ideologia nominalista honen erakusgarri egokia dirudi Mikel Azurmendi antropologo 

euskaldunaren pasarte honek (in Izagirre, 2010:254)
150

:  

 Hagámonos ahora la pregunta: ¿qué pasaría si se diese un mañana 

en el que no haya vascos que hablen euskara pero que sí sigan 

creyendo y llamándose a sí mismos vascos? Pues que si los vascos 

deseasen así, seguiría existiendo el Pueblo Vasco, de la misma manera 

que existe una Irlanda sin gaélico. 

 

Baiki: hain zuzen ere, gaelikorik gabeko Irlanda bezalatsu, eta Euskal Herri 

euskaldun bat ez bezala. Bi proiektu ideologiko guztiz ezberdin dira horiek. Guztiarekin 

ere, Euskal Herrian diren zio ideologikoak eta politikoak oraingoz saihestu, eta Barth-en 

eredu pizgarriaren irakurketei, gure iritziz, hizkuntzaren ikuspegitik behintzat egin 

behar litzaizkiokeen lauzpabost ohar aletuko ditugu. 

Hasteko, ezinbestekoa dirudi azpimarratzea Barthek  identitateari buruzko 

antropologia klasikoaren ikuspegiari aurpegiratzen dizkion  aurreiritzi eta kontraesanak, 

hizkuntzaren alderdiari dagokionez behintzat, oinarririk gabekoak direla. Eta ez da 

ahaztu behar Barth-ek proposatzen duen ikuspegi aldaketa honen atzean kontraesan 

hauek gainditu beharraz arrazoitzen dela.  

Adierazi dugunez, Barthen ustez, kultur gai jakinen sistema edo egitura osatzen 

duten herri identitatearen irudia kontraesanean dago herriek denboran eta espazioan 

erakusten duten kultur aldagarritasunarekin. Hala, berdin irauten duen zera bakarra 
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 Nahiago izan dugu jatorrizko testua utzi kasu zehatz honetan vasco eta Pueblo Vasco espainolezko 

termino testuan duten pisu espezifikoagatik. 
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identitatea dela ondorioztatzen du, eta gainontzeko guztia alda litekeela. Ordea, gure 

ustez, argudia liteke hizkuntzaren jarraipena soilik kontuan hartuz gero, Barthek 

aipatzen duen kontraesana desagertzen denez, proposatzen duen ikuspegiaren beharra 

erlatibizatu egiten dela. Hizkuntzaren ikuspegitik, denboran eta espazioan zehar kultur 

gaien aldagarritasuna erakutsi arren, batasuna osatzen duten hizkuntza komunitateak 

azaltzeko  zailtasunik ez dago. Eta are gehiago, hizkuntzaren ikuspegitik, denboran eta 

espazioan zehar  identitatez aldatu diren hizkuntza komunitateen ibilbidearen jarraipena 

egiteko modua ere badago, nahiz eta maiz identitatea birdefinitzen joan. Identitate baten 

baitan hizkuntza ezberdinak izan litezkeela esan lezake Barthek; maila bereko 

proposamena da, gure ustez, hizkuntza baten inguruan identitate ezberdinak gara 

litezkeelakoa. 

Bigarrenik, Barthen proposamenean iduri lezake identitatearen edota 

bereizketaren muga ezarriko duen ezaugarria giza taldearen nahiaren araberakoa dela. 

Egiazki, Barthek gogoan dituen taldeen arteko gizarte elkarrekintzak tentsio eta bortxa 

inplizitu handikoak direla nabarmendu behar da
151

. Ildo honetan, komeni da giza 

taldearen nahia eta ezina ez nahastea. Nahia askatasunaren adierazle izan liteke; ezina, 

aldiz, subordinazioak ezaugarritzen du. Barthek aipatzen du talde batek bere identitatea 

ezaugarritzeko zein kultur gai erabiliko duen ezin dela aurresan. Hizkuntzari 

dagokionez, nabardura merezi duen kontua da hau: izan ere aurresan liteke, zalantzarik 

gabe, hizkuntz ordezkapena bizi izan duen talde edo norbanako baten nortasun ezaugarri 

nagusia hizkuntza ez dela izango. Hizkuntza galdu duenez, nahita ere ezin  izango du 

hura ezaugarri gisa erabili-eta, identitate berezi bati eutsi nahi badio, beste kultur gairen 

bat erabiltzera egongo da beharturik, noski. Horregatik, neurez, ez nuke esango 
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 Pasthun herrietan aritu izan da Barth landa-lanean. Pashtunak dira taliban ospetsuak. Hara Barthek 

Robert Andersonekin izandako elkarrizketaren pasarte bat  (Anderson R., 2005): Galdera: Pathanen 

artean bizi izanik horrek nolabait aldatu ez izana imajinatzea zaila da… nola eragin zizun 

esperientzia honek? Tira, bizitza politikoa borroka delako nire intuizioa baieztatu zuen eta jendeak 

abantaila batzuen alde egiten duela borroka, eta dinamika hau ematen dela jendeak era estrategikoan 

pentsatzen duenean … horrela, uste dut argudio intelektual honi dagokionez Swat  Pathanak ikertzeko 

erabili nuen ikuspegi analitikoa oso erakargarria zela, baina hori da Swat jendeak berak erakutsi zidana 

ere.  Eurek bizitza politiko horri buruzko kontzientzia zutela esan nahi duzu? Halaxe da, 

kontzientzia izugarri gogorra dute, hau biziraupenaren aldeko borroka hutsa dela. Galdu dezakezun 

borroka? Bai, era ikaragarrian gal dezakezuna … eta inoren zaintzarik izango ez duzuna. Elkarri zerbait 

eskaini ahal zaion heinean izango dituzu lagunak, baina ezin duzu inolaz ere “aprobetxategia” izan. Zure 

leinuak karta batzuk emango dizkizu, baina horiekin ongi jokatzen jakin behar duzu… Eta badira 

jokalari hobeak eta okerragoak… Bai, hala da. Eta beherako bidean, nolabait esateko,  batek gorako 

bidea zein den ikus dezake. Baina, ez dago azpian koltxoirik? Batere ez. Ikus: LIX.-ANDERSON, R. 

(2005). 
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irlandarren katolikotasuna eta hizkuntzaren galera nortasunaren eraikuntza askearen 

emaitza direnik, ezpada subordinazioak baldintzaturiko nahi eta ezin baten istorioa. 

Hirugarrenik, eztabaida liteke identitateak taldeen arteko oposiziozko 

elkarrekintza bidez eraikitzen direlako ustea. Gure ustez, ematen da halakorik gizarte 

harremanetan, baina ez hori bakarrik: identitatearen gaineko gogoeta norbere buruaren 

amorez ere pentsa liteke, alegia, nork bere taldea sentitzen duena erreferentziatzat 

hartuta. Izan ere, gauza bat da norberaren identitatearen eraikuntzan  “besteak” parte 

hartzea, eta beste bat norberaren identitatearen kultur eraikuntza bestearekiko oposizio 

eta bereizi nahi soiletik esplikatzea. Gure iritziz, kultur gaien eta identitatearen arteko 

harremana azaltzerako orduan, bestearekiko oposizio edo bereizketa nahia baino 

aipagarriagoa izan liteke norbere buruaz duen irudiarekiko koherentzia edo 

asertibotasuna. 

Laugarrenik, kultur gaiak identitateak zaintzeko tresna estrategiko deskribatzen 

diren era berean, planteatzea ere badago, gure ustez, alderantzizko noranzkoan,  

identitatearen gaineko diskurtsoa –identitatea, azken batean, diskurtso bat baita- kultur 

gaiak zaintzeko tresna estrategiko izan litekeela. Esan liteke Barthek kulturaren 

nolabaiteko ikuspegi esentzialistari aurka egin nahirik, paradoxikoki, talde sentimendua 

aparteko esentzia bihurtzen duen ikuspegi batean erortzen dela (hau da, ziurrenik, 

psikologia sozialaren gaia jorratzen ari ginela Reizabal eta besteren argudioetan zetzan 

pentsamendua). Izan ere, Barthek, talde ezberdinen arteko identitateak oposizioan jarriz, 

nolabait ere talde ezberdinen  identitate sentimenduen arteko interakzio, negoziazio 

edota elkarrekintza esentzial bat deskribatzen du. Gure ustez, aldiz, aukera bata zein 

bestea, identitatea bereizkuntzaren –izenaren- kontzientzia soil bezala ez ezik,  kultur 

gai –izan-  hartzea ere badago.  

Elkarrekintzarena da Barthen eredua bereziki baliotsu bihurtzen duen ideietako 

bat. Azpimarratu eta garatzea merezi duen ideia deritzogu. Ez, ordea, Barthek espresuki 

nabarmentzen duenez, taldeen arteko oposiziozko elkarrekintzaren dimentsioan, baizik 

eta talde barruko dinamiketan ematen den identitatearen eta kultur gai ezberdinen arteko 

dimentsioan. Dimentsio honetan, gure ustez, identitateak  pentsamenduaren erdigunea 

hartzen duen nozio esentzial izateari uzten dio eta igarotzen da kultur gaiekin batera 

ulertu behar den osagai izatera.  
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Barthekin ohartzen gara identitatea ulertzeko modu batek –diskurtso batek-  gai 

kultural jakin baten finkapena eta iraupena ekar lezakeela eta identitate ustez berbera 

ulertzeko beste modu batek, berriz, bestelako kultur gai baten garapena (identitatea 

txapelaren erabilerarekin lotzeak, txapelaren erabilera sustatuko du; identitatea erlijio 

jakin baten arabera definitzeak, erlijio horrek giza taldean hartuko duen garrantzia 

sinboliko eta praktikoan eragingo du). Baina Barthek funtsezkoa identitatea zela uste 

izango baitu, ez du kontsideratuko gogoeta kultur gaitik ere abiarazi zitekeenik. Hala, 

esate baterako, hizkuntzaren iraupen edota erabilera helburutzat jartzen duen 

ikuspegitik, identitatea ulertzeko modu ezberdinen -diskurtsoen- hautu estrategikoa 

pentsa litekeelakoan gaude. Hain zuzen ere, horixe dela esango genuke Euskal Herrian 

hizkuntzaren biziberritze prozesuan egin dena eta egiten dena. 

Agurain herriko kasuak balio lezake aipaturiko prozesu honen adibide 

moduan
152

.  Agurain hizpide harturik, honela dihardute Itziar Ameztoyk eta Aguraingo 

Euskalgintzak (2010:7,8) hizkuntzaren eta nortasunaren kontzientziaren arteko 

harremanaz: 

Garai batean Agurainen herritarron arteko eguneroko harremanak 

euskaraz burutzen ziren, euskaraz bizi ziren. Aguraindarron arteko 

ohiko komunikazio hizkuntza aldarazteko ez ohiko neurriak ezarri eta 

faktore desberdinek eragin behar izan zuten. Nola uler daitezke bestela 

hizkuntzen ordezkapen prozesuak? 

Oraingoz datu zehatzik ez badugu ere, badirudi ehun eta berrogeita 

hamar urteko epea nahikoa izan zela ordezkapen prozesu hori 

ezartzeko. Gaztelaniak euskara ordezkatzea zuten helburu, eta 

hizkuntzarekin batera, euskal nortasunaren gainetik, espainiar 

nortasuna ere inposatu nahi izan ziguten. Pertsona baten bizitzan 

denbora gehiegi, baina herri baten historian oso tarte laburra, 

eragindako triskantzari begiratuz gero. Joan den mendearen [XX. 

mendea] berrogeita hamargarren hamarkadan “el vasco” edo “la 

vasca” deitzen zitzaien Zegamatik, Lizarragatik, Bermeotik, Garaitik, 

… alegia, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaitik gure herrira heldu zirenei. 

Euskaldunak ziren. Horrek ordurako gure herriak bere jatorri 

euskalduna ahaztua zuela adierazten badigu ere, garai hartako 

aguraindarrontzat “vasco” edo “vasca” izatea euskaraduna izatea esan 

nahi zuela ere adierazten digu. Euskara galarazteaz gain, euskaldunak 

ginelako kontzientzia ere kendu egin ziguten, neurri handi batean. Izan 
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 Bidenabar, Txepetxek neurtu duenez  (1999), Aguraingo kasua da, Lizarrakoarekin batera, euskararen 

biziberritzean ibilbiderik apartekoena erakutsi duena. 
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ere, horixe zuten helburu, gure hizkuntza ahanztearekin batera, 

euskaldunak garela ere ahantzi genezala. 

Honetatik ondorio asko atera badaitezke ere, guk hauek 

azpimarratu nahi izan ditugu: egoera sozial eta soziolinguistikoak ez 

dira beti berberak izan, ez dira betiko, aldatu egiten dira eta 

horretarako herritarron nahiarekin batera, herri kontzientzia 

funtsezkoa da. Hizkuntza eta herri kontzientzia ordezkatzeko 

prozesuan oso urrun heldu baziren ere, gaztelaniaren putzu sakonean 

bizirik iraun zuten “eskuara”, “larri” eta “gailur” bezalako ur tantez 

gure lurrean zirauten haziak ureztatu eta ernaltzeko, artean hazi horiek 

herri baten partaide sentitzen baitziren.  

Beraz, etorkizunari begira ere, orain arte funtsezkoak izan diren 

hitzak azpimarratu nahi ditugu: Euskara eta euskal izaeraren 

kontzientzia.  

 

Hizkuntzaren berreskuratze prozesuan ohargarria da euskal identitatearen 

kontzientzia sustatzeko zein kultur gai erabili zituzten:  euskal kulturaren erakusgarritzat 

jotzen diren elementu folklorikoak. Euskararen irakaskuntza/ikaskuntzarekin batera, 

dantza, txistulari eta pilota taldeak antolatu ziren. Helduaroan hizkuntza bat ongi 

ikastea, zer esanik ez minorizatua bada, hainbat arrazoirengatik, oso da zaila eta gutxi 

batzuek baino ez dute osoki lortzen. Hala, euskara menperatzera iritsiko ziren helduak 

ez ziren asko izango, baina dantzarekiko, pilotarekiko edota txistuarekiko loturak 

“euskal kontzientzia” bati lotzeko elementuak eskainiko zizkien. Euskal identitatearen 

kontzientziadun guraso hauek izango ziren, gero, umeak ikastoletara bidaliko zituztenak 

(2010:28): 

Gau eskolak euskal kulturaren transmisore ere izaten ziren. Batzuk oso ondo 

ikasi zuten euskara, baina askok euskal kontzientzia hartu edo garatu zuten. Gero, 

beraiek ez badute behar bezala ikasi, beren seme-alabak ikastolara joan izan dira. 

Euskararen transmisioan eta euskal kulturan, katea ez da apurtu. Beren seme-alabek 

ikasi dute eta euskaldundu egin dira.  

Belaunalditan neur litekeen prozesu honetan, gure ustez, noranzko ezberdinetan 

ematen den kultur gai ezberdinen eta identitatearen arteko elkarrekintza estrategikoa 

beha liteke. Alde batetik, dantza, txistua eta pilota, nolabait ere, instrumentalizatu egiten 

dira euskal identitatea sustatzeko. Baina euskal identitatea bera ere tresna gisa erabiltzen 

da, azken helburua hizkuntza berreskuratzea delako. Nolabait ere, esan liteke dantzaren, 



246 
 

txistuaren eta pilotaren eta, are, identitatearen erabilera esentzialista egiten dela, behin 

hizkuntza berreskuraturik, esentzialista izateari uzteko.  

Bestalde, Barth zuzen dago horretan, testuinguruak aldatu ahala, kultur gaien 

esanahiak ere aldatu egiten dira. Hala, esaterako, euskara normalizatu gabe dagoen 

eremuetan, espero izatekotzat dugu arin-arin klase bat euskal identitatearekin lotzea eta 

flamenko klase bat, berriz ez. Euskara normalizaturik legokeen tokietan, berriz, hau da, 

erregistro formalaren eta informalaren jabe diren euskal hiztunen artean, euskaraz 

emandako flamenko edo informatika klase bat eta arin arin ikastaro bat berdin-berdin 

lirateke euskal kultura. Lehengo biak euskaldunen bizimodura  atzerritik iritsitako 

berritasunak lirateke; bigarrena, tradiziotik gordetako bitxia. Nire ustez behintzat, bai, 

hala da, eta susmoa dut euskararen erabilera formal zein informala egiten duten 

euskaldunen belaunaldiak ere berdintsu pentsatzen duela.  

Izan ere, Mendebaldeko testuinguruan, behinik behin,  hizkuntza eta identitatea 

elkarrekin ulertzeak abantaila hori du, gainontzeko kultur ezaugarriekiko lotura nahiaren 

esku uzten duela, eta ez ezinaren menpe. Edo, beste era batean esanda, besteengandik 

bereizteko beharra ez, besteak bezalakoa izateko askatasuna ematen dizula.  
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2.-IDEOLOGIAK ETA IRUDIKAPEN SOZIALAK 

 

Ikusitakoaren arabera, eta sinplifikatuz, esan liteke identitatearen inguruko 

eztabaida  antagonikotzat hartzen diren bi kontzepziok antolatu eta baldintzatzen dutela. 

Hala, mutur batean, identitatea sentimenduarekin edo borondatearekin lotzen duten 

teoria subjektibistak dauzkagu eta bestean, berriz, identitatea objektiboak ei diren 

ezaugarriek determinatzen dutela diotenak, hau da, lurraldeak, larruazalaren koloreak, 

hizkuntzak eta bestek.  

Zeharo interesgarria da ohartzea identitatearen funtsari buruzko gogoeta hauei, 

tradizio jakin baten eraginez bezala, automatikoki nola bestelako teoria, nozio, ikuspegi, 

historia, ideia eta balio batzuk ere erantsi ohi zaizkien –aurreiritziek ohi duten 

irmotasunez erantsi ere-  batak bestea eta honek hurrengoa berez inplikatuko balu  

bezala.  

Honela, identitatea eta sentimendua lotzen dituen ikusmoldea, besteak beste, 

“unibertsaltasuna”, “gizartea”, “arrazoia”, “modernitatea” edota “borondatea” bezalako 

nozioekin batera aurkezten zaizkigula antzemango dugu eta, Estatu Batuetako eta 

Frantziako konstituzio liberalen historiarekin lerraturik, tolerantzia, elkartasuna edota 

irekitasuna bezalako balio aurrerakoiak eta onak suposatuko zaizkiola.  Aitzitik, 

identitatea ezaugarri jakinen baldintzapean jartzen duten iritziak “partikulartasuna”, 

“herria”, “mistika”, “tradizioa” edota  “esentzialismoa” bezalako nozioekin elkar 

harturik iritsiko zaizkigu eta, aurkakorik arrazoitu ezean behintzat, inplizituki, 

bazterketaren, beldurraren eta itxikeriaren gisako balio eta jarrera atzerakoi eta txarrak 

leporatuko zaizkio, azken buruan, Alemaniako nazismoarekiko lotura ezartzera 

iristeraino. 

Ausartuko gara esaten bere burua aurrerakoi edo humanista jotzen duen 

norbaitentzat, praktikotasun hutsaren aldetik begiratuz gero behintzat, identitateari 

buruzko bi teoria edo uste hauei arestian aipaturiko balioak automatikoki esleitzea, 

zenbait tokitan, zenbait kasutan, abantailatsua izan litekeela. Baina iruditzen zait, 

halaber, beste zenbait tokitan eta beste zenbait kasutan problematikoa eta bidegabe 

samarra gertatzen dela.  Har dezagun, esate baterako, Frantzia. Frantzia batean, zenbait 

kasutan, identitatea borondatearekin lotzen duen diskurtsoaren balorazio positiboa 

benetan estimatzekoa izan daiteke. Begi bistakoa dirudi honek kolonia izandako lurralde 
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txirotuetatik metropolira iristen den jendearen kasuan. Frantses hizkuntzarik, azal 

zuririk eta kristautasunik gabe, ezer gabe, bizi hobe baten bila dabilen jendeari 

“frantsestasuna” –eta dagozkion eskubide zibilak- euren frantses izateko borondate 

hutsaren arabera aitortu behar zaizkiola defendatzea gauza ona da; gizabidea da.  

Ordea, aipatu bi muturren kontraposizioan oinarritzen den eztabaida -eta 

Frantziatik urrutiegira joan gabe- problematikoa gerta daiteke beste toki batzuetan. 

Adibidez, Euskal Herriak  bezala, estaturik ez daukaten herrietan, maiz, integrazioaren 

auzia hizkuntzaren galera dakarren asimilazioa prozesuekin batera aurkezten zaigu eta, 

testuinguru honetan, nabarmena dirudi ikuspegi objektibistetan eta ikuspegi 

subjektibistetan oinarrituriko diskurtsoak, etorkinen integrazioa bideratzeko soilik ez, 

herri azpiratuaren asimilazio asmoak justifikatzeko eta erresistentzia ahaleginak 

kondenatzeko ere erabiltzen direla.  

Planteaturiko auziaren irakurketa doi baten bila, ideologiak, irudikapen sozialak 

eta diskurtsoak hartuko ditugu hizpide datozen orrialdeetan.  Asmoa nozio hauen bidez 

teoria zientifiko-akademikoak, balioak, jarrerak, iritziak, boterea edota testuingurua 

bezalako gaien arteko harremana lantzea da. Adiera zabaleko nozioak dira hirurak ere 

eta, zehaztasun eta argitasun falta leporatuz, horietakoren bat erabiltzeari uko egin 

dioten  edota definizio eta teoria pertsonalak landu dituzten autoreak ez dira gutxi
153
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153 Ideologia eta irudikapen sozialak dira zalantza handienak sorrarazten dituzten nozioak.  Moscoviciren 

ustez ideologia kaleitxira daraman nozio antzua da; postestrukturalistek ideologia hitzaren ordez nahiago 

izan dute “diskurtso” erabili. Irudikapen sozialei dagokienez, berriz,  zehaztasun falta eta lainotasuna da 

leporatzen zaion ahulune nagusia (Ibañez, 1996:307; Páez, 1987:362ss).  

Edmon M. Lipianskyk, bere aldetik, ideologien eta irudikapen soziala elkarren arteko elementu 

amankomunen edotahiru puntutara ekarriko ditu. Hala (in Valencia, 1992:257):  

“1.-Abstrakzio mailako desberdintasuna. Ideologia Irudikapen-sistima bat litzateke. Hau da, 

Ideologia abstraktoagoa da, eta ideología barnean zenbait irudikapen sozial har daitezke. Adibidez, 

marxismoa ideologia elaboratu eta abstraktoa da; dena den, zenbait talde sozial aurki genezake, Ideologia 

amankomun honen ikuspegi desberdinetaz, irudikapen sozial desberdinak lirateke.  

2.- Hedapen desberdintasunak. Ideologia hitza erabiliko litzateke talde sozial guztiak 

partekaruriko irudikapen sistemak adierazteko. Hau da, suposatzen da ideologiak irudikapen sozialek 

duten baino segmentu sozial zabalagoa duela. Aurreko adibidea berreskuratuz, bai nekazariak, bai 

industria-langileak, bai intelektualak, ideolojia bera parteka dezakete, baina horretariko bakoitzak 

marxismoari buruzko ikuspegi berezia du, bakoitzak interpretatzen du bere erara, azken hau irudikapen 

soziala izango delarik. Honela, ideología barnean irudikapen sozial desberdinak izango dira;  
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Hemen ez goaz nozio hauen inguruan sor litezkeen hamaikatxo galdera erantzuten 

hastera, lan honen helburua ere ez baita hori
154

 Soilik adieraziko dugu, gure iritziz,  bai 

ideologiak bai irudikapen sozialak bai diskurtsoak elkarri gainjarri edota kateatzen 

zaizkion errealitatearen kontzeptualizaziotzat har litezkeela eta, planteatu berri dugun 

auzia gogoan, zera egitera mugatuko gara, bata bestearen aldamenean jarri eta hiru 

nozio hauek elkarrekiko eta elkarri zentzua emanez erabiltzera horretarako nozio 

bakoitzaren ezaugarri bat nabarmendu eta haren gaineko iruzkina osatuz.  

Identitatearen ikuspegi objektibistak eta ikuspegi subjektibistak testuinguru 

ezberdinetan hartzen duen itxurari buruz jarduterakoan argigarriena eta onena hala 

jokatzea izango delakoan gaude. Beraz, azterketan sakontzen haste aldera aurrera 

dezagun soslaiaren  ideia lantzeko baliatuko dugula ideologia nozioa markoez aritzeko 

aipatuko ditugula irudikapen sozialak. Hurrengo atalean, diskurtsoa eta hitza 

berdinduko ditugu;  alegia, diskurtsoaren gaia errealitatea –identitarioa- adierazteko zein 

eraldatu eta sortzeko indarra duen hitzaz jarduteko erabiliko dugu. 

 

2.1.-Ideologia 

Hastapeneko helduleku lanetarako egokia dirudi Elhuyar hiztegi 

entziklopedikoak dakarren ideologia terminoaren definizioak. Hala dio: “ideologia 

                                                                                                                                                                          
3.- Bestalde, Ideolojia eta Irudikapen Sozialek elkarren artean badute funtzio hirukoitz 

amankomuna; a) izaera kognitibozko funtzioa. Biak saiatzen dira errealitate soziala birreraikitzen eta 

azaltzen; b) funtzio axiolojikoa. Biek dute, errealitatean gizabanakoa gidatzen duten balio-multzoak; c) 

funtzio konatiboa. Biek jokabidean eragina duten heinean, jokabidea gidatzen dute”.  

Ikusiko denez, ideologien eta irudikapen sozialen arteko harremanari buruzko gure planteamendua puntu 

amankomunei buruz antzekoa da. Ez ordea ezberdintasunei dagokienez. Landuko dugun erlazioan, 

funtsean gauza bera izanik, ikuspuntua ezartzen deneko distantziak bereizikio ditu elkarrengandik 

ideologiak eta irudikapen sozialak.   

154
Nozio hauei buruzko eztabaida irekita dago eta maila asko hartzen ditu. Esate baterako, ideologia eta 

diskurtsoaren ikergai dituen Teun van Dijken ustez ideologiaren teoria on batek erantzuteke dauden itaun 

ugariri heldu behar lioke (2008:207,208): “Hurbilketa orokor honen markoan, ideologiari buruzko teoria 

egoki bat explizitua izango da baldin eta gai bada azaltzeko: a) kognizio sozialeko oinarrizko sistema gisa 

definiturik, zer  ‘diruditen’ egun ideologiek; b) zein osagai dituzten; c) osagai hauek nola antolatzen 

diren; osagai hauek beste kognizio sozialetan nola eragiten duten, hala nola ezagutza konpartituan eta 

talde jarreretan; d) ideologiak zein gizarte baldintzatan hartzen edota eraldatzen diren; e) zein funtzio 

sozial, kultural eta politiko betetzen dituzten ideologia hauek; eta f) azkenik, ideologia hauek gaur egun 

nola erabiltzen diren, hau da, nola adierazten diren diskurtsoan eta beste praktika sozial batzuetan, nola 

banatzen diren taldeko partaide ezberdinen artean, nola eraldatzen diren eta talde sozial baten ezaugarri 

soziokognitibo funtsezko gisa nola erreproduzitzen diren”. Ikus: LXI.-Van DIJK (2008:207,208). 
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garai, gizarte, talde, klase edo pertsona baten ideia sistema da, nolabaiteko doktrina 

filosofikoaren atala osatzen duena eta banakoaren nahiz taldearen jokabidea 

baldintzatzen duena
155

”.  

Definizio honi abiapuntu egokia deritzogu aipaturiko ideologiaren soslai izaera 

azpimarratzeko aukera ematen duelako: gai jakinen inguruko ideologiak bata bestearen 

parean jarrita itxura hartu eta ezberdintzen diren ideia loturek osatzen dituzte. Hala, 

ideologien soslaiak denboran nahiz espazioan zehar buruturiko ideia loturen erkaketatik 

erator litezke. Denboraren ardatzean, Europako Erdi Aroko ikuspegi teozentrista eta Aro 

Modernoko ikuspegi antropozentrista ideologia ezberdintzat har litezke. Garai bertsua 

konpartituz, ezkerreko eta eskuineko ideologien arteko bereizketa edota eredu 

ekonomiko kapitalista eta sozialista/komunistaren artekoak edota, giza taldeen soslaiari 

erantzuten dion ikuspuntutik, ideologia burgesen eta ideologia proletarioen artekoak 

izan dira, orain arte behintzat, ezagunenetako batzuk.  

Norbanakoen eta taldeen identitatea konfiguratzerako orduan “besteak” betetzen 

duen tokiaren antzera, ideia lotura  batzuek beste ideia lotura batzuen aurrean eratzen 

duten soslaiaren lerroari segitzen diote ideologiek. Areago, identitatearen 

konfigurazioaren antzera bakarrik ez, nola ideologiak kategoriak osatzen dituzten, 

ideologiaren araberako talde identitateak ere zedarritzen direla esan daiteke, eta 

norbanakoen identitate sozialaren parte garrantzitsua izan daitezkeela maiz. 

Ildo honetan, eta definizioak ideologia pertsonalak aipatzen dituen arren, argi 

eduki behar da ideologiek izaera soziala dutela. Aurreko atalean aipaturiko Tajfelen 

continuumaren ideiari jarraiki, posible da noski ideologien bereizketa dakarren 

konparaketa edo soslaia taldeen arteko harreman hutsaren muturretik balizko harreman 

interpertsonal hutsen muturreraino eramatea. Halere, esan bezala, ideologien 

interpretazio pertsonalak bai, baina ideologia hertsiki pertsonalik dagoenik ezin da esan, 

gure ustez, ideologiaren genesia eta garapena, azken batean, kontsentsu sozialari zor 

zaiolako. Sabino Aranak, “euskaldunen” ideia Euskadi izeneko aberriarenarekin lotu 

zuen: ideia hauen loturaren gaineko gutxieneko kontsentsu sozialik izan ez balitz, 

                                                           

155
 Bigarren mailako adierak “ideologia” terminoari hastapenean eman zitzaion erabilerari egiten dio 

erreferentzia. XVIII. Eta XIX mendeetan ideien izaeraz egingo du gogoeta Destutt de Tracy filosofoaren 

inguruan sorturiko eskolak. 
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Sabino Arana izeneko pertsona baten burutazioa bat baino ez zatekeen izango gaur egun 

ideologiatzat hartzen dugun abertzaletasuna.  

Ideologien izaera sozialarekin batera, bestalde, boterearekiko harremana ageri 

da.  Gai ezberdinen gaineko iritzi, ikuspegi edota ideologia ezberdinak ez dira beti 

gizarte taldeetan era berdinean banatuta aurkituko. Tomás Ibañezek (1996: 316) ongi 

dioen bezala, banaketa ezberdin honen azpian egongo dena, maiz, boterearen  banaketa 

asimetrikoa izango da. Ez da pentsatu behar, ordea, ideologia ezberdintasuna botere 

harremanen isla hutsa denik; aitzitik, ideologiak, ekintza gidatzen duten neurrian, botere 

harreman horiek mantendu zein iraultzeko tresna ere izango ditugu.  

Hau da, hain zuzen, definizioak eskaintzen duen  beste lotura garrantzitsu bat: 

ideologiaren eta  jokabidearen artekoa. Doktrinek gai bati buruzko esanahia edo zentzua 

argitzeko ez ezik, gai horren aurrean izan beharreko jokabide idealaz dihardute. 

Definizioak ideologiek jokabidea baldintzatzen dutela oroitarazten duelarik, beraz, 

ideien mundua eta ekintzarena jartzen ditu harremanetan: ideiak  -ideologiak- ekintzaren 

hazi edota zuzentzaile gisa uler litezke; halaber, ekintza jakinen zuribidetzat ere 

esplikatu izan dira.  

Gainontzean, definizioan beste nabarduraren bat sartuz, esan dezakegu 

ideologiak konplexutasun maila ezberdina ager dezaketen ideia sistematzat hartzea 

dirudiela zuzenena. Ideologia guztiek oinarrizko axioma batzuk dituztela abiapuntu 

onarturik, esan liteke axioma horien gaineko garapena konplexu eta zehatzak 

bezainbeste izan daitezkeela sinple, desantolatu eta esplizitatu gabekoa. Izan ere, Van 

Dijkek (2008:206)  dioen legez, errealitate sozialari nolabaiteko zentzua eman eta 

interakzioa bideratzerako orduan funtzionatzeko gutxieneko erreferentzia puntuak 

eskaintzen dituzten bitartean, ideologiek zehaztasunik eta antolaketarik eza kaltetan 

baino gehiago dute mesedetan. Van Dijken iritziz, ideologien konplexutasuna 

estratifikazio sozialarekin eta arau sozialekin dago erlazionatua, halako moduz non, 

funtsean, hezkuntza formalean gehien inbertitu duten horiek –liderrek, eliteek-  izango 

baitituzte sistema ideologiko konplexu eta sofistikatuenak.   

XVIII. mendean “ideologia” neologismoa erabiltzen hasi zenetik gaurdaino 

terminoa definitu eta kontzeptualizatzeko saio ezberdinak izan dira; eta saio teoriko 

hauekin batera kontzeptualizazio moduen sailkapen saioak burutu dira. Antonio Ariño 

Villarroyarena da ahalegin hauetako bat (1997: 202ss). Ariño Villarroyaren ustez, 
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ondorengo lau multzo hauetan bereizi daitezke ideologiari emandako definizioak: a) 

kognitibo kritikoak; b) politiko kritikoak; c) politiko neutroak; eta d) semiotiko 

neutroak.  

 

5.- taula: Ideologiaren definizioen sailkapen proposamena 

1.-Definizio kognitibo-kritikoa: ideología zientziaren kontrafigura legez. 

2.-Definizio politiko-kritikoa: ideologia dominazioaren legitimazio bide gisa. 

3.- Definizio politiko-neutroa: ideologia ekintza sozio-politikoari dagokion sinesmen 

sistema gisa. 

4.-Definizio semiotiko-neutroa: ideologia sinesmen sistema edota diskurtso legez. 

Iturria: Ariño Villarroya ( 1997:202) 

 

Hemen erabiliko dugun ideologiaren ulerpidea ez da “kritiko” delako 

definizioetan adierazitakoa izango, “neutroetakoa” baizik. Definizio kritikoetan 

ideologia gaitzespenez azaltzen da, dela zientziaren, arrazoiaren eta antzeman daitekeen 

egia baten aurka doan zerbait delako, dela ideologia helburu bakar menderakuntza 

bidegabea legitimatzea duen ideia sistematzat hartzen delako. Ideologiak irrazionalak 

eta azientifikoa direla edota bidegabekeriak legitimatzeko ere erabil daitezkeela inolaz 

ere ukatu gabe, ideologiek askapen prozesuetan ere parte hartzen dutela azpimarratzen 

duen ikuspegia aldeztuko dugu guk. Bestalde, ideologien logikak zientzien 

arrazionaltasunik ez duela  onarturik, ideologien mundua interpretatzeko era ez dugu ez 

gaitzetsiko ez goratuko, baizik eta, soilik, egitate gisa konstatatu. Honela bada, adierazi 

bezala, gogoan izango dugun ideologiaren eta irudikapen sozialen kontzeptualizazioa 

definizio neutroei hurbilduko zaie. Edo zehatzago esateko, ideologiez eta irudikapen 

sozialez aritzerakoan bi definizio neutro mota hauek konbinatuko ditugu. 

Kontzepzio politiko neutroetan, ideologia ekintza sozio-politikorako uste 

sistema gisa tratatzen da eta boterearen nozioarekin duen harremana lantzen da. Esan 

bezala, ildo honetan, ordena soziala mantentzearen alde dauden sinesmen eta usteak 

bezain ideologikotzat joko dira ordena soziala iraultzea helburu dutenak. Eta boterea 
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helburu eta interes partikularrak lortzearren ekiteko ahalmen gisa definituko dugularik, 

ideologia boterea legitimazioz janzte aldera bideraturiko sinesmen sistema izango da.   

Kontzepzio semiotiko neutroetan, berriz, ideologiaren esanahiak botere 

nozioarekiko eduki lezakeen lotura esklusiboa gainditzen du eta beste dimentsio batzuei 

ere zabaltzen zaie, hala nola, esaterako, inguratzen gaituen errealitate sozialaren zentzu 

emateari. Kontzepzio hauek -gure ustez zuzen- ideologiaren bi plano bereizi ohi dituzte 

analisian: kognitibo hutsa eta praktikoarena. Hala, ideologia, munduari balizko zentzu 

bat eman eta hura ulertzeko sinesmen sistema abstraktu ez ezik, zentzu emate honen 

adierazpena ere badela nabarmentzen da. Hain zuzen ere, orrialde hauetan aurrera egin 

ahala ikusiko dugunez, diskurtsoa esango diogu nolabait ere adierazia gertatzen den 

ideologia honi.   

Horiek horrela, bi kontzepzio hauen konbinaziotik eratorriko den ikuspegiaren 

baitan, ideologiatzat hartuko ditugu, praktikan, hala jardun politikoaren loturik ageri 

diren sinesmen eta balio sistemak –kapitalismoa edota abertzaletasuna-, nola 

kosmobisio bat osatzen duten erlijioak –budismoa-, zein gizateriaren historian zehar 

sasoi eta bazter ezberdinak ezaugarritu dituzten ikuspegi –heliozentrismoa- eta giroak –

Berpizkundea-. 

 

2.1.1.- Ideologien genesia eta garapena 

Norbanakoak ideologiez –edota alderantziz, ideologiak norbanakoez- nola 

jabetzen diren galderari erantzuten hasterakoan, deterministegiak izateagatik alde batera 

utzi beharrekotzat dituen bi metafora handi aipatzen ditu Tomás Ibañezek (1996:313ss): 

belakiaren metafora eta labirintoarena. Belakiaren metafora Althusserren ideologiaren 

gaineko teoriekin
156

 lotzen du, besteak beste. Estatuaren aparatu ideologikoen bidez, 

edota familiaren, hedabide masiboen eta lagunartearen eraginez  norbanakoak botere 

guneetatik hedaturiko ideologia xurgatuko du belaki batek bezala eta, eguneroko 

praktikan, ideologiaren zabalkundea bera erreproduzituko du berak ere, horretan ari 

denik ohartu gabe. Subjektu pasiboaren irudia aurkezten digu, beraz. 
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Metafora honek aldaketa soziala azaltzeko dituen mugak direla-eta, subjektuari 

paper aktiboagoa aitortzen dion beste eredu batzuk landuko dira. Hala, belakiaren 

metaforari muzin eginez, Beauvois eta Joulek
157

 ideologia nagusiaren genesian 

subjektuen beren ekinbidea eta arrazionalizazioa jarriko dituzte. Autore hauen esanetan, 

subjektuak bere kokapen sozialaren neurriko ideologiak bere kabuz sortuko ditu, hain 

zuzen ere, bere kokapen sozialari dagozkion jokabideak bere buruaren aurrean 

justifikatu edo arrazoitu behar dituelako.  

Bigarren azalpen honi labirintoaren metafora  esango dio Ibañezek (1996:314), 

belakiarenaren aldean subjektuari paper aktiboagoa aitortu arren, bere ustez, psikologo 

konduktisten labirintoen antzeko zerbait marrazten duelako. Izan ere, eredu honen 

arabera, kokapen edo sozial multzo jakin batek erremediorik gabe eramango du 

norbanakoa ideologia jakin bat ala bestea izatera. Muinean, beraz, bi metaforak dira 

deterministak eta hori, Ibañezen iritziz, ideologien barne kohesioa gain baloratzen 

dutelako eta ideologien dilema izaera aintzakotzat hartzen ez dutelako gertatzen da, 

besteak beste. 

Ideologien sorrera eta garapena dileman bilatzea iradokigarria da, gure ustez. 

Arrasto honetan, ideologiak eratorriko lirateke gai edo objektu sozial ezberdinekiko 

harremanak giza taldeei plantearaziko lizkieketen argudioekiko posiziotik. Hala, 

interpelazio honetan halako hiruki bat imajina liteke non erlazionatuko baitira elkarri 

eraginez, testuinguru sozial eta materiala, alde batetik, eta testuinguru ideologikoa 

bestetik, eta bi testuinguru hauen arteko koherentziari buruz galde egiten duten talde eta 

subjektuak, azkenik. Testuinguru material edo sozial berriak, inguratzen gaituenaren 

zentzuari buruzko interpelazio berriak ekarriko ditu eta interpelazio berri horietatik 

ideologia berriak gorpuztuko dira. Eta, alderantzizko norakoan ere bai: ideologiek 

errealitate sozial edota materialarekiko harreman bat ezarriko dute errealitate horren 

eraldaketa material eta soziala ekarriz.  

Hartara, ideologien sorrera eta garapena elikatzen duen interpelazio bat dugu 

gogoan non  gizarte eta are, bizi baldintzen arabera, taldeek –eta horien baitan 

subjektuek- inguruari zentzu bat ala bestea emango dioten, bizitza edota belaunaldiak 

bezalako etenik gabeko elkarrizketa batean. Interpelazioaren ondoko zentzu emateak 
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giza taldeak inguratzen dituzten gaiei buruzko aurretiko ideien  eraldaketa, ordezkapena 

ala erreprodukzioa ekarriko du,  gero, taldekideentzat esanguratsua izango den ekinbide 

bat ala bestea monitorizatuz: Modernitateko ideologiarik ez zen posible izango Erdi 

Aroan, besteak beste, horretarako baldintza material eta sozialik ez zegoelako. Gero, 

galdera ezaguna da: ea  guk ezagutzen dugun Modernitaterik izango ote zen ideologia 

protestanterik gabe. Eta Euskal Herrian,  esaterako, gizarte baldintza eta ideologia 

berrien agerpenarekin garai batean hainbesteko indarra izan zuen karlismoa egiten 

zitzaizkion interpelazioei aurrean nola mututu -edo eraldatu-zen ohartzeko eta 

aztertzekoa da.  

Interpelatzen gaituen dilemak, bestalde, dimentsio bat baino gehiagotan izan 

ditzake eta dimentsio bat baino gehiagoren konbinazioa bil lezake. Hain zuzen ere, gure 

ustez, eskema aproposa marrazten du Goran Therbornek (1987) ideologiak norbanakoa 

dimentsio existentzialarekin, dimentsio moralarekin eta dimentsio praktikoarekin 

harremanetan jarriz  teorizatzean.  

Therbonen esanetan, alde batetik, ideologiek existitzen denari eta existitzen ez 

denari buruz interpelatzen dituzte subjektuak: nor garen, mundua, natura, gizartea zer 

den eta nolakoa den, identitatea eratzeko eta egiazkoa zer den jakitearren. Beste alde 

batetik, interpelazio morala dator, on, zuzen, bidezko, eder atsegin denari eta horien 

ifrentzuari buruz: horrela egituratzen eta normalizatzen ei dira gure desirak. Eta, 

hirugarrenik, interpelazio praktikoa deituko genukeena, posible denaren eta ezin 

daitekeenaren gainean, ea zer alda litekeen edota aldaketek zein ondorio ekarriko 

lituzketen plantearazten diguna eta itxaropen, nahikunde eta beldurrak itxuratzen 

dituena.  

Hiru dimentsio hauek, une eta testuinguru bakoitzean interpelazio indar 

ezberdina izango badute ere,  kateaturik daude, eta, jarraian ikusiko dugunez, besteak 

beste botere  gatazkak zeharkatzen dituzten prozesu ideologikoetan nola parte hartzen 

duten hausnartzeak merezi du.  

 

2.1.2.- Ideologia eta zientzia 

Marxentzat ideologia ez da gauza ona, zapalkuntza ahalbidetzeaz gain, egia, 

arrazoia eta zientzia ukatzen dituelako. Marxek aurkezten duen eran, ideologiak 
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pentsamenduaren distortsioa dakar eta “kontzientzia faltsuaren” erantzule da. Herritar 

menperatuek elite menperatzaileen ikuspegi edo ideologia bere egingo dute eta ontzat 

jo; zapalkuntzari, beraz, “kontzientzia faltsu” honen erruz eutsiko zaio. Althusserrek, 

bestalde, argi eta garbi kontrajarriko ditu zientzia eta ideologia. Adieraziko du 

lehenengoaren funtzioa teorikoa eta helburua ezagutza den bitartean,  ideologiaren 

funtzio eta helburuak praktiko-sozialak direla (Ibañez, 1996:313ss).  

Denboran aurrera, ideologiari buruzko beste ikuspuntu batzuk joan dira agertzen, 

baita tradizio marxistan bertan ere. Hala, ideologien izaerak zapaltzailea baino ezin 

duela izan ukatuz, Gramsci (2013) langilegoaren formakuntza ideologikoaren beharraz 

arituko da, eliteen hegemonia ideologiari alternatiba bat  aurkezte aldera. Ane 

Larrinagak, berriz,  ideologiak gizarte taldeak interes ezberdinegatik borrokatzen 

direneko gizarte errealitatearen definizio lehiakorrekin lotuko ditu, gatazkaren 

ikuspegitik berak ere. Hain zuzen, ideologiak “kontzientzia faltsu” bat baino zerbait 

gehiago izan daitezkeelako iritziari zor zaio “desideologizazioaren” nozioa.  Izan ere, 

desideologizazioak galera prozesu bat adieraziko du non, ideologia antagonikoen arteko 

lehian, ideologietako batek huts egiten duen. Huts egite honen ondorioz errealitatea 

interpelatu eta haren aurrean ekiteko irizpide jakin batzuk galtzen dira eta, errealitatea 

definitzeko lehiakiderik gabe, indarrean eutsi dion ideologia  naturalizatu eta 

unibertsalizatu egiten da. 

Ideologiari aurpegiratzen zaion zientifikotasunik ezari eta irrazionaltasunari 

dagokionez, berriz, ideologiak zientziarena ez den beste logika bati ihardesten diola 

argudiatuko da. Ezagutza zientifikoa, izan, metodo eta logika argi eta kontrastagarri eta 

errepikakorrei jarraiki buruturiko prozeduraren emaitza izango da. Eta, alde horretatik, 

ezagutza zientifikoari zor zaion egitateen gaineko sinesgarritasuna justifikaturiko 

sinesgarritasuna izango da. Ideologia, ostera, ez da prozedura logiko, formal eta 

errepikakor  bati erantzuten dion ezagutza izango: ez da justifikaturiko sinesgarritasuna 

daukan egitateen gaineko ezagutza deskriptibo bat; alderantziz baizik, ideologia 

ekinbidearen justifikazioa sortzen duen egitateen nolabaiteko ezagutza preskriptiboa da. 

Hala, ideologiaren funtzio nagusia geure ekintzei eta ahaleginei zentzua emango dien 

ebaluazio identitario, moral, praktiko batzuk burutzea izango da.  
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Ian Adams filosofoak (in Lazo, 2002: 9; I. Adams, 1989:42) egitateak eta balioak 

izate kontzeptual bakarrera ekartzeko ahalmena duen ideologiaren logika  hitz hauen 

bidez deskribatzen digu:  

Egitateen eta balioen arteko trantsizio sotilak ustezko egitateen 

gain eraikitzen baditugu soilik dirudi posible, halako moduz non 

ideologia ez zaigun izango munduaren egiazko deskribapen edo 

azalpen bat izango, baizik eta haren mozorroturiko ebaluazio sorta bat. 

[…] Horiek horrela, ideologian ez da egitateetatik eratorritako balioen 

inferentzia okerrik. Deskribapenak eta ebaluazioak kontzeptu berean 

egiten dute bat, deskribapen itxura gordetzen duten kontzeptuak 

egiazko indar deskribatzailerik ez daukaten ebaluaziozko bihurtuz.
158

 

 

Ideologia deritzon azalpen sasideskribatzaile honen azpian giza izaerari buruzko 

errotiko sinesmenen bat aurkituko da eta, hain zuzen, oinarri honen gainean eraikiko 

dira bai ikuspegi metafisikoa eta mistifikazioa bai  harremanen, botereen, taldeen eta 

bestelakoen gaineko legitimazio eta deslegitimazio prozesuak ( in Lazo, 2002:11, 

Adams, I. 1989:102): 

Deskribapen eta azalpen ideologikoaren balio osagaiak 

ahalbidetzen du munduaren azalpen soil batetatik preskripzioa 

inferitzea […] Ekintza sozial eta politikoaren xehetasunak orainetik 

idealerako mugimendu baten terminotan ulertu eta justifikatzen dira, 

amorala eta inkoherentea den mundua koherente bihurtuz, edota 

koherentea gordez desintegraziotik. Azalpen ideologikoak azaltzen du 

munduan ona eta txarra zer den eta preskripzio ideologikoak 

preskribatzen du onaren promozioa eta txarraren erauzketa; halako 

azalpen eta preskripzioak, hortaz, balioei hertsiki loturik daude.
159

  

 

Zientziaren eta ideologiaren arteko bereizketa eta harremanei buruzko 

hausnarketan, bi logika ezberdini erantzuten diotela ez ezik, zientziaren oinarriak, azken 

batean, ideologikoak direla ere azaldu izan da.  

Ideologia eta zientzia hizpide hartzen dituen filosofo honez gero aipatua Michel 

Foucault dugu. Labur bidez, esan liteke Foucaultek zientzia eta jakitea bereizten dituela. 
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Zientzia prozedura batzuei jarraituz osatzen den ezagutza mota dugu; jakitea, berriz, 

ezagutza mota horren eta beste elementu batzuen artikulazio diskurtsiboaren emaitzaren 

da.  Zientzia jakitean txertatzen da, beraz, eta bere baitan funtzionatzen du. Eta, hain 

zuzen ere, eremu horretan ulertu behar da zientziaren eta ideologiaren arteko harremana. 

Hala,  ideologia da zientziak , bere objektuek eta objektuen inguruko tresneria 

kontzeptualak jakitearen baitan txertatzerako orduan hartzen duen zentzua (Foucault; 

2003: 211):  

Zientzia baten funtzionamendu ideologikoari aurre egitea bera 

agerrarazteko eta aldatzeko, ez da bere baitan egon daitezkeen 

aurresuposizio filosofikoak eguneratzea; ez da bera ahalezkoa egin 

duten eta legitimatzen duten oinarrietara itzultzea: aitzitik, bera, atzera 

ere, auzitan jartzea da eraketa diskurtsiboa den neurrian; bere 

objektuak, bere enuntziatu-motak, bere kontzeptuak, bere aukeraketa 

teorikoak eratzeko sistemari aurre egitea da, bere proposizioen 

kontraesan formalei aurre egitea baino. Bera berriro gogoan hartzea 

jarduteen arteko jardute legez. 

 

Soziologiaren eremuan, berriz, teoria zientifikoen eta ideologiaren gaiari Jeffrey 

C. Alexander estatu batuarrak  (1990) heltzen dio, I. Adamsen antzerako eran, heldu ere. 

Alexander-en iritzia argia da; izan ere, bere ustez teoria soziologikoak ez dira mundua  

azaltzeko saiakera hutsak, baizik eta hura ebaluatu eta zentzuz hornitzeko ahaleginak 

ere bai. Formulazio existentzialak direnez, eta ez bakarrik zientifikoak, ezinbestean 

dauzkate inplikazio politiko ikaragarriak. Horregatik, teoria soziologikoak garaiko 

politikaren esparruan konparatu behar dira beti. Eta, Alexanderren ustez, teorialariak 

askatasunaren nozioari buruz izango dituen abiapuntuko usteek zer ikusi handia izango 

dute, adibidez, kapitalismoaren eta sozialismoaren arteko gatazka politikoaren baitan 

askatasunaren nozioak teorikoarentzako izango duen esanahiarekin (1990:22). 

Alexanderren iritziz, beraz, teoria soziologiko guztiak errealitate sozialari 

buruzko oinarrizko aurre uste, presupostu edo a priori batzuetan oinarritzen dira, jakin-

min akademikoa gainditzen dutenak, funtsezko baloreei eragiten dietelako. 

Alexanderren ustez, gainera, saihets ezinak diren bi auzik osaturiko ardatzen arabera 

antola litezke gizarteari buruzko teoria guztiak: a priorien ebazpena eskatzen duten bi 

auzi hauei “ekintzaren auzia” eta “ordenaren auzia”  deritze Alexanderrek (1990:18,19).   
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Ekintzaren auzia gizakien ekintzen arrazionaltasunari ala arrazionaltasunik ezari 

buruzko iritzian datza. Alexanderrek dioskunez, teoria soziologikoan -izenlagunak 

aukeratzerako tenorean jaidura aski “ideologikoa” erakutsiz-   dikotomia honek 

pertsonak, berez, berekoiak (arrazionalak) ala idealistak (ez-arrazionalak) diren ezarri 

nahi du, edo beste era batean esanda, pertsonen mundu ikuspegia eta motibazioa, 

funtsean, normatiboa, morala, emoziozkoa eta inkontzientea den (ez-arrazionala) ala 

instrumentala eta kalkulatzailea (arrazionala). Hala, ekintzaren ikuspegi arrazionalistak 

aktorearen motibazioa kanpoan aurkitzen diren interesetatik datorrela kontsideratuko 

duten bitartean, ikuspuntu ez-arrazionalistek ekintzaren jatorria edo motibazioa 

aktorearen barnean bilatuko dute.  

Alexander-ek aipaturiko bigarren ardatza osatuko lukeen ordenaren auziak, 

berriz, norbanakoaren eta taldearen arteko ibilbidea jarraitzen du. Soziologo guztiek 

sinesten dute gizarte patroietan, noski; halere, ordena hau nondik datorren 

erantzuterakoan batasunik ez dago. Hala, zenbaiten ustez, patroi sozialak ezein ekintza 

indibidualen aurretikoak izango dira; aitzitik, teoriko indibidualisten gardiz, eskuarki, 

gizartearen antolaketa norbanakoen negoziazioaren eta hautu pertsonalen emaitza 

izango dira. Lehenengoen iritziz, hortaz, gizarteak norbanakoen askatasuna 

esanguratsuki baldintzatzen du, determinatzen ez duenean; bigarrenenentzat, berriz, 

norbanakoaren gogoa nahikoa da gizarte ordena eraldatzeko. Esan bezala, Alexanderren 

ustez, ezein teoria sozialen atzean auzi hauen aurrean hartzen den a priorizko postura 

hurbiltasun ala urruntasun handi ala txikiago bat dago.  

Marxen teoria bera, adibide polit askoa da zientziaren eta ideologiaren arteko 

harremana iruzkintzeko. Honez gero, badu nolabaiteko ospea Warren Buffet 

espekulatzaile estatu batuar arrakastatsuak –eta jantziak
160

- egindako baieztapenak.  Ben 

Steinekin hizketan ari zelarik, zera adirazi zuen (Stein, 2006): “Ados, klaseen arteko 

gerra bada. Baina nire klasea da, aberatsen klasea, gerra egiten ari dena, eta irabazten ari 

gara”
161

. Hitz hauekin, Buffetek bi gauza eman zituen aditzera: alde batetik, klase 

borroka aipatuz, Marx-ek buruturiko gizartearen eta gizarte dinamiken deskribapenari 

zientifikoki zuzena zeritzola; baina, bestetik, bere postura ideologikoa zeharo zela 

bestelakoa.  
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 Ikasle bikaina bikaina izana, antza, Columbia Graduate Business School-en . 

161
 Ikus: LXIII.- STEIN, B. (2006). 
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2.1.3-Ideologia, boterea eta morala 

Buffetek marxismoa interpelatzen dueneko pasadizoa interesgarria da mahai 

gainean zientziaren, ideologiaren, moralaren eta boterearen arteko harreman berezia 

jartzen duelako. Marxen ustez, klase zapalkuntza txarra zen eta gainditu beharrekoa; 

Buffet-en ikuspuntuaren arabera, ostera, klase borroka eta zapalkuntza ez da gauza txar 

bezala baloratzen. Esana dugu ideologia moralitatean oinarrituriko zentzu sistema 

preskriptibotzat har litekeela. Eta, sorgin zirkulua osatuz, ideologia bakoitzak  mundu 

ikuspegi jakin bat eta balio sistema propioa aldezten ei duenez, ikuspegi jakin bati beste 

ideologia batetik etor lekiokeen epai moral eta etikoak zentzu handirik ez duela argudia 

liteke, onaren eta txarraren arteko bereizketa, azken batean, iritzi edo ikuspegi kontu bat 

izango delako. Moralaren, etikaren eta boterearen gaia sakona da eta aldez aurretik aitor 

dezagun ziur asko honi buruz aritzeko beharrezko bibliografia ez dugula ezagutzen; 

puntu honetara iritsirik, ordea,  onena gure kokapena zein den marraztea izango 

delakoan gaude, gaingiroki bada ere. 

Hasteko, esan dezagun konstatatu baizik ezin dugula egin giza talde 

ezberdinetan sistema moral ezberdinak aurkitzen ditugula eta horietako hainbat eta 

hainbatetan jendeen arteko menderakuntza harremanak hein handi ala txikiagoan onetsi 

egiten direla, itxura batean behintzat. Hori hala izanik, ez dugu erlatibismo moralaren 

teoriarekin bat egiten, ez teologismoarekin, Nietzschek idealizaturiko moralaren 

genealogiarekin
162

. 

Aitzitik, boterearen erabilerari dagokionez, pentsatzen dugu badela  oinarrizko 

arau edo printzipio moral bat, nonahi ageri dena. Arau hau bidezkotasunarena da eta 

justiziarekin eta giza aberearen ongizatearekin lotuta dago. Hau da, giza abereak berez 

espero duen tratua gizalegezkoa eta justua delakoan nago eta, horrekin batera, ondoeza 

dakarten giza ekintzak bidegabekeriarekin lotzen direla uste dut. Alde horretatik, beraz, 

moralitatearen lege naturalaren teoriarekin eta giza eskubideen kartarekin
163

lerratzen da 

gure premisa. Giza aberearen muinean talde bizitza dago eta talde bizitzaren oinarrizko 

osagaia akordioa da. Akordiotik datorkio norbanakoari ahalmena eta bidezkotasuna da 

akordioa baimentzen duen printzipioa. Printzipio honi erantzutea berezkoa dugun 
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 Ikus: NIETZSCHE, F. ([1887] 2005). 

163
 Ikus: UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS (2013) 
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zerbait delakoan nago, talde bizitzaren bideragarritasuna eta, ondorioz, norbanakoarena 

arriskuan jartzea dakar. Kinka, noski, taldekotzat nor jotzen dugun eta nor ez da. 

Boterea nahi edo desio batzuk lortzeko ahalmena da. Norbanakoen arteko 

harremanetatik hasi eta talde mota ezberdin guztien arteko harremanetaraino eremuan 

zabaltzen delarik, boterea giza harreman mota guztietan eta gai mota ezberdinen 

inguruan ageri den zerbait da. Hala, boterea kudeatu beharreko zerbait delakoan gaude 

eta, berez, ez dela ez txar ez on.  Bi osagai agertuko ditu beti: indar hutsa eta hitza –

ideologia-. Eta ezinbestekoak izango dira biak ere. Horregatik, boterea, ideologiak 

lagunduriko indarraren kudeaketa gisa defini liteke. Baina era berean, baita indarrak 

lagunduriko ideologiaren kudeaketa gisa ere. Izan ere, azpimarra dezagun, 

bidezkotasunaren printzipioa zaintze aldera, hitzaren osagaia ere beti agertuko baita, are 

indar erakustaldirik gordinena ematen denetan ere. 

Botere gehiegikeria boterearen erabilera partikular bat da, non abantailazko 

egoeran dagoen batek bere nahia ezartzen duen desabantailazkoan dagoen beste 

norbaiten bizkar. Botere gehiegikeria, berriz, sistematikoa bihurtzen da   abantaila 

egoera eta, ondorioz, nahi partikularra ezartzeko ahalmena,  bere horretan mantentzeko 

mekanismoak elikatzen direnean.   

Guretzat boterearen gehiegikeria sistematikozko erabilerak zapalduari dakarkion 

kaltea eta ondoriozko bidegabekeria sentimendua ez da iritzi bat, baizik eta enpirikoki 

froga daitekeen zerbait eta hala zapalduek nola zapaltzaileek hautematen dutena. Honez 

gero aipatu dugun Axel Honnethekin batera (1995),  pentsatzen dugu botere 

gehiegikeriak zapalduaren auto-konfiantza, auto-begirunea eta auto-estimua erasaten 

dituela eta, eraso honen aurrean bidegabekeria sentimendua eta ondoeza berezkoa dela, 

eta ez mundu ikuspegi baten araberakoa. Lapurretak, gezurrak, indarkeriak, umiliazioak 

beti eta nonahi dute ondorio gisa injustizia sentimendua eta ondoeza.  

Zapalduaren min hau, gainera, zapaltzaileak ezagun du, gizaki den neurrian,  

zapalduaren ondoeza era bat baino gehiagotan interpretatzeko gai delako. Hala, nolabait 

esateko, kontzientea zein inkontzientea izan litekeen errekonozimendu bikoitz bat 

sortzen dela esan liteke zapalduen eta zapaltzaileen artean: zapalduek zapaltzaileen 

indarra ezagutuko dute; zapaltzaileek, zapalduen ondoezaren arrazoia. Eta biek ere, 

erantzun moral bat bilatzeko premia sentituko dute, besterik ez bada ere, egoerak halako 

harridura bat sortzen dielako. 
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Menderakuntzaren aurrean ager litezkeen erreakzioak era bat baino 

gehiagotakoak izan litezke, baina beti izango dute legitimitatearen gaineko interpelazioa 

erantzuteko beharra. Zapalduen artean, errebelatzeko gogoa eman liteke, baina baita 

etsipena ere, ondoez egoeraren aurrean. Zapaltzaileen artean, berriz, zenbait kasutan 

enpatia edota errua edota bidegabekeria konpontzeko gogoa izan litezkeen bezala, beste 

zenbait kasutan, ezaxola, arbuioa edota atsegina izango dira eta bidegabekeriari etekina 

atera eta hura iraunarazteko gogoa edota, baita ere, sentimendu guzti hauen arteko 

nahasketa bat.  Nolanahi den ere, adierazi bezala,  zerumugan beti egongo da 

menderakuntzaren eta ondoezaren gaineko galdera. Alegia, bestearen ondoezarekiko 

ezaxola sentitzen denak ere  ondoezarekiko erantzun bat lantzeko premia izaten duela 

uste dugu.  

Menderakuntzak sortzen duen bidezkotasunaren auzia ebazteko irtenbide 

moduek bi norako nagusi dituzte eta aurki litezke bai zapaltzaileen artean bai zapalduen 

artean. Bata, noski, ondoeza dakarren jokabidea moztea izango da; bestea, berriz, 

bidezkotasunaren gaineko berrirakurketa bat eragitea, menderakuntza arrazoitu, zuritu, 

estali, ukatu edota antzaldatuko duena eta ondoezaren hautematea baldintzatuko duena.   

Aleturiko tentsio edo dilema hauekiko interpelazioen eta norbanako zein taldeen 

bizi esperientzien aniztasunaren arragoan sortzen dira, gure ustez, boterearen inguruko 

ideologiak. Oro har, denboran eta espazioan barrenako testuinguruetan garaturiko 

interpelazio dinamika konplexuen emaitza direnez, eta, alderdi, maila, eta esanahi ugari 

pilatu dituztenez, esan liteke ideologiak presupostu eta argudio multzo aski sofistikatuak 

izatera irits daitezkeela. Hala, maiz, ikusiko dugu nola horietako askok zapalduen  

oniritzia ere bilatuko duten halako negoziazio inplizitu bat agertuko duten, edota, balio 

ezberdinen halako hierarkiak osatuz,  nola zapalkuntza forma batzuk gaitzesten dituzten 

bitartean, beste batzuei onespena emango dieten.  

Era berean, eta honekin hasiko gara ixten hausnarketa  hau, ausartuko ginateke 

esaten garapen eta sofistikazio honetatik ideologien halako autonomia bat eratortzen 

dela eta ondoezari buruzko arrazoi, argudio, zuribide edo aitzakiak bidezkotasunari 

buruzko sinesmen bihurtzera irits daitezkeela. Hala, azkenerako, praktikan, ideologien 

baitan Alexander-ek aipaturiko alderdi arrazional-instrumentala eta alderdi ez-

arrazional-idealista nahasten direla eta, hala, boterearen inguruko ideologiak ondoezaren 
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gaineko erantzun edo argudio praktiko eta interesatu ez ezik, nortasunaren zati izatera  

igaro litezkeela uste dugu.  

Beraz,  gure ikuspegiaren arabera, ideologiak ez dira ez mundu amoral bati 

balioak arbitrarioki emateko ahalegin huts, baina ezta interes jakinak aldezteko 

“kontzientzia faltsu”  huts bakarrik ere. Eta horrek delikatu egiten ditu ideologiak, zeren 

eta gezurrek eta sinesmenek tratu ezberdina eskatzen baitute. Faltsua deritzogun 

sinesmenaren gainean eztabaidatu egin behar da;  gezurrak, ordea, ez dira eztabaidatu 

behar, salatu eta agerian utzi baizik. Kontua da ez dela beti erraza jakiten ideologia noiz 

aurkezten zaigun  sinesmen bezala eta noiz interes jakinak aurrera ateratzeko gezur edo 

estrategia gisa eta, are, noiz, bien arteko nahasketa nabar
164

. 

Eremu praktikora inguraturik, menderakuntza harremanei eusterako orduan 

bideratzen diren estrategia  ideologikoez Teun van Dijkek burutzen duen analisia 

jakingarria da. Menderakuntza harremanari iraunarazteko menderatzaileen ideologiek 

ahalik eta oniritzirik zabalena eskuratzeak duen garrantzia aipatzen du. Horretarako,  

populazioak bere osotasunean edota azpiraturiko talde espezifikoek bere egitearen 

garrantzia aipatzen du. Herbeheretarrak, menderatzaileen ideologiaren hedapena 

mesedetzen duten ondorengo neurri eta baldintzak aletzen ditu Ideology liburuan (van 

Dijk, 1996:184): 

1.-Talde ez-dominatzaileak zatitzeko gai dira, zenbait talde ez-

dominatzailerentzako erakargarri behintzat, edo intereseko, izanez eta 

hala talde barruko elkartasuna eta kontra-boterearen antolaketa 

eragotziz.  

2.- Taldeko partaideei norbanako trataera emanez eta talde ez-

dominatzailean zatiketak sortuz talde ez-dominatzaile (garrantzitsuen) 

talde barneko elkartasuna eragozten da.  

                                                           

164
 Azaldutakoa adibidez hornitzeko abiapuntu gisa Tuzididesek idatzitako atenastarren eta melotarren 

arteko elkarrizketaren pasarteetako bat har liteke. Atenastarrek melotarrak garaitu dituztelarik, ez dago 

negoziaziorako tarterik. Bidegabeki ez jokatzeko eskatzen dieten melotarrei hala erantzungo diete 

atenastarrek (Tuzidides, [circa k.a V.-IV.] 2005:103): “Ondo, guk ez dugu egingo azalpen luze eta 

konbentzigarririk, fraseologia apaingarriaz baliatua, adibidez esanez bidezkoa dela guk inperio bat 

edukitzea mediarra suntsitu dugulako, edo orain erasotzen zaituztegula zuon bidegabekeriak jasan behar 

izan ditugulako. Gure nahia da, era berean zuok ere ez saiatzea gu konbentzitzen esanez ez zenutela gure 

ondoan borrokan egin lazedemondarren kolonia zaretelako, edo ez diguzuela bidegabekeriarik egin ,gure 

asmoa delako ahal dena negoziatzea, bakoitzak benetan pentsatzen duena oinarritzat hartuta, zuok guk 

bezain ongi dakizuelako, justizia gizakien argumentuen arabera iristen bada, parte bien premia berdintsua 

denean baino ez dela izaten, eta indartsuek ahal duten guztia ezartzen dutela, ahulek amore eman behar 

dutena ematen duten bitartean”. 
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3.-Ez dago eliteen ideologien aurrean alternatibarik (indartsurik), 

edota, alternatiba hauek ezezagunak edota bazterrekoak dira.  

4.-Eliteek (eta bereziki hedabide jabeek) talde ez-

dominatzaileetako liderren diskurtso publikorako sarrera eragotzi edo 

mugatzen dute […] edota populazio osoaren edota are euren talde 

beraren aurrean baztertu edota zikintzen dituzte.  

5.-Itxura batean eliteek ideologia herrikoiak bere egiten dituztela 

eman dezake, baina era neurtuan, hala eliteen interesekiko gatazka 

saihestuz, adibidez.  

6.- Eliteen ideologiak talde dominatuen ideologia erlatiboki 

indartsu eta ezagunekiko inkonsistenteak baldin badira, eliteek 

hedabideetarako sarrera eta kontrol bide bereziak edukiko dituzte, eta 

ezagutzaren eta iritziaren manipulaziorako estrategia diskurtsiboak, 

adibidez, menperaturiko taldearen interesekiko inkonsistentziarik 

txikiena ageri duten inplikazio ideologikoak azpimarratuz. 
165

 

 

Interpelazio ideologikoaren ideiaren ildoan, berriz, Therbornek (1987) 

menderakuntza harremanetan elkarri aurre egiten dioten estrategiak ere iruzkintzen ditu. 

Aurreko azpi atalean iruzkindu dugunez, gure iritziz asmatzen du Therbonek ideologiak 

gizakiaren dilema existentzial, moral eta praktikoekiko interpelazio gisa aurkeztean. 

Hala, ideologiak, funtsean, identitatearekiko, onari eta txarrarekiko eta posibilitateen 

nolabaiteko kalkuluekiko ikuspegiak ditugu. 

Therbornek dioenez hiru interpelazio dimentsio hauek prozesu ideologikoaren 

oinarrizko egitura osatzen dute eta elkarri kateaturik ageri dira; halere, estrategia 

diskurtsibo ezberdinen baitan, pisu eta garrantzia ezberdina ager dezakete
166

 Horregatik, 

gerta liteke, dimentsio existentzialari dagokionez, eztabaida ideologiakoa nortasun jakin 

baten existentzia auzitan jartzen duen mailan mantentzea. Maila hau gaindituz gero, 

berriz, existentzia bera eztabaidatu ordez, existentzia horren ontasuna/kaltea eta 

justizia/injustizia  izan liteke eztabaia ideologikoan auzitan jarriko dena. Azkenik, 

posibilitateen aukerara igaroz, eman liteke postura ideologiko ezberdinek egoera baten 
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 LXIV.-Van DIJK, T.A (1998:184). 

166
 Ohargarri denez, Tajfelen identitate sozial estimagarria lortzeko estrategien gaineko gogoeten 

lehengusu dugu Therbornen teoria. 
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injustizia edota bidegabekeria onartzea, baina bidegabekeria hori gainditzeko aukera 

praktikoaz iritzi ezberdinak defendatzea.  

Klase borrokaren adibidea darabil Therbornek bere hausnarketa argitzeko: 

menderatuaren partetik, klase borroka benetan existitzen delako konbentzimendua 

hedatzea ezinbestekoa da; gero, Buffetena bezalako iritzien aurka, klase borroka 

bidegabea dela agertu beharko da; eta, azkenik, badela menderakuntza horren aurka 

egiteko modurik. Klase menderatzaileak, berriz, halako borrokarik ez dela existitzen 

argudia lezake; edota, existituta ere, bidezkoa eta zuzena denaren barruan ematen 

dela
167

. 

Gure aldetik, Therbornen interpelazioen teoriari erreferentzia harturik, esan 

dezagun menderatzaileen eta menderatuen arteko estrategia ideologikoen arteko 

talkaren azterketa bezain nabarmentzekoa dirudiela menderatuen artean posibilitatearen 

dimentsioak baldintzatzen dituen bide ezberdinen azterketa. Hau da, egoera iraultzeko 

aukeran sinesteak ala ez, egoera moralari eta nortasunari dagokionez baloratzerako 

orduan nola eragiten duen. Bereziki garrantzitsua iruditzen zaigu pentsatzen dugulako 

menderatuen arteko banaketa eragiten duen oinarrizko arrakala hau dela.  

Izan ere, existentzia, morala eta posibilitatea elkartzen dituen interpelazio 

katean, nolabait esateko, bi norako ikusten ditugu guk: batean, nortasunaren onarpenak, 

hori on eta bidezkotzat jotzera eta aldarrikatzera eraman dezake eta nortasun horri 

eusteko posibilitateak bilatzea. Puntu honetan, menderatzailearen eta menderatuen 

arteko indarrari eta ahalmenari buruzko kalkulua iritsiko da. Eta hala, bigarren 

norakoan, gerta liteke menderatzaile eta menderatuen arteko harremana hausteko 

ahalmenik ez ikustearen ondorioz menderaturiko batzuen  moralitatean ere aldaketak 

ematea, hasiera batean bidezko, on eta desiragarri zenari buruzko iritziak aldatuz; eta, 

gero, nortasunaren izaera bera ere ber interpretatzera iritsiz. 

Herri menderatuen hizkuntza gutxituen aferan, esaterako, aurki liteke gure ustez 

halakorik. Hizkuntza propioaren existentziak hura gauza ontzat jotzera eraman gaitzake 

eta hura gutxitze egoeratik ateratzeko ahalegina egitera. Ahalegin horretan arrakasta 

izateko aukeraren gaineko fede edota usterik ezak, aldiz, hasierako gogoari lehia eginez,  

                                                           

167
 Nortasunaren aldarrikapena ez da beti menderatuen interesekoa izango. Klase borrokaren kasuan 

klaseen existentzia aldarrikatuko da menderatuen aldetik. Baina arraza edota genero gatazketan, 

menderakuntzaren aurka arrazaren edota generoen existentzia ukatzeko estrategiak ere badira. 



266 
 

eraman gaitzake hizkuntza propioaren ontasuna erlatibizatzera eta are, hizkuntza 

propioa denik ere zalantzan jartzera.  

 

 

2.2.-Irudikapen Sozialak 

Ideologia terminoa soslaia adierazteko erabiliko dugun bitartean, esana dugun 

bezala, hemen, markoaren esanahiari lotuko diogu irudikapen sozialaren nozioa. Berez, 

bi nozio hauen funtzio eta osagaiak oso antzerakoak direla onar liteke: irudikapen 

sozialek, ideologiek bezala, ezagutza, identitate, preskripzio edota zuribide funtzioak 

betetzen dituzte eta, era berean, iritzi, jarrera, sinesmen, informazio eta ezagutzaz 

osaturik daude. Hortaz, ikuspegiari dagokion ezberdintasuna da bi terminoen artekoa. 

Ezberdintasuna garrantzitsua halere, bere xehetasunean. 

Ideologien eta irudikapen sozialen arteko ezberdintasun funtsezkoa ikuspegian 

ezartzeak zera esan nahi du: nondik begiratzen den, ideologia irudikapen sozial izan 

litekeela edota, alderantziz, irudikapen soziala, ideologia. Soslaiak kontrastea adierazten 

du; markoak, ikusmira zedarritzen digu. Hain zuzen, ideologia irudikapen sozial 

bihurtuko da kontraste egingo dion bestelako ideologiarik agertu ez, eta soslaia galtzen 

baldin badu. Objektu jakin baten gaineko irudikapen soziala, berriz, ideologia bihurtuko 

da beste irudikapen sozial baten aldamenean jarri eta markoa soslai bihurtzen denean. 

Museoko horman zintzilikaturiko margolanen metaforaz balia gaitezke adierazi 

berri duguna argitzeko. Marko baten barrura begiratuz gero, margolana osatzen duten 

irudien soslai  ezberdinak ikusiko ditugu, markoa denik ere ahaztuta. Pixka bat urrundu 

eta ikusmiran horman zintzilikaturiko bi koadro jarriz gero, ordea,  margolanak bata 

bestearen aldamenean, bereizirik eta soslai propioak osatuz agertuko zaizkigu; marko 

barruko irudiak, aldiz, konposizio bakar gisa aurkeztuko zaizkigu. Nondik begiratzen 

den, hortaz, markoak soslaiak zedarritu ahal dizkigu; baina, era berean markoak ere, 

bata bestearen aldamenean jarriz gero, soslai izan litezke
168

 

                                                           

168
 Manuel Sánchez de Miguel irakaslearen hurbilketarekin bateratsu doa gurea (2005:57): “Genero 

sistemetan aurkituko genituzke bai ideologiak bai irudikapen sozialak, biak ere, batak bestea ukatu gabe, 

elkar osatuz, halako moduz non Irudikapen Sozialak interpelazio subjektibozko prozesu gisa agertuko 
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Aipatua dugunez, Serge Moscovicik aurkeztu zuen irudikapen sozialaren teoria, 

1961ean defendaturiko  La Psychoanalyse, son image et son public doktore-tesian. 

Ideologia terminoari nahasgarriegi iritzirik egin zuen irudikapen sozial nozioaren alde 

eta, besteak beste, esanahia azaltzerako unean René Magritteren koadroen 

metafora
169

erabiliko bazuen ere, ezin esan irudikapen sozialen definizio itxi eta 

borobilik agindu zuenik. 

Orduz gero hainbat izan dira irudikapen sozialen definizioren bat eskaini 

dutenak
170

. Horietariko bat da Moscovici-ren teoriaren ikertzaile nagusietako bat den 

Robert Farr. Moscoviciren ildoan, Farrek irudikapen sozialen ondorengo definizio hau 

eskaintzen du (1983:655):  

Logika eta hizkuntza propioa duten kognizio sistemak. Ez dute 

“zerbaiti buruzko edo zerbaitekiko irudi edo jarrerarik” irudikatzen, 

baizik eta errealitate deskubritzeko eta antolatzeko eskubide propioa 

duten “ezagutzaren teoria edo adarrak”. Funtzio bikoitzeko balioen, 

                                                                                                                                                                          
liratekeen eta zeinen eraketan ideologien eskutik iritsiko bailitzateke neutralitate kognitiboaren eremuko 

deformazio gradurik handiena ”. Ikus: LXV.-SANCHEZ de MIGUEL, M. (2005:57). 
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 Geuk arestian aurkezturiko metafora baino sofistikatuagoa da, egia esan, nolabait ere, ikuslea 

margolanaren parte izateko posibilitatea lantzen duelako (Moscovici eta  Hewstone, 1984:709):  

“Gizasemeak egin eta bizi  gareneko mundu honetan, irudikapenen pertzepzioa errealtzat jotzen ditugun 

objektuena baina garrantzitsuagoa da. Egiazki, bata bestearengandik bereizteko zailtasunak dauzkagu. 

Behar dugu zeinu bat utziko diguna bereizten: “hau irudikapen bat da”, “hau ez da irudikapen bat”. René 

Magritte behar larri honen adibide bikaina eman digu. Pipa bat ikusten den koadro bat margotu zuen,  

pipa bat erakusten duen beste koadro handiago baten barruan dagoen koadroa. Barruko koadroari 

begiraturik, . idazkun bat ikusten da, zera dioena: ‘hau ez da pipa bat’,  esan nahirik ‘hau pipa baten 

irudikapena dela. Gero, gure begiradak airean zintzilik dagoen pipa ‘errealerantz’ egiten du, eta 

antzematen dugu hura dela, nolabaiteko bikoitza dugun bestearen bidez  piktorikoki erreproduzitua izan 

den ‘objektua’. Baina inpresio hau ez da egiazko, izan ere hala bata zein bestea ehun beraren gainean 

baitaude margoturik. Horietako bat koadro batean ageri den bitartean, bestea aldi berean koadroa den 

espazio batean ageri delako  ‘ez dela hain erreala’ dioskun ideia ilusio hutsa da. Biak dira aldi berean 

errepresentazio bat izan daitekeen pipa baten errepresentazioak, eta horrela bata bestearen segidan.  Baina 

‘markoan sartzea’ onartu dugun unetik bertatik, harrapatuta gaude, izan ere irudietako bat, pipa 

handiarena,  egiazko objektu gisa onartu baitugu. Hala ere, errealitate bakarra existitzen  da: museo 

batean zintzilikaturiko koadroarena, arte lan gisa sailkaturik hunkidura estetikoa eragin eta artistaren 

unibertsoari buruzko gure ezagutza aberasten duena. Zientziaren teoria eta datuak abiapuntu hartu eta 

zentzuna osatzen duten irudikapen sozialak koadro handiaren barruan dagoen koadro txikia bezalakoak 

dira. Honek esan nahi du horien bitartez jasotzen ditugun informazioak  objektuei eta norbanakoei 

‘gainjarritako’irudi eta kontzeptuek eraldaturik datozkigula. Norbanako eta objektu hauei behatzen 

diegunean, euren propietateak azaltzen ditugunean, ‘ahaztu’ egiten dugu beste izaera bat duten 

irudikapenak izan daitezkeela”. Ikus: LXVI.- MOSCOVICI, S. eta HEWSTONE, M. (1984:709). 
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ideia eta praktika sistemak: lehenengo,  mundu material eta sozialean 

norabidetu eta hura menderatzea ahalbidetzen dute; bigarrenik, 

komunitateko partaideen arteko komunikazioa ahalbidetzen dute, 

elkartruke sozialerako kodigo bat eta euren talde nahiz norbanako 

mailako historiaren alderdi ezberdinak anbiguetaterik gabe izendatu 

eta sailkatzeko kodigo bat eskainiz.
171

 

 

Farrek eskaintzen digun definizioan  irudikapen sozialek errealitatea ordenatu 

eta gero ordena horren barruan komunikazioa nola ahalbidetzen duten azpimarratzen da. 

Bada, ordena eta komunikazioa -elkarrizketa nahiz eztabaida- uztartzen dituen ideia hau 

biziki garrantzitsua da, hitz egin beharrekoa eta hizketatik kanpo utzi beharrekoa 

ezartzen digun agenda inplizituaz ari delako. Irudikapen sozialei buruz ari delarik, Jokin 

Apalategik zentzuna delakoa eraikitzen duten printzipio antolatzaileak aipatzen ditu 

(1999). Marko edo giro baten barruan itxuratuko da zentzuna eta gatazka baten inguruan 

bata bestearen kontrako posizioak ere, zentzun horri jarraiki hartuko ditugu. Hala, 

eztabaidako iritziek eztabaidan parte hartzen duten guztiek partekaturiko zentzun edo 

marko horren neurrikoak izan beharko dute (Apalategi, 1999:44) 

Nahiz eta egia izan ingurugiro sozial batean norbanakoek estrategia 

batzuekiko erlazioan hartzen dutela posizioa, hain egia edo egiagoa da 

euren esku hartzeak antolatzeko gainontzekoen posizioez arduratu 

behar direla edo, besterik ez bada ere, sinbolikoki hartu behar dutela 

posizioa besteen posizio hartzeekiko. […] Faktore hauek existitzen 

dira posizio hartze sozialen inguruko joko konplexuaren barneratze 

sinboliko bat badelako, izan;  barneratze bat, ikuspuntu propio batetik 

luzatzen den osotasunaren koordinazioari buruzko nolabaiteko 

begirada izanik, aldameneko posiziotan daudenekin gutxi-asko 

konpartituko dena.
172

  

 

 Atzera hormetan zintzilikaturiko koadroen metaforari helduz, Jokin Apalategik 

aipatzen duen “joko konplexuaren barneratze sinbolikoa”, azken batean, koadroaren 

markoaz ahaztu eta margolaneko irudietan murgildu den ikuslearen egoera da. 

Eztabaida agenda bat bere egin duen aktorearen baldintzen neurria. Objektu bati 

buruzko irudikapen sozialak bizi baikaitu, Apalategiren hitzekin aditzera eman liteke 
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irudikapen sozial horren markoan antolaturiko ideologien arabera kokatzera beharturik 

gaudela eta, gehiago dena, ikusmirarik aldatu ezean, eta irudikapen sozial horri eusten 

diogun bitartean, nekez ohartu ahal izango dugula irudikapen sozial hori, nondik 

begiratzen den, ideologia bat gehiago izan litekeela.  

Datozen lerrootan identitatearen gaia objektu duen eztabaida kokatzen deneko 

markoaren emankortasuna jarri nahi genuke zalantzan. Hau da, mahai gainean jarri nahi 

dugu ea ba al duen zentzurik identitateaz ikuspegi objektibistaren eta ikuspegi 

subjektibistaren oposizio antagonikoaren arabera antolaturiko eztabaida marko batean 

parte hartzeak, non eta  Euskal Herriak bezala, gutxitua den  herri azpiratu batean. 

Agenda honi jarraitzen dioten edo era honetan antolaturik dauden eztabaidak estatu-

nazioen errealitateari edo behar ideologikoei erantzuten diete, geure iritziz; ezagutu eta 

ulertu behar dira, noski, baina, nahasmen ideologikoa dakarrenez, ez dugu uste, 

estaturik gabeko herrien problematikak argitu edo bideratzeko balio dutenik, bere 

horretan. 

2.3. puntuan jorratuko ditugu identitatearen gaineko eztabaidari Euskal Herriko 

hizkuntzaren arazoarekiko antzematen dizkiogun hutsune eta kalteak. Aurretik, dena 

den, azaldutakoa apur bat aberaste aldera, irudikapen sozialen gaineko nozio osagarri 

batzuk iruzkintzea mesedetan izango dugulakoan gaude.  

 

2.2.1.- Irudikapen Sozialak, zientzia eta polemika 

Irudikapen sozialen ikerketan hiru eremu zabal bereiz litezkeela esana dugu
173

 

Horietako bat zientziaren bulgarizazioa da. Berez, eremu honetantxe koka liteke 

Moscoviciren lana, psikoanalisiari buruzkoa. Moscoviciren asmoa zientziak -

psikoanalisiak- berrogeita hamarreko frantziar gizartean zer nolako sarbidea zeukan 

ikertzea izan zen. Gizarte giroak ezagutza bat irudikapen sozial nola bihurtzen duen eta, 

gero, irudikapen sozial honek gizartean nola eragiten duen azaltzerako orduan bi 

prozesu bereizi zituen: objektibazioa eta ainguraketa.  

Objektibazioa eta ainguraketa irudikapen sozialen eraketa eta funtzionamenduan 

parte hartzen duten prozesuak dira eta harreman “dialektikoa” mantentzen dute. 

                                                           
173

 Ikus  1.3.2 puntua. 



270 
 

Konbinatu egiten dira errealitatea ulergarri bihurtzeko funtzioa betez, eta, ulermen 

horren baitan egunerokotasunean moldatzen lagunduko digun zentzuna eraikitzen dute.  

Objektibazioa  egunerokoan presentzia handia duten maitasuna, adiskidetasuna, 

hezkuntza edota identitatea bezalako zera abstraktuak konkretu bihurtzen dituen 

prozesua da. Nolabaiteko materialtasuna emanez gure ulermenera moldatzen ditugu 

abstrakzio hauek. Zientzien eremuan, objektibazioa erdiesteko ulertu nahi den gaiaren 

elementu jakinen aukeraketa ematen da eta, gero, elementu horiek testuingurutik  kanpo 

ateratzen dira, harik eta gaia eremu publikoan identifikatzeko balioko digun eredu 

figuratibo edo eskema moduko bat osatzen den arte (Moscovici, 1979, Mora, 2002:11). 

Objektibazioarekin eraikiko den eskemak, bada, funtzio bat baino gehiago 

beteko du. Alde batetik,  hasierako teoria zientifikoaren eta haren irudikapen soziala 

izango denaren arteko bitartekaritza lana egingo du. Bestetik, zenbait fenomenoren 

azalpen orokor eta abstraktu izan nahi duten teorien moldapen funtzionala burutuko du, 

egunerokotasunean murgilduriko jendeari teoria hauen halako moldapen bat eskainiz. 

Gero, eredu honek  dinamika propioa garatuko duen azalpenetan elementu ugari nola 

asoziatuko dituen ere ikusiko dugu.  

Azken batean, esan liteke eskema honek irudikapen sozialari ezagutza marko 

egonkor bat antolatu eta marko honen bidez jokabideari buruzko hautemate, iritziak eta 

harremanak zuzentzeko modua ematen diola. Hasierako kontzepzio zientifikoek 

gizarteko balioen galbahea igaroko dute eta nolabaiteko “teoria profano” autonomo  

bihurtuko dira, jendea eta jendearen jarrera eta iritziak kategorizatzeko baliaturiko 

direnak. Objektibazioa dakarren galbahe lan hau errealitate sozialean agintzen duten 

balio, ideologia eta parametroek baldintzatzen dute. Hala, objektibatuko den gai berez 

abstraktua –identitatea, adibidez- emozio, balio eta naturaltasun baldintzaz kargatuko 

da. Morak ongi dioenez (2002:12), era honetan naturalizaturiko  kontzeptuak 

hizkuntzaren eta ulermenaren kategoria  garbi bihurtzera iristen dira.  

Hain zuzen, ainguraketa esate zaio irudikapen soziala taldearen erreferentzia 

markoarekin  lotzen deneko prozesuari. Ainguraketak errealitatea interpretatu eta haren 

gain eragiteko tresna lanak egiten ditu. Ainguraketaren bidez, objektibaziotik 

eratorritako eskema gizarteko esanahi sarean sedimentatzen da, herri mailako 

gainontzeko ezagutzekin harremanetan. Hala, Denis Jodeletekin (Jodelet, 1984, Mora, 

2002:12) esan liteke ainguraketak, batetik, informazio berriak lehenagotik ezarria 
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dagoen ereduarekiko ager dezakeen bateragarritasunaren ala bateraezintasunaren 

gaineko ondorio azkarrak sortzen dituela eta, bestetik,  irudikapen soziala eta bere 

funtzioak integratzeko  aurrez ezarritako marko ideologikoak eskaintzen dituela.  

Laburbilduz, hortaz, esan liteke objektibazioak zientzia izatearen domeinura 

eramaten duela eta ainguraketak, berriz, ekintzarenean kokatzen duela. Objektibazioak 

zientziaren elementuak errealitate sozialean nola lekutzen diren aurkezten digu; 

ainguraketak, berriz, elementu hauen antolaketak  gure gizarte harreman eta 

adierazpideak  nola moldatzen dituzten (Moscovici, 1979; Mora, 2002,12). 

 

 

2.3.-Ideologiak eta Irudikapen Sozialak Euskal Herrian 

Identitatea objektu bihurtu eta murgildurik gaudeneko inguru sozialean 

ainguraturiko zera abstraktu bat da, izan. Zentzu honetan, gure ustez, posible da 

identitatearen inguruan eraikitako irudikapen sozial batez mintzatzea, zeina, nondik 

begiratzen den, ideologia ere izenda baitaiteke.  

Hau da, pentsatzen dugu identitatea objektu bihurtu eta, Mendebaldean 

behintzat, identitatearen gaineko elkarrizketa ikuspegi objektibista eta ikuspegi 

subjektibista erreferentzia puntu antolatzaile dituen marko batean ordenaturik dagoela. 

Eta marko honek, era berean, gai beraren inguruko beste irudikapen sozial batekin 

lehian, ideologia jakin baten soslaia har dezakeela. 

Identitatearen inguruan eraikitako irudikapen sozialak aldez polemikoak dira eta 

aldez zientifikoak, gatazka politiko eta ideologiko baten inguruko posizioak 

identitatearen inguruko ikerketa akademiko eta teoriekin batera finkatzen dituztelako. 

Irudikapen sozial hauek, esan izan dugunez, harreman eta elkarrizketa marko bat 

ezartzen dute eta hain daude zentzun edo senaren ideiarekin loturik, ezen zaila baita 

ezarritako ordena horretatik kanpoko begirada bat lantzea. Baina, gure iritziz, galde 

liteke identitatearen inguruko irudikapen sozial honek ez ote duen estatu jabe diren 

herrien errealitateari erantzuten dion soslai ideologikoa soilik marrazten, eta, era berean, 

ez ote duen estaturik gabeko herriena nahastu eta desitxuratzen.  



272 
 

Esan nahi baita identitatea dela-eta, aurrerakoitasuna eta modernitatea ikuspegi 

subjektibistarekin asoziatzen dituen bitartean, haren aurrez aurre jarririk, ikuspegi 

objektibista atzerakoikeria, tradizioa eta esentzialismoarekin lotzen dituen eskemaren 

emankortasuna zalantzan jarri beharreko zerbait delakoan gaude, bereziki hizkuntzaren 

inguruan eraiki litekeen irudikapen sozial bat egokiagoa izan. 

Adierazia dugunez, ikuspegi subjektibistak identitatea etengabe eraikitzen dela 

teorizatzen du, eta izan, ezein ezaugarri jakinekiko duen lotura askea dela. Hala, 

identitatea eta sentimendua lotzen dituen ikusmoldea dugu eta, besteak beste, 

“unibertsaltasuna”, “gizartea”, “arrazoia”, “modernitatea”, “borondatea”, “bizikidetza” 

edota “nazionalismo zibikoa” bezalako nozioekin batera aurkeztuko zaigu. Halaber, 

gizarte errealitatearen galbahetik igarotako teoria hau Estatu Batuetako eta Frantziako 

konstituzio liberalen historiarekin lerratuko da, tolerantzia, elkartasuna edota irekitasuna 

bezalako balio aurrerakoiak eta onak suposatuko zaizkiola.   

Identitatearen irudikapen sozialaren bigarren zutabea ikuspegi objektibistak 

ezarriko du. Teoria lerro honek identitatea ezaugarri jakinei lotuko die eta irudikapen 

sozialaren baitan, “partikulartasuna”, “herria”, “mistika”, “tradizioa”, “nazionalismo 

etnikoa”, “bortxa” edota  “esentzialismoa” bezalako nozioekin asoziatzeko joera izango 

da, eta ideologia kontserbadore nahiz erreakzionarioekin ere bai. Bestalde,  ikuspegi 

subjektibista aldezten dutenen artean bada ikuspegi objektibista bazterketaren, 

beldurraren eta itxikeriaren gisako balio eta jarrera atzerakoi eta txarrak leporatzeko 

joera bat ere, azken buruan, Alemaniako nazismoarekiko lotura ezartzera iristeraino
174

.  
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 Irudikapen sozialen eragina handia da eta ohargarria da aipaturiko asoziazio kateak nola 

erreproduzitzen diren ia indar eutsiezinez, ez kalean bakarrik, baita akademian ere. Herderen 

partikularismoaren eta nazismoaren arteko asoziazioarik egiteko argudiorik berez ez da jatorrizko 

testuetan; baina akademiko frantsesa irudikapen sozialak bizi du, bizi duenez.  Halaxe idatziko du Mark 

Lillak  Dictionnaire de philosophie politique batetako “Anti-Lumières” sarreran (in Azurmendi, 

2007a:83) :  “Herder  bera ez zen nazionalista erradikala, baina bere historiaren filosofia ematen zion 

zinez estatus ia jainkozkoa Volksgeist-ari, zeinak iraungo baitu nozio dominante gisa ondorengo filosofia 

alemanaren eta politikaren baitan. Erdi Aroari egindako goraipamenak politika modernoarekiko  

etsaitasuna errespetagarri egin du, eta bere antikosmopolitismoak juduen eta beste gutxiengoen estatusa 

atzera ere zalantzan jarrerazi du.” Idatzitakoaren faltsutasuna frogatzeko nahikoa da Herderen testu 

originalak irakurtzea.  Irakurri ditu  Mark Lillak? Beharbada bai, eta halere hain dauka  eskema 

barneratua ezen besterik erakutsita ere, ez baita besterik ikusteko gai izango.  Ikus: LXIX.-

AZURMENDI, J. (2007a:83). 
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Kontua da, bere baitako antagonismo eta guzti, eskema honi erantzuten dion 

identitatearen inguruko irudikapen sozialak soslai ideologiko jakin bati erantzuten diola. 

Soslai ideologiko hau estatu herrien interesei dagokiona da; baina ez estaturik gabeko 

herri subordinatuei erantzuten diena. Izan ere, gogoan izan behar da identitatea dela-eta, 

estatu jabe diren herriek beste herriekiko kudeatu beharreko prozesuak garrantzitsu bi 

etorkinen integrazioa eta azpiraturiko herrien asimilazioa diren hein berean, azpiraturiko 

herrien desafioa asimilatuak ez izatea eta etorkinen mota oso ezberdinen integrazioa 

bera direla.  

Egoera eta abiapuntu ezberdin hauen argitan, irudikapen sozialak ere ezberdin 

interpelatzen eta eragiten du. Identitateari gaineko eztabaida oso ezberdin bi dira estatu-

nazioa eta bere hizkuntza ukiezinak direlako eztabaidatik at uzten dituena, batetik, eta, 

bestetik, hizkuntzari eta, are, izenari ere eutsi ezinik dabilen herri subordinatu baten 

baldintzak kontuan hartzea eskatzen duena. 

Estatu jabe diren herrietan eskema hau menpekoarekiko edo ahularekiko 

harremanaren auzia aztertzeko erabiltzen da, funtsean, eta ez da bereziki deserosoa: 

estatu jabe diren herriaren atributuak eztabaidatik at daude, gizarteko hizkuntza estatu 

jabe den herriaren hizkuntza izango denik ez da zalantzan jartzen; “bestearen” kultur 

atributuekin zer egin da galdera. Hala, estatu jabe diren herrietan ikuspegi 

objektibistaren izenean xenofobia elikatuko dela edota estatu-nazio esentzialaren 

amorez herri azpiratuen kultur gaien aurka egingo dela ikusiko dugu eta, egiazki, jarrera 

atzerakoi eta erasokorrak hauspotuko direla. Ikuspegi subjektibistaren izenean, aldiz, 

integrazioaren aldeko diskurtsoak garatuko dira eta nolabaiteko kultur aniztasunari 

irekiko zaio atea. Alabaina, integrazioaren izenean, azpiraturiko herrien asimilazio 

prozesuak ere mozorrotuko dira, bestek beste, eremu publikoaren eta pribatuaren arteko 

bereizketa egin eta herri azpiratuen hizkuntzak eremu pribatura baztertuz edota herri 

herri azpiratuen aldarrikapenak, atzerakoiak eta askatasunaren kontrakoak direla-eta, 

moralki kondenatuz.  

Herri subordinatuetan arazoa beste bat da, eskuarki gizarteko hizkuntza ez 

delako herriaren hizkuntza izaten eta auzitan harreman bat baino gehiago jartzen 

direlako, hots, indartsuarekikoa, norberarekikoa eta ahulagoarekikoa. Hala, ikuspegi 

subjektibistek eta ikuspegi objektibistek zentzu ezberdin eta kontraesankorrak har 

ditzakete. Norberarekiko eta ahulagoekiko harremanari dagokionez, alde batetik, egia da 
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ikuspegi objektibistak jarrera xenofoboak babes ditzakeela eta herri azpiratuetan horren 

adibiderik ez dela falta; baina, esaterako, hizkuntza berreskuratuko bada ezinbestekoa 

den jarrera asertiboak bertan aurkitzen du babesleku, besterik ezean. Ikuspegi 

subjektibista, aldiz, beharrezkoa da ez soilik xenofobiari bidea ixteko baita irudikaturiko 

tradizioarekiko lotura laxatu eta kultur erreprodukzioari bizitasuna emanez hura 

egurasteko; ordea, asimilazio bidean egonik, luxu garestia ere bai kultur erreprodukzio 

propioa babestuko duen estatu aterkirik ez daukan herriarentzako. Eta honi guztiari 

indartsuenarekiko harremanarekiko nolakotasuna gehitu behar zaio, herri 

menderatzaileak ikuspegi objektiboaren aldarria egiten duenean, azpiratuen artean 

ikuspegi subjektibista agertzera behartzen duena eta, menderatzaileak ikuspegi 

subjektibista eskuzabalaz argudiatzen duenean, ahulari esentzialista fanatikoaren musika 

dantzarazten diona.  

Herri azpiratuentzat, gure ustez, delako eskeman  oinarrituriko irudikapen 

sozialaren markoa ideologia elkorra da. Zer egin, orduan, honez gero martxan hartu 

dugun dinamika honen aurrean?  Alde batera utzirik arazoen analisian asmatzeko 

ahaleginak ekar dezakeen mesedea, ez da erraza esaten, izan ere, herri azpiratuetan nahi 

dena baino usuago egiten baita ahal dena. Nolanahi den ere, aipa ditzagun hiru aukera. 

Aukera bat, identitatearen inguruko irudikapen sozial hau onartu baina 

irudikapen sozial horretan posizio zehatzik ez hartzea edo, beste era batean esanda, 

posizioak taktikoki eta estrategikoki hartzea litzateke, testuinguruaren arabera.  Eta, 

honekin batera, batez ere, jokabide hau intelektualki egokia dela onartzea. Esango nuke 

hau dela “euskaldun” askok senari jarraiki egin izan duena: zeinekin ari diren edota zein 

egoeratan dauden, joera bat ala bestea erakutsi. Testuingurua zein den, hala jardutea, 

batzuetan objektibista, “euskaldunak” euskaraz egin behar duela esanez, besteetan 

subjektibista, Euskal Herrian bizi den oro, berak hala nahi badu, “euskalduna” dela 

aldarrikatuz. 

Beste aukera bat eskemaren berrirakurketa kritikoa genuke.  Aukera honen 

lanketa erabakigarria Joxe Azurmendik (1992;2006;2007;2008) burutu du, bereziki, 

ikuspegi subjektibistaren eta ikuspegi objektibistaren inguruan kateaturiko asoziazioen 

zuzentasunik eza agerian utziz eta, besteak beste, teoria subjektibistaren aldezle ageri 

direnak, praktikan, aski itxi eta bortxatzaile izan zitezkeen bezala teoria 

objektibistarenak aski ireki eta baketsu ere izan zitezkeela agerian utziz.  
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Eta gero balegoke beste bide  erradikalago bat ere, identitatearen inguruko irudikapen 

sozialari bizkarra eman eta beste irudikapen sozial bat lantzea eramango lukeena. 

Identitatearen inguruko irudikapen soziala identitatearen inguruan eraikitakoa da eta 

hizkuntza eta gainontzekoak gai honekiko esplikatzen dira. Hau da, teorian
175

, 

identitateren gaineko gogoetak definituko du, adibidez, hizkuntzaren tokia eta balioa. 

Identitatea hierarkiaren goi mailan ezartzen duen soslai ideologiko honen aurrean, 

askozaz ere emankorragoa ematen du herri azpiratuentzat hizkuntzaren inguruan 

eraikitako irudikapen sozialen lanketak. Balizko irudikapen sozial honetan, 

hizkuntzaren gaineko gogoetek definituko lukete gainontzeko elementuen posizioa, 

baita identitatea itxuratzen duten diskurtsoena ere. 

Diana Fussen (1990) gogoetetan aipatu hiru jarrera hauen halako nahasketa bat 

lantzen dela esan liteke. Generoaren gaineko auziak mintzagai nagusi dituen Essentially 

speaking saio apartean, Fussek esentziaren eta antiesentzialismoaren arteko 

kontrajartzearen irakurketa egiten du, zer eta bien arteko oposizioa hausteko. 

Argudiatzen du balizko postura antiesentzialistak ere esentzialismo mota bat direla, 

berez. Eta esentzialismo estrategikoaren posibilitatea ere aintzat hartuko du. Fuss-en 

argudio ildoarekin bat egiten dugunez, diskurtsoaren atala ireki aurretik, ideologiari 

eskainitako atalaren azken lerroak bere ideiak aurkezteko erabiliko ditugu.  

Esan gabe doa, Fussek hizketa gai duen postura esentzialista eta hemen aipagai 

izandako ikuspegi objektibista parekoak dira. Antiesentzialismoaren, berriz, ikuspegi 

subjketibistatik lantzen da. Fussek antiesentzialismoa gizarte konstruktibismoaren 

inguruko planteamenduekin lotzen du; guk, espresuki, izenak izana dakarrela 

defendatzen duen jarrera nominalistarekin batera ere esplikatuko dugu
176

.   

 

                                                           

175
 Berriz azpimarratuko dugu: teorian bai, baina estatu jabe diren herrietan, praktikan ez. Izan ere, herri 

hauetan estatu identitatearekiko eta estatu hizkuntzarekiko loturak beharrezkoak dira, ala ikuspegi 

subjektbisitatik aritu, nola objektibistatik.   

176
 Euskal identitatearen iraupena dela-ta, esentzialismoa eta nominalismoa bi posibilitate estrategiko gisa 

jorratzen ditu Eduardo Apodakak (2007:191,192). Bat egiten dugu bere oinarrizko intuizioarekin. 
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2.3.1.- Diana Fuss: esentzialismoa eta antiesentzialismoa 

Esan liteke esentzialismoa entitate jakin baten izatea propietate aldaezin eta 

jakinek definitzen duteneko sinesmena dela. Fussen iritziz (1990) esentzialismoa 

delakoa ez da ez ona ez txarra, ez aurrerakoia ez atzerakoia, ez onuragarria ez 

arriskutsua. Eta, alde horretatik, ihardetsi beharreko itaunak ez luke izan behar ea 

ikuspegi jakin bat esentzialista –eta, ondorioz, gaitzesgarria– ote den, baizik eta zein 

motibo dagoen ikuspegi esentzialista baten erabileraren atzean. Fussen ustez, 

esentzialismoa berdin erabil liteke diskurtso idealisten zein materialisten, aurrerakoi 

nahiz erreakzionarioen edota hegemoniazko nola erresistentziazkoen zerbitzura.  

Esentzialismoa, “natural” edo “berezkoarekin” asoziatzeko joera dago eta, 

tipikoki, ezberdintasunarekiko edo aniztasunarekiko oposizioan definitzen da. 

Esentzialismoaren aurka, konstruktibismoak burutzen du aniztasunaren defentsa zera  

argudiatuz: “berezkorik” ez dagoela ezer eta guztia eraikuntza, bide eta posibilitate 

historiko ugariren emaitza dela. Fussen hitzetan, konstrukzionistek esentziaren 

ukazioaren unean bertan abiatzen dituzte euren egitasmo propioak eta ekiten diote 

demostratzeari nola begi bistakotzat jotzen ditugun hainbat kategoria (gizon edo 

emakume, adibidez, edota, zergatik ez, herrien eta hizkuntzen arteko lotura) azken 

batean, ez direla praktika diskurtsibo jakinen emaitza baizik.  

Hala, esentzialistarentzat, ordena eta praktika sozialen abiapuntua “berezkoa” 

den horrek determinatzen duen bitartean, konstruktibistarentzat “berezkotasuna” gizarte 

praktiken emaitza da. Edo beste era batean esanda, esentzialistak defendatzen du 

gizarteak berezkoa erreprimitu egiten duela; konstrukzionistak, berriz, sortu egiten 

duela gizarteak berezkoa. Fussek hala postura bati nola besteari ahulune eta indar gune 

analitikoak ikusten dizkio. Guztiarekin ere, oharrik nabarmengarrienak esentzialismoaz 

hitz egitea bera, haren aurka egiteko bada ere, esentzialismora lerratzeko modu bat dela 

ohartarazten digun unetik irekitzen du. Izan ere, delako esentzialismoaren aurka 

argudiatzen duelarik, ez al da konstrukzionismoa esentzialismoak esentzia bat duela 

iradokitzen ari? 

Fussen tesi ederra da esentzialismoak ez daukala esentziarik, alegia, ez 

daukagula esentzialismo bat, baizik eta, eduki, esentzialismo motak dauzkagula, eta, 

hain zuzen ere, esentzialismo mota horietako bat, aski sofistikatua, konstruktibismoa 

bera dela.   
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Esentzialismo moten arteko ezberdintasunen analisirako John Lockek
177

 

buruturiko “benetako” esentziaren –izanaren- eta esentzia “nominalaren” –izenaren- 

arteko bereizketaren teoriaz baliatzen da Fuss. Benetako esentzia Aristotelesek 

aipaturiko gauzen zerarik aldagaitz eta irreduktibleena litzateke; esentzia nominala, 

aldiz, hizkuntza mekanismo bat da Lockerentzat, kategorizatu eta etiketatzeko 

beharrezko zaigun nolabaiteko fikzioa. Benetako esentziak azterketa enpirikoa dela 

medio aurkitzen dira; esentzia nominalak, aldiz, ez dira “aurkitzen”, izendatu eta sortu 

baizik. Bistan denez, izanaren eta izenaren arteko bereizketa espezifiko honek 

esentzialismoaren eta konstrukzionismoaren arteko oposiziori erantzuten dio: 

esentzialistarentzat larrosa batek, beste izen bat balu ere, larrosa izaten jarraituko lukeen 

bitartean, konstrukzionista batentzat, larrosa batek beste izen bat balu, beste zerbait 

izango litzateke (Fuss, 1990:4,5). 

Kontua da benetako esentzia bera esentzia nominala ere badela. Eta esentzia 

nominalak, halaber, esentzia izaten jarraitzen duela. Hala, Fussen iritziz, Lockeren 

teoria baliagarria da iradokitzeko bai esentzialismoaren maila ontologikoaren eta 

linguistikoaren arteko bereizketaren garrantzia bai, bestetik,  bi esentzialismo mota 

hauen arteko loturak aztertzeko beharra.  

Fussen hipotesia da konstrukzionismo soziala –edo, beste era batean esanda, 

nominalismoa- ez dela esentzialismoa alde batera uzteko gai eta, are gehiago, 

esentzialismoak konstrukzionismoaren ideia hartzen duela bere baitan. Posizio 

konstruktibistaren indarra  kategoria sozialen produkzioa azpimarratzean eta irudikapen 

sistemei jartzen dien arretan datza. Baina indar hau ez da esentzialismoaren 

deuseztapenetik sortzen, baizik eta esentzialismoaren baitatik. Izan ere, funtsean, 

konstruktibismoak esentziarekiko enkontrua gizartearen kontzeptua agertzen den unera 

arte estrategikoki atzeratu baino ez du egiten. Horregatik, Fussek ongi dioenez (1990:6), 

ez dago arrazoi sendorik onartzeko berezkoa dena, esentzian , esentzialista denik eta 

soziala dena, esentzian, konstrukzionista denik. 

Esentzialismoa espezifikatzeko joera konstruktibistak, hura indargabetu ordez, 

eztabaida maila sofistikatuago batera eraman baino ez du egiten, beraz. Fussek 

                                                           

177 LOCKE, J. (1690). 
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adierazten duenez (1990:20), konstruktibisten arazo nagusia,  esentzialismoa beti eta 

edonon erreakzionarioa den teman, salaketa egitearekin batera esentzialismoan erotzea 

da, esentzialismoaren ideia bera zera zehatz eta aldagaitz bati lotzen diolako.  

Fussen (1990:20) iritziarekin bat egiten dugu esentzialismo delakoaren 

erradikaltasuna edota kontserbadurismoa, hein handi batean, testuinguruak finkatzen 

duela adierazterakoan. Esentzialismoa –eta antiesentzialismoa- nork, noiz, non eta 

zertarako erabiltzen den begiratu behar da. Talde hegemoniko baten eskuetan, 

esentzialismoa   dominazio ideologikorako tresna boteretsua izan liteke; subalternoen 

eskuetan, berriz, zapalkuntza egoerak definituriko errealitatearekin lehiatzeko balio 

lezakeen  sorkuntza iturri izan liteke. Bigarren kasu honetan, Fussen ustez (1990:23),  

egoera jakin bati erantzuteko behin-behinekoa behar lukeen jokaera estrategikoa  

egonkor bihurtzean legoke arriskua. 
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3.-DISKURTSOAK 

“Diskurtso” terminoa ere polisemikoa da. Oro har hizkuntzaren erabileraren eta 

haren ondorioei egiten die erreferentzia, baina era ugaritan iker liteke. Barbara 

Johnstonek bi ulerpide nagusi aipatzen dizkigu (2001:2,3),  nolabait ere, diskurtsoa, 

singularrean, eta, diskurtsoak, pluralean, bereizten dituztenak. 

Singularrean, diskurtsoa, berez, hizketa izango da eta, arrasto horretan doan 

diskurtsoaren analisia, hizketaren analisia. Ikerketa hauek jendeak hizketari buruz 

dakiena –esandakotik, entzundakotik, ikusirikotik, idatzitakotik osatu duen jakintza-   

zertarako –informazioa aldatzeko, sentimenduak adierazteko, gauzak gertarazteko, 

edertasuna sortzeko, entretenitzeko,  eta abar- eta nola erabiltzen duen begiratuko du. 

Eta diskurtsoa jakintza honen iturria eta ondorioa izango da: jendeak hizketari buruzko 

arau orokorren gaineko jakintza diskurtsoan oinarrituko du eta, halaber, jakintza horren 

praktikak diskurtso berria sortu eta interpretatuko du. 

Pluralean adieraz litezkeen diskurtsoen ulerpidea, berriz, Michel Foucaulten 

lanen (1979; 2006; 2010) eraginpekoa genuke. Hau da geuk jarraituko dugun arrastoa. 

Zentzu honetan, diskurtsoak hizketan egiteko era konbentzionalak genituzke, 

pentsatzeko era konbentzionalen ondorio ez ezik, eragile ere badirenak. Pentsatzeko eta 

hizketan egiteko modu hauek irudikapen sozial nahiz ideologiak osatzen dituzte eta 

gizarte sarean boterea eroaten dute. Hemen, zehazki, diskurtsoak irudikapen sozial zein 

ideologiak daramatzan gorputza dela esango dugu; eta, hartara, irudikapen sozialak, 

ideologiak eta diskurtsoak ikuspuntu ezberdinetatik begira lekiokeen fenomeno beraren 

alderdiak direla. Ideologiak, maila abstraktuan leudekeen ideiek osatuko lituzkete; 

diskurtsoak, berriz, ideia horien hitzen edo beste era bateko zeinuen bidezko adierazpen 

konkretuak lirateke.  

Hala diskurtsoa nola ideologia, ez da erraza bat noiz amaitu eta bestea noiz 

hasten den ezartzea. Izan ere, praktikan, ezein ideologia deskribatze edo formulatze 

hutsa hura diskurtso bilakatzeko  nahikoa dela esan liteke; era berean, ordea,  ez da 

ahaztu behar diskurtsoek gizarte errealitatean eragiteko ahalmena dutela eta, nondik 

begiratzen den, ideologiatzat har litezkeen hainbat ideia asoziazioren sorburutzat ere jo 

litezkeela.   
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Horiek horrela, alde batetik, uste dugu zenbait kasutan badagoela argudiatzerik 

hainbat diskurtso ezberdin, funtsean, ideologia bakar baten adierazpen ezberdinak 

direla. Baina, bestetik, onartu behar dugulakoan ere bagaude, diskurtso orok adierazten 

duela nolabaiteko autonomia ideologikoa. Soziolingustika eskuliburua lanean (2010) 

Lionel Joly-k eta Belen Urangak buruturiko hizkuntza ideologien gaineko aurkezpena 

iruzkintzeak balio lezake adierazitakoaren adibidetzat.  

UZEIko hiztegiaz baliaturik, ideologia linguistikoen zazpi adibide ematen 

dituzte Joly eta Urangak (2010, 188,189): 

 Egozentrismo glotikoa: hizkuntza aniztasuna murriztu eta giza 

hizkuntza bakarra (norberarena) ezarri nahi duen hizkuntza ideologia. 

 Ekologismo glotikoa: egozentrismo glotikoari kontrajarritako 

hizkuntza-ideologia. Balio eta indar bereko bi behar hauek bateragarri 

egitean du oinarria: 1) […] hizkuntza-nazio bakoitzak bere ondare 

linguistikoa zaintzeko duen eskubidearen eta arduraren bitartez, 

munduko hizkuntzen aniztasuna gordetzea, eta 2) esparru mugatu eta 

jakin batean […], bigarren hizkuntza bat komunikazio-hizkuntza gisa 

ezartzea. 

 Hizkuntza-abertzaletasuna: hizkuntza aberriaren gorengo ezaugarritzat 

jotzen duen ideologia. 

 Hizkuntza-darwinismoa: hizkuntzek Darwin eboluzio teorien 

araberako bilakaera dutela pentsatzen duen hizkuntza-ideologia.  

 Hizkuntza liberalismoa: hizkuntza ukipeneko edo gatazkako egoeretan 

inolako esku-hartzerik ez egitea babesten duen hizkuntza ideologia. 

 Hizkuntza-pluralismoa: gizarte bateko hizkuntza komunitateen 

berdintasuna, hots, erabiltzen diren hizkuntza guztiek eskubide berak 

dituztela aldarrikatzen duen ideologia. 

 Ideologia ekolinguistikoa: hizkuntza-aniztasuna eta hizkuntzen arteko 

oreka gorde behar direla aldarrikatzen duen hizkuntza-ideologia.  

 

Nondik begiratzen den, aipaturiko bakoitza ideologia autonomo bana genuke, 

bai; baina, era berean, ideologia oinarrizkoago batzuk era ezberdinean edo estrategia 

ezberdinak erabiliz aurkezten dituzten diskurtso gisa ere ikus litezke. Hala, gure ustez, 

esan liteke egozentrismo glotikoa, hizkuntza darwinismoa eta, gaur egungo mundu 

testuingurua kontuan hartuz gero, baita hizkuntza-liberalismoa ere, azken batean, 
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ideologia eboluzionista bakar baten aldaera diskurtsibotzat  jo litezkeen bitartean, 

hizkuntza abertzaletasuna, ekologismo glotikoa eta ideologia ekolinguistikoa jatorrian 

idealismoa ageri duen estrategia diskurtsibo ezberdinak ditugula. Hizkuntza-

pluralismoarena, berriz, bere anbiguotasunean, hala ideologia eboluzionista nola 

idealista aurkezteko erabil litekeen diskurtsoa genuke, gure iritziz.  

Diskurtsoa erabakigarri egiten duena errealitatean “normalitatea” sortzeko 

daukan indar pertsuasiozko eta legitimatzailea da. Eta ideologiaren eta diskurtsoaren 

arteko jarraikortasunaren kariaz, azpimarratu behar da diskurtsoa norberaren 

sinesmenen adierazle izan litekeen bezala, besteren gogoan eragiteko tresna gisa ere 

ulertu behar dela. Diskurtsoak errealitatea/normalitatea sortzeko ahalmena du, baina 

baita interes jakinen arabera errealitatea manipulatzekoa ere. Hala, erabil liteke 

diskurtsoa pentsatzen, sinesten edo sentitzen dena adierazteko; baina baita ere 

pentsatzen, sinesten edo sentitzen ez dena adierazteko edota besteren pentsamendu, 

sinesmen edo sentimenduetan asmo interesatuz eragiteko.  

Kontua da, ideologia eta diskurtsoaren arteko muga aise jartzen ez den bezala, 

diskurtsoa darabilenaren asmoak zehaztea ere zaila izan litekeela. Noiz da bat 

diskurtsoaren jabe eta noiz da, alderantziz, diskurtsoa norbaiten jabe? Noiz ari da 

diskurtso bat errealitate bat adierazten eta noiz ezkutatzen edo manipulatzen?  Itaun 

hauek erantzuterako orduan, osagai ideologikoak xehatzea helburu duen diskurtsoaren 

analisi kritikoak garrantzia hartzen du. Hain zuzen, analisiari dagokionez, Tomas 

Ibañezek ekarritakoa (1996) adibide zinez aproposa da gure lan honetarako, besteak 

beste, kultura kontzeptuak diskurtso jakinetan zein toki har lezakeen agertzen duelako. 

Margaret Wetherell eta  Jonathan Potterek (1992) laurogeiko hamarkadan 

Zeelanda Berrian buruturiko ikerketa bat aipatzen du Ibañezek. Ikerketa hau 

zeelandaberritar zuriek maoriekiko zuten jokaera arrazistari buruzkoa zen eta material 

diskurtsibo anitza erabili zuten: klase ertaineko zeelandaberritar zuriei egindako 

elkarrizketak, legebiltzarreko txostenak, egunkari eta aldizkarietako artikuluak, telebista 

programa zenbaiten transkripzioak eta  Zeelanda Berriko historiaren gaineko 

zabalkunde handiko historia liburu batzuk.   

Komunitate zuriak Zeelanda Berriko errealitatearen bere bertsioa osatzeko 

erabiltzen zituen “interpretazio errepertorio” ezberdinei zehazteaz arduratu zen analisia. 
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Ibañezek (1996:323) azaltzen digunez, errepertorio hauek subjektuek testuinguru 

ezberdinen arabera argudioak osatzeko hainbat modutan erabiltzen dituzten baliabide 

multzoak ditugu. Errepertorio hau erabiltzen deneko moduak ondorio ideologikoak 

izango ditu eta gerta liteke errepertorio berbera modu batean ala bestean erabiltzeak 

kontrako ondorio ideologikoak eragitea. Horregatik, arreta berezia eskaini behar zaio 

baliabide hauek sekuentzia diskurtsiboan eta antolaketa erretorikoan zein toki betetzen 

duten. 

Bada, ikuspuntu honetatik autoreak nazioa, kultura eta arraza terminoak 

diskurtsoen baitan nola erabiltzen ziren aztertu zuten eta erakutsi, esaterako, maoriez 

aritzeko zenean, kulturak nozio aski bereziei egiten ziela erreferentzia. Honela, kulturaz 

eta maoriez ari zirelarik, zurientzat, kultura, zaindu eta gorde beharreko “herentzia” edo 

“ondare” gisa agertzen zen. Edota, bestela, ezinbesteko erreminta terapeutiko gisa 

ulertzen zen, euren “egiazko” identitateaz desjabeturiko maorien ondoeza leundu eta 

jokabide “antisozialak” saihesteko lagungarri izan zitekeena (Ibañez, 1993:323; 

Wetherell eta Potter, 1992). 

Ikerketa honetako ondorioak aipatzerako orduan, Ibañezek lau nabarmentzen 

ditu (1996: 323). Lehenengoa da, itxura batean, arrazismoak darabiltzan argudioak  

aldatu egiten direla testuinguru ideologikoaren eta garaiaren arabera. Egun, ez da arraza 

terminoa aipatuko giza taldeekiko bazterketa harremanak zuritzeko, baizik eta nazioa. 

Nazioaren kultur berezitasunen izenean azpiratuko dira arrotz kontsideratzen diren 

taldeak. Hala, komunitate zuriaren estrategia erretorikoek balizko arrazismo salaketari 

nazioa hizpide hartuta egingo diote itzuri. Nazioa dela-eta, ideologia liberal eta 

erreformisten ildoan, argudio hauek aurrerabidearen, askatasunaren, berdintasunaren 

arrazionaltasunaren eta norbanakoaren eskubideak printzipioak mobilizatuko dituzte.  

Bigarrenik, konstatagarria omen da ideologia liberalari propio zaizkion 

printzipio hauek, halaber, berehala erlatibizatzen direla menderakuntza harremana 

arriskuan jartzen duen edozein egoera praktiko kontsideratzeko tenorea iristean. Hala, 

maorien hizkuntza eskolatik baztertzea bezalako neurriak, esaterako, arrazoitzen dira 

aipatuz “mundu modernoaren beharrak” edota “mundu profesionalean lehiakorra 

izateko beharra”.  
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Ibañezek, bestalde, azpimarratzen du elkarrizketatuen diskurtsoek erraz asko 

onartzen dituztela anbibalentziak eta kontraesanak eta, egiazki, malgutasun eta 

aldagarritasun hauxe dela diskurtsoen oinarrizko ezaugarrietako bat. Eta, laugarrenik, 

adierazten du arrazismoak norbanakoen ezaugarri psikologikoekin zerikusi gutxi duela 

demostratua geratzen dela. Aitzitik, esaten digu historikoki komunitateen arteko 

dominazioaren inguruan antolaturiko gizarte baten adierazpen sinbolikoa dugula 

arrazismoa eta, zentzu horretan, taldeen arteko botere harreman mota bat normal eta 

naturaltzat agerraraztera zuzendutako ideologia dugula. 

Atal honetan ez dugu arrazismoaz jardungo, baina bai kultura nozioari diskurtso 

jakin batzuetan ematen zaion erabileraz eta diskurtso horiek hizkuntzen erabileran izan 

dezaketen eraginaz. Horretarako, bi libururen gaineko iruzkina egingo dugu. Lehena, 

Txillardegiren Euskal kulturaren zapalketa, 1956-1981 izango da (1984); bigarrena, 

aldiz, Ramón Zalloren El Pueblo Vasco, hoy: Cultura, historia y sociedad en la era de 

la diversidad y del conocimiento (2006). Nolanahi den ere, liburuoi ekin aurretik, 

beharrezkoa da  laburki bada ere diskurtsoaz teorizatu duten funtsezko bi erreferentzia 

aipatzea. Hasteko Michel Foucaulten lana iruzkinduko dugu  eta gero, berriz, burutzeko 

dugun ariketari gehien hurbiltzen zaion Diskurtsoaren Analisi Kritikoaren korrontea 

aipatuko dugu.  

 

 

3.1.-Michel Foucault: diskurtsoa eta jakitea 

Foucaultekin (2006, 2010, ) diskurtsoaren izenean ez da hizkuntza edota hizketa 

ikertuko, baizik eta adierazpen edo esanahi sistemak. Nolabait ere, diskurtsoa halako 

kognizio sozial gisa esplikatuko zaigu, edota, beste era batean esanda, soslaia galdu 

ondoren irudikapen sozial orokor bihurtu den ideologia gisa. Foucaultenean, esatea eta 

egitea uztarturik doaz eta hala, praktika sozialei esanahia emanez, diskurtsoak izango 

dira errealitatea egingo dutenak. Jendeak diskurtsoen baitan jardungo du. Ikuspegi 

konstrukzionistaren aldezle, diskurtsoek gaia eraikiko dituztela azpimarratuko du 

Foucaultek, eta gaia eraikiz definituko dela jakintzaren objektua. Diskurtsoak izango 

dira gaia sortzeaz gain, hari buruz zentzuz hitz egiteko eta arrazoitzeko modua eta egia 

ezarriko dutenak eta, era berean, gai horri buruz aritzeko modu desegokia edota 

zentzugabea, gezurra eta debekua salatuko duena.  
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Stuart Hallek (2001:72) ongi dioen legez, diskurtsoak ez dituzte baieztapenek 

soilik osatzen, ez testu bakar batek, ez ekintza edota iturri jakin batek. Aitzitik, edozein 

garaitako pentsatzeko modu edo jakintza ezaugarritzen duen diskurtsoa azalduko da 

gizartea osatu eta bertan barreiaturik dauden hainbat erakunde, diziplina, jokaera, 

ikuspegi, testu, estilo edota estrategiatan. Halakoetan, guzti hauek formazio diskurtsibo 

beraren parte direla esango da. 

Foucaulten interesa historian zehar esanahidun baieztapenak eta diskurtsoak zein 

arau eta praktikaren arabera sortu eta erregulatu diren aztertzea izan da (2006, 2010).  

Foucaultentzat, gauzen esanahiak eta egiazkotasunak testuinguru historiko espezifikoak 

definitzen dituzten diskurtsoei hertsiki lotuta doaz eta beste testuinguru historiko 

espezifikoetan agertuko duten esanahiaz eta egiazkotasunaz bestelakoak izango dira. 

Hots, pentsatzen du gauzak, gauzen esanahiak eta egia bera, aldiaren eta tokiaren 

arabera aldatu egiten direla. Dena den, Foucaultek ez du diskurtso aldien arteko 

jarraitasunik  (2010:52) deskribatuko, ezpada, nolabaiteko koiunturen errotiko 

eraldaketak. Horregatik, esan liteke diskurtsoak ez direla bilatutako zerbait izango, 

baizik eta historiaren joanean hainbat faktoreren elkarreraginaren ondorioz iristen eta 

ezartzen diren errealitatea hitz egiteko erak.  

Foucaultek diskurtsoak boterearekin nola ezkontzen diren ere jorratuko du
178

. 

Teoria marxistekin konparatuz,  Hallek (2001:76)  bi proposamen berritzaile ekarri 

zituela diosku. Horietako bat Foucaultek agerturiko boterearen eta jakitearen arteko 

harremana ulertzeko era da. Foucaultentzat jakintza botere mota bat da, bai, baina 

garrantzitsuagoa da azpimarratzea jakintza zer den eta zer ez ezartzea bera botere 

                                                           
178

 Bere paradoxa itxuragatik bitxia baita, ezin aipatu gabe utzi Foucaultek diskurtsoaz kanpoko egiarik 

dagoenik ukatu egiten duela, baina, halere, badituela bere egia propioak ere. Horietako sinesmen bat 

gizakien motibazioei edo borondateari buruzkoa da. Egiari buruz ari delarik, Foucaultek ukatu egiten du 

“egia” bilatu nahi hutsa izan litekeenik giza motibazioen atzean. Nietzscherekin bat eginez –eta 

Nietzscheren bidez, azken buruan, Tuzidides-ekin-, egia ez, baizik eta diskurtsoan agintzen duena  desioa 

eta boterea – botere desioa- direla aldarrikatuko du (2010:15): “ diskurtsoa […] ez da desioak adierazten 

(edo ezkutatzen) duena bakarrik; desioaren objektua era bada ; izan ere –historiak tai gabe erakusten digu- 

diskurtsoa ez da menderakuntza sistemak edota borrokak adierazten dituen hori soilik, baizik eta da 

borrokatzeko bitartekoa eta borrokatzen denagatiko hura, norberak eskuratu nahi duen botere hura”. 

Egiaren amoreagatiko aldarria aldarri faltsua da, hortaz, Foucaulten ustez, egiazki –historiak erakutsi 

duenez-, desioa eta boterea nahi ditugulako. Eta horregatik komeni zaigu diskurtsoa.  El Orden del 

discurso hitzaldian bertan, apur bat aurrerago, honela diosku (2010:24): “greziarrak ezkero, egiazko 

diskurtsoa jada ez baldin bada desirari edota boterea erabili nahiari erantzuten diona; egia nahiean, 

egiazko diskurtso hori esan nahi izatean, jokoan dagoena ez al da ba desioa eta boterea baino? Ikus: 

LXX.- FOUCAULT, M. (2010:24). 
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erakustaldi hutsa dela. Hala, jakintzarekin lotu ohi den “egia” aurkitzea baino 

garrantzitsuagoa da, Foucaulten ustez, botereak jakintzaz egiten duen erabilera 

deskribatzea.  

Botereari loturiko jakintzak, ez bakarrik izango du “egiaren” autoritatea, baizik 

eta baita bere burua “egia” bihurtzeko indarra ere. Jakintza orok, errealitatean aplikatuz 

gero, egiazko ondorioak  dauzka eta, alde horretatik, egiazko bihurtuko da. Jakintzak, 

besteren jokaera erregulatzeko erabiltzen delarik, debeku eta diziplina neurriak ekarriko 

ditu. Hala, ezagutza eremu orori botere harreman zelai bat dagokio eta, alderantziz. 

Botereari buruzko beste proposamen berritzailea, berriz, haren izaera ez-

hierarkikoa izango da. Foucaulten iritziz, boterea ez da norabide bakarrean joango den 

zerbait izango, norabide guztietan doana baizik. Eta ez du beti kontrola xede, sortzailea 

ere izan liteke. Hala, legeek edota klase menderatzaileek dominazio posizioak 

dauzkatenik ukatu gabe,  erdiguneko indar horien arauen erreprodukziora edo 

proiekziora mugatzen ez diren erdigunetik kanpoko botere zirkuitu  edota kapilaritateen 

“mikro fisika” hartuko du hizpide (Foucault, 1979). 

 

 

3.2.-Diskurtsoaren Analisi Kritikoa: diskurtsoen kontrola 

Foucaultek diskurtsoak jakitearekin eta, ondorioz, desioarekin eta boterearekin 

dukeen lotura aztertu bazuen, esan dezakegu botere gehiegikeriarako erabiltzen diren 

diskurtsoak agerian uztea izan duela helburu Diskurtsoaren Analisi Kritikoak. 

Foucaulten adieran diskurtsoa irudikapen sozial –edo koadro- oro hartzailearen pareko 

ageri zaigu; DAK-ren kasuan, aldiz, diskurtsoek ideologien arteko konfrontazioa 

gorpuzten dute. Izan ere, DAK-k gatazkaren ikuspegia aldeztuko du, eta interes nahiz 

ikuspuntu ezberdinen arteko soslaiak –marko ezberdinak- nabarmendu egingo dira. 

Hala, DAK-ren ildoko pentsalariek aztertzen dutena zera da, ea testu eta hizketaren 

bidez, testuinguru sozial eta politikoan botere sozialaren gehiegikeriak, dominazioa eta 

ezberdinkeria nola praktikatzen, erreproduzitzen edota borrokatzen diren.  

Hain zuzen, Teun Van Dijkek (2009:149,150) diosku ikerketa mota honekin 

Diskurtsoaren Analisi Kritikoak ageriko jarrera bat hartzen duela eta ezberdinkeria 

sozialaren aurkako erresistentzian laguntzea duela xede. Van Dijken beraren hitzak 
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erabiliz esan liteke ikerketa mota honek kritikoki analizatzen duela, balio eta arau sozial 

espezifikoekin bat eginez, bidegabea, legitimitaterik gabea, gaizki bideratua edota 

txarra dena (2009:29). 

Norabide zehatzik ez duenez, DAK-ek marko teoriko zehatzik ere ez du. Hori 

bai, Foucaultekin bat eginez, esan liteke Diskurtsoaren Analisi Kritikoaren abiapuntuko 

ideietako bat da diskurtsoak errealitatearen iturburu eta parte direla. Gainontzean, 

Norman Fairclough eta Ruth Wodakek (1994, 241-270) era honetan laburbiltzen dituzte 

DAKen oinarrizko printzipioak: 

 DAKek arazo sozialak lantzen ditu. 

 Botere harremanak diskurtsiboak dira. 

 Diskurtsoek gizartea eta kultura eratzen dute. 

 Diskurtsoek lan ideologikoa burutzen dute. 

 Diskurtsoak historikoa dira. 

 Testuaren eta gizartearen arteko esteka berehalakoa da. 

 Diskurtsoen analisia interpretaziozkoa eta azalpenezkoa da. 

 Diskurtsoak ekintza sozialek hartzen duten forma bat da. 

 

Norman Fairclough (1989, 2003) dugu Diskurtsoaren Analisi Kritikoan ekarpen 

nagusietakoak egin dituen aitzindaria, teoria linguistikoen eta sozialak batzeko 

ahalegina adierazten duen heinean. Izan ere, batetik, Faircloughek (in Garcia Agustín, 

2010:22-27;  Fairclough, 1989) Saussereren irizpideak baztertzen ditu, bai hizkuntzaren 

eta hizketaren arteko oposizioari dagokionez bai hizketaren trataera indibidualistari 

dagokionez. Eta, bestetik, konstruktibismoa ere kritikatzen du, testua ordena sozialaren 

eraketaren iturburu determinante bihurtzeari oker dagoela iritzita.  

 Faircloughen ustez, hizkuntzaren eta hizketaren arteko bereizketa gainditu liteke 

baldin eta diskurtsoa gizarte praktika gisa ulertuz gero. Hala, Faircloughen lanean, 
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diskurtsoa ekintza modu bat izango da, jendeak mundua adierazi eta elkarrekintzarako 

baliatuko duena. Diskurtsoa ekintza sozial gisa azaltzeak, halaber, testuaren eta 

diskurtsoaren arteko bereizketa egiteko aukera ere emango du: diskurtsoa elkarrekintza 

soziala izanik, testua haren parte bat izango da, hain zuzen ere, diskurtsoaren emaitza.  

Eremu linguistiko hutsetik sozialera aldatuz, berriz, adierazpena eta eraketa 

bereiziko ditu. Ordena sozialaren eraketan testua iturburu determinantetzat joko duen 

postura konstruktibistaren aurrean, Faircloughek diskurtsoaren izaera bikoitza atxikiko 

dio: diskurtsoa errealitate sortzaile izango da, baina baita errealitatearen sorkari ere. 

Faircloughentzat (in García Agustín, 2010; Fairclough, 2003), ordena soziala diskurtso 

eta testuen bidez eratu liteke, bai, baina diskurtso eta testu hauek ordena soziala 

eratzeko daukaten ahalmena aldakorra izango da: batzuetan arrakastatsua, besteetan ez; 

izan ere, errealitate sozialaren eraldaketa aurretik bertan izango diren aktore edota 

erakundeek baldintzaturiko testuinguruak ere baldintzatuko baititu.  

DAKen korrontean doan beste analista  bat Teun Van Dijk herbeheretarra da. 

Van Dijk, ideologia nozioaren berformulazio pertsonala ardatz hartuta, diskurtsoak, 

gizarteak eta kognizioak hiruki batean uztartzen dituen marko teoriko osatzen eta ontzen 

ari da (1998, 2008, 2009). Van Dijken ideologiari buruzko teoria soziokognitiboaren  

bertutea bere anbizioa dela esan liteke: izan ere, gizarte erakundeen eragin esparruaren 

eta norbanakoaren nahiz gizarteko kognizioaren espazio mentalaren arteko ibilbidea 

azaltzea du xede.  Hitz bitan, van Dijken iritziz, gizarte erakundeen eta diskurtsoaren 

artean, ezinbesteko bitartekari ditugu kognizio sozial nahiz pertsonala (2009:39).  

Marko teorikoaren xehetasunen azalpena eta kritika konplexu samarra izan 

baliteke ere, diskurtsoaren eta boterearen arteko harremanaz jaulkitzen duen oinarrizko 

ideia gardena da eta, horretaz gain, baita nahiko pertinentea ere esku artean darabilgun 

tesiari dagokionez: Botere gehiegikeriak gogoan, Van Dijkek (2009:31) nabarmentzen 

du diskurtsoak gogoak kontrolatzen dituela eta gogoak, berriz, ekintzak; hala, boterean 

dagoenarentzat diskurtsoa kontrolatzea guztiz ezinbestekoa da. Diskurtsorik 

eraginkorrenak kontrolatzen dituzten taldeek aukera gehiago izango dituzte besteen 

gogo eta ekintzak kontrolatu eta hegemonia hedatzeko; halaber, boterea beharrezkoa 

izango da diskurtso eraginkorrak eskuratzeko. 
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Van Dijkek botere soziala kontrolaren ideiaren inguruan definitzen du (2009, 

31). Taldeek botere gehiago ala gutxiago izango dute euren interesen defentsan beste 

talde batzuetako partaideen gogoak eta ekintzak kontrolatzeko daukaten ahalmenaren 

arabera. Gogoak kontrolatzeko beharrezkoa da diskurtsoak kontrolatzea. Diskurtsoak 

direla medio, jendearen ezagutzan, iritzietan, jarreretan, ideologia eta irudikapen sozial 

nahiz pertsonaletan eragiten da eta, ondorioz, ekintzetan. Van Dijken esanetan, botere 

gehiegikeria kontrola besteari min egiteko erabiltzen denean iristen da (2009:157): 

Kasu honetan abusutzat hartu behar da, argi eta garbi, (bidezko) 

arauak, akordioak, legeak eta giza eskubideak aintzakotzat hartzen 

dituen estandar etiko batzuk aintzakotzat harturik besteei kalte egingo 

dien arauen haustura. Bestela esanda, menperakuntza defini daiteke 

boterearen legitimitaterik gabeko erabilera gisa. 
179

 

 

Diskurtsoaren eta boterearen arteko harremana klase, talde edota erakunde baten 

eta haren partaideen posizioaren adierazle argia izaten da. Eta baliabide material zein 

sinbolikoen banaketa parekoa ez denez, ez dauka jende guztiak diskurtsoen gaineko 

ahalmen bera. Hala, alde batetik,  ikus liteke, esaterako, nola hedabideen inguruko 

botereek diskurtsoen  produkzioen alderdi ekonomiko eta teknologikoa kontrolatzen 

duten, euren egunkari, aldizkari, telebista kate, argitaletxe eta telekomunikazio 

industriekin. Bestetik, berriz, honez gero mintzagai izan ditugun kazetari, idazle, artista, 

akademiko eta bestelako pentsalariek osaturiko “elite sinbolikoen” esparrua ere hor 

dago, eztabaida publikoen agenda elikatzen eta itxuratzen protagonista aktiboa hartzen 

dutenak (Van Dijk, 2009: 64,65). 

Oro har, gogoen kontrola diskurtsoen zeharkako ondorio bat da, bilaturiko 

zerbait izan arren, hartzailearen autonomiak ere kontuan hartu behar denez,  posibilitate 

maila geratzen delako. Hau da, diskurtsoaren asmoa besteren gogoan eragitea izan 

litekeen arren, asmo hau bete liteke, ala ez,  hartzaileak testu diskurtsiboa ulertu eta 

interpretatzeko modua era bat baino gehiagotakoa izango delako. Nolanahi den, Van 

Dijkek gogorarazten digu diskurtso jakinen eragiteko ahalmena ezin dela inondik inora 

gutxietsi. Izan ere (Van Dijk, 2009 162):  
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 Ikus: LXX.: Van DIJK, T.A (2009:157) 
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 Hartzaileek autoritatea eta sinesgarritasuna aitortzen dieten iturrietatik –

akademikoak, espezialistak, konfiantzako hedabideak-   igorritako 

sinesmenak (ezagutza eta iritziak) onartzeko joera izaten dute, betiere, 

norbere sinesmen eta esperientzien zeharo aurka ez baldin badoaz.  

 Batzuetan, pertsonak etengabeko hartzaile izatera daude beharturik, hala 

nola hezkuntza sistemaren baitan edota hainbat lan egoeratan. 

 Kasu askotan ez da izaten sinesmen alternatiborik lantzeko modurik 

emango duen beste diskurtso edo informazio iturririk.  

 Eta, era berean, gerta liteke hartzaileek nagusi diren diskurtso eta 

informazioak auzitan jartzeko beharrezko ezagutza eta sinesmenik izatea.  

 

 

3.3.-Kulturari buruzko bi diskurtso Euskal Herrian: Txillardegi eta Ramón Zallo 

Botere gehiegikeriez jardun duen Van Dijkekin diskurtsoak gogoa kontrolatzen 

duela esan berri dugu eta, ondorioz, ekintza. Van Dijken “kontrola” hitz aski latza da-

eta, Ramón Zalloren eta Txillardegi handiaren argitalpenetan adierazten diren 

diskurtsoak iruzkintzera goazelarik, ñabardura garrantzitsu bat egitea dagokigu orain.  

Ñabardura hori egiteko bi terminoren arteko bereizketa aipatuko dugu. Bi hitz 

hauek dira pertsuasioa eta manipulazioa. Pertsuasioa eta manipulazio zer diren 

azaltzeko modu bat baino gehiago dago
180

. Gure iritziz, biak ere hizketaren eremuari 

loturik dauden heinean, bata positiboki – edo neutroki- eta, bestea, berriz, negatiboki 

azpimarratzea da egoki edo argigarriena: Pertsuasioa igorleak esaten duenaren gaineko 

fedea dueneko argudio hizketaldia dugu eta igorle-hartzaileen hobe behar ustez edo, 

behintzat, asmo txarrik gabe burutzen da. Aitzitik, manipulazioan fede onik ez dago: 

igorleak norbere interesei baino ez die begiratzen eta argudioen gibel asmoa 

hartzailearen gogoa  norbere mesedetan erabiltzea da, haren beharrez ezaxola. 
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 Ikus APODAKA, E. (2004:224ss). Eduardo Apodakak, adibidez, pertsuaditzea eta konbentzitzea 

kontrajartzen ditu. Pertsuasioa manipulaziotik gertu dago. 
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Hau esanik, utz dezagun argi iruzkintzera goazen Txillardegiren eta Ramon 

Zallorenak, zalantza arrastorik gabe, pertsuasio asmoz artikulaturiko diskurtsotzat 

ditugula, gu geu hemen adierazten ari garena bezainbesteko fede onez eginak. Datorren 

hau kritika da, beraz, inolaz ere ez salaketa. Bi diskurtso hauek euskal kulturaren 

inguruan eraikitakoak dira eta, besteak beste, euskararen eta euskal kulturaren arteko 

harremanari buruzko argudioak txirikordatzen dituzte. Biek dute euskararen 

normalizazioa eta biziberritzea xede, baina deskribatzen duten errealitatea ezberdina da. 

Diskurtsoek gogoetan eragiten dutela eta gogoak ekintzetan agintzen duelako oinarrizko 

baieztapena abiatu harturik, geure ustez helburu honi begira diskurtso horiek ageri 

dituzten indar gune eta  hutsuneen analisi kritikoa burutuko dugu segidan.  Jose Luis 

Alvarez Enparantza “Txillardegi”ren  testutxoari helduko diogu lehenengo.  

 

3.3.1.- Txillardegi eta euskal kultura 

Txillardegi zena aurkezpen handirik behar ez duen pentsalaria dugu
181

. 

Politikoki ezker abertzalea deitzen zaion eremuan kokatzen da. Bera izan da, ziur asko, 

figura zentrala abertzaletasunaren baitan euskararen balioespenaz aritzerako orduan, 

hala frankismo aurretik zein ondoren. Txillardegik burutzen duen euskararen 

ezinbestekotasunaren defentsa dela-eta, nabarmentzekoa da Txillardegik Euskal Herri 

euskaldunaren ideia modernoa ez duela hizkuntza hainbeste frankisten eta horien 

ondorengoen ikuspegiaren aurka artikulatuko, baizik eta erantzun bat eman nahita 

euskararen berreskurapenak grina handirik sortuko ez dion hainbat abertzale 

tradizionalen eta garaiko zenbait korronte ezkertiarren ideiei. Txillardegik “zakuzaleen” 

argudio izendatuko ditu Euskal Herri erdaldundua, azken batean,  Euskal Herri 

euskaldundua bezain egokia deritzen abertzaleen ideiak ( 2004a :68): 

Euskeraren beharra txikitu nahirik (edo beren buruen erdaltasuna 

estali edo garbitu nahirik ere ez gutxitan…) gaztetandik entzun izan 

ditut, behin eta berriz, zenbait “abertzaleren” (?) ahotatik, 

“zakuzale”en ideien bilduma jatorrak. Hunela mintzo dira, gutxi gora 

behera: “Bai, euskera inportatea da, noski. Baiña, egia esateko, zer 

axola du “zaldi” soiñua edo hotsa emateak (z+a+l+d+i), ala bere ordez 

“caballo”ren soiñu-zerrenda emateak (c+a+b+l+l+o) Ahoa, edo 

                                                           

181Besterik ez bada ere, ikus: ALVAREZ ENPARANTZA, J.L. “Txillardegi”,(2004b). 
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mingaiña, edo sapaia, huntara edo hartara jarri; eta, zer? Hortaz kanpo, 

zer? Askotan esan ohi da herri baten arima dala hizkuntza; baiña hori 

gehiegi esatea da. Hots-sorta batek, soiñu-multzo batek, ezin dezake 

herri baten arima eman. Hori miraria litzateke. 

Okerragorik ere ez dugu falta: “hizkuntza galduta ere, gure 

ohiturak, gure folklorea, gure izakera, gure pelota-jokoa hor gelditzen 

dira”… Edo, sasi-ezkertarren alderdian: “herririk ez dago, klaseak 

daude soillik. Hizkuntzen gora-beherak kapitalistek asmatutako sasi-

problemak dira”… 

Gure hizkuntzaren etsaiak, hortara, ez dira urri. Eta batzutan  

zalantzan ere sor diteke gugan: “ez ote naiz ni pikuan bizi? Ez ote da 

nere euskaltzaletasun hau eroaldi huts bat?”.  

Euskaltzaleok, horrela, izuti gera geure herrian; eta geure 

hizkuntzaren aldeko burrukan, lotsatu egiten gera pittin bat. 

Eta bestetik, askotan egiten dugun burrukak, zahar-kutsu bat eta 

negar-giro bat du. Gure aldeko saioak eskubi aldetik egiten ditugu, eta 

ahultasuna nagusitzen da. Fenomenu hau oso sakona da, eta Euskal 

herri’ko marka izana da azken mende huntan.  

Ez dugu euskaltzaleok, ordea, bildurrez ibilli beharrik. Gaurko 

Hizkuntzalaritza osoa gure alde mintzo da. (sic) 

 

Euskaltzalearen izu eta lotsa horri gain hartzeko, ezagun denez, Txillardegik 

zientziaren autoritatearen izenean bilatuko mezu hau zabalduko du: hizkuntza da 

herriaren arima eta kultura, hizkuntza galduz gero, herririk ez da izango. Dela teoria 

estrukturalistei erreferentzia eginez, dela  Sapir eta Whorfen teoariaren ildotik, 

pentsamenduaren eta hizkuntzaren arteko loturaren zientifikotasunaz idatziko zuen 

Txillardegik (2004a), nasaitasun handiegitxoz ziur asko, testu hauetan “pentsamendua” 

delakoa, inplizituki, “herriaren arimaren” eta “kulturaren” ideiarekin berdinduko zuen 

eta “hizkuntza”, berriz, hizkuntza partikularrekin.   

Baina honez gero ospetsu ditugun idatzi hauetaz gain, badu Txillardegik 1984an 

argitaraturiko beste testutxo bat ere non, besteak beste, argiki kulturaren nozioaz egiten 

den hausnarketa.  Euskal kulturaren zapalketa, 1956-1981 du izenburua eta, sarreran 

adierazten denez, lehenengo lana “Kultura” (sic) zer den eta zer ez den apur bat 

zedarritzea du, ondorio bidez, euskal kultura zer den eta zer ez garbitzeko (1984:5). 

Testu honetan ere kulturaz aritzerako orduan zientziaren izenean arituko da, besteak 
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beste Tylor edota Kroeber antropologoak aipatuz. Testua euskaraz idatzia dagoenez, 

bestalde, pentsatzekoa da hartzaile euskalduna gogoan idatzitakoa dela.  

Txillardegiren diskurtsoak, nolabait ere, arrazoibide hau darabil (1984): 

Herrietan kultura bereizgarriak mamitzen dira. Herri bakoitzak bere kultura du. Herrien 

kulturaren elementu osagarriak bi taldetan sailka ditzakegu. Alde batetik, izaera fisikoa 

duten elementuak dauzkagu eta teknologiaren taldean sailkatzen dira. Bestetik, izaera 

espirituala dutenak bereiz daitezke eta mundu sinbolikoen taldean kokatuko genituzke.  

Baina hizkuntza, kulturaren elementu osagarria den arren,  ezin dugu ez talde 

batean, ez bestean sailkatu.  

Gaur egun, ez teknologiaren esparruan, ez mundu sinbolikoaren eremuan 

aurkituko dugu herri baten kultura bereizgarri egingo duen elementurik. Izan ere, 

kanpora begira herrien teknologiaren arloan ezin aurki liteke ezberdintasun nabarmenik 

eta barnera begira, aldiz, mundu sinbolikoa osatzen duten elementuek klase interesen 

marka dakarte.  

Beraz, herrien ezaugarri diren kulturak  bata bestearengandik bereizten dituen 

elementu nagusia herri bakoitzaren hizkuntza da: Euskal Herria euskal kulturak 

bereizten du beste herriengandik, hain zuzen ere, euskal kultura euskarak bereizten 

duelako beste herri kulturengandik. Edo beste era batean esanda: euskal identitatea 

euskaran datza.  

 

3.3.2.-Ramón Zallo eta euskal kultura 

Ramón Zallo bizkaitarra Euskal Herriko Unibertsitateko Komunikazio 

Katedraduna da.  Zalloren ibilbidea alderdi politiko jakin bati lotzea irristakorregia 

litzateke. Nolanahi den ere, esan litekeena zera da: aipagai dugun liburua argitaratu zen 

garaian, Juan Jose Ibarretxe lehendakari jeltzalearen Eusko Jaurlaritzan, Miren 

Azkaratek gidaturiko Kultura Saileko aholkulari nagusietako bat izan zela Zallo. Era 

berean, berak esana da “Ibarretxe plana” delakoaren oso aldekoa izan dela (Zallo, 

2009).  
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Aholkulari gisa,  sasoiko Kulturaren Euskal Planaren
182

 lanketa izan zen, 

ziurrenik, Zalloren ekarpen garrantzitsuenetakoa. Bertan, euskal kulturari buruzko 

diagnostiko bat burutu eta estrategia batzuk marrazten ziren. Txillardegik 

euskaltzaletasunik gabeko abertzaletasunaren nahiz ezkertiartasunari erantzunez idatzi 

bazuen, esan liteke Zallok elkarlan zabalean
183

 landutako Kulturaren Euskal Planean 

halako kontsentsu moduko bat bilatu nahi dela, baina bereziki kontsentsu bat, espainiar 

nazionalismoaren ingurumarian artikulatzen diren euskal kulturaren inguruko 

diskurtsoen aurrean.  

Kontrakotasun hau 2009an Euskadiko Partidu Sozialistak Partidu Popularraren 

eta ezker abertzalearen marka politiko behinenen ilegalizazioari esker Lehendakaritza 

lortuko duenean jarriko da agerian.  Isabel Zeelak gidaturiko Kultura Sailak kulturari 

buruzko plan berri bat  taxutuko du. Kulturen aldeko hiritar Kontratua jarriko dio 

izenburua. Prentsan argitaraturiko artikulu baten bidez, garratz salatuko du Zallok plan 

berri hau (2010)
184

:  

La vacuidad del título de Contrato Ciudadano por las Culturas se 

advierte en que no ha sido el fruto de un proceso participativo general 

de abajo a arriba sino desde arriba y a partir de ahí con sólo contrastes 

con los agentes, lo que hace que más que un acuerdo social se trate de 

un "contrato de adhesión" poco ciudadano, como el de Telefónica o 

Iberdrola.  

Aunque la arrogancia y el sectarismo no son atributos exclusivos 

del Gobierno López, son desaconsejables, especialmente en material 

sensible como la cultura, y más para una cultura minoritaria, la vasca, 

de la que en el CCC se aborrece hasta del nombre. Francamente, es 

imperdonable que se le regatee a la cultura vasca el estatus de cultura 

colectiva e integral, con sus subculturas internas, para sostener, en 

cambio, que lo que hay en nuestro país es un melting pot de "culturas".  

                                                           
182EUSKO JAURLARITZA (2004). 

183 Zenbait pasartek anbiguotasun edo zehazgabetasun kalkulatuz idatziak dirudite. Planak erdietsiriko 

kontsentsuari buruz, honela dio, besteren artean, Zallok (2009):   “Artean, Arabako Aldundia eta 

Gasteizko Udala PPren eskuetan zeuden, eta Donostiako Udala PSE-EEren ardurapean. Euren 

planteamenduak elkarlanerako ezinbesteko gisa asumitu ziren, eta hala Ramon Etxezarretak  –gero 

Lopezen Gobernutik purgatua izango zena- nola Federico Verasteguik edota Encina Serranok babestuko 

zuten  Plana. […] Fair play horrek urte askoan elkarlanean aritzea ahalbidetu zuen, norabide berean 

arraun eginez eta bakoitzaren konpetentzia eta ideiak errespetatuz”.Ikus:LXXI.- ZALLO, R. (2009). 

184
 Itzulpenerakoan espainolezko vasco terminoaren ordain egoki bat eman ezinak sortzen dituen 

arazoengatik nahiago izan dugu Zalloren testua jatorrizko hizkuntzan aurkeztu.  
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Es más, ya no habría ni vascos (ni vascas en el lenguaje 

masculinizado del texto), sólo ciudadanía, lo que es confundir los 

planos de la comunidad, de la sociedad y de la política, para quedarse 

con que sólo existe la sociedad política, lo que es una barbaridad. El 

mensaje subliminal y desestabilizador es que somos, al menos, dos 

comunidades identitarias internas distintas y complementarias. Eso sí, 

no se dice -aunque lo piensen- que la cultura vasca sea una variedad 

de la cultura española plural, que diría Zapatero. Los socialistas 

catalanes se llevarían las manos a la cabeza por esos prejuicios. ¡Qué 

mala suerte que no nos haya tocado una socialdemocracia integrada e 

integradora, y con aspiraciones de liderazgo colectivo como el PSC! 

La introducción del CCC es directamente reaccionaria y a 

contrapelo de la Era de la Diversidad: plantea un tratamiento igual en 

clave liberal para la parte de la cultura vasca en euskera que la de en 

castellano como si estuvieran en la misma situación de desarrollo; la 

oferta cultural en euskera -dice- debe sólo "garantizar la satisfacción 

de la demanda", no promoverla; y se atreven a escribir que la imagen 

de lo euskaldun está trufada de "estereotipos y metalenguajes (uso del 

euskera para hablar sólo del euskera y de Euskal Herria)" lo que, al 

parecer, no ocurre con la cultura vasca en castellano y, menos aún, en 

la cultura española. 

Se ha traído el cambio a la cultura con la intención de 

desnacionalizarla, en claves de desmontaje y de conflicto 

interinstitucional y de referirla a la única nación legal: España. Eso no 

tiene nada que ver con la ciudadanía y encima intentando hacerlo 

desde un gobierno provisional y prestado por una ilegalización. 

 

El Pueblo Vasco, hoy: cultura, historia y sociedad en la era de la diversidad y 

del conocimiento liburua eta haren euskal itzulpena 2006an plazaratu ziren. Zallok 

hitzaurrean adierazten duenez, immigrazioari begira idatzitako dibulgazio lana nahi du 

izan, etorkinei Euskal Herria ulertzen lagun diezaien. Baina, balizko hartzaile mota zein 

den aintzakotzat hartzea garrantzitsua bada ere, “barnera”, alegia, abertzaletasunaren 

baitako eremura begira buruturiko euskaltasunari buruzko hausnarketa jakin baten 

formulazio gisa ere ederki asko har litekeela uste dugu guk. Azpimarragarria den beste 

datuetako bat, berriz, zera da: jatorrian espainolez idatziriko testua izanik, “cultura 

vasca” delakoaren ordain gisa “euskal kultura” nahiz “euskal herritarren kultura”
185

 

                                                           
185

 Ohar bedi Zalloren pentsamenduan “euskal herritar” izendapenak hiritartasunari egiten diola eta, 

hortaz, bere burua espainol izendatzen dutenak ere biltzen dituela. Hala, “euskal herritar” guk hemen 

aipatu dugun “euskal hiritar” delakoaren baliokidea da.  
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erabiltzen dituela era apur bat nahasgarrian eta, behin hori eginik, “euskal kultura” 

orokor honen aldagai liratekeen “euskarazko euskal herritarren kultura” eta “erdarazko 

euskal herritarren kulturak” bereizten dituela (2006:125).  

Liburu honetan kulturari buruz, orokorrean, eta euskal kulturari buruz, zehazki, 

argudio hau ematen du oinarrian Zallok (2006:123ss): Herri guztiek  kultur elementuz 

osaturiko multzo bereizgarria izaten dute. Kultur elementuz osaturiko multzo 

bereizgarriari “kultura” esaten zaio eta Euskal Herriaren kultur elementuz osaturiko 

multzo bereizgarria, jakina, euskal kultura da.  

Euskal kultura deritzon elementuen multzoak Euskal Herriak denboran zehar 

jaso dituen hiru ekarpenek osatzen dute. Batera bildutako ekarpenotan lehena, eta 

kulturaren muina, heredatutako kultura da. Bigarrena, bereganatu edo asimilaturiko 

kultura. Eta hirugarrena gaur egungo euskal hiritarrez osaturiko taldearen kultura. 

Elementu hauen inguruko esperientzia kolektiboaren ondorioz identitate bat 

garatzen da. Baina identitate hau ez da historian zeharreko ezaugarri batzuen 

errepikapen hutsa, baizik eta oinarrizko populazio baten inguruan garaturiko halako 

jarraitasun baten emaitza, gutxi-asko iraun duten kultur ezaugarri batzuei, memoria 

historiko bati eta dinamika jakin bati zentzua eman diena. 

Ildo honetan, euskara “euskaldunen“ kultur ezaugarri nabarmenena bada ere, 

euskal kultura hori baino gehiago da: hala, bereganatu edo asimilaturiko elementu diren 

heinean, frantsesa eta espainola ere badira euskal kulturaren parte. Euskal identitatea, 

hortaz, Euskal Herrikoa izatean datza. 

 

3.3.3.-Txillardegi zein Zallori kritika 

Hala Txillardegiren nola Zalloren diskurtsoetan euskal kulturarentzako euskarak 

daukan garrantzia aipatzen da. Halere, batak hizkuntzak garrantzia absolutua duela 

arrazoitzen duen bitartean, besteak  euskal kultura euskara baino zerbait gehiago dela 

dio. Kultura zertan datzan era ezberdinean esplikatzen dute biek. Txillardegirentzat 

kultura herri baten ezberdintasuna izango da.  Zallorentzat, berriz, herri edo lurralde 

baten parte diren biztanleen halako identitate sentimendu bat.   Kontua da, kulturari 

buruzko diskurtso hauekin, funtsean, Txillardegi esaten ari dena da Euskal Herria 
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euskalduna izango dela ala bestela ez dela izango; eta, Zallo, berriz, Euskal Herria 

hizkuntza transzenditzen duen zerbait dela.  

Guk geuk bi autoreon planteamenduei egingo genieke lehenengo kritika da, 

honez gero aipatua dugunez, hizkuntzaren eta herriaren arteko harremana gogoan 

dutela, hizkuntzaren tokia edo garrantzia kultura delako nozioaren definiziotik 

deduzitzen ahalegintzen direla, zer eta zientifikotasun bokazioaz: Kulturaren zein 

definizio ematen den, halakoa izango da hizkuntzaren garrantzia, antza. Guk, hemen, 

kultura nozioa errealitatearen parte diren hizkuntza bezalako kultur gaietan eragiten 

duten diskurtsoen parte gisa ulertzen dugu, eta, horregatik, uste dugu, Euskal Herria 

bezalako herri gutxituetan osasungarriagoa dela alderantziko norabidea darabilen 

planteamendua erabiltzea. Alegia, galdetzea ez hizkuntzak kulturarekiko zein harreman 

duen, baizik eta kultura hizpide duten diskurtsoek hizkuntzaren erabileran nola eragiten 

duten.  

Gainontzean, oinarrizko kritika orokorraz gain, hizkuntzaren ikuspegitik esango 

genuke Txillardegiren zein Zalloren diskurtsoen hutsune nabarmenenak 

partzialtasunean aurkitzen direla. Hau da, itaun bati erantzun egokia ematen dioten 

bitartean, beste bat erantzunik gabe uzten dute. 

Txillardegiren diskurtsoaren alde ona gutxituriko herri batek ezinbestekoa duen 

asertibotasuna: hizkuntza propiotik esplikatzen da identitatea eta hori ezinbestekoa da 

haren berreskurapenari eta erabilerari eutsiko bazaio. Zorionez ala zoritxarrez, 

hizkuntza gutxituen kasuan, hizkuntza eta herri identitatea ezkondu ezean, hizkuntzak 

ez du etorkizunik izango.  

Bere argudioei halako zientifikotasun egiaztagiria eman nahia alde batera utzirik, 

Txillardegiren diskurtsoaren hutsune aipagarriena litzateke euskaraz ez dakiten 

“euskaldunak” –euskaraz dakitenena baino populazio handiagoa-  nolabait ere 

bazterturik sentiaraz ditzakeela. Egia bada ere, Txillardegiren testua euskaraz idatzia 

dagoela eta, hortaz, bereziki euskaldunei zuzenduriko diskurtsoa dugula, garrantzitsu 

deritzogu puntu hau azpimarratzeari. Izan ere, erdaldunei euskaltasuna ukatzen dien 

diskurtso gisa uler litekeen heinean, nola baliatu diskurtso hau jatorri eta sentimendu 

ezberdineko Euskal Herriko erdaldunen artean hizkuntzara gerturaraziko lituzkeen  

euskaltasunarekiko atxikimendua ernearazteko? 
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Gero, Txillardegiren diskurtsoaren beste zailtasun bat behin eta berriz 

aurpegiratuko zaion “esentzialismo” salaketa da. Ez da, ikusi dugunez, diskurtso 

beraren hutsunea; baina eztabaida behar den tokian mozten asmatzen jakin ezean, 

salaketei erantzun nahirik nekatu eta gogaitzeko arriskua darama berekin.  

Alde horretatik, Zalloren diskurtsoaren bertutea bere borondate integratzailea eta 

izaera “antiesentzialista” dela esan liteke. Euskaltasuna herrialde bateko 

populazioarekiko identifikazio sentimendu zehaztugabe baten arabera definitzeak 

horretarako aukera ematen du eta liburuak xede dituen etorkinei ez ezik, euskaraz ez 

dakitenei “bertakoen”  ezaugarriei ezin hobeto egokitzen zaie: teorian, ez du inor 

baztertzen eta oro errekonozitzen du.  

Euskara gutxiturik ez balego eta Euskal Herriak euskara estatu propioa balu, 

diskurtso hau balekoa zitekeen. Mendekotasun harremanak ezartzen duen praktikan, 

ordea, Zalloren diskurtsoak baditu bere ahulune eta arriskuak. Arrisku nagusia, funtsean, 

da diskurtso hau bera, praktikan, erdaren erabilera hegemonikoen eta euskararen 

subordinazioa edota subkultura izaera “normalizalizatzeko” erabil litekeela. Izan ere, 

azken batean, espainola –Espainian- eta frantsesa –Frantzian- edota beste hizkuntzaren 

bat euskal nortasunaren adierazpide jator ere baldin badira, zergatik bilatu 

minorizaturiko hizkuntza bat erabiltzeak dakarren ondoeza?   

Diskurtsoaren testuingurua kokatzen ez du batere laguntzen, gainera, geure ustez 

ongi neurtu gabeko diplomazia zentzu baten amorez-edo hautaturiko hiztegiak.  Euskal 

kultura estatu-nazio  biren kulturen artean kokatzen den kultura berezia dela dio Zallok 

(2006:124). Edota, aditzera ematen du espainol hizkuntza eta frantses hizkuntza Euskal 

Herriak asimilatu dituen elementuak direla. Ez dira hauek, gure iritziz, Euskal Herriaren 

testuingurua deskribatzeko eta ulertarazteko baieztapenik egokienak: Euskal Herria eta 

euskal kultura ez daude frantziar eta espainiar kulturen artean kokaturik: espainiar eta 

frantziar estatuen herri eta kulturen barruan eta horiei subordinaturik daude eta horien 

eraginpean funtzionatzen dute, erabat Zallok aipatzen duen erdarazko euskal herriko 

kulturak, eta hein batean, berriz, euskarazkoak. 

Bestalde, idatzia dugu, guk geuk behintzat, integrazio eta asimilazio terminoak 

ongi bereiziko genituzkeela: integratu etorkinak egiten dira; asimilatu, bereziki, nagusi 

den herrien gizartearen baitako bihurtzen diren azpiraturiko herriak. Horregatik, euskal 
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kulturak espainola eta frantsesa asimilatu dituela baieztatzeak, onenean ere, abertzaleek 

euren buruei kontatzen dieten halako gezur errukior baten itxura du, norberaren 

hizkuntzari eutsi ezinaren ondorioz ez, baizik eta espainola eta frantsesa Euskal Herriko 

populazioaren baitan populazioak hala nahi izan eta bilatu duelako zabaldu izan balira 

bezala. Ez da nahia izan, baizik eta ezina: Euskal Herrian espainolez eta frantsesez 

egiten da botere espainolak eta frantsesak euskal hiztunak azpiratu eta euren kulturetara 

asimilatzeko, hots, euren gizarteetako bihurtzeko bitartekoak jarri  dituztelako, batetik, 

eta, bestetik, Euskal Herriko erakunde guztiak espainiar eta frantses botereei 

subordinaturik daudenez, etorkinei euskaraz ikasteko beharrezko diren baliabideen 

gaineko eskuduntzak izateko ezintasunagatik.  

Txillaregiren eta Zalloren diskurtsoen partzialtasuna azpiraturiko herriak diren 

ispilu hautsiaren isla tipikoa dela esango genuke guk. Euskal Herrian, subordinazioaren 

ondorioz, hizkuntzarekiko aurkitzen diren problematika edo egoerak ezberdinak dira, 

besteak beste, bai lurralde banaketari begiratuz gero, bai  jende edota belaunaldiei 

begiratuz gero. Toki batzuetan euskara galdu zen, baina berreskuratzen ari da, beste 

batzuetan euskarak gaur arte iraun du, baina galtzen ari da. Badira euskara etxetik jaso 

duten arren, euskaraz idazteko edota irakurtzeko gai ez direnak. Eta badira euskara 

eskolatik jaso dutenak ere. Aldagai hauetatik denetatik galdera ezberdinak eratortzen 

dira eta, ondorioz, erantzun eta diskurtso ezberdinak eman eta formulatu beharra dago.   

Hala, Txillardegiren diskurtso asertiboa ezinbestekotzat jotzen dugu euskara 

dakitenen artean eta baldintza egokiak ematen diren inguruetan hizkuntzaren erabilerari 

arnas emateko. Aldiz, bistakoa dirudi, diskurtsoak berak ñabardura askotxo beharko 

dituela euskararen ezagutza oso apala den lurraldeetan edota etorkinen fenomenoaren 

aurrean. Zalloren diskurtsoa, berriz, mesedetan da asmoa erdaldunen artean etorkizun 

batean hizkuntza ikastera eramango duen euskaltzaletasunarekiko atxikimendua erraztea 

bada. Aitzitik, problematika jakin baten aurrean sendabelar izan litekeen  diskurtso 

integratzaile hau bera pozoi bihur liteke baldin eta “euskaldunen” artean interpretatzen 

baldin bada espainolaren erabilera normalizatzeko mezu gisa.  

Zer egin egoera honen aurrean? Erantzuna erraza ez da. Nolanahi ere, auziaz 

jabetzea onuragarri izan liteke, noski. Eta, gainontzean, herri gutxituen kasua 

pilotariaren irudiarekin batera esplikatzeak ere balio lezake zerbait.  Pilota nondik 

datorkion, ezkerraz ala eskuinaz astinduko du pilotariak. Diskurtso hauekin ere berdin, 
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galdera edo beharra zein den, diskurtso batekin ala bestearekin erantzun beharko da, 

harik eta euskararen erabilera noizbait normalizatu eta euskal kulturarik erdaraz posible 

ote den galderak pertinentzia galtzen duen arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 
 

4.-AZKEN GOGOETA ETA ONDORIOAK 

Fredrik Barth antropologoak landutako tesietako bat da herriek euren identitatea 

babesteko kultur gaiak estrategikoki baliatzen dituztela, beste herri batzuekiko 

harremanetan, orain kultur gai hau orain bestea nabarmenaraziz edota garatuz. Barthen 

proposamena ukatu gabe eta haren ikuspegi estrategikoa geure eginez, atal honetan 

alderantzizko norabidea pentsatzeko aukera agertu dugu. Hau da, kultur gaiak 

identitatea babesteko estrategikoki balia litezkeen gisa berean, identitatea ere 

estrategikoki balia litekeela kultur gaiak babesteko. Ildo honetan, identitatearen eta 

kultur gaien arteko harremana bi norabideen arteko zirkuitu batek lotzen duela 

aurkezten dugu, non identitateari buruzko diskurtso jakin batetatik kultur gaien garapen 

jakin bat eratorriko den, eta, halaber, kultur gai jakinek eta horien gaineko diskurtsoek 

identitate mota bat ala bestea determinatuko duten.  

Abiapuntuak helmuga baldintzatzen eta are, hein batean determinatzen duelako 

printzipiotik abiaturiko hausnarketa da hau, diskurtsoaren kontzeptuarekin lotura zuzena 

duena. Ezartzen den marko diskurtsiboak eta marko horretan helarazten den mezuak, 

norabide batzuk ireki eta beste batzuk itxiko dizkigu eta, hala, nondik abiatzen garen 

toki batzuetara iritsi ahal izango gara baina beste batzuetara ez.  

Euskal kulturaren eta hizkuntzaren harremana dela-eta, hauxe bera gertatzen 

zaigu. Eskuarki, hizkuntzak edota beste kultur gairen batek herri identitateari –kulturari- 

dagokionez zein toki betetzen duen galdetzen da. Eta ez herri identitateari buruzko 

diskurtsoak hizkuntzaren ezagutzan edota erabileran nola eragiten duen. 

Gure tesia da hizkuntzak –edota beste ezein kultur gaik- identitatearekiko 

betetzen duen paperari buruzko planteamendua lehenestea, funtsean, identitateari 

buruzko irudikapen sozial bati dagokiola eta planteamendu horretatik eratortzen den 

eztabaidaren haria nazio-estatuen neurrira sortutako ideologiatzat har litekeela. Izan ere, 

irudikapen sozial honen baitan garatzen den eztabaidak nazio-estatuen hizkuntza 

politika asimilatzaileak zuritzen dituen bitartean, herri azpiratuenak gaitzetsi egiten 

dituela. Honen aldean, adierazi bezala, identitateak hizkuntzarekiko betetzen duen 

paperari buruzko galderak ardazturiko irudikapen sozialaren genesiaren alde egin dugu. 

Hau da, “euskal kulturarik posible da euskararik gabe?” galderatik abiatu ordez, 

“euskararik posible da euskal kulturari buruzko diskurtso jakin bat gabe?” galderatik 

abiaturiko eztabaidaren sozializazio beharra azpimarratu dugu.  
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Hizkuntza identitatearekiko harremanean aurkezten duen ohiko marko edota 

irudikapen sozialaren baitan antolaturiko eztabaidan bi mutur edota interpelazio posizio 

bereizi ohi dira. Alde batetik, identitateari buruzko “ikuspegi objektibista” deritzona eta, 

bestetik, “ikuspegi subjektibista” delakoa. Lehenengoak talde identitateak kultur gai 

zehatzek determinatzen dituztela adierazten du, oro har, eta identitatearen inguruko 

irudikapen sozialen baitan, joera dago xenofobiaren sustatzaile diren ideologia 

atzerakoien ikuspuntu eta baloreekin batera baletor bezala aurkeztekoa. Ikuspegi 

subjektibistak, berriz, talde identitatea definitzerako orduan kultur gaiak bigarren 

mailako osagaiak direla aldezten du eta, azken batean, garrantzitsuena norbanakoek 

elkar parekotzat hartzetik eratorritako elkartasun sentimendua dela. Planteamendu honi 

atxikitzen zaiolarik, ikuspegi subjektibista ideologia aurrerakoien ikuspegi eta baloreen 

ordekari ageri da.  

Egia da ikuspegi objektibista atzerakoitzak eta subjektibista aurrerakoitzak 

markatzen dituen planteamendu hau onuragarri eta emankor izan litekeela hizkuntza 

erreprodukzio soziala bermaturik daukan estatu-nazio baten testuinguruan, bai 

norbanakoaren nortasunaren garapen askea mesedetzen duelako bai atzerritik iritsitako 

lagunen integrazioari ateak irekitzen dizkiolako. Ordea, gure tesia da hizkuntza 

gutxigoturik daukaten Euskal Herria bezalako herri azpiratuetan planteamentu honek 

berak ideologia atzerakoitzat joka dezakeela, hain zuzen, hizkuntza hegemonikoaren 

normalizazioa “irekitasunarekin” eta hizkuntza gutxitua herri nortasunarekin lotzea 

“jarrera itxiekin” jotzeko joera zuritu dezakeelako.  

Horregatik, atal honetan ez dugu euskara euskal identitatearekiko pentsatzen 

dituen planteamendu zabalduenari uko egitea planteatzen, baizik eta, planteamendu hau 

arazo jakinei erantzuteko estrategia posible gisa ulerturik, euskal identitatea 

euskararekiko pentsatzen duen abiapuntuarekin konbinatzea. Izan ere, herri azpiratuetan, 

maiz, kultur asimilazioaren ondoriozko hizkuntza gutxiagotze eta galeraren desafioa 

nahiz beste herri batetatik iritsitako lagunen integrazioaren auzia nahasten dira. Hala, 

herri azpiratuen kasuari dagokionez, frontoian ari den pilotariaren metaforaz balia 

gintezke: pilota nondik datorkigun –auzia zein den, hizkuntzaren ezagutza ala erabilera- 

esku bat ala bestea, diskurtso bat ala bestea erabiliko dugu.  

Bestalde, identitateaz eta kultur gaien arteko harremanaz ari garelarik, 

klarifikazio ideologikoaren amorez benetan interpelatzen gaituena zer den itauntzeak 
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onuragarri dirudi. Hau da: bere burua “euskalduntzat” daukanak, zer nahi du, euskal 

identitateak iraun dezala? ala euskaraz egiten duen giza taldearen bizitza iraunkortu eta 

normaliza dadila? Lehenengo galderak, inplizituki, hizkuntza identitatearekiko ulertu 

beharreko zerbait balitz legez adierazten du; bigarrenarentzat, berriz, identitatea 

hizkuntzarekiko esplikatzen da.  

Auzia sozializatu gabe dagoenez, ezin esan bere burua “euskalduntzat” jotzen 

duen populazioak, aukeran, zer hobesten duen. Nolanahi den ere, pertsonalki eman 

dezakegun erantzuna –eta susmoa dugu euskal hiztunen gehiengoak partekatuko 

lukeena- da halako “euskal identitate” zehazgabe bat galtzeak ez digula guri behintzat 

kezka handirik eragiten. Geuk behintzat, euskal hiztun alfabetatu garen aldetik, geure 

kultur identitatearen gaineko kezkarik batere ez dugu eta, alde horretatik, hizkuntzak 

identitatearekiko duen tokiari buruzko eztabaida identitateak hizkuntzarekiko duenari 

subordinaturik ulertzen dugu. 

Ildo honetan, esan liteke gaur egun justu kontrakoa gertatzen dela, hots, 

eztabaida identitatearen inguruan dagoela ardaztua eta ez hizkuntzaren inguruan. 

Hizkuntzak identitatearekiko jokatzen duen paperaren gaineko irudikapen soziala eta 

irudikapen sozial honek eztabaida antolatzeko duen era nagusitu delarik, hizkuntzan 

ardazturiko eztabaida subordinaturik iristen da. Nork bere modura, hala, egiten dute bai 

Txillardegik, bai Ramon Zallok. 

Subordinazio diskurtsibo hau euskararen biziberritzeak daukan arazo handietako 

bat izan daitekeela uste dugu. Bereziki Zallok ordezkatzen duen arrastoan, zenbait 

eremu abertzaletatik ere gizarteratzen den diskurtso hauetan nortasunaren gaineko 

ikuspegi subjektibista baten aldeko aldarri eta ikuspegi objektibistaren arbuio 

“aurrerakoia” ageri da, garrantzitsuena “euskaldun” sentitzea dela azpimarratzen duena. 

Kontua da, ordea, hizkuntza gutxiagotua duen Euskal Herria bezalako herri azpiratu 

batean, eztabaidaren muinean hizkuntza ez, baizik eta identitatearen auzia jartzeak 

espainolaren/frantsesaren erabileraren normalizazioa dakarrela, espainola nahiz 

frantsesa euskararen baliokide bihurtu eta, praktikan, euskararen ezagutza eta erabilera 

hautu pertsonal izatera subordinatzen duelako.  

Horrela, nolabait ere Zallorena bezalako diskurtsoei egin lekiokeen kritika da 

euskaraz ez dakiten euskal hiritarren eta, bereziki, abertzale erdaldunen identitatea 
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normalizatu beharrari begira artikularturikoak direla, baina ez dituztela aintzakotzat 

hartzen euskal hiztunen motibazio premiak. Identitatearen normalizazio beharra, 

“euskaldun” gisa errekonozitua izatea euskaraz ez dakien jendearen arazoa da; euskaraz 

bizi nahi duenari eragiten diona, noski, baina zuzenki behintzat, esan bezala, 

“euskaldun” erdaldunari dagokiona. Euskaldunaren arazoa, berriz, ez da identitate auzi 

bat, hizkuntzaren erabileraren normalizazioarena baizik. Ez da “euskaldun” gisa 

errekonozitua/normalizatua izatea, baizik eta euskaraz egiteko aukera izateaz gain, 

horretarako motibazioa elikatzea.  

Elkarri eragiten dioten arren, bi auzi ezberdin dira, bi galdera ezberdin, elkar 

ukatuko ez duten bi erantzun edo diskurtso ezberdinen artikulazioa eskatzen dutenak. 

Alde batetik, euskaraz jakin ez arren “euskalduntzat” errekonozitua/normalizatua izan 

nahi duen identitatearen auzia dugu; bestetik, euskaraz jakinik, euskaraz bizi nahi duen 

eta bizitzeko arrazoiak eskatzen dituen euskaldunaren hizkuntza auzia. Alabaina, esan 

bezala, egun arazoa da hizkuntza identitatearekiko ulertzen duen planteamendua 

hegemoniko bihurtzean, bi galdera edo auzi horietako bati baino ezin zaiola modu 

“onargarria” edo “aurrerakoiean” erantzun: “euskaldun” izateko euskaraz jakitea 

beharrezkoa ez dela esatea onartu beharreko gertatzen da; benetan “euskaldun” izateko 

euskaraz jakin eta, are, egin behar dela esatea, berriz, onartezin.  

Datorren atalean abertzale erdaldunen figurari buruz jardungo dugu, aski 

informalki. Adierazi dugunez, Euskal Herriko testuinguruan, hein handi batean, 

identitatearen eta hizkuntzaren arteko harremanari buruzko diskurtsoa bizitza espainolez 

egiten duten abertzale erdaldunaren identitatea normalizatu beharrari erantzuten dion 

iritzikoak gara. Euskararen biziberritzeari begira, diskurtso honi toki egitea beharrezkoa 

deritzogu; diskurtso honen hegemoniak, ordea, erdaldunaren “euskaltasunaren” 

normalizazioaren ordain, euskaraz bizi nahi duen euskaldunaren subordinazioa eta 

problematizazioa dakar. Normala kontsideratzen dena ez baita aipatu ohi eta isilean joan 

ohi baita, eskuarki zaila da abertzale erdaldunaren figuraren gaineko hausnarketa 

akademikorik aurkitzea. Honela bada, esan bezala, jarraian, problematika ikusgarri 

egingo badugu, abertzale erdaldunaren irudia hartuko dugu hizpide. Testu iruzkin ez oso 

ortodoxo baten bitartez, normaltasun edo hegemonia hau problematizatzen ahalginduko 

gara. 
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III.-EUSKAL KULTURA vs CULTURA VASCA: BI DISKURTSO 

IDENTITARIOREN ARTEKO UKIPENA 

 

 

El vasco, el hijo del país, es sencillamente euskaldun: poseedor de  la lengua vasca: Esto, 

ahora y hace ya bastantes años, no deja de plantear un problema grave: ¿cómo llamar a los 

descendientes de vascos, a los nacidos en Vasconia, a todos los vascos de deseo que no hablan 

la lengua vasca?
186

 

(Koldo Mitxelena, 1977:9,10) 

 

Erdaldunen multzoak hizkuntzaren bitartez inposatzen die gainerakoei arauaren definizioa, 

inozentzia primario baten gisan, “gauzak diren bezalakoak dira” esanez. Ez daki bere boterea 

hizkuntzaren unibertso sinboliko-praktikoan dela adierazten, eta unibertso hori (bidegabeko) 

legedi batek eraiki duela, eraikitzen. 

(Koldo Izagirre, 2010:216) 

 

 

 

Euskal kultura eta cultura vasca delakoa, espazio bera konpartitzen duten arren, 

ez dira gauza bera. Lehenengoa, beste edozein kultura bezala, denboran aurrera herri 

batek bere hizkuntzaren arragoan integratu dituen jende eta eraginen emaitza da; cultura 

vasca delakoa, aldiz, konplexuagoa da. Nolanahi den ere, ezaugarritu, asimilazio 

fenomenoak ezaugarritzen du, nahiz eta gainontzeko kultura guztiak bezala, eragin 

fluxuaren integratzailea ere baden. Hala, cultura vasca euskara galdu duten edo 

euskaraz ikastea galarazi zaion Euskal Herriko populazioaren asimilaziotik eratorritako 

kultur praktika gisa azal liteke eta, eskuarki, bi bertsio edo norako ageri ditu: bata, 

abertzalea, cultura vasca kultura espainolaren parekotzat aldarrikatzen duena; bestea, 

nazionalista, cultura vasca kultura espainolaren aldagai erregionaltzat ulertzen duena.  

Euskal kultura eta cultura vasca ez dira gauza bera, baina horrek ez du esan nahi 

ez elkarrekin zerikusirik ez dutenik, ez nahita ez bata bestearen kontrakoak direnik. 

                                                           
186

 Espainolezko jatorrizko testua utzi dugu erdarazko vasco/basque hitzen erabilera nahasgarriaren 

ordain zehatzak emateko ahaleginak ekar ditzakeen gaizki-ulertuei iskin egitearren. Hau da, hain zuzen, 

atal honetako beste testu batzuk euskarara ez aldatzeko arrazoi nagusia.  
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Euskal kultura eta cultura vasca izendatzen denaren patuak elkarri loturik daude: 

Cultura vasca, nola adierazten eta ulertzen den, euskal kulturaren asimilazio bidean 

sakontzen duen ideia izan liteke; baina baita, alderantziz ere. Erabil liteke eta erabili 

izan da euskal kulturaren parte hartzera eramango gaituen ezinbesteko zubi gisa.  

Eskuarki, abertzale erdaldunak/vasco-ak arazo bat daukanik, edo arazo bat 

suposatzen duenik ez da esaten. Eskuarki, problematikatzat talde gutxiagotu eta 

minoritarioen neke, aldarrikapen eta beharrak jotzen dira; alegia, problematikak izaten 

dira euskara bezalako hizkuntzenak, euskaldunena bezalako identitateenak, 

emakumezko, homosexual, etorkin, ume eta abarrenak. Hala, nondik begiratzen zaion, 

testuinguru estatal espainol edo frantses batean, aztertu edo konpondu beharreko 

problema gutxiengo batekin lotzen den abertzaletasuna edo “euskal identitatea”  izan 

ohi den bitartean,  abertzaletasunaren testuinguru subordinatuan, aztertu eta irtenbidea 

bilatu beharreko problema euskalduna – euskal hiztuna- izango da: gogoeta egin izan da 

euskararen ezagutzari eta erabilerari buruz, euskaldunen neke, aldarrikapen eta beharrei 

buruz.  

Botere legitimoarekin eta hegemoniarekin zerikusia daukan zerbait da. 

Identitatea gizarte elkarrekintzen baitan eraikitzen da, baina gizarte talde guztiek ez 

daukate “identifikazioan eragiteko ahalmen” bera. Hau da, ez dute talde guztiek ez 

euren burua izendatzeko ez besteak izendatzeko autoritate bera. Atal honetan tarterik 

eskainiko diogun Bourdieuk (1980,1982) esan bezala, autoritate legitimoa duten talde 

horiek, hots, botereak ematen duen autoritatea duten horiek ezartzen dituzte bai norbere 

buruen bai besteren definizioak.   

Autoritate legitimo honek gizarte errealitatea sailkatu eta adierazteko berak 

darabiltzan kategoria eta printzipioak sen onarekin berdintzeko ahalmena izaten du eta, 

horren bidez, taldeak zedarritu nahiz uka litzake (Bourdieu, 1980). Hala, Estatu 

Batuetan, esaterako, WASP  (White Anglo Saxon Prostestan) delako talde 

dominatzaileak gainontzeko iparramerikarrak, hots, WASP ez diren gainontzeko 

inmigrante europarren ondorengoak edota beltz, txinatar edota txinatarrak,  “talde 

etniko” edo “arraza taldetan” sailkatu izan dituen bitartean, talde hegemoniko hau 

osatzen duen populazioa izendapen edo sailkapen “etniko” edo “arrazialen” auzitik at 

utzi izan ditu.  
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Hegemoniak, beraz, ez du problematikarik. Hegemonia duen ideologikoak 

ideologia izateari uzten dio: soslaia galtzen du eta, hartara, irudikapen sozial, diskurtso 

orokor edota, esaterako, Van Dijkek ulertzen duen legez, gizarte oso baten kultur 

ezaugarri bihurtzen da (1996:36) . Espainola Espainiako eta Espainiaren hizkuntza dela 

eta frantsesa Frantziako eta Frantziarena dela adierazteko, alemana Alemaniakoa eta 

Alemaniarena dela esateko bezala, ez zaio soslai ideologiko jakin bati erantzun behar, 

sen onari baizik, eta ez da auzitan jartzen. 

Euskara bizi den lurraldeetan, herri ikuspegitik begiratuz gero, abertzale 

erdaldunena da, gure ustez, problematizazioari itzuri dion azpitalde hegemonikoa. Hori 

hala gertatu izana azaltzeko arrazoi ulergarriak daude, halere, domaia da, zeren eta 

populazio horren baitan baitago euskararen problematika askatzeko – ala usteltzen 

uzteko- gako nagusienetako bat. Horregatik, euskal kulturaz jarduterakoan aipaturiko 

abertzale nahiz euskaldunenak bakarrik ez, baizik eta abertzale erdaldunek planteatzen 

duten problematika ere kontuan hartzea ezinbestekoa dela uste dugu. Izan ere, 

problematizatzen ez dena, normalizatu egiten da, onerako zein txarrerako.  

Era honetako galderak abiapuntu ona izan litezke: zein da Hego Euskal Herriko 

abertzale erdaldunek espainolarekiko eta euskararekiko duten harremana? Nola bizi 

dute euren euskaltasuna  eta nola, euskaldunen euskaltasuna?  Nola abertzale ez diren 

erdaldunena?  

Egia esan, Jausororen (1996) tesian aurki litezke erantzun hauek, aztertzen diren 

soslaien artean abertzale erdaldun tipo ezberdinak  - euskaraz ez dakien abertzalea; 

euskaraz jakin arren erabiltzen ez duena- ere ageri direlako. Nolanahi ere, gehiago 

planteatzen da hizkuntzaren inguruko problematika orokor baten gisan. Gainontzean, 

Jausororen tesikoaz aparte,  abertzale erdaldunen gaiaren lanketa handirik ez da egin.  

Idatzi eta pentsatu da abertzaleen eta  euskal herritarrei buruz, edota erdaldunei eta 

euskarari buruz
187

. Alde horretatik, abertzale erdaldunen problematikak agertzen duen 

erronka nagusia, hain zuzen, espresuki problematizaturik ez egotea dela esan liteke: ez 

                                                           
187

 Bi izenburu aski esanguratsu aipa litezke: Batetik, Abertzales y vascos (Garmendia, J.A. et al.; 1982) 

non, hipotesi gisa,  soziologia abertzalea eta Espainiatiko imigrazioa kontrajartzen diren; bestetik, 

Erdaldunen euskararekiko aurreiritziak eta jarrerak (Amorrortu et al, 2009). Hala batean zein bestean  

abertzale erdaldunaren irudia eta problematika diluiturik ageri da. 
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da irtenbiderik bilatzen arazorik ikusten  edo ikusi nahi ez den lekuan, eta hori arazo bat 

da. 

Abertzale erdalduna esan dugu: izan ere, abertzaletasun/nazionalismoaren 

aldagaiak daukan pisua aintzat hartuz gero, Euskal Herriko erdaldun guztiak talde bakar 

gisa har balitezke ere, beharrezko zehaztapena da, analisian sakondu nahi bada. 

Abertzale erdaldunaren eta abertzale ez den erdaldunaren arteko ezberdintasunetako bat 

euskararekiko harremanean datza.  Euskararen biziberritzerako lehenengoak bete 

dezakeen paperaren garrantzia esanezina da, hala onerako, zein txarrerako: badu 

hizkuntzarekiko atxikimendu afektibo konplexua, suposatzen zaio nolabaiteko 

erantzukizun morala eta, horregatik, betekizun potentzial handia du, desioak eta 

konpromisoak elikaturikoa; bere burua abertzaletzat ez duen erdaldunak, berriz, teorian 

ez dio euskarari ez ezer eskatzen ez ezer zor; ez du ez erantzukizunik ez konpromisorik 

sentitzen eta, kasurik onenean ere, inguratzen duen errealitateari erarik praktikoenean 

erantzutera mugatuko da
188

. Hori dela eta, abertzale ez den euskal herritarrak aurkezten 

duen problematika beste bat izango da, pasiboagoa den heinean, gure ustez euskal 

kulturaren auziari dagokionez garrantzia txikiagoa duena, eta hemen landuko ez duguna. 

Abertzale erdaldunen eta euskaldunen arteko harremana konplexua da eta, 

nolabait ere, kontraesankorra: euskaldunarentzat euskara komunikaziorako tresna izan 

liteke; ordea, ez abertzale erdaldunarentzat, euskara sinbolo bat baino ez da izango. 

Abertzale erdaldunak euskararen erabilera iraganean eta balizko etorkizunean bizi eta 

defendatzen ditu; baina orainean, euskara erabil dadin beharrezkoa da bere absentzia, 

bere presentziarekin ingurua erdaldundu egiten duelako. Abertzale erdalduna diskurtso 

aktibo eta zeharo eraginkorren jabe da eta, ildo horretan, abertzale erdalduna izan liteke 

euskararen salbazioa, baina baita muga ere. Kontua da, gure ustez, itxuratzen ari garen 

etorkizun honetan zerk egingo duen “normaltzerako” bidea,  abertzale erdaldunaren 

irudiak, ala abertzale euskaldunarenak. Bada hor nolabaiteko lehia bat. 

Abertzale erdaldunen problematika honi buruz aritzeko testu batez baliatuko 

gara.  Aukeratutako testua Alberto Barandiaran Berria egunkariko kazetariaren galdera 
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 Oroit bedi Jausorok (1996) adierazitako desioaren diskurtsoaren eta errealitatearen diskurtsoaren 

arteko aldeak. Lehenengo diskurtsoa soslai abertzaleari erantzuten diotenena, euskararen normalizazioa 

desio dutenena; bigarren diskurtsoa, berriz, nazionalismo espainolaren soziologiatik datorrena, 

normalitatea espainieraren hegemoniarekin lotu eta, onenean ere, euskararen ezagutzaren alde egonik, 

bigarren mailako erabilera opa diotenak.  
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bati Ramón Zallo EHUko katedradunak emandako erantzuna da.  Honez gero aurkeztu 

dugu, elkarrizketaren garaian, Juan Jose Ibarretxe jeltzalearen gobernuan, Kulturaren 

Euskal Planaren
189

 koordinatzailea izan zen Zallo. Abertzaletasun erdaldunaren 

ikuspuntutik edo, bestela, abertzaletasun erdaldunaren bizipenei amore ematen dien 

diskurtsoa adierazten duela uste dugulako aukeratu dugu. 

A. Barandiaranek galdetuko dio Zallori ea ez ote den euskararen alde borondatez 

aritu den jende askoren lana gutxiesten ari Euskal kultura “kontzeptu kultural soil gisa 

ulertu” behar dela dioenean eta “euskaltzaletasuna edo euskal nortasun nazionalarekin 

lotzen diren kontzeptuetatik bereizi” egin behar dela dioenean. Erantzun hau jasoko du 

(Barandiaran A. , 2004)
190

:  

Galderan testuak dioenaren kontrako interpretazioa dagoela 

iruditzen zait. Lehenik eta behin, esan behar da gaztelaniazko eta 

euskarazko bertsioetan badagoela hizkuntza arazoa, eta gaur egun 

arazo hori ezin daitekeela saihestu. Gaztelaniaz, vasquidad zera da, 

nork bere burua vasco-tzat hartzea; vasquismo hitzak, aldiz, beste 

zerbait ere badakar berekin: euskal nortasuna lantzeko jarrera aktiboa. 

Euskaraz, arazoa da euskal erroa hizkuntzari bakarrik lotzen zaiola 

(euskaraz mintzo den euskal herritarra da euskalduna); normala da 

hori horrela izatea erro horren bilakaera historikoari erreparatuz gero, 

baina horrek murriztu egiten du interpretazio eremua, baldin eta hitz 

horrek edo besteren batek ez badituzte beretzen, kontzeptuan eta 

komunikazioan, bi gizarte fenomeno. Alde batetik, euskaraz egiten ez 

duten euskal hiritarrak, euskal gizartearen parte direnak. Bestetik, 

duela 25 urte, EAEko gu guztion ordezkaritza politikoak epe luzeko 

euskalduntze aktibo eta borondatezkoaren alde egin zuen. Eta 

emaitzak ikusten ari dira. Banakoak eta taldeak hizkuntzara 

erakartzeko modu jakin batez mintzo garenean eta kultur politika 

partekatuak egin dezake horretarako modua, denok ados egongo gara 

honetan: oraindik eraikitzeko bidean diren gizarte demokratiko, libre 

eta herritarrentzat inklusiboetan, ez da ez zuzen eta ez komenigarri 

inolako zirrikiturik uztea euskaldunagoa-ez hain euskalduna 

mailaketa egiten duten interpretazioei, izan interpretazio agerikoak, 

izan lausoak. 

Beste alde batetik, ez dugu ahaztu behar iragan hurbilean arakatu 

egin izan dutela, euskal herriaren beraren izaera ukatzeko. 

Euskaltzaletasun orokorra epe ertainean lortzeko, abiapuntua 

litzateke onartzea denok euskal herritarrak garela, hau da, 
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euskaltasuna bera onartzea, espainiartasunarekin edo 

frantsestasunarekin nahastuta egon ala egon ez. Nortasunak mantso 

aldatzen dira. 

 

Zalloren erantzunak eskaintzen digun testua bikaina da ez bakarrik zoragarriro 

egituratua dagoelako baizik eta euskal kulturaren gaineko abertzaletasunaren baitako bi 

diskurtso posibleren ukipena argi eta garbi azalerazten duelako. Talde subordinatu baten 

baitako diskurtso hegemoniko baten eta diskurtso kontrahegemoniko baten dantza da 

eta dantza horri hegemoniatik ematen zaion soluzioa. Hau da, alde batetik, euskal 

errotik eratorritako diskurtsoa daukagula esan liteke; bestetik, aldiz, arduradun 

instituzionalak aldezten duen vasco-aren irudia erdigunean jarriz sozializatzen duen 

mezua.  

Gure iritzia da, gaur gaurkoz eta behin behinekotasun izaeraz, biak ala biak ere 

beharrezko direla.  Aitzitik, Zallok euskal erroa erabiltzeari izugarri arriskutsua deritzo 

eta, honen aldean, vasco, vasquidad eta vasquismo nozioak hobesten ditu. Euskal erroari 

egiten zaion ukoan eta vasco delakoaren hobespen honetan datza, gure iritziz, abertzale 

erdaldunen  problematikaren sintomatako bat. Zalloren ustez, nolabait ere, euskaldunek 

zuzendu beharreko arazo bat daukate euskal erro horrekin; gure ustez, ordea, problema 

euskal erroa problema bat dela ondorioztatu eta adieraztean dago. Laburbilduz, beraz, 

Zalloren diskurtsoaren arazoa ez da zein diskurtso formulatzen duen, baizik zein 

diskurtso noren aurrean zentsuratzen duen: Zallok adierazten die Berria egunkariaren 

irakurleei onartezina dela “euskaldun” izateko euskaraz jakitea ezinbesteko dela 

planteatzea.  

Jakina denez, ezein hegemonia ariketak gizarte sektore edo talde baten balio 

partikularrak orokortzeko ahalegina darama berarekin (Kohan, 2000:81). Gizarteetako 

balio eskalaren gainean beti da tirabira eta, azkenean, hegemonia daukan sektorearena 

gailendu ohi da. Halere, beti egongo da subordinaziotik aurre egingo dion sektore 

kontrahegemoniko bat ere. Hala, saiakera hegemoniko guztiek kontrahegemonia 

neutralizatzea dute xede eta, era berean, beste sektore batzuk  proposamen propioen 

lerrora ekartzea. Estatuen testuinguruan, abertzaletasun periferikoek gorpuztuko dute 

diskurtso kontrahegemonikoa. Abertzaletasunaren baitan, halere,  euskaltzaleena dugu 

oraingoz diskurtso kontrahegemonikoa. Abertzaleena talde subordinatua izateak gaia 

konplikatu egiten du, zeren eta, besteren artean, subordinatuen arteko botere 
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harremanak eta botere arrotz handiago batekiko kalkuluak ere agertzeaz gain, 

subordinazioak dakartzan konplexuak eta, beharbada, kognizioarekin ere zerikusia 

duten elementuak ere ematen baitira. 

Ezinezko zaigu exhaustibo izatea. Ez goaz hertsiki testu-iruzkin bat burutzera; 

asmoa ez da testuan elementu erretoriko ezberdinak nola erabiltzen dituen aztertzea. 

Helburua, testuan oinarriturik, abertzale erdaldunari begira eraikitako diskurtsoari 

buruzko iruzkina osatzea da, pertinenteak iruditzen zaizkigun zenbait datu, gertaera eta 

ideia laburki aipatu eta mahai gaineratzearekin batera. Izan ere, diskurtsoaren iruzkina 

dela medio, erdaldunaren eta, bereziki, abertzale erdaldunaren irudiaren hegemonia 

auzitan jartzea osasuntsua delakoan gaude.  

Erretorika esaten zaio diskurtsoaren edo pertsuasioaren arteari. Arte honen xedea 

baliabide ezberdinen bitartez,  gogoa erakarri eta jarrera aldaketa bat bultzatzean datza, 

azken batean, ekintza baten ala bestearen mesedetan. Aristotelesek
191

 erretorikari buruz 

teorizatuko duelarik, diskurtsoaren baitan hiru elementu edo argudio erretoriko nagusi 

bereiziko ditu: ethos-a, logos-a eta pathos-a. Lehenengoak grekoz “aiurria” edo “izaera” 

esan nahi du eta argudioren indarra pertsona bati aitortzen zaion etika eta 

sinesgarritasunean oinarritzean datza; logos-ak, -“hitza“ grekoz-, diskurtsoari 

sendotasuna logikaren eta arrazoiaren bidez ematea bilatzen du; pathos-ak, berriz, 

hartzailearen emozioen eta irudimenaren eremua du xede.  

Aristotelesen teorizazioan, hizketa jardun diskurtsiboaren osagaiak dira ethos-a, 

logos-a eta pathos-a. Guk, hemen, diskurtsoari buruzko gure iruzkina antolatzeko 

aitzakia gisa erabiliko dugu hirukotea, atal izenburu gisa.  

Hala, ethos-ari dagokion atalean, Zalloren EHUko katedradun eta gobernu 

aholkulari izaera aintzakotzat harturik, Euskal Herriko hezkuntza eta hizkuntza politikak 

izango ditugu hizpide. Edozein kultura modernoren ezinbesteko erakundea hezkuntza 

sistema da. Euskal hizkuntzaren gutxitzearen arrazoi behinenetako bat hezkuntza 

sistema erdaldunaren ezarpena izan da; era berean, euskarazko hezkuntzan aurkitzen da 

euskararen arnasberritzearen gakoa. Euskarazko hezkuntzak ondorio luzeak ditu, 

oinarrizko formazio horrek gizarteko eremu guztietan izango duelako gero eragina. 
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Ahalegin “anormal“ bat egin ezean
192

,  Euskarazko alfabetatze orokorrik orain dela 

gutxi arte eman ez denez, euskarak ez du akademian edo goi-mailako politikan lekurik 

izan. Hori dela-eta, orain dela gutxi arte, izan zitekeen bat akademiko euskalduna edo 

politikoa euskalduna. Ez, ordea, akademikoa edo politikoa euskaraz. Gaurko egunak 

dakarren berritasuna euskaraz aritzeko akademiko eta politikoen agerpena da. Alde 

horretatik, ethos-a  pertsona baten itzala bada, akademiko euskaldunen nahiz erdaldunen 

itzal bera duten galde liteke.  

Logos-ak  “hitza” esan nahi du grekoz, baita “arrazoibidea“ ere; bestalde, 

pentsamenduaren ideiari ere atxikitzen zaio. Hirugarren atal honetan, hizkuntzaren eta 

pentsamenduaren arteko harremanaz idatziriko literatura aipatzearekin batera, 

espainolez ala euskaraz aritzea berdin al den edota arrazoitzerako orduan eraginik ba ote 

duen iruzkinduko dugu. Izan ere, ikusi berri dugunez, bada hor nolabaiteko ezin 

egokitua euskarazko euskaldun izendapenaren eta espainolezko “vasco” delakoaren 

artean.  

Pathos-ari eskainitako atalean euskaldunen nahiz erdaldunen emozioez egingo 

dugu gogoeta. Gizabanakoen beharretako bat talde baten parte sentitzea da. Bestalde, 

ohikoa da giza talde ezberdinak asimilatu edota integratu nahita, edo besterik ez bada 

ere, elkarbizitzaren amorez, botere-guneetatik era bateko nahiz besteko diskurtso 

identitarioak ekoiztea. Baina, Euskal Herrian, denak ase eta inor minduko ez duen 

identitateari buruzko diskurtsoa egituratzea zaila da, identitateari dagokion eremuak 

beharrezko duen kohesiorako elementuak baitezpadakoak direlako. Alde batetik, jatorri 

eta esperientzia ezberdineko jendeak osaturiko populazioa da; bestetik, populazioaren 

gehiengoaren euskararen ezagutzarik ezak euskaran oinarrituriko komunikazio eta – 

ondorioz- identifikazio efektiboa galarazten du; eta, gero, administrazio ezberdinetan 

banaturiko sentimendu nazional azpiratuaren auzia ere hor dago. Faktore guzti hauekiko 

posizio ezberdinak emozio ezberdinekin daude lotuta, eta, ahal den neurrian, komeni da 

emozio horiek izendatu eta ulertzen ahalegintzea. 
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 Ahalegin “anormal” honek XX. mendearen bigarren erditik aurrera Euskal Herrian izan duen 

zabalkunde harrigarria zenbatekoa izan den esan beharrik ez dago.  
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1.-ETHOS: ABARKADUNAK ETA ZALDUNAK  

Aristotelesentzat, erretorikaren eremuan, argudioak osatzen dituzten hiru 

pertsuasio moduetako bat da ethos-a. Nolabait ere, hizlariaren esanaren 

bikaintasunarekin, jakituria eta fintasunarekin du lotura. Aristotelesek ethos-ari 

emandako esanahia apur bat zabaldu eta, hizlariaren esana ez ezik, izana ere kontua 

hartzen badugu, berriz, ethos-a hizlariaren itzalarekin ere berdin liteke. 

Alde horretatik, esan liteke Ramón Zalloren ethos-a ez dela nolanahikoa: 

Unibertsitateko katedradun dugu, batetik, eta, botere politikoaren lehen mailako 

aholkulari, bestetik. Horregatik,  epe ertainean euskaltzaletasuna orokortzeko 

hizkuntzari soilik lotzen zaion euskal terminoa erabiltzea ez zuzen ez komenigarri 

delako bere iritzi edo ikuspegiak
193

, adibidez, pisu handia izan dezake gizarte 

errealitatean.  

Aristotelez gero ethos-aren gaineko beste hainbat eta hainbat gogoeta egin dira. 

Gogoeta hauen arteko ezagunenetako bat, ziur asko, J. L. Austinen (1971) 

performatibitatearen teoriari jarraituz buruturiko Pierre Bourdieuren iruzkina da (1982). 

Funtsean, Bourdieuk burutzen duen oharra da diskurtsoaren ahalmen performatiboaren 

muina ez datzala hizkuntzan bertan, ezpada hizlariari aitortzen zaion legitimitate ala 

autoritatean. Alegia, apaiza izan ezean, mezarik eta sermoirik ezin dela esan 

gogorarazten du biarnotarrak (1982:100): 

Hartara, magia performatiboaren misterioa ministerioaren 

misterioan datza […] esan nahi baita, irudikapenaren alkimian […] 

zeinetan ordezkariak ordezkari deneko taldea sortzen baitu: […] Edo, 

gauza bera dena, nire irudikapena da mundua.  

Hitzen boterea ez da bozeramailearen esku utzitako boterea baizik, 

eta bere hitzak –hau da, funtsean, bere diskurtsoaren materia eta hitz 

egiteko bere modua- gehienez ere dira lekukotza bat eta lekukotza bat, 

besteak beste, aitortua zaion ordezkaritza bermearena. 
194
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 Zallo (2004): “oraindik eraikitzeko bidean diren gizarte demokratiko, libre eta herritarrentzat 

inklusiboetan, ez da ez zuzen eta ez komenigarri inolako zirrikiturik uztea euskaldunagoa-ez hain 

euskalduna mailaketa egiten duten interpretazioei, izan interpretazio agerikoak, izan lausoak”. 

194
 Ikus: LXXII.- BOURDIEU (1982:100) 



314 
 

Hauxe da Austinek (edo Habermasek bere ondoren) aurkeztu eta 

hornituriko espresioaren akats nagusia, deskubritu uste izango baitu  

diskurtsoan bertan, hau da, substantzia propioki linguistikoan […] 

hitzaren efikaziaren printzipioa. Hizkuntza adierazpenen boterea 

hizkuntzaren ikuspuntutik ulertzen saiatzea, erakundeen hizkuntzaren 

efikazia eta logika  hizkuntzaren baitan bilatzea, hizkuntzari 

autoritatea kanpotik datorkiola ahaztea da.  

 

Ane Larrinagak ongi baino hobeto sintetizatzen digu gizarte errealitatea 

gurutzatzen duen gatazkak baliabide material eta ekonomikoei dagokien alderdi 

objektiboa eta baliabide sinbolikoak biltzen dituen alderdi sinbolikoa ageri dituela, biak 

ere modu bereizezinean loturik (2008). Alderdi sinbolikoak integrazio soziala edo, 

argiago adierazteko, autoritatearen legitimazioa muinean duen norgehiagoka bizi du. 

Lehia honek errealitateari ematen zaion zentzuarekin eta, zentzu hau ezarririk, 

etorkizunerako norabidea zuzentzearekin du zerikusia eta protagonista errealitatearen 

zentzu emaile autorizatuak ditu, hau da, baliabide sinbolikoen jabeak edota, bestela 

esanda, “hitzaren” inguruko gizarte eragileak. Gauzak izendatzeko ahalmena duten 

eragileok “kulturaren munduan” aurkitu ohi dira eta, euren artean, prestigio eta 

autoritaterik handienetakoa Zallo bezalako unibertsitateko akademikoek izan dute 

(Larrinaga, 2006:123): 

Hezkuntza instituzioen artean unibertsitateak inork zalantzan 

jartzen ez duen nabarmentasuna dauka (…) Aro Modernoan ezagutzak 

eskuratu duen gaitasunak, hau da, ezagutza modu sistematikoan 

ekoizteko, metatzeko eta transmititzeko premiak, berebiziko 

lehentasuna eman dio instituzio horri egungo gizarte esparruetan. 

Ondorioz, unibertsitateari atxikitako kultura eragileen agintaritza ere 

oso gailena da, beste kulturgile batzuenaren aldean.  

 

Bourdieuren lanean baliabide sinbolikoak eta boterea metatze alderako 

esparruen arteko eta esparru barruko norgehiagokaren  ideia konstante bat da (adibidez, 

Bourdieu, 1983; Larrinaga, 2007). Alde horretatik, guztiz esanguratsua iruditzen zaigu 

Zalloren erantzunean adierazten den ethos ezberdineko esparruen arteko lehia.  

Izan ere, batetik, ematen du zera ageri dela: unibertsitate irakasle bat vasquitud 

nozio erdaldunaren egokitasunaren aldeko argudioak ematen, historiaren zehar bere 

hizkuntzan alfabetatua gabea izan den hiztun komunitate edo herri batek erabili izan 
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duen euskal erroaren zentzu historikoaren aurka. Bestetik, ordea, zalantza ere bada 

Zallok euskal erroaren erabileraren desegokitasuna herri usadioari bakarrik ez, baizik 

eta maila bereko ethos euskaldun bati, hots, unibertsitate mailako euskarazko erabilera 

autorizatu baten posibilitateari ere ez ote dion diskutitzen. Izan ere, euskal hezkuntza 

sistemaren egituratzearekin batera, gaur egun orain arte posibilitate gisa ere aurkeztu 

izan ez dena joan da gorpuzten azken hogei urte hauetan: euskaraz funtzionatzen duen 

esparru akademikoa eta euskaraz pentsatu eta idazten duten intelektual sarea.  

Euskal Herriaren historia osoan, praktikoki, lehenago ez da halako 

norgehiagokarako posibilitaterik ere, oso arrazoi soil bategatik, euskarazko oinarrizko 

alfabetizaziorik ez zegoelako. Gaur egun badira, ez asko, baina bai geroz eta gehiago, 

behintzat, euskaraz lan egiten duten politikari, mediku, doktore eta katedratikoak, baita 

egunkari bat euskaraz argitaratzeko bezainbeste dakiten kazetariak eta hura irakurriko 

duen irakurlegoa ere. Baina errealitate hau atzo edo, are, gaur goizeko kontua da. Izan 

ere, orain dela oso gutxi arte Euskal Herria gizaki erdibituz habitaturiko lurraldea izan 

dela esan bailiteke.  

Gizaki erdibituak aldez “zaldunak” eta aldez “abarkadunak” ditugu, aldez ikasi 

eta jantziak eta aldez analfabetoak.  Hizkuntzen jabekuntza motaren araberako hiztun 

tipologia egin zuelarik, Txepetxek deskribatu zituen ondo (1987). 0/AB, A/BA edota 

A/AB hiztunak ditugu gizaki hauek, bertako hizkuntza ezagutu ez, edo ezaguturik ere, 

hizkuntza maila formalean erabiltzeko konpetentziarik ez dutenak. Prestakuntza izango 

dute katedradunaren, medikuaren, abokatuaren, ingeniariaren edota kazetarien lana eta 

rola erdaraz adierazko, baina, euskaraz, pertsona beraren adierazpen publikoa, onenean 

ere etxeko erregistrora mugaturik, zalantzatia eta herabea izango da. Jende hau “zaldun” 

ageri da erdaraz ari denean eta “abarkadun” euskaraz egiten duenean. Gizaki erdibituen 

diskurtsoetan ethos-aren itzala erdaraz adierazitakoa izango da, gehienetan, eta ez 

euskaraz.  

Gizaki erdibituok herri subordinatuen historien produktu tipikoak dira, 

hezkuntza sistema propioaren ments izanaren ondorio naturala. Hizkuntza gutxitu baten 

erregistro formalaz jabetzea ez da edonoren esku dagoen zerbait, sakrifizio pertsonal 

handia eskatzen du. Zaila eta nekeza da umetatik datorren hezkuntza jaso eta 

egunerokotasunarekin loturiko erabilera praktiko bihurtu ezean eta, zer esanik ez 

hizkuntza helduaroan ikasi bada. Hala, gaur da eguna, oraindik ere unibertsitatean edota 



316 
 

politikagintza dabilen jenderik gehienak, bere burua “zaldun” agertuko badu, erdarara jo 

beharko duena eta, euskaraz ari bada, “abarkadun” sentituko dena. Kontua da bizimodu 

modernoa hizkuntza jakin batean erreproduzituko bada, hizkuntza horretan adieraziko 

den ethos indartsua ezinbestekoa izango duela.  

Esan bezala, herri subordinatuetan tipo honetako hiztunak aurkitzea zeharo 

espero izatekoa da, hezkuntza sistema propioa izatea ezinbestekoa delako populazioak 

hizkuntza baten erabilera formala eskura dezan. Euskal Herriko jakintsuek erdal 

eskoletan ikasi dute idazten eta zenbatzen eta erdal unibertsitateetan jaso dute euren 

prestakuntza akademikoa
195

. Hala, maiz, etxeko euskara erregistro aberatsa izanik ere, 

analfabeto edo ia analfabeto izan dira hizkuntza honetan. Duela oso gutxi arte baino ez 

da agertu Euskal Herriko alde batean haurtzarotik unibertsitate mailarako hezkuntza 

ibilbide osoa nolabaiteko normaltasunez euskaraz burutu duen belaunaldia. Prozesu 

zirimolatsua izan da. Honela laburbiltzen du Pauli Dávilak (1995:32): 

Euskarazko alfabetakuntza ezagutzen diren beste eredu batzuekin 

alderatuz gero, irudipena da ez ote garen ahozkotasunetik idatzizkora 

oso denbora tarte laburrean emandako urratsaren lekuko izaten, horrek 

zibilizazio mendebaldarrarentzat suposatu zuen guztiarekin.
196

  

 

Euskarazko alfabetatze eta euskalduntzearen auziaren izaera politikoa gardena 

da, lehen bezala, orain. Abertzaletasuna soziologikoki nagusi den administrazio 

eremuan  – EAEn- euskarazko ikaskuntzak – espainolezkoak bezala- botere publikoen 

onarpena eta nolabaiteko bermea du
197

. Aldiz, nazionalista espainiar eta frantsesak 

nagusi izan diren lurraldeetan – Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian- erakunde 

garrantzitsuenen aldetiko ahalegina euskara gizarte  eremu publikotik kanpo, eskualde 

jakinen esparruan edota maila pribatuan bazterturik mantentzekoa izan da
198

. 

                                                           
195

 Euskal Herriko prestakuntza akademikoaren ibilbideaz nahiz Euskal Herriko Unibertsitatearen eta 

Euskal Unibertsitatearen arteko ezberdintasunaz, adibidez, ikus: MITXELENA, K. (1988) 

196
 Ikus:LXXIII.-DAVILA, P. (1995:32) 

197
 ZALBIDE, M. (1998) 

198
 MONREAL, G. (2001) 
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EAEn bertan ere ezarritako hezkuntza sistemaren bilakaera aztertu eta 

ulertzerako orduan, nazionalismo espainiarraren baldintzatze indarra isildu behar ez 

litzatekeen gaia da. Ramon Zallok orain dela 25 urte baino gehiago teorizatu eta 

diseinaturiko hizkuntza-ereduetan banaturiko hezkuntza sistemarekin EAEko 

ordezkaritza politikoak epe luzeko euskalduntze aktibo eta borondatezkoaren alde egin 

zuela dio
199

. Zallok dioena egiatzat jo liteke; tamalez, ez da egia txikiagoa, nondik 

begiratzen zaion, euskaraz ez ikasteko eskubidea ere bermatu zuelarik, ordezkaritza 

politiko berberak epe luzeko ez euskalduntze eta borondatezkoaren alde ere egin zuela.  

A, B eta D hizkuntza-ereduen sistema ezagunarekin
200

, berez, 1982an EAEn 

argitaraturiko “Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legea”-k ezarritako 

desafio bikoitzari erantzun nahi zitzaion. Batetik, ikasleek hezkuntza prozesuan 

erabiliko zuten hizkuntzaren aukera familiaren esku utzi behar zen;  era berean, ordea, 

bestetik, bi hizkuntza ofizialak benetan menperatuko zituztela ziurtatu nahi zen. Lehen 

helburu edota baldintza hasieratik bertatik bete izan da; alabaina, honezkero hogeita 

hamar urte igaro badira ere, bigarrenak betetzeke dago.  

Zallok dio ari garela emaitzak ikusten. Hala da, bai. Euskalduntzea bermatuko 

zuen hezkuntza sistema diseinatzerako orduan presente izandako baldintza eta muga 

material, politiko nahiz sozial zail eta konplexuak onartuta
201

 ere, geure ustez gehiago 

                                                           
199

 Zallo (2004): “Bestetik, duela 25 urte, EAEko gu guztion ordezkaritza politikoak epe luzeko 

euskalduntze aktibo eta borondatezkoaren alde egin zuen. Eta emaitzak ikusten ari dira. 

200
 Ezagun denez, A ereduan klaseak espainol hutsez ematen dira, euskara ikasgai delarik; D ereduan, 

alderantziz da, hizkuntza behikularra euskara da, espainola ikasgai izanik; B, ereduan, berriz, erdibidea 

bilatzen da, gai batzuk euskaraz landuz, besteak espainolez.  

201
 Baldintza sozial, material  eta politiko hauek zein diren?  

a) Baldintza sozialak: Euskararen sustapenaren aurkako zenbait gizarte sektoreren jarrerak 

direla-eta, balizko D eredu orokortu bat ezartzea gizarte kohesioa hautsi edota euskararen arbuioa 

elikatzeko erabiliko zen arriskuari beldurra. 

b) Materialak: herri azpiratuetan ohikoa den sorgin zirkuluak ezarritako hipotekari dagozkionak, 

alegia, hezkuntza sistema propiorik ez izatearen ondorioz, hezkuntza sistema propio bat eraikitzeko 

baliabidez eskas izatea. Euskarazko hezkuntza emateko eragozpen larrietako bat zen, hain zuzen, EAEko 

maisu eta maistra ia denek hezkuntza espainolez emateko prestakuntza baizik ez zutela jaso Espainiako 

eskola eta  unibertsitateetan, 1976/1977 ikasturtean, tesi honen egilearen jaioturtean, hain zuzen,  sare 

publikoan lehen hezkuntzan zebilen irakasleen %5 baino ez zen euskaraz klaseak emateko gaitasun 

agiririk. 
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dira zuhurtasun handiz eta harrotasun handiegirik gabe agertzekoak. Badira argiak; eta 

badira itzalak, itzal ilun askoak. Alde batetik, ospatzekoa da denboran aurrera gizarteak 

A eredua baztertu eta D ereduaren alde egin izana. Hala, datu adierazgarri gisa aipa 

liteke EAEn 1984/85 ikasturtean  A, B eta D ereduetan  haur hezkuntzan osotara 

matrikulaturiko umeak, hurrenez hurren, 48,2%, %23,5 eta %28 izan zirela eta, aldiz, 

2011/12 ikasturtean, %4, %22 eta %73,5 izan direla.  

Bestalde, ordea, zinez kezkatzeko  datuak ere badira, oraindik konponbiderik 

ikusten ez zaienak, euskararen erabilera normala errotik konprometitzen duen auziei 

dagokienez. ISEI-IVEI erakundeak 2005ean argitaraturiko
202

 ikerketan oinarrituz eta 

zenbakiak borobilduz, esan liteke derrigorrezko hezkuntza amaitzean D ereduan ikasten 

duen ikasleen %32 ez dela euskarazko oinarrizko maila izatera iristen; B ereduan, 

mailarik iristen ez dutenak %67 dira eta A ereduan, berriz, %100. Osotara, proba burutu 

zen garaian, % 52,7 izan ziren euskarazko oinarrizko mailarik eman ez zutenak (ISEI-

IVEI, 2005: 121ss). Baina kontua da datuok larriak izanik ere, askozaz ere 

kezkagarriagoa dela datu hauen aurrean hogeita hamar urtez egoeraren aurrean 

ezikusiarena nola egin den eta, gaur gaurkoz, irtenbidea ematerako unean ageri den 

ezintasun politikoa. Hizkuntza ereduen ezarketa dela-eta, 1985 inguruan –duela 30 urte 

inguru- idatzitako hitzak dira Ramon Gorostidiren hauek (Gorostidi, 1985:405):  

Batzuk diote ezer gutxi dela oraindik, “A” ereduak ez duela 

bost balio, “B” eredua berriz, nahaste-borraste bat besterik ez 

dela… Akatsak izango ditu noski, utsuneak ez dira faltako, baina 

eman diren pausoak, 1960tik honuntz ezin dira ezeztatu. 

Errealitatea hor dago. Honek ez du esan nahi, noski, alor honetan 

ere (ereduei buruz) balorazio sendo bat beharrezkoa ez denik. 

                                                                                                                                                                          
c) Politikoak: oro har, nazionalismo espainolaren betorako ahalmenak eta erakundeetan nagusi 

izan den alderdiaren utzikeriak ezaugarritua. Zeharka bada ere, ereduen teorizazioak suposatu zuen iruzur 

intelektuala nazionalismo espainolaren nahi politikoa asetzearekin lotzen da. Katalunia aldamenean izan 

eta harrigarri gertatzen da hizkuntza ereduei buruzko teoriak Quebec-eko esperientzietan oinarriturikoak 

izatea, non populazioaren %80 frantses hiztuna den.  

Bestalde, hogeita hamar urte igaro eta horietako gehienetan agintean alderdi politiko abertzale 

bat izan delarik, administrazio lanean  euskarak hizkuntza  marjinala izateari zergatik ez dion utzi 

azalpenik ez dago. Galdera saihets ezina da: nola normalizatuko du gizartean euskararen erabilera, 

lanerako askozaz ere baldintza hobeak eskaintzen dizkien erakunde propioetan edota alderdi politikoan 

bertan euskararen erabilera normalizatzeko gauza ez den hizkuntza politika batek? Ikus: REJADO, J. 

(2013). 

202
 ISEI-IVEI (2005). 
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Beharrezko ez ezik, esan genezake gainera jadanik martxan 

dagoela (sic).  

 

Balorazio sendorik egingo zen duela hogeita hamar urte, baina balorazio horien 

ondorioa diseinuak bere horretan mantentzea izan da orduz geroztik gaur egun arte 

harturako erabakia, harik  eta orain dela gutxi datuak publiko egin eta ereduen 

errealitatea eztabaida ezina bihurtu den  arte.  

Aspaldi ezkero da jakina eta enpirikoki frogatua A, B eta D ereduen diseinuak ez 

duela etorkizuneko EAEko gizarteko populazioaren elebitasunik bermatuko. Norbanako 

erdibitu mota berri bat heziko dituela, euskarazko nolabaiteko alfabetatzea jaso arren, 

egiazki euskaraz konpetentziaz jarduteko zailtasun handiak izateagatik, euskara 

ezinbestean are gehiago herdoilduko zaiona.  Ordea, indar abertzaleen partetik sistema 

berri baten diseinuaren beharra eztabaida ezina bihurtu den honetan,  gizarte elebidunik 

nahi ez duten  indar Espainia zaleen presio eta beto ahalmenaren indarra ere agerian da. 

Hala, ematen du EAEko biztanleen artean elebitasuna erdiesteko aurrerapausoak 

emateko itxaropenerako arrazoiak bezainbestekoak ala handiagoak direla inboluzioren 

beldur izatekoak
203

.  

Subordinazio politiko honek, bistan da, errotik konprometitzen eta hipotekatzen 

du gizarte mailako elebitasuna eta, bistan da, unibertsitate mailan ere eragiten du. Izan 

ere, hezkuntza prozesu integrala baita: haur hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta bigarren 

hezkuntzan egindako lanak eragin zuzena izango du unibertsitatearen munduan.  

2011/12 ikasturteko datuei erreparatuz gero
204

, ageri da Euskal Herriko 

Unibertsitatean, lehen ikasturteko ikasleen %96,5k daukala bere ikasketak osoki edo 

                                                           
203

Euskadiko sozialisten aginte aldian,  “Hizkuntza hiru eleduna” izan da A,B eta D ereduei proposatu 

zaion alternatiba. PSEko gobernuak jarri zuen martxan EAEn, Isabel Zeelaren eskutik. Hizkuntzen 

erabilera herenka banatzean zetzan. D eta B ereduak nagusitu diren honetan, funtsean, ingelesa 

aldarrikatuz, euskararen presentzia atzerarazi eta gizarte elebidunaren aukera baldintzatzeko maniobra 

politikoaren itxura osoa du. EAEn sozialistek proposatu zuten arren, ezaguna da PPk gobernaturiko 

lurralde katalanetan. Wert ministroaren hezkuntza erreformaren asmoen artean, hasiera behintzat, eredu 

honen ezarketa zegoen. Indar espainiarren presio eta oldarkortasun honen baldintzatze ahalmenaren 

erakusgarri da nola, paradoxikoki, A, B eta D ereduena, bere txarrean, defendatu beharreko diseinu 

bihurtu den egungo  EAEko agintaritza duen abertzaletasun tradizionalarentzat.  

204
 Ikus: EL PAIS, (2013). 
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hein handi batean euskaraz burutzeko aukera; ikasketak euskaraz burutzen dituzten 

ikasleak %46 unibertsitateko irakasleen %47 inguru direla eta irakasle elebidunak, 

berriz, %45. Euskara unibertsitatean XX. mendeko 70eko hamarkadan erabiliko da 

lehenengo aldiz eta 80tik aurrerako erakundetze autonomikoarekin batera joan da 

nolabaiteko gorputza hartzen, EAEko unibertsitate publikoan, behintzat, orain arteko 

egoera iritsi arte. Ikusteko dago zer nolako bilakaera izango duen datozen urteetan.  

Euskaraz idatzitako lehenengo bi doktorego tesiak Ricardo Arrue kardiologoari 

eta Jon Nazabal ingeniariari zor zaizkio. 1976an plazaratu zuen lehenengoak His 

sortaren ezkerreko adarraren erabateko hersturaren eta zaingorrigrafiaren arteko 

koerlazioa izenburuko lana; 1979an bigarrenak, Zenbait mekanizapen errazeko 

altzairuen berotako erresistentzia mekanikoa eta duktibilitatea (Artetxe, 2011:25).  

Euskara unibertsitateko hizkuntza bihurtzea esanahitsua da oso, adierazi dugunez, 

unibertsitatea kontsakratzeko ahalmena esleitzen duen tokia delako.  

Herri azpiratuetan analfabetoa izandako hizkuntza “kultur mundurako” 

hizkuntza bihurtzeko prozesu berezia ematen da, izan ere, hizkuntza menperatua “kultur 

hizkuntza” bihurtzeko aldarrikapena egiten dutenak kultura/hizkuntza nagusia prestatu 

eta kontsakraturiko kulturgileak izan ohi baitira. Beharrezkoa da kultura/hizkuntza 

nagusian autoritate eztabaidaezina erakustea, menperaturiko hizkuntzari “kultur 

mundurako” atera irekitzea onartuko bazaio (Miranda, 1988:316; Larrinaga, 2007:113). 

Alabaina, honek trantsizio edo eraldaketa berezi bat abiaraziko du, maiz hizkuntza 

menperatuaren zeharo aldeko izanik ere, hizkuntza horretan konpetentzia mugatua duten 

kontsakratzaile itzaltsuon aurrean, hizkuntza menperatuan kontsakratzeko autoritatea 

aldarrikatuko duten lehiakide/lagunak hasiko baitira agertzen
205

.  

                                                           
205

 Txillardegi-k Euskal Herria helburu liburu ederrean deskribatzen dituen pasarteek badukete 

esandakoaren osagarri adierazgarri izaera, gure ustez (1994:132):” Beste maila batean ere – maila 

sinbolikoan- beste urrats garrantzitsu eta adieraxgarri bat eman zuen Krutwigek urte haietantxe: 

Euskaltzaindiako bilerak euskaraz eginaraztea. Ez baitziren euskaraz egiten, erdaraz baizik! Gaztelaniaz, 

preseskiago.  Urkijok, Olabidek, ez zekiten euskaraz mintzatzen; eta Ignazio M. Etxaidek (aitak, alegia) 

nahiko nekez. Ohituraz, denaz gain, hiper-diglosia betean, gauza garrantzitsuak erdaraz eztabaidatzen 

ziren. Euskara baserritarrekin hitz egiteko hizkera zen, eta ez besterik. Erdaraz jakinez gero, erdaraz. Eta 

kitto. Krutwigek, Euskaltzaindiako bileretan eta lanetan, euskara kultur mintzabide bihurtzeko asmoa 

zuen 1947az geroztik. Baina Urkijo zaharrarekiko errespetuz, ez zuen bere projektua Don Julio 1950ean 

hil arte aurkeztu. […] Euskaltzaindiko joerak, normala denez, ez ziren bat-batean errotik aldatu. Aita Juan 

Gorostiagak, adibidez, urte askotan Algortan euskararen irakasle egona, gaztelaniaz aurkezten zituen bere 

txostenak eta ikerlanak. Ez zen inondik ere bakarra, halere. Areago: euskaltzainek erdaraz egiten zuten 
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Larrinagak dioenez bi esparruk definitzen dute mendeko kultura eta hizkuntzen 

intelektualen kokapen sinbolikoa (2008:95):  

Batetik, barnera begira, bere jatorrizko kultura/hizkuntzaren 

esparruan nagusi diren indar-harremanak hartu behar dira aintzat 

mendeko kulturgilearen definizioa egiteko; dakigunez, esparru hori 

guztiz hornitu gabe egon ohi da. Bestetik, kanpora begira, kontua 

eduki beharko dira mendeko kulturaren eta kultura nagusiaren artean 

ezarrita dauden botere-harremanak, kultura-esparru nagusiaren 

eraginak eta arauak mendeko esparrura-zabaltzen baitira askotan. Izan 

ere, mendeko kultura/hizkuntzaren esparru intelektualean kokatzen 

den kulturgilearen botere sinbolikoa, hau da, gizartean aginte 

kulturalarekin eragiteko ahalmen legitimoa, mendeko kulturaren 

indarraren ala ahuleziaren araberakoa izan ohi da.  

 

Geure iritziz, kanpo eta barne lehia hauen artean, garrantzitsua izan liteke 

hirugarren esparru edo intelektualeria bat ere bereiztea: elebidun izan ala ez,  erdaraz 

jarduten duten intelektual abertzaleena. Intelektual hauek bi protagonismo mota izango 

dute: abertzale ageri diren heinean, estatu mailako kultura-esparru nagusian mendeko 

kulturen ordezkari eta bozeramaile papera hartuko dute edo, beste era batean esanda, 

subkulturarena egingo dute; era berean, erdaraz jardungo dutelarik, mendeko kulturen 

esparruan hizkuntza hegemonikoaren ordezkari izango dira, ezinbestean haren botere 

praktiko eta sinbolikoaren eroale,  hizkuntza gutxituari lehia eginez. Ildo honetan, gure 

ustez, “kultura” subordinatua baina, era berean, hizkuntza hegemonikoa elkartzen dituen 

izaera bikoitzaren edo erdibituaren normalizazioak eta hark planteatzen dituen lehiak 

mendekotasun harremanen berprodukzioan betetzen duten tokiari buruzko hipotesi 

interesgarriak plantearazteko aukera ematen du.  

Euskara unibertsitateko hizkuntza bihurtu delarik, Joshua Fishmanek 

teorizaturiko diglosiaren nozioa zaila bihurtu da. Izan ere, Fishmanek diglosia 

egonkortasunarekin berdintzen du; baina euskara unibertsitatean sartu eta elebidun 

bihurtzearekin batera, norgehiagoka inplizitua agertzen da eta ez dago egonkortasunaz 

aritzerik. Fishmanek idatzia da ondorengo hau (1988:132): 

                                                                                                                                                                          
beren artean; frantsesez Iparraldekoek, gaztelaniaz Hegoaldekoek. Eta hau oraintsu arte bederen horretan 

izan da”.  
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Honela, diglosiarik gabeko elebitasuna iragankorra izan ohi da […] 

Aldaera linguistikoen banaketa funtzionala ezarri eta mantenduko duten 

arau eta baliorik gabe, korronte nagusiarekin asoziatua izango den 

hizkuntza edo aldaerak besteei tokia kentzeko joera izango du.
206

  

 

Aztertu dugunez  hitz hauek idatzi dituen Fishmanekin interlokuzioan, 

diglosiaren beharra azpimarratua du Mikel Zalbidek, euskarak etorkizunik izango badu. 

Alabaina, diglosia horren barruan, unibertsitatearen baitan barne, euskara zein 

baliorekin eta funtziorekin lotu behar litzatekeen zehazten ez da ausartzen
207

.  

Geuk, geure aldetik, emana dugu gai honi buruzko geure iritzia: 

abertzale/espainiazale ardatz politikoaren inguruan burutuko den konpartimentalizazioa 

eta funtzio banaketari deritzogu aukera errealena, baita unibertsitatean ere. Eta, 

ingelesak hizkuntza franko gisa betetzen duen papera alde batera utzita, euskaraz 

funtzionatuko lukeen esparru abertzaleak markatzen duen etorkizuneko norabidean, 

espainolezko jardunak ez luke lekurik, ezpada, noski, berdintasun harremanetan emango 

liratekeen kanpo komunikazioari begira edota eguneroko elkarbizitza eta lankidetza 

osasuntsuak eskatzen dituen kortesia eta gizabide arau elementalengatik. Esan gabe doa, 

bestalde, hizkuntza baten ala bestearen aldeko hautuak, norberaren konbikzio edo 

sinesmenaren emaitza behar lukeela, edo, bestela esanda, diskurtsoari eta borondateari 

zor zaion zerbait.  

Bere lan bikainetan, Larrinagak (2006; 2007; 2008) demostratu du euskarazko 

tradizio akademikoaren sorrerak, oraingoz, ez duela euskararen normalizaziorik ekarri 

unibertsitatera. Diosku, besteak beste, meritukraziaren arauen barruan funtzionatzen 

duten karrera akademikoetan erdaraz aritzea saritu ohi denez, eta euskarari lehiarako 

baliabide legitimoaren estatusik aitortzen ez zaionez,  euskaraz jarduten duten 

akademikoen kokapena mendekoa dela. Euskaraz jardungo duen ethos akademikoaren, 

“goi kulturaren” botere sinbolikoa erlatibizatu beharra dago, hortaz.  

Dena den,  euskal erroak kontzeptua eta komunikazioan dauzkan hutsuneei 

buruz Zallok buruturiko oharra eta balorazio akademiko-zientifiko eta politikoak 

                                                           
206

 Ikus: LXXIV.-FISHMAN, J. (1988:132)  

207
 Ikus, I. ataleko 3.4 puntua. 
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iradokitzen duena aipagarria da, gure ustez. Oraindik orain erdaraz bizi den esparru 

akademikoaren eta politikoaren autoritatea hamaika bider handiagoa dela begi bistakoa 

izanik ere, euskal esparru akademikoa soslaitzeak hitzen zentzuaren eta legitimitatearen 

gaineko halako lehia aukera baten posibilitatea pentsa litekeela ematen du. Hizkuntza 

bat ala bestea darabilten abertzaleen artean emango litzatekeen lehia, hain zuzen ere.  

Ildo honetan, galdera interesgarriak erne daitezkeelakoan gaude. Izan ere, itaun 

liteke, adibidez, ea euskaratik eta euskaraz funtzionatzen duen esparru akademiko edota 

politiko batek euskaltasunaren eta euskal erroaren auzia Zallok egiten duen era berean 

planteatuko lukeen ala ez. Eta, beste era batean planteatuko balu, euskalduntasunari 

buruzko  ethos unibertsitario euskaldunaren zentzu emateak, ethos unibertsitario 

erdaldunaren zentzu ematearen aldean, zer nolakoa harrera izango lukeen.  Hots, 

euskaltasuna definitzerako orduan, euskaraz adierazitakoak ala erdarazkoak, zein 

pathos-ek luke itzal handiagoa, adibidez, euskal gizartean? zeinek abertzaleen artean? 

zeinek elebidunen artean? 
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2.-LOGOS: INCOLAK ETA DIASPORAK  

Historian zehar galdetu izan da ea pentsamenduak eta hizkuntzak elkarrekin 

zerikusirik ba al duten. Eta, hala izatekotan, eragin hori nolakoa den, ea hizkuntzak 

baldintzatzen duen arrazoia, ala alderantziz den.  

Kulturaren eta hizkuntzaren arteko harremanari buruzko gogoeta gisa ulertu da 

itaun hau. Baina ohartu eta gogoratu behar da bai kultura bai hizkuntza adiera 

ezberdinetan ulertu izan direnez, egiazki, planteatu diren galderak ere ezberdinak izan 

direla eta komeni dela planoak ez nahastea.  Hala, adibidez, zientzia kognitiboen 

eremuko ikerketen lehentasuna mintzairak – hitz egiteko giza ahalmenak- eta  

gizatasunak zer nolako harremana duten ebaztea izango da eta ez hizkuntza 

partikularrak ea herri/kultura partikularren izaera noraino mugatzen edo baldintzatzen 

duten, hain gutxi, hizkuntza jakin baten eta herri baten arteko loturak, ikuspegi politiko 

batetik zein izan behar lukeen.  

Hizkuntza partikularrek mundu ikuskera partikularrak baldintzatzen dituenaren 

gaineko hipotesiei dagokienez,  Benjamin Lee Whorf hizkuntzalari iparamerikarrak 

irekitako ildoa da erreferentzia nagusia
208

. Herrien mundu ikuspegien eta hizkuntzen 

artean harremanik badela, egon, postulatuko zuen  Whorfek.  Puntu hau aski 

iradokigarritzat emanik,  gero, Whorfen teoria landuko duten jarraitzaileen artean 

harreman horren graduari, ahultasunari nahiz tinkotasunari buruzko eztabaida piztuko 

da, baita harreman hori aztertzeko metodologien egokitasunari buruzkoa ere
209

.  

Nolanahi den ere, kontua da Berriako elkarrizketan irakur daitekeenaren arabera, 

itxura denez, R. Zalloren ustez badagoela arrazoirik argudiatzeko euskaraz aritu ala 

erdaraz aritu, ezberdin pentsatzen dugula. Zehazki, ematen du euskarak eskaintzen  

dituen baliabide komunikatibo eta kontzeptualak arrazoibidea baldintzatu eta gidatzen 

duten faktore izan litezkeela. Ez da hori, antza, espainolez darabilgun terminologiarekin 
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 Ikus: WHORF, B.L. ([1939] 1995) 

209
 J. Fishman dugu Whorfen hipotesiei buruzko interes handia agertu duenetako bat. Berak Whorfen 

lanaren hiru alderdi bereizten ditu: bat, erlatibismo linguistikoaren hipotesiari dagokiona eta frogatutzat 

eman duena; bigarrena,determinismo linguistikoaren hipotesiari loturikoa, frogaturik egon ez arren, arras 

pizgarritzat jotzen duena;  Whorfen hirugarren alderdia, berriz, munduaren ikuspegi mendebaldetarra 

kritikatzen eta ikuspegi  indigena aldarrikatzen duena genuke.  Ikus: FISHMAN, J. A. (1989). 
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gertatzen. Are, faktore ez ezik, baita beharbada arazo ere, euskarazko hitzek 

interpretazio eremua murriztu dezaketelako, bidegabeki jokatzera eraman gaitzakeelako 

eta komenigarriena zer den ikustea zaildu dezakeelako.  

Nortasuna eta hizkuntza batera aurkezten dituen euskal erroaz ari da Zallo eta 

haren aurrean, vasquidad eta vasquismo noziak hobesten ditu. Euskaraz ezin ei da 

nahikoa argi esplikatu Euskal Kultura beste kultura baten parte dela, hots, cultura vasca 

delakoaren parte garrantzitsu dela.  Euskaraz hizkuntzak du – edo, behintzat, orain dela 

gutxi arte izan du- talde nortasuna adierazterakoan lehentasuna. Euskalduna euskaraz 

egiten duena da eta erdaldunari kontrajartzen zaio, euskaraz egiten ez duenari. Batak 

bestea osatzen du.  “Vasco” hitzak, berriz,  Zalloren diskurtsoan, hizkuntzari ez, baizik 

eta nondartasunari egiten dio erreferentzia. Inor nongoa den edo nondik datorren 

adierazten du.  Eta, euskarari erdara bezala, vasco-ari  vasco ez dena islatzen zaio.  

Euskaraz, euskalduna da identifikazioaren eremuan erdigunea okupatu duen 

terminoa; erdaraz, vasco/basque delakoa. Hizkuntza ala gentilizioa. Ezberdintasuna 

ezarri eta Bestea eraikitzeko bi ikuspuntu hauek talde eta azpitalde ezberdinak osatzeko 

oinarri ezberdinak jartzen dizkigute. Praktikan, euskaraz ari garelarik, munduaren 

antolaketa euskaraz euskaldun eta erdaldunen arteko banaketa eginez hasiz gero, 

erdaraz bizi diren “bertakoek” erdaldunen azpitaldeetako azpitalde bat osatuko dute. 

Nondartasuna lehenengo mailako ezaugarria ez denez,  eskuarki, “espainiar kultura” 

edota “frantziar kulturaren” azpitalde gisa sailkatuko dira.  Aitzitik, antolaketari vasco-

ak eta “kanpotarrak” bereiziz ekinez gero, euskaraz egiten duten vasco-ak vasco guztiak 

biltzen dituen taldeko azpimultzo bat izango dira.  

Horiek horrela, euskal/vasco, bi abiapuntu ezberdin. Bata bestea baino hobea? 

Bata bestea baino murritzagoa? Non jarri erdigune sinbolikoa, zein erbesteratu ertz 

sinbolikora? Nola ulertu, vasco-ak erdaldunen azpitalde politiko gisa, ala euskaldunak 

vasco-en kultur azpitalde gisa? Joera, euskaldun terminoa vasco-ren baliokide bihurtzen 

alderakoa da, itxura denez. Xelebrea, ordea, vasco hitzak berak zer esan nahi duen 

egiazko adostasunik ez egotea da. Esanahi dantzaria duen terminoa da, inondik ere. Zein 

lurraldetan galdetzen duzun, zein belaunaldiri galdetzen diozun, vasco-a ezberdina 

izango da: EAEn lan egin eta bizi diren biztanle guztiek dute euren burua vasco-tzat; 
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Nafarroan, berriz, zaharrentzako vasco-ak euskaldunak dira
210

, Nafarroako nazionalista 

espainiarrentzat, berriz, abertzaleak; Lapurdi, Nafarroa Beherean eta Zuberoan, 

hizkuntzaren galeraren ondoren, guraso edo aiton-amona euskaldunak izandakoek vasco 

izaera aldarrikatzeko joera agertzen ari dira.  

Vasco hitzak hainbeste esanahi izanik, planteatu beharko da beharbada arazoa ez 

dela hizkuntzari erreferentzia egiten dion euskal erroa murritzegia izatea, baizik eta 

vasco-rena zabalegia eta nahasiegia ez ote den. Terminoen arteko adiera lehian hasi 

ordez, gure ustez, zentzuzkoagoa dirudi pentsatzea hala vasco nola euskal hitzek bi 

galdera/problematika ezberdin abiarazten dituztela, ikuspegi orokor batetik begiratuta, 

berdin garrantzitsuak, bien patua elkarren baitakoa delako.  

Vasco eta euskaldun bi problematika ezberdin dira, bi logos diferente, eta, 

horregatik,  “que necesita para ser vasco?” eta “euskaldun izateko zer behar da?” bi 

galdera ezberdin izan litezke, ezin bestela, maila ezberdineko bi erantzun jasoko 

dituztenak. Nondik begiratzen den, “euskaldun izateko zer behar da?” galderak 

zentzurik ez du, Santiagoren zaldi zuriak zein kolore duen galdetzea bezala da. 

Izatekotan, gaur egungo eta etorkizunera begirako testuinguruan, “euskaldun izateko 

euskara ezagutzea nahikoa da ala erabili egin behar da?” litzateke enuntziatu zuzena, 

auzia arazoaren muinean kokatzen jakingo lukeelako
211

.  Gainontzean,  galdera bataren 

arazoak erantzutearren, bestearenak isildu, gutxietsi edo erbesteratzea, akatsa da;  Vasco 

hitzari esanahia ematearren euskaldun hitzari kentzea, euskararen erabileran okerrerako 

eragiten duen huts egite larria da. 
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 “Lehen euskara zen euskaldunok definitzeko elementu bakarra. Kontzeptua inon baino argiago dute, 

oraindik, Nafarroan. Behin Eugiko andre batek hauxe esan zidan, penaturik, erdara: “Yo no soy vasca. 

Pero mi abuelo sí que era vasco. ¡Hablaba un vasco más cantarín!” Jose Maria Pastor (2006) kazetari 

eta irakaslearen artikulu batetako pasartea dugu hau. Ni neu ere “yo  soy navarro pero mis abuelos son 

vascos” entzuna naiz Miguel Indurain txirrindulariari,  polemika bila, ea bera “euskalduna” al zen galdetu 

zioten batean. Lurraldekako identitateari buruzko hautemateaz xehekiago, bestalde,  Euskal nortasuna eta 

kultura XXI. mendearen hasiera  (Baxok et.  Al, 2006:53) liburuko datu taula eta ondorioak ere begira 

litezke. 

211
 Gaur egun  eta, bereziki, etorkizunean, ezagutzaren kultura/indentitateari buruzko diskurtsoa eta 

erabileraren kultura/identitateari buruzko diskurtsoaren auzia  erdigunean koka liteke. Euskaldun izateko, 

nahikoa da euskaraz jakitea ala euskara erabili behar da? Zein izendapen erabiliko ditugu euskara 

ezaguturik, euskara erabiltzen dutenak eta erabiltzen ez dutenak bereizteko?  
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Hitzen esanahien arteko lehia dela-eta Larrinagak aldaturiko Antonio 

Melucciren testua ezin da aipatu gabe utzi. Meluccik “izendapenen gatazka” esaten dio 

eta mugimendu etno-kulturalekin deritzenekin lotzen du. Honela dio ( in Larrinaga, 

2007b:98; Melucci, 1998): 

Mugimendu etniko eta kultural guztiak zeharkatzen dituzten 

gatazken dimentsio bat zeharo berria da […]:  izendapen gatazka 

itxura hartzen du, hitzen eta gizarteko gauzen  esanahiaren gaineko 

gatazka, zeinetan izenak, geroz eta gehiago, errealitatearen tokia 

hartzen duen. Hain zuzen ere horregatik hartzen du hainbesteko 

garrantzia  hizkuntzak, identitate etniko eta linguistikoaren bidez: gaur 

egungo informazioaren gizartean, gauzak izendatzen ditugun moduak 

unean bertan erabakitzen du horien existentzia bera.  Gatazka 

etnikoetan, hortaz, hizkuntza osagaia ez da eskubide tradizional baten 

aldarrikapen soila. Gaurko egunez beste nolabait izenda ote daitekeen 

auzi erabakigarria argitzen du. Era honetan, munduaren 

eraikuntzarako autonomia eskubidea hizkuntzen aniztasunean 

berresten da. Hizkuntza ezberdinek mundu ezberdinak emango 

dituzte, eta hizkuntzarenganako atxikipenak […] norbanakoa gaitzen 

du mundua berak nahi duen bezala izendatzeko, masa kulturen 

munduko erdiguneetatik inposatzen den lexiko estandarizatuari eutsi 

eta aurre eginez.  

Kultura, geroz eta gehiago, norbanakoek errealitatea ulertu eta 

harekin erlazionatzeko erabili behar lituzketen izenak inposatzen 

dituzten aparatu anonimoek konfiguratzen dute. Mundua era ezberdin 

batean izendatzeak homogeneizazio honi eta kodigo estadarizatuen 

inposizioari desafio egitea esan nahi du. 
212

 

 

Mugimendu “etno-kulturak” eta “aparato anonimoak” aipatzen eta kontrajartzen 

ditu Melucci-k. Mugimendu “etno-kulturalak” esatean, besteak beste, azpiraturiko 

herriez ari da, ziurrenik.  Testu bikain honi egin lekiokeen ñabardura da “aparato 

anonimo” hauek, finean, besteak bezainbesteko mugimendu etno-kulturalak direla eta, 

gainera, ez direla hain anonimoak. Izan ere, gurean, aise asko izenda litezke: Estatu 

mailan, espainiar nahiz frantziar nazionalismoa; abertzalegoaren baitan, erdaraz bizi den 

abertzaletasuna.  
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 LXXV..- LARRINAGA, A. (2007b:98): 
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Soziolinguistikaren eremuan, hitzen esanahien arteko lehia hau diglosiaren 

hausturarekin lotzen da. Jakina denez,  diglosia gizartean presente diren hizkuntzen 

arteko funtzio banaketak ezaugarritzen du. Diglosia apurtzen bada, ordea, ordura arte 

aparte mantenduriko hizkuntzak elkarri lehen baino gehiago hasiko dira eragiten, bai 

fonetikoki bai lexiko aldetik bai semantikoki bai gramatikalki  (Fishman, 1997:132), 

balantzaren kinkak posizio sozial indartsuenaren alderantz egiten duelarik, noski. Eragin 

hau, gainera, herri xehearen hizkeran bezala, akademia eta administrazioan ere 

antzemango da.  

Kaleko hizkeran edo egunerokoan hizkuntzen arteko terminoen eta termino 

hauen esanahien mailegu eta transferentziak zeinen bitxiak izan daitezkeen agertzen 

duen adibide polit baten lekukotza eman dezakegu gu geuk. Duela bospasei urte Euskal  

Telebistarentzako lan egiten zuen produkzio etxe batetik posta elektronikoz bidalitako 

mezu bat jaso genuen Antiguako euskaltegian. Espainolez. Euskaltegiko ikasleen artean 

Urtezahar gauean ETBn ematen den karaokera  ikusle gisa joateko deia zabaltzeko 

eskatzen zen. Karaokea zertan zetzan azaltzerakoan honen antzeko zerbait idatzi zuela 

geratu zait gogoan jolasean: «(..) y se cantan canciones tradicionales de Euskal Herria y 

Nafarroa».  

Agidanean, honez gero erdal munduan ohiko bihurtu den eta soslai ideologiko 

jakin bati oihartzun egiten dion “País Vasco y Navarra” bereizketa idazketa baino 

egokiago iruditu zitzaion “Euskal Herria y Nafarroa”. Kontua da, zalantzarik gabe 

euskal hitzak erabiliz enpatia ariketa bat egiten ari zelako federik onenaz, euskara 

erabili zuela euskaraz burutzen ez den bereizketa politiko bati bide emateko eta oso 

litekeena dela erdaldunek maileguan harturiko hitzok bestelako esanahi – politikoz- 

kargaturik itzultzea euskarari.  

Transferentzia semantiko hauek sortzen dituzten zalantzak maila akademikoan 

ere ageri izaten dira eta nabarmen zailtzen eta baldintzatzen dituzte ikerketarako 

kontzeptuen lanketa, ikerketaren emaitzak,  bai emaitza horien aurkezpena. Esate 

baterako, hizkuntzaren eta identitatearen arteko harremanaz Euskal Herrian burutu den 

lan garrantzitsuenetako Iñaki Garciaren Euskararen erabileran eragiten duten prozesu 

psikosozialak: identitate etnolinguistikoaren garrantzia, tesia dugu. Hala, alde batetik, 

inkestatuari “nazionalitatearekiko” nola sentitzen den galdetzen dio eta, galdetegiaren 

euskarazko bertsioan, euskalduna/española bikotearen kontrajartze nahiz konbinazioa 
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darabiltza;  bestetik, “hizkuntzarekiko” sentimenduaz ere galdetzen du, kasu honetan, 

elebidun/euskaldun/erdaldun hirukoteaz baliatuz. “Hizkuntzarekiko” sentimenduaz 

galdetzen duelarik, nabarmentzekoa da, gure ustez, euskaraz jakinik, hizkuntzarekiko 

euskaldun ez sentitzeko aukera agertzea, oraingoz jende askok identifikatzen ez duen 

aukera, baina etorkizunean beharbada nagusi izan litekeena.  

Xabier Barandiaran Gazteak eta politika (2002) dugu beste lan bikain bat. 

Bertan D ereduan ikasten duten gazte euskaldunei Euskal Herriaz eta euskaldunez 

galdetuko die eta A ereduan dabiltzan gazte erdaldunei, berriz, País Vasco-z eta vasco-

ei buruz. Ondorio esanguratsu hauek aterako ditu (Barandiaran X. , 2002: 353-355):  

A ereduko gazteek ez dute ulermen kontzeptual eta ikuspegi bateratu bat 

País Vasco-z; ez País Vasco definitu edota zehazteko eran eta ez kontzeptuari 

atxiki dizkioten edukietan. […] D ereduko gazteen baitan Españaren 

ulermena Euskal Herriarenak baldintzaturik agertzen bada, A ereduan, erlazio 

hori beste era batetakoa bihurtzen da. España joera nagusi moduan bere 

baitako zerbait bilakatzen da, gazteak hartaratzen diren edo ez. [Españaren] 

Esanahiaren objektua kontzeptualizatzerako garaian país hitzaren inguruan 

adostasun zabala ageri da.  

 

XXI. mendean sartu garelarik, bi hizkuntzetan elkarren ordain gisa erabiltzen 

diren termino gakoen esanahien arteko baliokidetasunik ezak sortzen dituen arazoez 

ohartzen baino ez garela hasi ematen du:  ordainen baliokidetasun falta honek eta 

termino bakoitzak berarekin daraman indar performatiboak oinarrizko arrakala 

epistemologikoa irekitzen du enuntziatzen den unetik bertatik galdera egiteko erabiltzen 

den terminoa izaera ideologikoko premisa bihurtzen delako. Ikusteko dago  irtenbiderik 

bilatuko zaion. Honela diote Euskal nortasuna eta kultura XXI. mendearen hasieran 

ikerlanean (Baxok et al. 2006:35): 

Kontuan hartu behar dugu galdera honetan euskaraz Euskal 

Herriaz galdetu denean gaztelaniaz País Vasco eta frantsesez Pays 

Basque terminoak erabili direla. Euskaraz ez dakiten guztiek, 

jakina, erdaraz egin dute inkesta, eta beraz País Vasco/Pays 

Basque kontzeptuari buruz eman dute iritzia; euskaldunei berriz 

aukera eman zaie inkesta nahi uzten hizkuntzan egiteko, eta 

honela, batzuek euskaraz egin dute (eta beraz, Euskal Herriari 

buruz erantzun dute) eta beste batzuek erdaraz (eta beraz, País 

Vasco/Pays Basqueri buruz erantzun dute). Hasiera batean, pentsa 

daiteke kontzeptua adierazteko erabilitako hitzak berak izan 

dezakeela eraginik erantzunetan, hau da, jendearen erantzunak 
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desberdinak izango direla Euskal Herriaz edo País Vascoz/Pays 

Basquez galdetuta. Datuei begiratuta, hala dela dirudi. […] 

Baliteke beste efektu baten ondorio izatea ere: inkesta gaztelaniaz 

edo frantsesez egin duen euskaldunak Euskal Herria EAErekin 

identifikatzeko joera handiagoa izatea, inkesta euskaraz egin duen 

euskaldunak baino. Ez da lan honen egitekoa gai honetan 

sakontzea, baina hurrengo lanetan aztertzekoa izan daiteke.  

 

Euskara hizkuntza arrunta izan den artean, hau da, euskara herri baten 

transmisiozko hizkuntza izan den artean,   vasco hitza euskaldun elearen  baliokidea 

izan da. Euskaldun hitzak, berriz, “euskaraz egiten duena” edo, besterik ez bada ere, 

“euskaraz dakiena” adierazi izan ei du. Ziur asko, XIX. mendetik aurrera eman da hala 

hitz hauen esanahiaren dibergentzia nola jatorrizko/ordainaren arteko nolabaiteko 

inbertsioa. Euskararen gainbehera sozialarekin eta espainolaren nahiz frantsesaren 

nagusitze osoarekin batera, euskaldun hitza  erdigune sinbolikoa hartu duen 

vasco/basque hitz espainol/frantsesaren ordain izatera pasa da, jatorrizko esanahiari 

haren esanahi autonomiko/zibiko/etniko/politiko kutsuko nahasmena ere erantsiz.  

Euskaraz, euskaldun hitzaren jatorrizko esanahiari  eustearren, vasco-ren ordain,  

“euskal herritar” izena proposatu da, politikoki aski neutroa, Euskal Herriko lurraldean 

bizi den ezein hiritar izendatzeko. Nolanahi den, ez dirudi kaleko erabilerari dagokionez 

arrakasta handiegirik izan duenik. Hizlariaren eta testuinguruaren araberako esanahia 

ulertu behar izaten zaion euskaldun hitza da nagusi. Guk geuk, testu honetan, adierazia 

dugunez, euskaldun eta “euskaldun” terminoak bereizi ditugu, lehena hizkuntzari lotua, 

bigarrena sentimendu edo atxikimenduari.  

Zera gertatzen da, ordea, euskaldun hitzaren jatorrizko adierari eutsi nahita 

gabiltzan honetan,  euskaraz ez dakien nahiz euskaraz jakin arren erabiltzen ez duen 

“euskaldunaren” izendapena dela oraindik ere airean dirauena. Euskararen egoeran 

iraultzeko ezinbesteko nozioa eta, halere, edo horregatik, gai minbera. Nola esan bere 

burua “euskaldun” sentitu arren, euskaraz egiten ez duen abertzaleari? Orotariko Euskal 

Hiztegiak “euskaldun motz” esaera dator; bestalde, “basko” ere erabili ohi da
213
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 “Baskotasunaz”  idatziko du Lorea Agirrek (2010), hain zuzen, Zallok sozialistek prestaturiko kultura 

planari burutu zion kritikaren kariaz:” Izan ere, baskoa erdaratik begiratuta baino ez da existitzen. 

Txepetxek ondo zioen bezala, baskoa, euskaratik begiratuta, desnatibizatutako euskaldun bat da: alegia 
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euskararik erabili ez arren, bereziki euren baskotasuna ozenki azpimarratu ohi duten 

Euskal Herriko erdaldunei erreferentzia egiteko, izan abertzale ala nazionalista. Baina 

biak ere doinu salatzailez edo erdeinuz erabili ohi dira, maiz, bidegabeki. 

Kritikak proposamena zor izaten du: geuk, incola  hitzari ispilu egiten dion 

diaspora izendapenaren alde egingo genuke, “euskaldun” erdaldunak begirunez 

aipatzeko. Incola bere herrian arrotz sentitzen direnei esan izan zaie. Hitz latina da 

incola (Gagliardi, 2006), erromatarren garaikoa. Hasiera batean lurralde batetako 

biztanleak izendatzeko erabiltzen zuten hitza erromatarrek, besterik gabe. Gero, 

lurraldea konkistatu eta Erromaren parte egiten zutelarik, Estatuaren legediaren baitan - 

ez baitziren hiritar erromatar- atzerritar estatusa ematen zieten incolei. Alabaina, 

denboraren joanean incola eta atzerritar hitzak sinonimo bihurtu ziren erromatarren 

eguneroko hizkeran.  Egia esan, incola hitzak euskaldunek bere herrian izan duten 

arrozte prozesua ongi deskribatzen duela iruditzen zaigu guri
214

. 

Diasporak, berriz, esan dugunez, abertzale edo “euskaldun” erdaldunak 

begirunez izendatzeko erabil litekeen hitza da. Abertzaleen arteko talderik jendetsuena 

osatzen dute ziur asko, eta, izenak iradokitzen duen legez, nahiz eta deserrian bizi herria 

gogo-bihotzetan dutela ibiltzen direnak genituzke.  Diasporak genituzke, esate baterako, 

hala Ameriketako euskal etxeetakoak  nola Iruñean ikastolak eraiki zituzten guraso 

erdaldunak edota euskaraz ederki jakin arren erdaraz solastatu ohi diren  Donostiako 

ikastolakume gehientsuenak. Arrazoi ezberdinak direla medio, denak ere, euskararen 

                                                                                                                                                                          
euskara galdu duena. Oso erraz da beraz, baskoa euskaldun bihurtzen. Ez da odol frogarik behar, ez 

abizenik, ez paperik, ez pasaporterik. Ba al dago formula integratzaileagorik?”.  

Artikulua amaitzeko basko eta euskaldunaren arteko bereizketa jada 1545eko Linguae vasconiae 

primitiaen ageri zaigula diosku ahapaldi jakin baten hasiera ekarriz: “Bascoak oroc preciatzé/Heuscara ez 

iaquin harré/Oroc iccassiren dute/Oray cerden heuscara” .  Bereizketa hau noizdanikoa den ez dakigu, 

XVI. mendekoa, XIX.ekoa ala besteren batetakoa. Baina kasu honetan, behintzat, L. Agirre nahastuta 

dabil edo guk ez diogu ongi ulertu, Beñat Etxeparek “bascoak” eta euskaldun sinonimo zehatz gisa 

erabiltzen ez dituela pentsatzeko arrazoirik ez da eta. “Contrapas” olerkian  hasieratik bertatik markatzen 

denez – Heuscara ialgui adi cápora-, “oro” delakoak, kanpoari , gainontzeko herriei edo “mundu guciari” 

egiten die erreferentzia. Ikus, DETXEPARE, B. ([1545] 1995).  

214
 Arrotz sentitzea ondoez mota bat da eta ondoez guztiek bezala, bere azalpena eskatzen du edo arrotz 

sentimendua arinduko dion jatorri bat kokatzea. Atzerritik erbestera iritsitakoaren arroztasuna espazioaren 

ardatzean esplikatzen da: atzerritik iritsitako arrotzak espazioko puntu batean aurkituko du jatorria, 

azalpena edota ziurtasuna emango dion tokia. Euskal abertzaletasunari primordialismoa aurpegiratu zaio, 

baina salaketa bidegabea da: “euskaldunak”,  bere herrian arrotz, espazioan ezin, eta denboraren 

koordenadan atzera egin beste aukerarik ez du izan, bere arroztasun sentimendua arinduko bazuen.  
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herria maite arren, handik kanpo, erdararen lurretan bizi direnak ditugu. Incolak 

erdigune txiki samar bat lirateke; diasporak, berriz, periferia zabal samar bat: Diasporek 

deserria utzi ahala utziko diote incolek  bere herrian arrotz izateari.  

Vasco eta hitzen baliokidetasunik eza dela-eta, Mitxelenak neologismoaren bat 

sortu behar ote zen planteatzen zuen duela hogeita hamabost urte baino gehiago. 

Tamalgarria iruditzen zitzaion euskaldun hitzak hizkuntzarekiko jatorrizko lotura 

galtzea. Iradoki zuen euskaraz egiten duen eta euskaraz egiten ez duten euskal 

herritarrak bereizteko aukera emango zuten izenen jabe izatea aberasgarria zatekeela 

(Mitxelena, 1977:16). Zalantzarik gabe, abertzale edo “euskaldun” erdaldunaren 

kontzeptua izendatu eta analizatzeko balio lezakeen izenaren jaulkipen eta gizarteratzea 

euskal  pentsamendu akademikoaren bizitasunaren adierazgarri litzateke.  Euskararen 

biziberritzean hainbesteko garrantzia daukan gizarte sektorea izendatuko duen 

terminorik gabe mantentzen jarraitzea, berriz, subordinaziotik irten ezinaren seinale.  
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3.-PATHOS: ZER GARA GU, NOR GARA GU 

Barandiaran kazetariak Zallori Euskal kultura “kontzeptu kultural soil gisa 

ulertu” behar dela eta “euskaltzaletasuna edo euskal nortasun nazionalarekin lotzen 

diren kontzeptuetatik bereizi” egin behar dela esanez euskararen alde borondatez aritu 

den jende askoren lana gutxiesten ari ez ote den galdetzen dionean, egoera edo 

gaizkiulertu bitxi samarra ematen da. Izan ere, ematen du galde erantzunean  

Barandiaranek  eta Zallok gogoan darabiltzaten kezkak, antzekoak izan arren, ez direla 

gauza bera. Batak kezka bat azaldu eta besteak, euskalduna/ez hain euskaldunaren 

arteko bereizketa eta mailaketa baztertu beharraren izenean, beste ardura batentzako 

konponbidea eskaintzen du. 

“Kontzeptu kultural soila” delako horrekin euskal kulturak euskaraz 

adierazitakoa baino ezin duela izan ulertu bide duenez, A. Barandiaran euskararen alde 

aritzen  eta nekatzen diren erdaldun horiek guztiak  -adibidez, Iruñeko ikastolen 

sortzaileak-, euskal kulturatik at uztea umiliagarri eta bidegabea izateak arduratzen du. 

Diasporakoen, hau da, euskararen atxikimendu-komunitateko erdaldunen 

errekonozimenduak kezkatzen du. 

 Zallok ere badu diasporekiko ardura hori, jakina. Baina deigarria da gaiari nola 

zeharka heltzen dion: euskararen atxikimendu-komunitateko erdaldunen 

errekonozimendua ez ezik, euskararen atxikimendu-komunitatekoak ez diren Euskal 

Herriko erdaldunen errekonozimendua ere burutzen duen diskurtsoarekin erantzuten dio 

Barandiarani.  Hain zuzen ere, era bihurri samarrean, esaten dio Barandiarani arrazoi 

duela, bidegabea eta baldarra dela oso euskal kulturaren zirkulutik kanpo uztea, 

adibidez, Iruñeko ikastolez zipitzik jakin nahi ez duten erdaldunak. Beraz, Euskal 

Herriko espainolak errekonozituz errekonozitzen ditu diasporak. 

Diasporak incolak bezain “euskaldunak” direla, bai, baina ez direla  Hego 

Euskal Herriko espainolak baino “euskaldunagoak” erantzuten diolarik, esan liteke 

Barandiaranen galderatik Zalloren erantzunera ardatz-higidura bat ematen dela. 

Barandiaranek, ziur asko, euskararen atxikimendu-komunitatearen baitan hizkuntzaren 

euskal/erdal ardatzak  ezar dezakeen mailaketaren bidegabea du kezka nagusi; Zallok, 

berriz, herritartasunaren vasco/español ardatzetik eratorriko mailaketa baztertu beharraz 

erantzuten dio, horrela, bide batez ezein euskal/erdal bereizketa ere ezabatzen duelarik. 
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Euskararekiko harremanarekiko harrotasun, lotsa nahiz indiferentzia 

sentimenduak eta, finean, errekonozimendu-beharraren gaia daude, beraz, auziaren 

muinean. “Euskaldun” ez diren erdaldunenak, -diasporenak eta incolenak-,  hiru behar-

mota ezberdin dira, bakoitza bere harrotasun, min eta ondoezarekin, eta horietako 

bakoitzak  erantzun edo errekonozimendu partikularra eskatzen du. 

Euskararen alde egingo bada, Zallok aldarrikatzen du euskaldunagoa/ez hain 

euskaldunaren arteko bereizketa eta mailaketa egiten duten interpretazioei ez zaiela 

inolako zirrikiturik utzi behar,  izan agerikoak, izan lausoak. Egunerokoan delako 

mailaketa hau egin egingo ez balitz ez zukeen horrelako oharrik egingo, noski. Burutzen 

dira, ordea, eta, jakina denez, eta horiek jatorriari, hautu politikoari nahiz hizkuntzari 

begiratu ohi dioten mailaketak ditugu. Eta hiru ardatz hauen artean, zalantzarik gabe, 

hizkuntzaren aldagaia da pisutsuena. Nahiz eta “euskaltasunari” buruzko eztabaida 

testuinguruaren arabera ardatz horietako edozeinetan eman litekeen eta ematen den, 

musean erregeak handira gainontzeko kartei irabazten dien bezala, euskal gizartean 

jatorria eta hautua zeinahi duelarik ere, euskaraz egiten duena beti izango da ez dakiena 

baino “euskaldunagoa”, izan agerian, izan lausoki. Harritzekoa ez dena, bestalde, beste 

zeinahi gizarte mendebaldarretan ere halaxe gertatuko litzateke-eta. 

Bere burua abertzaletasunarekin identifikatzen ez duten erdaldunei dagokienez, 

Zallok egoki dio mailaketa hau baztertu behar dela dioenean. Hauen partetiko 

euskararen errekonozimendua eta euskararen ezagutzarako hurbilketa, ematekotan,  

“besteak bezain euskaldunak”  direlako errekonozimendu sozialaren eskutik iritsiko 

dela kalkulatzen du Zallok. Iragartzen du, mailaketa hau egiteak bere burua 

abertzaletasunarekin identifikatzen ez duen erdaldunaren “euskaltasunaren” 

errekonozimendu baten faltak, era berean, euskararekiko ukoa eta indiferentzia 

elikatuko lukeela eta, alderantziz, errekonozimenduak hizkuntzarekiko nolabaiteko 

korrespondentzia izango lukeela. 

Zera gertatzen da, ordea, euskararekiko harremanari dagokionez: zenbaitentzat 

on dena, besterentzat azpijan izan litekeela. Hala, abertzale ez diren erdaldunen nortasun 

beharrentzako on izan litekeen diskurtso berdintzailearen sozializazioak euskal 

hiztunarengan nola eragingo duen pentsatu behar da.  Izan ere, korrontearen aurka 

darabilen hizkuntzarengatik biz bat lotsarazia den incolak, euskaraz egingo badu, behar 
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du erdalduna baino “euskaldunago” izatearen harrotasuna
215

 sentitu, behar du 

errekonozimendu sozial hori. Zallok darabilen diskurtsoak, ordea, “euskaltasuna” 

definitzerako orduan hizkuntzari balio praktikoa ukatzean, euskara erabiltzea 

zentzugabetu egiten du, euskararen erabilera hautu pertsonal huts bihurtuz. 

Hirugarren erpinean, bestalde, diasporak genituzke, zeinak, euskaraz ez jakin 

edo egiteagatik, euskaldunak bezain “euskaldun”  ez izatearen lotsa edo erruak biziko 

baititu eta, euskararen alde egoteagatik, “euskaldun” ez diren erdaldunak baino 

“euskaldunago” izatearen harrotasunak. Hauen kasuan, Zallok darabilen diskurtsoa 

onuragarria  litzateke erdaraz egiteagatik senti litekeen lotsa edo errua ezabatzeko , 

baina, bestalde, euskararen alde aritzeagatik senti litekeen harrotasuna erlatibizatu eta 

ekinbide hori epelduko luke. Ildo honetan, egia esan, gure ustez galdetzeko modukoa da 

diskurtso honek, sakonean, zein soslairen beharrari zuzentzen zaion gehiago, Zallok 

errekonozitu behar dela dioen abertzaletasunetik kanpoko erdaldunen multzoari ala, 

egiazki, bere eguneroko praktika espainola iraultzeko ezinduta ageri den 

abertzaletasunaren sektoreari.   

Nolanahi den ere, hiru behar ezberdin dauzkagu hemen, bakoitza bere min eta 

ondoezekin. Eta, laburbilduz, hau da arazoa: Zallok darabilen diskurtsoan premisatzat 

hartzen den Cultura vasca horren definizioak balio lezakeela, beharbada, erdaldunak 

euskararen ezagutzara erakartzeko eta, dudarik gabe, euskaraz egiten ez duten 
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“Beste emozioetan gertatzen den bezala, harrotasunean ere besteekin erkatzea garrantzitsua da. Ekintza 

edo gauza konkretuak konparatu egiten delako eragiten du harrotasuna, ez berak berez duen balio 

absolutuagatik. Zenbat eta esklusiboagoa izan gauza, orduan eta harroago sentituko da pertsona; dena 

dela, ez dago argi zerk eragiten duen harrotasun gehiago: oso esklusiboa den lorpen txiki batek edo oso 

esklusiboa ez den lorpen handi batek; segur aski, hau testuinguru konkretuaren  eta lorpen eta 

esklusibitate-motaren araberakoa izango da. Besteekin erkatzea horren garrantzitsua izateak esan nahi du 

besteen iritziak funtsezkoak direla harrotasunean, hau, lotsa bezala, autoebaluaziorekin lotuta badago ere. 

Besteek gure jokatzeko modua goresten badute, nahiz eta jokabide hori guztiz zuzena ez izan edo moralki 

gaitzesgarria izan, harro senti gaitezke. […] Harrotasunak eremu moralean eragina duen eragina ez da ia 

aztertu […]. Hala ere, ezin ahantz dezakegu harrotasuna sentitzen dugula ekintza on bat egiten dugunean, 

batez ere ekintza hori pertsonarentzat neketsua denean, eta horrek eragiten duela etorkizunean horrelako 

ekintza gehiago egin nahi izatea. Erru-sentimendua sentitzen denean balioren bat hautsi delako, 

sentimendu horrek disuasio-eragilearena egiten du jokabide urratzailearen kontra. Antzeko zerbait 

gertatzen da harrotasunarekin: norberaren balioekin bat datozen jokabideak indartzen ditu emozio horrek. 

Jokabide hauek, horrelako bermea ez balute, oraindik neketsuagoak izango lirateke eta, ondorioz, ez 

lirateke oso ohikoak izango […]. Era honetan, harrotasunak kognizioaren eta ekintza moralen arteko 

egokitasuna indartzen duela esan dezakegu” (Etxeberria, I. et al, 2011:154-156). Artikulu ederra da eta, 

harrotasun-emozioari buruz gehiagorako ikus: ETXEBERRIA, I., CONEJERO, S. eta PASCUAL, A. 

(2011). 
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abertzaleen gogoen ukendu gisa; baina definizio berberak euskaraz badakien jendea 

euskararen erabilerara erakartzeko ez duela balio, muinean, hizkuntza gutxiagotua den 

euskararen erabilera praktikoarekiko indiferentzia mezu gisa uler litekeelako. 

Estatistika-datuek
216

 agerian uzten dute-eta, ezaguna da diskurtso identitario 

honen hegemoniaren emaitza: balio lezake, agian, hein batean eta epe luzera, euskararen 

ezagutza sozializatzeko; ordainetan, halere, euskaltzaletasun aktiboaren epeltzea dakar 

eta euskararen erabilera sozialari argudioak kentzen zaizkio. Edo, beste era batera 

esanda, normalizatuko eta legitimatuko ditu euskararen ezagutza betiere badaezpadakoa, 

bai, baina baita zirrikiturik gabeko euskal nortasuna espainolaren erabilera garbiarekin 

uztartzen dituen ideia bermatuz, zeinahi joera politikotako komunitate erdalduna ere.   

Hala aitortzen duenez, Zalloren euskal kulturaren definizioan  “banakoak eta 

taldeak hizkuntzara erakartzeko” estrategia jakin bat datza. Izan ere, erretorikoak 

hartzailearen gogoa erakartzea du helburu, pertsuaditu egin nahi du eta, horretarako, 

ezinbestekoa du hartzailearen sinesmen, jarrera, sentimendu eta iritziekin bat egiten 

asmatzea eta, orobat, emozioak aintzakotzat hartzea.   

Aristotelesek pertsuasioaren arte dugun erretorikari logika kontrajarriko zion. 

Hala, lehenengoa “silogismoaren“ zientzia den bitartean, bigarrena 

“entimemarena“izango da. Entimema premisa guztiak aurkeztu beharrik gabe garatzen 

den silogismoa da. Arrazoien azalpena arintzen du baliabide honek, baina entzuleari 

aipatu gabe doazen premisa faltsuak onarrarazten dizkion heinean, falaziak 

mozorrotzeko era bat ere izan liteke. 

Erretorikaren emozioekiko lotura hau pentsamenduaren eta argudio-bideen 

nolabaiteko endekapenarekin lotu, eta bide horretatik, konbentzitzearen ifrentzu eta 

manipulazioaren senide gisa aurkeztu izan da pertsuasioa (Apodaka, 2004; 224ss ). 

Halere, emozioek pentsamendu eta argudioen logikan eragin dezaketen zalantzarik 

gabeko distortsioa ukatu gabe, emozioen eta arrazoiaren arteko erlazioaz Antonio 

Damasio  neurologoak buruturiko ekarpen honez gero klasikoa ere aintzakotzat 
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 Ikus, adibidez: ALTUNA, O., IURREBASO, I., ISASI, X., MARTINEZ de LUNA, I., RAMOS, R.  

eta URANGA, B. (2012); AIZPURUA, J. eta ORTIZ de LANDALUZE, A. (2012); edota MARTINEZ  

de LUNA, I. (2013). 
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hartzekoa da, batik bat, giza eta gizarte-zientzien eremuari dagokionez, non pentsatzen 

eta hunkitzen dena behatzaile bezainbeste izaten baita aktore. 

Descartesen hutsegiteak liburuan (2012:10) zera proposatzen du Damasiok, 

“arrazoitze-sistema emozio-sistema automatikoaren hedapen gisa sortu zela, eta 

emozioek badituztela zenbait egiteko arrazoitze-prozesuan”. Hala, emozioek, 

“premisetariko baten gailentasuna areagotu dezakete, adibidez, eta erabakia premisa 

horren alde bideratu. Orobat dira lagungarri erabakia hartu ahal izateko aintzakotzat 

hartzekoak diren askotariko datuak atxikitzeko orduan”. 

Euskaldunagoa/ez hain euskaldunaren arteko bereizketa  eta mailaketa eduki 

emozional handia duen kategorizazioa da. Hainbestekoa, ezen Zallok bereizketa hau 

ezabatzea oinarrizko baldintza edo premisatzat hartuko baitu kulturari buruzko diskurtso 

oso bat eraikitzeko.  Izan ere, zorionez ala zoritxarrez, zerbaiten parte izate edo ez izate  

hori, taldekatzeak ezinbestean dakarren inklusioa zein esklusioa, nahiko gauza 

garrantzitsua zaizkio giza abereari. Honela dio Jose Antonio Marinak (1996): 

Zeinahi pertsona zentzudun arduratzen duen sentimendu baten 

protagonista dira sinesteak. Nazio sentimendu patriotikoari buruz ari 

naiz, balantze afektiboaren osagaiak ikertzeko adibide bikaina dena. 

Oinarrizko behar baten gainean dago eraikia: talde baten parte izatea. 

Plutnichch-ek gure sentimenduen jatorrian funtzionatzen duten 

egokitzapen auziak lau direla iradoki du: gizarte hierarkia, 

lurraldetasuna, bizitzaren denbora muga eta norberaren nortasuna. 

Azken hau da gure aferarekin erlazionaturikoa. Animalia guztiek 

behar dute jakin zein talderen parte diren.
217

  

 

Baina Euskal Herriko giza abereentzat norbera zein taldetakoa den jakitea ez da 

hain erraz, estatu propiorik gabeko herri eta gizarte subordinatua delako eta bertako 

biztanleen jatorriarekiko, herritartasunarekiko eta hizkuntzarekiko dauzkaten 

harremanak zailak direlako. Hala, Euskal Herrian jatorri eta esperientzia ezberdinetatik 

iritsitako jendea bizi gara eta ez dago argi “gu” delakoa zein konstantek definitzen duen. 

Bakoitzak baditu jatorri eta esperientzia horri atxikitako emozioak eta, ondorioz, 

nortasuna eta kultura definitzeko behar jakinak eta  premisak. 
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 Ikus: LXXVI.-MARINA, J.A. (1996) 
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Gaur egun, kultura terminoa da “gu”az, hau da, nortasun kolektiboaz aritzeko 

erabiltzen dena. Apodakak (2007:95,96) adierazten duen gisan, kulturari buruzko 

diskurtsoen zeregin modernoa bereizketaren legitimazioa izan da, bi ardatz edo 

dimentsiotan. Lehenengoak gizartearen baitako ezberdintasunei egiten die erreferentzia 

eta bigarrenak, berriz, herrien arteko ezberdintasunei. Baina, subordinazio-egoeran 

izanik, euskal kultura delakoarekin gertatzen dena da auzitan jartzen dela bi ardatz 

hauetako zeinetan kokatu behar den. Izan ere, “euskal kultura” izendapena bi dimentsio 

hauetan naturaltasun handiz uler baitaiteke. 

Hala, airean geratzen den galdera izaten da ea euskal kultura zer den, kultura 

espainiarra, italiarra edota kanadarraren pareko beste kultura edo “gu” bat, ala, aitzitik, 

espainiar eta frantziar gizarteen edota, are, euskal gizartea delakoaren baitako aldagai 

edo subkultura exotiko bat gehiago. Definitu, ahal duenak egiten du; ezinean dabilena, 

berriz, definitu egiten dute. Eta, hain zuzen ere, bere neurriko estatua eratu dutenen eta 

estatu propiorik gabe geratu diren herrien arteko alde handietako bat definiziorako 

ahalmen horretan dago. 

Larrinagak (2006:129,130) azaltzen duen bezala, estatu modernoaren sorreran 

indarkeriaren monopolioa irabazi eta zerga-inposizioa ezartzearekin batera kultur 

kapitalaren bilketa eta  kultur merkatuaren bateratzea bilatu dela. Batu egin dira kode 

denak –mintzairak, legeak, neurriak- eta homogeneizatu komunikazio-formak, bereziki 

idatzizkoak eta burokratikoak. Horrela, errealitatea sortzeko tresna eraginkorrenak 

medio, batasun politikoa bilatu duen herriaren neurrikoa egiteko ahaleginaren emaitza 

da Estatua (Larrinaga, 2006:132): 

Ez mintzaira guztiek ezta adierazpen kultural guztiek ere –

zehazkiago esateko, haien eramaile sozialek- ez dute gizarte 

modernoetan beharrezkoak diren birsorkuntza baliabideak eskuratzeko 

ahalmenik izan. Ondorioz, unibertsaltasunerako sarbidea gutxi 

batzuen monopolio bilakatu da, eta gehiengoak –gainerako 

hizkuntzak, kulturak eta abar- eredu legitimo eta unibertsalaz at geratu 

dira. Desjabetze prozesu hori nabarmena izan da hizkuntza eta kultura 

komunitate bat baino gehiago daukaten zenbait estatutan, frankotan 

elkarte politikoak ukatu dizkielako hizkuntza eta kultura guztiei 

hizkuntza “nagusiari” eskainitako birsorkuntza baliabide berberak. 
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Munduan diren estatuek euren nortasuna definitzeko arazorik ez dute, euren esku 

baitago definitzeko ahalmena. Estatutik eratorritako diskurtsoan “gizartea”, “nazioa”, 

“herria”, “kultura”, “hizkuntza” kontzeptuak bere gainjarriko dira. Estatuaren muga 

politikoek zedarrituriko esanahiaren neurria izango dute. Paraleloki, estatuaren mugen 

barruan izanik euren burua definitzeko behar adina indar ez daukaten taldeak,  

“eskualde”, “komunitate”, “subkultura” eta “hizkera” edo “bigarren hizkuntza” izango 

dira. 

Euskal Herria bezalako herri azpiratuen kasuan “gu” delakoa definitzea 

problematikoa gertatzen da, izan ere, estatu-nazioan “gutasuna” berez bezala zehazten 

laguntzen duten konstante horiek guztiak –hizkuntza, erakundeak, lurraldetasuna, jatorri 

bateratzaileari buruz ofizializaturiko historia- desitxuraturik ageri baitira.  Eta horretaz 

kontziente dira, izan, joera ideologiko guztietako hiritarrak: Euskal Herrian muga 

politika-erreferentzialik ez dago, ezpada zatiketa administratiboa; bestalde, jatorri 

ezberdinak kontakizun komunean integratuko dituen historia ofiziala edo konpartitua 

falta da; herritartasunari buruzko proiektu politiko batek bestea errotik ukatzen du; eta, 

azkenik, aurreko puntu guztiokin lotura zuzena duena,  hizkuntza ordezkapen-prozesu 

baten etengabeko atzera-aurrera bizi da puri-purian.   

Konparti daitezkeen konstante hauen faltan, esan liteke gizarte mailan 

“gutasunaren” definizioa egituratu dela sentimendua edota borondatea bezalako halako 

printzipio orokor baten inguruan egituratu dela. Bere prekarietatean, dudarik gabe balio 

izan du gizarte kohesio eta integraziorako. “Gutasuna” definitzea zaildu eta oreka hori 

zemaipean jartzen  duten arrazoiek eta minek, halere, hor jarraitzen dute. Ibilbide, 

esperientzia eta planteamenduetan ezberdintasun hain erradikalak izanik,  inor ez dago 

oso ziur taldeak zein toki errekonozitzen dion, baldin eta errekonozitzen badio eta  inor 

ez dago oso ziur bestearen errekonozimenduak norberaren bazterketa ekarriko ote duen. 

Hala, isiluneak ez bada, ondoezak eta zaputzak agertuko dira. 

Esate baterako, Jose Ignacio Ruiz de Olabuenagak immigrazioaren gaiari buruz 

ari delarik, tabu hitza aipatuko du (2003:614): 

Hay otros planteamientos que distinguen a la comunidad vasca en 

dos divisiones, también esquizofrénicas: los vascos y los no vascos. 

Entendiendo por vasco el que es nacionalista; y por no vasco, el que 

no es nacionalista. […]. Hay además una tercera división, de la cual 

no se habla en absoluto y que es tabú actualemnte en el País Vasco 
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tenemos ciento cincuenta años de inmigración interior y […] el –

grupo- más afluente en el País Vasco, no lo es el de los nacidos en el 

País Vasco, de padres nacidos en el País Vasco, de racia alcurnia 

vasca. Sino que son los biznietos de aquellos inmigrantes que llegaron 

hace ciento cincuenta años. […] El año 1977, año de las primeras 

elecciones democráticas, el cincuenta y tres por ciento de los votantes 

que fueron a votar no habían nacido en el País Vasco. No llevaban en 

el País Vasco ni siquiera cuarenta años. 

  

Eta, nahiz eta Ruiz de Olabuenagak aipatu ez, beste horrenbeste esan liteke 

hizkuntzari buruz ere. Gai hau ere tabu edo mingarri da, partikularki, bere burua 

abertzaletzat duen erdaldunen bat tarteko bada. Jatorria zeinahi dutelarik ere, helduaroan 

euskaraz ikasteko gai izan direlako edo, besterik ez bada ere, euren seme-alabek eskolan 

euskaraz ikasteko aukera izan dutelako sentitzen den poza jasotzen duten dokumentuak 

badira. Ordea, nekezagoa da aurkitzen euskaraz hitz egiten ikasi ez izanak, euskara 

seme-alabei transmititu ezak, euskaraz  hitz egiten ahaztu izanak edota euskaraz jakinik 

hura ez erabiltzeak zer-nolako emozioak sortzen dituen azalduko duenik.  Emozio 

garratzak ernearazten ditu. 

Pedro Maria Alberdi Eguigurenek, esaterako, emozio honi buruzko lekukotza 

ederra emana du egunkari batean argitaraturiko gutunean (2012). Goiburu “No entiendo 

ser vasca sin saber euskera” zuen Garbiñe Biurrun epaileari buruturiko elkarrizketak
218

. 

P. M. Alberdik “No es usted más vasca que yo” gutunarekin erantzungo dio. Bere 

osotasunean irakurtzekoa da (2012): 

Señora Biurrun: Nací en Barakaldo (entonces Baracaldo), territorio 

de Bizkaia (entonces Vizcaya) en el año 1941. En aquella época el 

alcalde era José María Llaneza, el gobernador civil, Genaro Riestra, 

dos personajes dignos de estudio. Si desconoce quiénes eran estos 
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 Ohi denez, Biurrunek emandako erantzunak goiburuak adierazten duena baino sotiltasun handiagoa 

dauka. Hara galde-erantzunak: Galdera: “¿Con el euskera en el punto de mira?”. Erantzuna: 

“Reivindico que la normalización lingüística sea una realidad. El euskera es un patrimonio del país y de 

cada ciudadano. A mí me resulta difícil entender ser vasco o vasca sin hablar euskera. Me resulta difícil 

porque es remediable. Aquí tengo un montón de compañeros que hablan inglés, francés, pero no hablan 

euskera. Creo que se puede hacer un reproche de civismo, de ciudadanía democrática a quien ha hecho la 

opción de no me interesa aprender euskera. En otro país, si no se conociese uno de los dos idiomas 

oficiales, habría gente que lo estaría pasando muy mal desde el punto de vista de las opciones laborales. Y 

aquí pasa bastante poco. Es verdad que hay cosas con las que hay que tener mucha paciencia, que es 

mejor los acuerdos que los desacuerdos... Eso lo sé, pero al final los consensos siempre se exigen para 

determinadas cosas”. Ikus:. LAGO, C. (2012). 
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señores, por favor, infórmese. Mis aitas hablaban euskera mejor que 

castellano. Aita fue denunciado y multado porque su hijo mayor (Iker) 

le llamó aita. 

Personalmente, he iniciado mis estudios de euskera en seis o siete 

periodos de mi vida, pero mis obligaciones familiares (cuatro hijos, 

que comían todos los días) y -por qué no decirlo- mi incapacidad para 

aprender idiomas, no me permitió pasar del ni naiz, zu zara... 

No obstante, aposté por el euskera a través de mis hijos. Los envié 

a la ikastola de Getxo, cuando todavía no se sabía el final de aquella 

aventura (hoy, euskaldunes, así como sus hijos). 

Por cierto, el local donde empezaron se inundaba cuando caían tres 

gotas. Me tocó presidir unos años la junta de padres. ¡Qué gran junta y 

qué grandes madres y padres! Un abrazo para ellos. 

Por cierto, la mayoría no hablaban ni hablan euskera, pero no se 

me ocurre poner en duda su vasquidad, abertzalismo incluso por 

encima de su origen. Un recuerdo para Ángel y un abrazo para Arturo. 

En fin, señora Biurrun, le podía hablar de mis treinta y dos 

apellidos que conozco, pero no merece la pena. 

Le felicito porque habla euskera, aunque no tiene ningún mérito, 

casi seguro que nació hablándolo, pero le aseguro que no es más vasca 

que yo. 

  

Era eta garai berean, bestalde, suminaren ordez, euskaraz ez jakiteagatik 

indiferentziaz edo zaputz eginez erantzuten dutenak ere badira. Marivi Bilbao  aktore 

zenduak, adibidez,  bere euskaraz hitz egiteko ezintasuna azaltzeko cashero/bilbainoren 

arteko  bereizketa (eta mailaketa) egiten duen interpretazio hau burutuko du. 

Deigarriena nunca horren irmotasuna da (Tagarro, 2012): 

El año pasado me dieron un premio en Bilbao y una señora me 

dijo: «Mariví, tú que eres de aquí, ¿cómo es que no hablas euskera?». 

¡Si en Bilbao nunca se ha hablado euskera! Nunca. Hablaban euskera 

los que tenían caserío, pero los que querían hacer negocios, no. ¡Si no 

sabes más que euskera, no vendes nada! Yo he tenido padres, abuelos 

y bisabuelos de Bilbao y ninguno sabía euskera. 

 

Adibide hauek direla-eta, beharbada argudia liteke ekarritakoak hein handi 

batean gainditzear dagoen errealitate bati erantzuten diotela, etorkizunari begira, jatorri 



342 
 

immigranteak markatua egoteari utzi diolako eta, EAEn behintzat, euskararen ezagutza 

orokortzera doalako. Baliteke eta, nolanahi den ere, denborak esango du etorkizunean 

“gu”a zerk definituko duen eta definizio horrek zer nolako emozioak eragingo dituen. 

Halere, ziurtasunez esan litekeena da emozio hauek gaur egungo euskal 

nortasun/kulturari buruzko diskurtsoak sakonki baldintzatzen dituztela. 

Bitarte horretan, “gu”aren konfigurazioaren prekarietate honen prezio 

emozionala, euskaldun bizi nahi dutenentzat ere, gehienetan, aski garestia dela ere esan 

behar da.  Bi zentzutan da, gainera, garestia: hala euskaraz egiten tematzeagatik nola 

euskaraz egiteko temari eutsi ezinagatik. 

Jausorok, besteak beste,  Arrasate eta Durangoko gazteen artean buruturiko 

ikerketan azaltzen duenez, euskaraz egoki jakin eta “euskaldunen” hizkuntza delako hitz 

egin behar luketela uste duten gazteen ezina  frustrazio iturri da ( Jausoro, 1997:301). 

Gazte hauek espainolez egitearen inertzia espresuki gainditzen ahalegintzen dira, baina 

horrela elkarrizketa gainditu beharreko azterketa deseroso bihurtzen dute. Eta 

euskararen erabilera mantentzea lortzen ez dutenez, frustrazio-sentimendua sortzen da. 

Txanponaren beste aldean, berriz, hizkuntza espainola nagusi den kale-

harremanetako joeraren aurka euskaraz egiten tematuko liratekeenen irudia genuke. 

Jausorok bazterketaren eta gutxiespenaren beldurra aipatzen du, bai 17-20 urte bitarteko 

gazteen artean bai 13-14 urtekoen artean. Euskaraz egiteko hautua dela-eta, hau da iritsi 

zaion errealitatea (Jausoro, 1997:293): 

Hautu honek bere egunerokoan arazoak sortuko lizkioke 

egunerokotasuneko joerak hautsiko lituzkeelako eta bere ohituretatik 

nahiz koadrilatik kanporatua izatea (arazo ondo larritzat jotzen dena) 

ekar lezakeelako. Koadrilaren garrantzia determinantea da ez bakarrik 

hizkuntza aukeratzerako orduan baizik eta baita hizkuntza ohituraren 

aldaketaren iturri edo oztopo gisa ere. 13-14 urteko gaztetxoek, era 

berean, euskara utzi eta gaztelera hartzen dute KALEko toki eta 

harreman espezifiko batzuk, irritxo eta zehar begiratuak tarteko, 

bazterketa mekanismoen gune bihurtzen direnean. Gaztelaniaren 

aukeraketa sistema positiboan lekutzen da, hura erabiliz nahi den 

helburua betetzen delako (eguneroko normaltasuna)  

 

“Gutasunaren” borondate definitzailetzat sentimendua edota lurraldetasuna 

aipatzen diren honetan, aipatua dugu euskaraz egiteagatik norbere herrian arrotz 
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sentitzearen incola emozioa. Arrotz sentitzeko modu berezia da, izan ere, 

immigrantearen aldean, zaila baita erreferentziazko jaioterria  kokatzea, non denak 

normalitatearen zentzua hartzen duen. Incola ez dator inondik, ezpada ikasi, eztabaidatu 

eta defendatu behar duen historia batetik, eta denboran atzera edo aurrera existitu den 

edo existituko den lurralde batean baino ezin dezake aurki normalitatea. 

Euskaraz normala balitz bezala egiteko temak dakarren arroztasun horrekin, 

euskalduna erdaldunaren  nortasunarentzat isla deseroso bat izatearen sentsazioa ere 

badago, batez ere erdaldun honek egoera irekitasunez interpretatzeko balio dion 

ikuspegi ideologiko jakin bat ments badu. Hutsune hori izanez gero, euskaldunaren 

euskaraz egiteko tema horrek erdaldunari, une batez, haren normalitatearen zentzua 

zalantzan  jartzen dionez,  euskalduna ardurarik eragingo ez dion kategoria baten 

barruan kokatzera daramana. 

Etorkizunari begira, Jone Miren Hernándezek (2011:12) gazteen unibertsoan 

euskararen erabilera nola hautematen den ikertzeko premia eta gazteak elkarrizketatuz 

harritu duen erantzun bat aipatzen du. Elgoibarko gazte euskaltzale batek “nire 

lagunentzako euskara frikia da” esan ei zion. Lehenago berak behintzat inoiz entzun 

gabeko euskaldunak kategorizatzeko era, nonbait.   

Egia esan, arestian aipatu dugunez, Jausororen lanetan fenomeno hau ezin 

hobeto dago deskribatua eta ezin esan harritzeko modukoa denik. Alde batetik, bistakoa 

dirudi friki hitz-kategoria, oraindik ere desagertu ez den eta adin horretako gaztetxoen 

artean entzun litekeen  -ni neu lekuko, behin baino gehiagotan- cashero ospetsuaren 

jarraipen naturala dela, hain zuzen, Marivi Bilbao zenak gogoan zuen hura; bestalde, 

euskararen inguruan nagusitu eta sozializatu den emaitza zehatz eta ezin logikoagoa ere 

bada: diskurtso honetan,  euskarari ez zaio herri nortasunik definitzeko gaitasunik 

aitortzen eta horren ordez, euskara identitate pertsonalaren eta azpitaldeen dimentsioan 

ixten da. Frikitasuna bezala: frikitasuna kontzeptua bazterreko nortasuna pertsonal 

arraro eta are, barregarriarekin eta gizarteko subkultura xelebreak kontzeptualizatzeko 

erabiltzen den kategoria delako. 

Hein batean, eta, paradoxikoki, esan liteke euskaldunago/ez hain euskaldun 

kategorizazioa baztertzearen ondorioa beste  beste kategorizazio-mota bat izango izango 

dugula, non ez baitira bereiziko euskaldunagoak eta ez hain euskaldunak, baizik eta, 

batetik,  naturalki “euskaldun” diren erdaldunak, eta bestetik,  euskaldun izaten 
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tematzen diren euskal herritar ez hain naturalak.  Hegemonia zein diskurtsori eman 

zaion ikusirik, gure ustez, harritzekoa baino gehiago da espero izatekoa euskaldun 

frikiarena. 

Emozio-egoerazko  gurutze-bide hauetan, gauza onak apur bat gaziak ere badira. 

Nik neuk, behintzat, halako eskerron sentimendu gazi-gozo bat ere aipa dezaket 

euskaraz ikasi eta, zer esanik ez, erabiltzeko ahalegina egiten duenarekiko. Gozoa, 

errekonozimendu- eta hurbiltze-keinu bat den heinean; apur bat gazia, honek guzti 

honek hain zaila izan behar ez lukeela gogotik kendu ezina delako. 
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4.-AZKEN GOGOETA ETA ONDORIOAK 

Euskal Herrian bizi den populazioa anitza da, bai jatorriari dagokionez, bai 

hizkuntzekiko harremanei dagokienez. Badira, besteak beste, bertan nahiz atzerrian 

jaiotako hiritarrak, bertan nahiz atzerrian jaiotako hiritarren ondorengoak; badira, 

euskaraz egiten ez dakitenak, euskaraz  egiten dakitenak, euskaraz jakin arren, batez ere 

erdara erabiltzen dutenak edota euskaraz hizketan jakin arren, idazten ez dakitenak; 

badira, halaber, bai gizartean prestigiozko tokiak dauzkatenak bai zeinahi botere 

gunetatik urrun bizi direnak. 

Orok du Espainiaren eta Frantziaren eta Euskal Herriaren arteko 

menderakuntza/subordinazioari buruzko nolabaiteko kontzientzia, eta, testuinguru 

honetan, jendea hainbat eratan sentitzen da bere herri identitatearekiko eta 

hizkuntzekiko harremanarekiko interpelaturik: normala denez, norberaren baldintzak eta 

posizioa zein diren abiapuntuko posizioak ezberdinak baitira, nortasunaren eta 

hizkuntzaren inguruko interpelazio hauetatik ernetzen diren sentimendu, ondoez, 

kalkuluak eta arrazoibideak ere hainbat eratakoa dira. Ramon Zallok Kulturaren Euskal 

Planaren koordinatzaile gisa formulaturiko diskurtsoak aipaturiko interpelazio hauei 

erantzun nahi die, kulturari buruzko diskurtsoak, maizenik, herritartasunari buruzko 

diskurtsoak izan ohi direlako. 

Zalloren diskurtsoa euskaldunagoa – ez hain euskalduna bereizketari kosta ahala 

kosta zirrikiturik ez uztearen printzipioak hauspotzen du eta, ildo honetan, besteak 

beste, euskaraz egiten duena euskaraz egiten ez duena baino euskaldunagoa denik 

adieraztea arbuiatzen du. Diskurtso honek badu bertuterik, nondik begiratzen den, 

integratzailea izan daitekeelako, baina zera kritikatu behar zaio, aurreikusten duela 

Euskal Herriko nortasun eta hizkuntzaren normalizazioa erdaldunen premia 

identitarioak asetzetik bakarrik eratorriko dela eta, aldiz, euskaldunen behar 

identitarioak ez dituela zaintzen, ezpada gaitzetsi.  

Esan gabe doa, euskaldunagoa- ez hain euskalduna planteamendua bera 

erdaratik dagoela pentsatua eta erdaldunaren beldurrak adierazten dituela. Beldur hauek 

bi motatakoak izan ohi dira eta Zalloren diskurtsoak biei erantzun nahi die aldi berean. 

Hala, alde batetik, euskaldunagoa-ez hain euskalduna horren bazterketarekin bere burua 

espainol/frantses herritartzat duen populazioaren errekonozimendua bilatu nahi da, 
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abertzaletasunaren partetik; eta, bestetik, euskaraz ez dakiten abertzaleen 

errekonozimendua, euskaldunen partetik.  

Zalloren diskurtsoak dauzkan bertuteak ukatu gabe, badira halere auzitan jarri 

edota kritikatu beharreko zenbait puntu. Horietan garrantzitsuena da, adierazi bezala, 

euskaldunaren identitatea premiak gaitzesten dituela. Beharbada abertzale erdaldunari 

begi bistakoa iruditzen zaiolako, Zalloren diskurtsoak ez du aintzakotzat hartzen 

euskaraz egiteak zentzu bat behar duenik. Euskara erabiltzen duenak, alegia, 

espainolaren habitus-ari uko egiten dionak, funtsean, hala jokatzen du euskara 

euskalduntasunaren funtsa dela uste duelako, euskal identitatea eta euskararen erabilera 

gauza bera direla ulertzen duelako. Hala, esan liteke Zallok deitoratzen duen 

euskaldunagoa-ez hain euskaldunagoa bereizketa hori, kontrako gizarte baldintzen 

aurka euskaraz egiteko hautua egiten duenaren kasuan, ezinbesteko akuilu eta 

harrotasun iturri dela.  

Euskal Herriko erdaldunek euren identitatearekin eta hizkuntzekiko 

harremanarekin problema bat daukatenik ukatzea, funtsean, erdaldunen taldearen 

hegemoniarekin eta euskaldunen taldearen subordinazioarekin loturiko zerbait da. 

Hegemoniak, adierazia dugunez, marka gabeko kategoriekiko identifikazioa dakarrenez, 

urteak joan urteak etorri, euskaraz ez dakien “euskalduna” identifikatzeko terminorik 

gabe jarraitzen dugu. Izan ere, problemek izenak dauzkate; izenik gabe, ez dago 

problemarik. Eta izen gabezia hau, abertzaletasun erdaldunaren auziaren lanketa ezaren 

erakusgarri da. 

Tesi-laneko atal honetan, problematika hau begirunez lantzeko baliagarri izan 

litezkeen bi termino aurkeztu ditugu: incolak eta diasporak.  Hizkuntzarekiko 

harremanaren eta arroztasun sentimenduaren inguruan eraikitako dikotomia da, euskara 

erdigune sinbolikoan ipintzen duena. Incolak, euskaraz egiteak norbere lurrean arrotz 

nola bihurtzen duen adierazten du; diasporak, berriz, euskaraz ez dakien 

“euskaldunaren” izaera diasporikoa, euskararen lurraldean bizirik, hizkuntzarekiko bizi 

duen erbestea. Bi termino hauen arteko dialektikan, helaraz litekeen diskurtsoa da 

diasporek erdararen erbestea utzi ahala hasiko garela incolak geure herriko sentitzen.  
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IV.-HEGO EUSKAL HERRIKO KULTUR PRODUKZIOA 

EUSKAL/ESPAINOL ARDATZAREN ARGITAN 

 

 

 

Aurreneko bi ataletan identitatearen gaineko diskurtsoek hizkuntzaren erabileran 

nola eragin dezaketen aztertu dugu lehenengo eta, gero, normaltasunaren ikurra 

bereganatua duen abertzale erdaldunaren irudia ere problematizatu beharraz jardun 

dugu. Laugarren atal honetan Hego Euskal Herrian argitaraturiko liburu-produkzioa 

euskal/erdal – edo, zehatzago esateko, euskal/espainol-,  ardatzaren argitan aurkeztera 

goaz.  

III. atalaren sarrerakoan adierazi dugun bezala, euskal kultura eta cultura vasca, 

espazio bera konpartitzen duten arren, ez dira gauza bera. Honela bada, Hego Euskal 

Herrian argitaraturiko liburu-produkzioa euskal/espainol ardatzaren argitan aurkezteko 

hautua ideia era praktikoan berrestera dator.  

Azterlan honen helburua ondorioak eragitea da,  ondorio borobiletara iristea 

baino gehiago, edo, beste hitz batzuekin esateko, saiatu nahi genuke pentsatzeko modu 

jakin bat lantzen. Hau da,  hemen interesatzen zaiguna ez da hainbeste euskal/espainol 

ardatzaren argitan antolaturiko liburu-produkzioaren konparazioa interpretatzea, baizik 

eta, batez ere, lan akademikoetan  ohikoa ez den euskal/espainol eskema bera praktikan 

jartzeko ariketa burutzea. Izan ere, ikusiko dugunez, esan liteke aski zaila dela Euskal 

Herrian euskaraz eta espainolez argitaraturiko liburuen produkzioa bereizi, izendatu eta 

alderatzeko moduan ipintzeko  ariketarik aurkitzea.  

Hutsune honek indarrean izan diren  eta diren diskurtso edota pentsamendu 

eskema jakin eta ezberdinak islatzen ditu. Hain zuzen, liburu-produkzioari dagokionez, 

izenburuan “euskal”, “eusko” edo “vasco” bezalako izenlagunak ageri dituzten 

katalogo, bibliografia eta estatistika erreferentzialenen azterketak euskararen eta erdaren 

posizioaz pentsatzeko eran nolabaiteko aniztasun eta eboluzio bat ageri dutela dirudi
219

. 
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 Hitz hau kontu handiz erabili behar bada ere. Argi dezadan pentsatzeko eskemen “eboluzioaren” ideia 

sarrerako azalpena era malgu batean egituratzeko baliabide gisa erabiliko dugula hemen. Aukera honen 
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Hartara, esate baterako, ohar gaitezke 1874an argitaraturiko Julien Vinsonen 

Bibliographie de la Langue Basque-z bestelako hurbilketa izango dugula 1970eko Jon 

Bilbaoren Eusko Bibliographia erraldoia, eta Jon Bilbaorena ez bezalakoa, berriz, 

1997ko Joan Mari Torrealdarien Euskal Kultura gaur liburua. Testuinguruan kokatzeko 

onuragarria izango delakoan, beraz, taula eta grafikoei heldu aurretik, liburu-

produkzioarekin estatistikekin loturiko zenbait lan erreferentziazko iruzkinduko ditugu 

eta xehetasun handiagoz azalduko dugu gure planteamendua zein izango den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
atzean, ez dago pentsamenduaren eboluzioari buruzko tesi bat aurreratu eta defendatzeko asmorik, nahiz 

eta denboran zehar euskaldunaren posizio soziala aldatzen joan dela jakina izan, eta, adierazi bezala, egia 

den uste dudala bibliografia eta katalogoen antolaketan eraldaketa horren nolabaiteko jarraipena intui 

litekeela. Zenbakitan kuantifikaturik nahiz izenburuen erregistro bidez,  liburuez diharduten lan 

ezagunenei emango diegu gainbegiratua sarrera honetan eta, gure desbideratuko gintuzketen xehetasunak 

saiheste arren, zeharka baino ez ditugu aipatuko euskal literaturaren historiaz edo egileez mintzo diren 

zenbait lan.  
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1.- LIBURU PRODUKZIOAZ PENTSATZEKO MODUAK  

1.1.- XIX. mendea 

Bibliografia aipagarrien artean lehenengoa, ziur asko, 1857ko Francisque 

Michelen Le Pays basque. Sa population, sa langue, ses moeurs, sa litterature et sa 

musique dugu. Lan honek bibliografia asmoa izanik ere, Jesus Mari Lasagabasterren 

iritziz (2002/1983:238), egilearen erudizio eta gogoeta kritikoek euskal literaturaren 

historia hastapentzat hartzeko bidea  ematen dute. 

Bestalde, Julien Vinsonen (1891-1898) Bibliographie de la langue Basque 

liburua ere ezin da aipatu gabe utzi. XIX. eta XX. mendeen arteko jauzira garamatza, 

foruen galeraren eta Eusko Pizkundearen garaira, non atzerriko hainbat jakintsuk Euskal 

Herriarekiko eta bere hizkuntzarekiko interes,  nolabait esateko, antropologikoa 

agertuko baitzuten
220

.  Bibliografia honetan euskara da gaia eta, ildo horretan, euskarari 

buruz zeinahi hizkuntzatan idatziriko liburu eta artikuluez gain, ordura arte euskaraz 

idatziriko lanak ere erregistratuko dira, azterketarako material gisa. Vinsonen 

bibliografia gogoan dutela, haren lana osatzera datorren jarraipentzat jo beharko dira, 

geroago, Angel Allende Salazarren 1887ko Biblioteca del vascófilo nahiz Genaro 

Sorarrainen 1898ko Catálogo de obras euskaras liburuak.  

Atzetik duten ikuspegia deskribatze aldera, esan liteke Vinsonen bibliografian, 

Michelenean bezala, euskarak eta euskaldunak lehen mailako interesa eta 

protagonismoa izango dutela, baina aztergai diren neurrian, dagokien posizioa pasiboa 

izango dela, objektuarena. Aitzitik, lan hauetan erdarek izango dute gaiaren gaineko 

eskumena, erdaldunentzat idatzitakoak izango direlako eta erdarak izango direlako 

erregistrorako eta azterketarako erabilitako hizkuntzak. Zalantzarik gabe, bibliografia 

hauek guztiak euskararekiko eta euskal herriarekiko maitasunak ernarazitako 

bibliografiak dira; baina ez euskaldunari zuzenduak. 
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 Eusko Pizkundea eta atzerritarrak direla-eta: “Dena izan zen mugimendu sozial zabal baten agerpena, 

eta euskaltzale askok eman zituen bere izerdiak alor zabal edo apalagoren bat jorratzen. […]. Batzuk 

atzerritarrak izan ziren, eta inoiz Euskal Herrian hilabete gutxitan egondakoak, gainera; baina euskallari 

kanpotarrok bihotzez maite izan zituzten gure hizkuntzaren azalpen guztiak: […] Zeregin gaitz hau burutu 

zutenen oroitzapenak euskaltzaleon artean bizirik egon behar luke: W. Webster (1828-1909) eta E.S. 

Dogson (1857-1922) ingelesak; XIX.aren hasierann etorri zitzaigun W. Von Humboldt-en (1767-1835) 

ondoren hurbildutako alemanak: V. Stempf (1841-1909), H. Schuchardt (1842-1927), g. Bähr (1990-

1945); Van Eys (1825-1914) edo Uhlenbeck (1866-1950) holandarrak, eta Vinson (1843-1926), 

Saroihandy (1867-1932), Hérelle (1848-1935) frantsesak”.  Ikus INTXAUSTI, J. (1990). 
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1.2.-XX. mendeko lehen erdia 

Zenbakitan laburturiko euskal literaturari buruzko datu bilketetan lehenengoa 

Ibarrek idatziriko Genio y Lengua (1936) lanean dator. Probintziaka sailkaturik, 

XVI.etik XIX. mendera arteko liburu produkzioaren berri ematen digu Ibarrek. Guk 

dakigula, gisa honetako lehenengo taula izango da eta, aurreraxeago ikusiko dugunez, 

ez du parekorik izango 30 urte beranduago, euskaraz, Ibon Sarasolak Euskal literatura 

numerotan (1975) argitaratuko duen arte. Ibarrek Euskal Herri osoko lurraldea hartuko 

du aintzat, eta, nahiz eta berak espainolez idatzi, euskaraz egindako literatura baino ez 

du kuantifikatuko.  

1947an plazaraturiko Antonio Perez Goiena uhartearraren Ensayo de 

bibliografia navarran, berriz, Ibarren lurralde ikuspegiaz bestelakoa agertuko da.  

Erreferentziazko beste bibliografia hau ere espainolez dago idatzia, baina, oraingoan, 

eremu administratibo batek – Nafarroak- ezarritako pentsamendu markoak 

ezaugarritzen du. Perez Goienaren bibliografiak inprenta agertuz geroztik 1910 urtera  

bitartean Iruñean argitaraturiko lanen erregistroa dakar. Euskaraz idatziriko testuak ere 

barne izango dira, noski, baina euskaltasunari buruzko gogoetarik ez  du inplikatuko, 

ezpada euskal liburuak Nafarroako ondarearen zati txikitxo bat osatzen dutela. 

Konparazioan, beste ikuspegi bat izango da Larreko eta Manezaundik 1958ko Prosistas 

navarros contemporáneos en lengua vasca argitalpenarekin landuko dutena. Bertan, 

Nafarroako eremuari atxikirik, lehen mailako protagonista bihurtuko dituzte euskal 

idazleak
221

.  

 

 

1.3.-XX. mendearen bigarren erdia 

Jon Bilbaoren Eusko bibliographia  monumentalaren lehen bolumena 1970ekoa dugu. 

Eusko Bibliographiak iruzkin berezia merezi du bertan euskaltasuna ulertzerako orduan 

sentimenduak daukan garrantziari buruz pentsatzen delako eta euskaltasuna ulertzeko 
                                                           
221 Perez Goienaren garaikideak izan ziren Larreko eta Manezaundi; baina Nafarroako inprimaturiko 

euskal liburuen lehenengo indizetzat har litekeena, askoz geroago iritsiko da, Joxemiel Bidadorren bidez. 

2004an argitaraturiko Materiales para una Historia de la Literatura Vasca en Navarra lanean, 

Nafarroako Euskal Literaturaren Historia bat lantzeaz gain,  2003 urtera arte Nafarroako barrutian 

euskaraz argitaraturiko lanen erregistroa eskainiko zaigu. 
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modu bat soslaitzen delako. Bilbao Puerto Ricon jaiotako euskalduna izango da, Gerra 

Zibiletik erbestera ihes egindako bizkaitar abertzaleen semea. Haren asmoa, aitortzen 

duenez, euskal gaiez oro har argitaratu diren idatzien bibliografia osatzea izango da 

(1970:XV). Horretarako, besteak beste, erromatarren garaiko Euskal Herriari usmatzen 

zaizkion eremu geografikoari buruz interesatuko da. Euskaraz idatziriko hitzaurrea 

salbu, espainolez dago osatua bibliografia hau eta pentsa liteke euskal gaien erregistro 

behar horrek, paper zahar eta berrietan euskal existentzia frogatu eta erregistratu behar 

horrek, hein handi batean gerra eta gerraosteko abertzaletasun galtzailearen izpiritua 

islatzen duela, zeinari euskal nortasunaren likidazio nahia bere gordinenean bizitzea 

egokitu baitzitzaion.  

Gure iritziz, Bilbaoren lanean euskal historiaren protagonismoa, “euskaldun” 

sentitzen den abertzale erdaldunari emateko urratsaren zantzua antzeman liteke. Izan 

ere, bibliografia liburuz hornitzerako orduan pisu handiagoa hartuko du 

abertzaletasunak, euskaltasunak baino. Vinsonek euskararen kariaz egin bezala, euskal 

gaiez diharduten dokumentuekin batera, euskaraz idatziriko testuak ere erregistratuko  

ditu, baita propio euskal gairik tratatzen ez duten euskaraz idatzirikoak ere, hala nola, 

esaterako, Ramon Saizarbitoriaren Egunero hasten delako eleberri garaikidea. Ordea, 

Eusko Bibliographia eguneratzeko lanari heldu diolarik, ordea, lehenago ezagutu 

gabeko urrats bat emango du Bilbaok eta, nahiz eta euskal gaiez aritu ez, Euskal 

Herrikoak diren egile erdaldunen lanak ere sartzeko erabakia hartuko du.  

Honela idatziko du Eusko Bibliographia-ren 1985eko jarraipeneko hitzaurrean 

(1985):   

En los volumenes de Eusko-Bibliographia publicados 

anteriormente, no siempre se recogieron obras de autores vascos que 

se refirieran a temas no vascos. En este suplemento 1976-1980 he 

tratado de corregir este error de apreciación, aunque me temo que no 

siempre con exito, listando bajo el nombre del autor todas sus obras, 

aunque las de temas no vasco no todas se hayan clasificado en 

materias. A veces es dificil establecer si el autor es (o se siente) vasco 

o no. 

 

Abertzaletasunaren izenean hartutako erabakia da Bilbaorena, ziur asko: 

euskaraz jakin ez arren euren herriarengatik hainbeste sufritu behar izan duen hainbeste 

abertzale erdalduni  iruditeria kolektiboan, euren herriaren historian lekua egiteagatik.  
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Hitzaurrean aitortzen duenez,  “euskaldun” sentitzen ez diren Euskal Herriko idazleen 

testuek ez lukete tokirik bere bibliografian. Baina sentimendu hori neurtzea zail izanik, 

atea Euskal Herrikoa den idazle orori irekitzea onartuko du
222

.  Kontua da, ordea, 

euskaldunaren irudiak ordainduko duela euskaltasuna eta Euskal Herrikoa izatea bera 

berdintzearen saria. Izan ere, euskararen tokia zein den airean lagako du, ongi definitu 

gabe eta, ondorioz, egiazko garrantzirik ez balu bezala. 

Praktikan, euskaraz idatziriko testu guztiak Euskal Herriko idazleenak izanik,  ez 

dugu xuxen jakingo bibliografian duten tokia egiazki zein arrazoiri zor dioten, euskarari 

berari ala Euskal Herrikoak izateari. Eta ordura arte euskaltasuna definitzeko  lehen 

mailako arrazoi argitzat jotzen zena  –euskaraz idatzia egotea-  oso ongi pentsatu 

gabeko arrazoi izatera igaroko da, lehen mailako kokapena izandakoa, zehaztu gabeko 

mailan jareginez: Euskaraz idatzia egotea ala ez, xehetasun gehigarri bat izango da. 

Beraz, euskaltasuna pentsatzeko eskema honen barruan, esan liteke Bilbaoren 

bibliografian euskara ez dela gehiago lehen mailako aztergai pasibo izango, eta 

abertzaletasunaren izenean, lanbroak inguraturiko protagonista izatera igaroko dela.  

Euskaltzaletasunaren eta abertzaletasun erdaldunaren arteko harremanen 

norabideaz ohartzea ez da oso erraza, lainotsua baita bi munduak bereizten dituen muga. 

Baina komeni da jabetzea esanahi ezberdina duten mugimenduak direla abertzaleak 

euskararantz joatea ala euskara abertzaleenganantz joatea: euskaldunak euskal gaiez 

erdaraz idazteko egiten duen hautuaren atzean, batzuetan, erdaldunaren kontzientziara 

iritsi eta hura euskararen munduaren abarora erakartzeko asmoa izaten da
223

. Baina, 
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 Bilbaok eremu geografikoa ezarriko du irizpide nagusi. Bibliografia argitaratzen hasi den urte berekoa 

da Manuel Iribarrenen Paternainen Escritores navarros de ayer y de hoy  (1970). Esan liteke, azken 

batean, Perez Goienaren bidea jarraituko dutela batak zein besteak. Baina ez da hala. Bilbao sakoneko 

esanahia duen erabakia hartu  beharrean dago.Iribarrenek ez dauka Bilbaok bizi duen kezkari aurre egin 

beharrik, izan ere, oraindik orain behintzat, probintziaren mugei erreparatzea nahikoa denez, 

“nafartasuna” zehaztea “euskaltasuna” zertan datzan erabakitzea baino aski errazagoa delako. 

223
 Bidadorren lana 2004koa da eta ez da euskal literaturari buruz erdaraz idatzi den lehen lana, eta, 

dudarik gabe, idatzi den azkena ere ez da izango. Euskaraz jakin arren, erdararen aldeko hautua egitearen 

atzean, erdaldunak euskararen egiteko gogoaz gain, sofistikazio gutxiagoko arrazoiak ere izaten dira, 

noski, hala nola euskaraz idazteko nekea eta erdaraz aritzeko erraztasuna edota erdaraz idatzitako lanak 

izango duen onarpen eta aitorpen akademiko edo soziala. Zeharka bada ere, gai honekin lotuta, 1983an 

Jesús Mari Lasagabasterrek (Lasagabaster, 1983) “La historiografía literaria vasca. Aproximación crítico-

bibliografica” artikulua aipa liteke. Bertan euskal literaturaren kritikari buruzko ordura arteko 

bibliografiari ikusi-pasara bat ematen dio. Lasagabasterrek iruzkinduko dituen lanen artean, garai 

ezberdinetan euskaraz idatzirikoak –Orixerena (1927) edota Ibon Sarasolarena (1971), esaterako- zein 
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Eusko Bibliographia-n gertatzen den gisan, kontrako norabidean doan gogoa ere 

ezagutu behar da: beste batzuetan, abertzaletasuna – eskuarki erdalduna- izango da 

euskara bere ingurura erakarri eta haren elementu osagarri eta zerbitzari bihurtuko 

duena. Bigarren norabide honetan, erdaraz idatziko da ez erdaldunak euskararen orbitara 

ekartzeko, baizik eta euskaraz idaztearen adinako legitimitatea duen aukera gisa, 

espainola edo frantsesa ere euskaltasuna definitzen duten hizkuntzak izango direlako.  

Jon Bilbao berak aitzin-solasturiko Elias Amezaga bilbotarraren Autores Vascos 

lana da, ziurrenik, euskaltasunari begiratzeko azken modu honen baieztapenik 

borobilena. Amezagaren eskaintza hitzak dira datozenak (1974:9): 

Cierto, somos quizá el último pueblo de Europa que la cogió, pero 

ahí están los resultados, son ríos de tinta los que corren… Y para ti, 

querido vasco, en pugna perpetua con lo que nos aparta, para que se 

vea que te manifiestas en español y en francés tan bien como en 

euskera, dándote a entender en dos idiomas que hace mucho tiempo 

también los llamas tuyos.  

 

1971an plazaratuko da euskal literaturari buruz euskaraz idatzitako gerraosteko 

lehenengo lana, erdaraz idatziriko Euskal Herriko literaturaren aldarrikapenarekiko 

paraleloki-edo
224

.  Ibon Sarasolaren Euskal literaturaren historia
225

, izenburuak dion 

                                                                                                                                                                          
erdaraz idatzirikoak –Mitxelenaren (1960) erreferentziala edota Patri Urkizuren (1978) batxillergorako 

eskuliburua- agertuko dira.  

224
 Euskal idazlea protagonista duen hurbilketak eta “escritor vasco”-aren irudia erdigunean jartzen duen 

pentsatzeko moduak emango du zer esana: Lehenengoa ez da gustukoa izango, erdaraz idazten duten 

idazleentzat, kategoriatik at uzten dituela, bazterturik; bigarrena, ostera, euskal idazleentzako izango da 

desatsegina, baina kontrako arrazoiagatik, kategoriaren barnean diluiturik utziko dituelako, subordinatuta 

eta bigarren mailako protagonista gisa.  Gatazka hau dela-eta, Jesus Mari Lasagabaster literatur-

kritikariak honako hau idatziko zuen (2002:23,24): “Creo que la polémica se ha alimentado en buena 

medida de un malentendido semántico que más de uno no ha querido resolver: el adjetivo euskérico 

“euskal” dice referencia necesariamente a la lengua (…) mientras que el adjetivo castellano “vasco” no 

tiene al menos necesariamente esa referencia lingüística. Un solo ejemplo puede ser suficiente para  hacer 

patente esta distinción: Pío Baroja no es un “euskal idazlea”, porque  escribe  en castellano; pero sería 

imbécil discutirle o más todavía negarle su condición de “escritor vasco”. […] Es distinta la perspectiva si 

hablamos de “escritores”, sino de “literaturas”. […] Parece claro, yo al menos siempre lo he entendido 

así, que el sistema literario específicamente “vasco” es el que constituyen los escritores euskéricos y los 

textos escritos en euskera. Los textos castellanos de autores vascos se inscriben en el sistema de literatura 

castellana y funcionan con mayor o menor fortuna en el interior de ese sistema. […]. No debería ser 

necesario tener que recurrir a la autoridad de Mitxelena cuando decía que el castellano también es 

nuestro”. Zuhurrak iruditzen zaizkigu Lasagabasterrek idazleei eta literatura sistemei buruz egiten dituen 

gogoetak. Espainola ere gure hizkuntza denik, ordea, ez dut uste: espainola espainiarren hizkuntza da, 
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legez, historia liburua izango da. Euskal tituluen zenbaki bidezko erregistroa, berriz, lau 

urte geroago ailegatuko da, egile beraren eskutik. Euskal literatura numerotan lan ezin 

garrantzitsuagoa da (1975) bera delako euskaraz argitaraturiko liburuen lehenengo 

kontaketa eta sailkapena euskaraz burutuko duen lehena. Zehazki, 1934-1973 epea 

landuko du Sarasolak. Sarasolaren liburuak txikiak izango dira tamainaz, baina ezin 

nabarmenagoak esanahiari dagokionez, euskalduna erdigunean, protagonista eta 

euskaraz aldarrikatzen duten sasoi baten ernetzearen adierazle diren heinean.  

70eko hamarkadan euskaraz idatziriko euskal literaturaren historia eta laburpen 

gehiago ere iritsiko dira
226

. Dena den,  erakutsitako anbizioagatik horien artean 

aipagarriena, behar bada, Joan Mari Torrealdairen Euskal idazleak gaur Historia social 

de la lengua y literatura vascas (1977) izango  dugu. Halako trantsizio giro batek 

bustita, Torrealdairen lanak euskara eta espainola tartekatuko ditu, erdaldunak 

erakartzeko mandatua eta euskaldunei bere hizkuntzan idazteko gogoa uztartu beharrez-

edo. Torrealdairen lanean liburu-produkzioari buruzko taula estatistikoak ere eskainiko 

zaizkigu, baina benetan berezi egingo duena euskal letrei emango dien ikusgarritasuna 

izango da: argazki handi ederrez, euskal idazle garaikideei aurretik inoiz inon eman 

gabeko distira aterako zaie eta euskaraz idatzitakoak aztergai zientifiko hutsa izateari 

utziko dio: ordura arte ezagutu gabeko  idazle “onenen” raking-en bidez, euskal 

literatura kalitatea edo erakargarritasuna bezalako nozioekin lotu eta, bide batez, 

merkatal produktu gisa aurkezteko aurre-asmoa agertuko da. 

Orduz gero, Joan Mari Torrealdaik, praktikoki urtero, euskal liburugintzaren 

gaineko artikulu bat argitaratuko du Jakin aldizkarian
227

. Hau esanik, zentzuzkoa dirudi 

euskal liburugintzaz euskaraz idazteko joeraren nolabaiteko loraldi edo gorpuztea 90eko 

hamarkadara atzeratzea. Izan ere, 1993an iritsiko baita Torrealdai beraren XX. mendeko 

euskal liburuen katalogoa (1900-1992) mardula; eta 1996an, berriz, IX. mendetik XXI. 

mende hasieraren ertzera arte ezagutu diren euskal izkribu guztiak kontatuko dituen 

                                                                                                                                                                          
frantsesa frantsesena den bezala. Euskaldunen hizkuntza euskara da. Gero, “euskaldunek“ nahiz 

euskaldunek espainolen hizkuntza zergatik erabiltzen duten, hori beste kontu bat da.   

225
 Gerra aurretik, 1927an Orixek “Euskal literaturaren atze edo edesti labuŕa” artikulua idatzi zuen. 

226
 Ikus: LASAGABASTER, J.M (1983).  

227
 Bihoa erreferentzia gisa Jakin aldizkariaren hemeroteka digitala. Ikus: 

http://www.jakingunea.com/grafikoak/aldizkaria.htm 
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Paulo Iztuetaren Intelligentsia kimatuaren orbelak. Urte bat geroago, Euskal Kultura 

gaur (1997) liburua argitaratuko da,  Euskal Idazleak gaur haren ahizpa-edo. Era 

berean, esan bezala, Juan Luis Zabalak nahiz Torrealdaik urtez urteko nahiz epealdi 

ezberdinetako euskal liburuen katalogoak taxutu eta argitaratuko dituzte 

(Torrealdai:1993,1997; Zabala: 2002)
 228

, bai liburu formatuan bai liburuki edo, adierazi 

bezala, aldizkarietako artikulu gisa.   

 

 

1.4.-XXI. mendeko lehen urteak 

Juan Luis Zabalaren eta Joan Mari Torrealdairen jardunak gaur arte jarraitu 

duenez, XXI. mendearen lehen hamarkada igaro dugularik, arrunta bihurtu dela esan 

liteke euskaraz osaturiko euskal liburu-produkzioaren  erregistroa. 

Alde horretatik, Euskadiko Editoreen Elkartearen aginduz Conecta enpresak 

osaturiko liburu-produkzioari buruzko  txostenek berritasun garrantzitsua dakarte: 2005 

urteaz geroztik, Euskal Herriko argitaletxeen euskal liburu-produkzioa soilik ez, 

erdarazkoa ere bildu eta, guk dakigula lehenengoa aldiz, euskal/erdal ardatzak bereizita, 

biei buruzko datuak eskaintzen dira. Txosten hauek euskarazko eta espainolezko 

bertsioak dauzkate eta, EAEkoak xeheago lantzen baditu ere, Euskal Herri osoko datuak 

biltzeko ahalegina ageri du. Ikuspegi edo pentsatzeko eskema aldaketa esanguratsua 

dakarte, hortaz. 

Txosten oso aberatsak dira, datu eta arlo ugari eskaintzen dituztenak. Igortzen 

duen pentsamendu eskemaren aldetik, ostera, emaitza berezia da bere anbiguotasunean, 

zeren eta, batetik, Euskal Herriko lurralde guztiak aintzat hartu eta euskal/erdal 

banaketarekin, euskaraz erabiltzen den berezko banaketari erantzuten baitio eta 

abertzale euskaldun batek diseinaturiko ikerketa baitirudi. Bestetik, ordea, gure ustez 

txostenaren osaketan  normaltasunaren eta anormaltasunaren arteko bereizketa bat usma 

liteke, euskara bai, baina espainola problematizatu gabe lagatzen duena. 
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 Zabalak, Torrealdai bezala, urteak daramatza honezkero euska liburuen bibliografiak osatzen. 

Zabalarenak murritzagoak izatea da bien arteko ezberdintasunetako bat, ez bakarra. Zabalak, adibidez, 

besteren artean, ez du ez testu-libururik ez itzulpenik jasotzen.  
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Itxura guztien arabera, txostena egiterakoan euskaraz argitaraturikoa zenbatu da 

lehenengo, eta kopuru hori osotara argitaraturikoari kendu zaio, emaitza, gero, erdararen 

izendapen generikoan laukian sartu delarik. Prozedura honek oso bestelako 

interpretazioa luke euskara hizkuntza gutxiagotua ez balitz eta espainola eta frantsesa 

hegemoniko edo menderatzaileak ez balira. Alabaina, gauden egoeran, kontua da 

horrela jokatuz euskara aztergai bitxi  gisa  markatu dela eta espainola – eta frantsesa-, 

berriz, aipatzea merezi ez duen orokortasunaren, normaltasunaren zeinupean utzi direla, 

azken batean, beste edozein hizkuntza balira bezala. Eta, jakina, ez da hala: espainola 

eta frantsesa euskararen hizkuntza-espazioa hegemonikoki okupatzen duten hizkuntzak 

dira eta ezinbestekoa da euren egoeraren gaineko argazki bat izatea, euskararen 

egoeraren gaineko argazki bat izateko. 
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2.- HEGO EUSKAL HERRIKO LIBURU PRODUKZIOA 

EUSKAL/ESPAINOL ARDATZAREN ARGITAN 

Gure asmoa Hego Euskal Herriko liburu-produkzioa hizkuntza euskalduna eta 

espainola bereizten dituen ardatzak ebakita ematea da. Gain begiratu ditugun lanen 

egitura edo platemenduetan euskal munduaz pentsatzeko era batzuk islatzen direla 

adierazi dugu. Gure azterlanean ere bide egin nahi genioke pentsatzeko modu bati, 

diskurtso bati.  Datuak bilatu eta antolatzeko era hau arroztasunarekin loturiko ondoez 

sentsazioak agindua da: izan ere, euskaraz dakielako ala euskaraz ez dakielako,  

euskaltasuna bizi duenaren ezaugarrietako bat norbere herrian arrotz sentitzean 

datzalakoan nago. Harremanak edo bestearen irudiak definitzen du arrotza eta, gure 

iritziz, hori adierazteko bata bestearen ispiluaren aurrean jarri beharrean daude euskara 

eta espainola
229

. Gure datu-bilketa eta antolaketaren asmoa ildo honetan doa.  

Orain artean iruzkindu ditugun pentsatzeko moduen gaineko gogoetaren ondoren 

eratorririko planteamendua da hau. Aipaturiko arroztasun sentsazioari iskin egiten zaio 

bai Jon Bilbaorena bezalako datu aurkezpenean bai Ibon Sarasola eta ildokoen 

erregistroen taxueran. Lehenengo kasuan, euskal eta erdal idazleak alfabetikoki 

ordenaturik eta, ondorioz, elkarrekin eta nahasirik ematen dira, azken finean gauza bera 

balira bezala, alegia, hizkuntza zein den berdin balitz bezala. Bigarrenean, berriz, 

euskaraz argitaraturikoa baino ez da ematen, lurralde berean beste hizkuntzarik ez 

balego bezala. 

 Euskarazko produkzioa barruti beregain gisa eta euskaraz lantzea esanahi 

handiko urratsa izango da euskaldunari dagokion autoestimua sustatuko duen heinean;  

baina prozedura horrek euskal liburu-produkzioak izan duen garapenaren alde bat baino 

ez digu erakutsiko. Euskal liburugintzari buruzko ikerketen ondoren, ohikoa  izan da 

geroz eta liburu gehiago argitaratzen direla azpimarratzea eta gora bide hau positiboki 

baloratzea (Torrealdai, 1997).  Baina ikuspegi osoagoa eta zintzoagoa edukitzeko garai 

eta toki berean erdaraz argitaraturikoa ere hartu beharrean dago aintzat, zeren eta 

espainolaren eta frantsesaren osasunak esaten baitiote euskarari bere benetako neurria 

zein den. Garrantzitsu deritzogu Euskal Herrian euskalgintza jarduna ez ezik erdalgintza 
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 Eta frantsesa, jakina. Hego Euskal Herriaren azterketara mugatu behar izan dugu, administrazio-

erakunde propiorik ezaren ondorioz, erabili dugun metodologiarekin Lapurdiko, Baxenafarreko eta 

Zuberoako liburu-produkzioaren datuak bereizterik ez dagoelako. 
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lana ere tai gabea dela azpimarratzeari, nabarmenaren nabarmenez azterketatik baztertu 

samar dagoen auzia dirudi-eta. 

Conecta enpresak Euskadiko Editoreen Elkartearentzako egindako txostenak 

gure datu bilketa burutu ondoren ezagutu ditugu. Aldez, egitasmo genuen pentsamendu 

eskemari erantzuten dioten lanak  direla esan behar da; baina txosten hauek eta geurea, 

bereziki, espainolari ematen zaion trataerak ezberdintzen ditu
230

. Euskadiko Editoreen 

Elkarteak agindutako lanean, espainolik aipatu ez eta euskarazko eta erdarazko 

produkzioaren arteko banaketa egiten da. Arestian adierazi dugun gisan, prozedura 

honen bidez euskara markaturik eta espainola – eta frantsesa- markatu gabe geratzen 

direla irizten diogu eta anormaltasunaren eta normaltasunaren kinka elikatzen duela. 

Gure txostenean euskarazkoari eta espainolezkoari dagozkien datuak espresuki 

bereizten dira eta, horregatik, ez da Hego Euskal Herriko euskarazko argitalpenei 

buruzkoa bakarrik, espainolezkoenei buruzkoa ere bai.  

Liburu izenburuen eta idazleen erregistro lana antolatzeko eraren oinarrian 

pentsatzeko eskema bat interpreta litekeela esanez, lerro hauetan barrena hainbat 

bibliografia, katalogo eta estatistika aipatu dira. Erregistro lan hauen helburu nagusia ez 

da, ziurrenik, guk interpretatu nahi izan dugun pentsamolde bat ala bestea praktikara 

eramatea izan. Aitzitik, aurkeztera goazen azterlan honen jatorrian asmo horixe dago. 

Hau euskal/espainol hizkuntza-ardatzak ebakiriko pentsatzeko eskemari gorputz emate 

aldera burutu da. Interes pertsonalak bultzaturik eta kultur zeinu gisa historikoki izan 

duen indar sinbolikoarengatik, liburuaren mundua jo dugu begiz, baina kuantifikagarria 

den beste gairen bat ere izan zitekeen. Hasierako asmoetako bat Euskal Herrikoak diren 

                                                           
230 Tesirako langintza plana antolatzerako orduan, gisa honetako txostenak bilatu nituen arren ez ditut 

atzera egiteko beranduegi izan arte aurkitu: egia esan, oso uste izatekoa da Euskadiko Editoreen Elkarteko 

txostenak aurrez ezagutu eta esku artean izan banitu tesi-lan honen egitura eta, batez ere, azken atal honen 

diseinua. Halaber, zalantzarik ez dago bilketa eta ondorengo prozesaketan ikasitakoaren ondoren beste era 

batetako lan plangintza eta diseinua egingo nukeela. Ibilian – eta ibilian eroriz- ikasten omen da. 

Erabilitako metodología ezberdina da eta landutako epe eta arloetan ere bada ezberdintasunik. Eskuarki, 

esan liteke gure lanean erabilitako metodologia eta txosten hauetan erabilitakoa ezberdinak direla eta 

landutako epe eta arloetan ere badela ezberdintasunik. EEEak agindutako txostenetan aintzat hartutako 

epea 2005etik aurrerakoa; guk, 1990eko datuak ere badarabiltzagu; bestalde baina, EEEk lantzen dituen 

arloak askozaz ere gehiago dira,  joriago  eta zehatzago gainera. Euskadiko Editoreen elkartearen 

enkarguz betetako txostenak sei dira guztira. Horietan azkenekoa osatzeko landa lana 2011ko martxoaren 

eta urriaren bitartean burutu zen. Hain zuzen, “Euskarazko argitalpenei buruzko VI. Txostena” da 

Euskadiko Editoreen Elkartearen web-gunean eskegita dagoen bakarra. Ikus: CONECTA RESEARCH & 

CONSULTING (2011). Beste txostenak eskuratzeko Valentziako Editoreen Elkarteko web orrialdera jo 

behar da. Adibidez, ikus: PORTAL D’EDITORS (2013). 



359 
 

idazleek euskaraz, espainolez zein frantsesez idatzitako liburuen estatistikak osatzea 

zen, Euskal Herriko idazleek zein hizkuntzatan idatzi  izan duten eta idazten duten 

jakiteko,  baina halakorik egin ezinik, Hego Euskal Herriko liburu-produkzioko datuak 

jaso eta lantzera mugatu behar izan dugu lana.  

Lehenago ere esana dugu ikerketa lan honen helburua ondorio borobiletara 

iristea baino gehiago ondorioak eragitea dela, pentsatzeko modu bat praktikan jartzea. 

Zeren eta egiari zor, Euskal Herrian argitaratzen diren liburuen estatistikak 

euskalgintzaren eta erdalgintzaren indarra eta norakoa zein neurritan adieraz lezaketen 

oso zalantzan jarri beharreko kontua da: arrazoi bat baino gehiagorengatik, zailak dira 

alderaketak. Arrazoi horietako bat, bistan denez, liburu mota bakoitzak duen 

merkatuaren izaera eta bolumena da. Bataren merkatu potentziala bestearena baina 

askozaz ere handiagoa da  eta, gainera, euskalduna elebiduna denez, euskarazko 

liburuen bezeroak espainolez idatzitakoen bezero ere badira. Bestalde, euskal liburuen 

merkatua eta erdigunea Euskal Herrian dago
231

; espainolez idatziriko liburuak 

argitaratzen dituzten argitaletxe nagusiak, berriz, Euskal Herritik kanpo. Eta, gero, 

euskaraz idatzitako liburuen eta espainolezkoen tiraden artean ezberdintasunik ba ote 

den ere galde liteke
232

. Desoreka hauek direla eta, hortaz, Euskal Herriko euskarazko eta 

espainolezko liburu-produkzioan oinarrituriko ezein alderaketaren emaitzak 

interpretatzerako orduan ez gara ur sakonegitan sartuko.  

Amaitzeko, uste dut zilegi dela ondorioetan txiro samarra iritzi dakiokeen gisa 

honetako azterlana alper-lana izan ez ote den galdetzea. Itaun honen aurrean datu 

bilketari ekin aurretik mugapen hauek gogoan nituela adieraztea besterik ez daukat. 

Inora eraman ez arren, bide batzuk ibili egin behar diren iritzikoa naiz. 

 

 

                                                           
231

 Nolanahi den, jakingarria da EEEren 2010eko txostenak dakarren datua, non  neurtzen baita euskal 

liburu produkzioaren ia %27 Euskal Herritik at ematen dela (Conecta/Euskadiko Editoreen Elkartea, 

2010:10). 

232
 Ez da puntu argitzen erraza, susmoa baita tiraden tamainari buruz ez dela beti egia esaten. Nolanahi 

den ere, hara Conecta enpresak 2006-2010 epea aztertu ondoren emandako datua: Oro har, izenburuko 

batez besteko argitaraldia 1.925 alekoa izan da. Euskaraz nahiz elebitan argitaraturiko liburuen 

izenburuko batez besteko argitaraldia, berriz, 2.152 alekoa.  
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3.-HEGO EUSKAL HERRIKO LIBURU-EKOIZPENA 

EUSKAL/ESPAINOL ARDATZAREN ARGITAN 

Gure lan honetan egoitza Hego Euskal Herriko lau probintzietan daukaten 

argitaletxeen liburu produkzioari buruzko datuak bildu dira. Horretarako Espainiako 

Kultura Ministerioaren ardurapeko IBSN
233

-aren Kudeaketarako Agentziak sarean 

daukan Espainian editaturiko liburuei buruzko datu baseaz baliatu gara.  

Ikerketa hau datu-baseak jarritako galbahe elektronikoa konbinatu eta aplikatuz 

burutu dugu. Galbaheak eskaintzen duen aukeretako bat hizkuntzan oinarrituriko 

aukeraketa egitea da. Tamalez, titulu elebidun edo eleanitzak ez ditu behar bezala 

diskriminatzen. Hori dela eta, euskaraz eta espainolez, bi hizkuntzatan  dauden liburuak, 

adibidez, euskarazko liburu eta espainolezko liburu bezala kontatzen dira. Euskaraz eta 

espainolez idatzita dauden liburu elebidunak besteengandik bereizteko liburu-fitxak 

indibidualki aztertu behar izan ditugu. Antzera jokatu behar izan dugu ekoizpen 

tematikoa aztertzerakoan ere.  

Zenbaturiko tituluak “inprimaturiko liburuen” euskarrien kategorian 

“monografia2 gisa erregistraturikoak izan dira. Hau da, azal, kontrazal eta orrialdez 

osaturiko betiko liburuak. Aldiz, ez ditugu kontatu datu basearen galbaheak ezarritako 

erregistro eta euskarri kategoria horietatik kanpo daudenak – kartografiarako materialak 

edota Cd-ak, adibidez-.  Zehaztasun hau oso da kontuan hartu beharrekoa argitaletxe 

baten ISBN-dun titulu kopuruaren eta liburu kopuruaren arteko aldea izugarri handia 

izan daitekeelako. Esate baterako, Ibaizabal argitaletxeak IBSN agentzian erregistraturik 

daukan tituluak  3656 dira; ordea, lan honetan, galbaheak ezarritako arauei jarraiki, 

liburu gisa hartuko ditugunak, 1740. 

Liburuak sailkatzerako orduan ez da ez berrargitalpenik ez itzulpenik bereizi. 

Lau kategoria erabiliko ditugu, eskuarki: “euskaraz”, “espainolez”, “elebitan” eta 

“besterik”  izendaturikoetan. “Besterik” kategorian sartuko ditugu ez euskaraz ez 

espainolez idatzita ez dauden liburuak; lan honetan, liburu “elebidun” gisa zenbatu dira, 

euskaraz eta espainolez, behintzat, dauden liburuak; espainolez idatzitako liburutzat 

euskararik ageri ez dutenak eta espainolez, behintzat, idatzita daudenak; eta euskarazko 

liburuak izango dira espainolik ez dakartenak eta euskaraz  behintzat idatzita daudenak. 
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Behintzat horrekin zer esan nahi dudan? Bada euskarazko liburutzat hartuko ditudala 

euskaraz eta ingelesez idatzitako liburuak ere, adibidez, edo espainolezkotzat, 

espainieraz eta frantsesez nahiz txineraz leudekeenak. Era berean, esan nahi dugu 

“elebidunen” kategorian barruan sartuko ditugula museoetarako idatziriko  euskaraz, 

espainolez, frantsesez eta ingelesez idatzitako hainbat eta hainbat liburu.  

Ikerketa honetan hiru alderdi landuko dira. Lehenengo atalean, 1990etik 2010era 

bitarteko epean euskarazko nahiz espainolezko liburu-produkzioak erakutsi duen 

eboluzioa ageri da, hala probintziaka nola osotara. Bigarren atalean, 2012aren lehen 

erdia epe-muga jarririk, Hego Euskal Herriko argitaletxe nagusien katalogoak aztertzen 

dira, oraingoan ere, bai probintziaka bai osotara eta, horretaz gainera, unibertsitateko 

liburu-produkzioari buruzko azpi-atal bat ere badago. Azken atala, berriz, liburu-

produkzioaren sailkako lanketari eskainia dago. Horretarako, hogei urteren bueltako 

ibilbidea marka dezaketen lau urtetako produkzioa hustu dugu; hain zuzen, 1998koa, 

2000koa, 2005ekoa eta 2009koa. Azalpenaren hezurdura eskuarki datu absolutuak 

jasotzen dituzten taulek, ehunekotan banaturiko zutabe-grafikoek eta lerro bidezko 

grafikoen deskribapenek osatuko dute.  Hego Euskal Herriari buruz aritzerakoan, egoki 

irizten diogun kasuetan Euskal Autonomi Erkidegoko egoera eta Nafarroako Foru 

Erkidegokoa partikularrak ere aintzakotzat hartuko ditugu. 

 

 

3.1.-Liburugintza 1990-2010 epealdian 

Hego Euskal Herrian 1990-2010 epealdian ekoitziriko liburuak zenbat izan diren 

aztertuko da lehenengo, lau probintzietako egoera bata bestearenarekin alderatuz. Gero, 

aipatu epealdian liburugintzak izandako bilakaeraren berri emango da.  

 

3.1.1-Hego Euskal Herriko liburu ekoizpena, osotara, 1990-2010 epealdian 

Jasotako datuen arabera (6. taula; 8.irudia) , 1990etik 2010era bitartean – bi 

urteok barne direlarik-, Hego Euskal Herrian egoitza duten argitaletxeek plazaratu 

dituzten liburuak 46.202 dira. Liburu gehien argitaratu direneko probintziak Bizkaia, 

15.771ekin, eta Gipuzkoa izan dira, 14393rekin. Nafarroako ekoizpena, berriz, 
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baxuagoa izan arren, aurreko bien antzekoa izan da, 12.000ko kopurua ukitu baitu. 

Araban atera da liburu gutxien, 4054, Nafarroako kopuruaren herena. 

 

6. taula. Hego Euskal Herriko liburugintzaren ekoizpena 1990-2010 epealdian 

  Euskaraz Espainolez Elebitan Besterik GUZTIRA 

Araba 667 1936 1248 203 4054 

Bizkaia 5461 8511 1134 665 15771 

Gipuzkoa 6632 5963 1025 773 14393 

Nafarroa 619 10450 198 717 11984 

 GUZTIRA 13379 26860 3605 2358 46202 

 

Euskaraz idatzitako libururik gehienak, 6.632, Gipuzkoan argitaratu dira hogei 

urteko denbora tarte honetan. Bizkaian baino mila izenburu pasatxo gehiago. Araba eta 

Nafarroan, ostera,  euskaraz argitaraturiko liburu kopurua hamar aldiz txikiagoa izan da 

zenbatutako izenburuak, hurrez hurren, 667 eta 619 izan baitira.  

 Espainolez Nafarroan argitaratu da gehien, 10.450 liburu. Gero, Bizkaia dator, 

8511rekin, Nafarroan baino bi mila liburu gutxiago. Eta haren atzetik, Gipuzkoa, 

espainolez plazaturiko ia 6.000 libururekin. Araban, berriz, 1936 izenburu kontatu dira.  

Arabako egoerak badu berezitasunik, izan ere, hala euskaraz nola espainolez, 

Araba da liburu gutxien argitaratu deneko lurraldea; era berean, ordea, Araba da 

euskaraz eta espainolez idatzitako liburu elebidun gehien argitaratzen den tokia, Hego 

Euskal Herriko liburu elebidunen ekoizpen osoaren % 35. 1248 izenburu dira guztira, 

lurralde berean argitaratzen diren euskarazko liburu kopuruaren bikoitza eta Nafarroan 

argitaratzen diren kopurua halako bost baino gehiago. 
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8. irudia. Hego Euskal Herriko liburugintza 1990-2010 epeldian, probintziaka 

(kopuru absolutuak) 

 

 

Jasotako datuen arabera, espainolez 26.860 liburu plazaratu dira aztergai dugun 

epean, eta euskaraz, berriz, erdia, 13.379. Nafarroa da, zalantzarik gabe, aldea 

markatzen duen probintzia, euskarazkoak 619 diren bitartean, 10.450 direlako 

espainolez ematen dituen liburuak. Euskal Autonomi Erkidegoa soilik hartuko bagenu 

kontuan, euskarazko eta espainolezko liburuen arteko tartea izugarri murriztuko 

litzateke, lehenengoak 12.760 izanik eta bigarrenak, berriz, 16.410. Gipuzkoa dela esan 

behar da espainolezko baino euskarazko liburu gehiago argitaratu direneko lurralde 

bakarra, nahiz eta era bateko zein besteko liburuak, antzera, 6.000ko kopuruen bueltan 

ibili.  

Ehunekotan emandako begiradak (9. irudia) erakusten digu euskal liburuen %90 

inguru Gipuzkoa eta Bizkaian argitaratzen dela. Espainolez idatzitako liburu kopuruen 

proportzio banaketa deskribatzeko modu argi bat, berriz, hau izan liteke: Nafarroan, 

liburuen  ia %40; Bizkaian, %30 inguru; Gipuzkoan %25 baino gutxixeago eta Araban 

%5 baino gehixeago. 
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9. irudia. Hego Euskal Herriko liburugintza 1990-2010 epealdian, hizkuntzari 

dagokionez (ehunekotan) 

 

   

 Liburuak “nongoak” diren, argitaletxearen egoitza sozialak erabakitzen du eta 

argitaletxe baten kokapenaren atzean hainbat arrazoi ezberdin egon litezke. Hori dela 

eta, probintzia bakoitzean argitaratzen diren liburu kopuru absolutuak eta proportzioak 

probintzien osaketa soziologikoarekin lotzea ariketa benetan arriskutsua da. Hau garbi 

utzi ondoren, zuhurtasun osoz esan behar da probintzia bakoitzean ageri den euskaldun 

kopuruaren datuak eta, bereziki, euskal liburuen ekoizpenarenak gainjartzea
234

 

iradokitzailea gertatzen dela.  

Gipuzkoa da euskaldun gehien bizi direneko lurraldea, Bizkaiaren aurretik, bai 

osotara, bai proportzioan. Bada, izenburu ekoizpenaren kopuru absolutuek neurri 

horretan erantzuten dutela ematen du; proportzioei erreparatuz gero, berriz, 1990-2010 

epeko tartean Gipuzkoan den euskal hiztunen proportzioa liburu ekoizpenaren gainetik 

dagoen bitartean -%50 inguru eta %46 hurrenez hurren-, Bizkaian euskarazko liburuen 

ekoizpenaren proportzioa -%35-, hiztunena -%25-, baina koska bat gorago dagoela ageri 

da. 
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 1990-2010 tarteko liburu ekoizpenaren gure datuak eta 1991-2011 tartea aztertzen duten VI. Inkesta 

Soziolinguistikoarenak erabiliko ditugu.  
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10. irudia. Hego Euskal Herriko liburugintza 1990-2010 epealdian, probintziaka 

(ehunekotan) 

 

 

Nafarroak eta Arabak, berriz, kopuru absolutuei begiratuz gero, euskaldun 

kopuru nahiko antzekoa dutela ageri da. Alabaina, kontua da kopuru absolututan 

Nafarroan Araban baino pixka bat gehiago izan arren, proportzioan,  Araban % 17 
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euskaldun kopuruarenak eta euskal izenburu ekoizpenarenak %16-17aren inguruan bat 

egiten duten bitartean, Nafarroan, ekoizten diren euskal liburuen proportzioa -%5-, 

euskaldun proportzioaren -%12-, erdira ez dela iristen ikusiko dugu.  

Besteak beste, Nafarroan eraman izan den eta gainontzeko lurraldeetan indarrean 

egon diren hizkuntza-politika eta jarrera ezberdinek argazki honetan eraginik izan 

zezakeela proposatzeko ausardia handirik ez da behar. Euskaraz eta espainolez 

argitaratzen diren liburu kopurua eta proportzioa bera, nahikoa baino datu 

esanguratsuagoa da, alde horretatik: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio 

nagusia kokatzen den Arabako lurraldean Hego Euskal Herriko liburu elebidunen 

herena baino gehiago argitaratzen da. Nafarroako Foru Erkidegoa, aldiz,  beste 

muturrean dago eta euskaraz eta espainolez plazaraturiko liburuak ez dira %6 izatera 

iristen.  
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3.1.2.-Hego Euskal Herriko ekoizpenaren bilakaera 1990-2010 epean. 

Jasotako datuen arabera (4. irudia; 7. taula), Hego Euskal Herriko 1990-2010 

tarteko liburu-ekoizpena inflexio puntu handi batek banaturiko bi epetan bana litekeen 

igoerak ezaugarritzen du. 

7. taula. Hego Euskal Herriko liburugintzaren ekoizpenaren bilakaera, 1990-2010 

epealdian 

 Euskaraz Espainolez Elebitan Besterik GUZTIRA 

1990 119 337 2 93 551 

1991 117 319 8 71 515 

1992 166 335 20 109 630 

1993 137 338 15 63 553 

1994 213 310 23 100 646 

1995 202 256 45 100 603 

1996 232 315 50 110 707 

1997 322 339 74 110 845 

1998 358 589 116 136 1199 

1999 939 1704 244 243 3130 

2000 753 1768 249 133 2903 

2001 738 1809 221 72 2840 

2002 859 2119 234 86 3298 

2003 926 1931 268 71 3196 

2004 857 1988 368 105 3318 

2005 966 1928 316 96 3306 

2006 917 2045 296 130 3388 

2007 1000 2436 239 177 3852 

2008 1187 2280 318 116 3901 

2009 1122 2057 293 118 3590 

2010 1249 1657 206 119 3231 

GUZTIRA 13379 26860 3605 2358 46202 

 

Honela bada, 1990 eta 1997ko datuak eskuan harturik, zazpi urtean zehar, 53 

puntuko pixkanakako igoera deskriba liteke, lehenengo. Gero, 1998an eta, bereziki, 

1999an, inflexio puntu ikaragarri bat soslaitzen da, zeinetan, 1997ko datuekiko, 69,5 eta 

270,4 puntuko igoera ageri baita, hurrenez hurren. Jarraian, 1999tik aurrerako liburu 

ekoizpen orokorrak 2008an 24 puntuko aldea izan arteko emendatze iraunkor eta eme 
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bat ezagutuko du, harik 2009  eta 2010ean, bi urtez 10 punturen inguruko beherako 

joera xumea agertzen hasiko den arte.  

Hego Euskal Herriko liburu-ekoizpen orokorrak deskribaturiko grafikoa zergatik 

marrazten duten esplikatzea ez da ikerketa lan honen helburua. Ur handiegitan sartu 

gabe, hortaz, soilik adieraziko dugu Espainiako testuinguru ekonomikoaren isla nahiko 

fidela dirudiela Hegoaldeko Euskal Herriko liburugintzak. Esan liteke liburugintzaren 

hasierako hazkundeak, ondorengo gorako inflexio-puntuko urteak -1999an-, eta azken 

beherako joeraren agerpenak -2009an- bat egiten dutela hala Espainiako ekonomiaren 

90eko hasierako hazkundearekin  nola euroaren 1999ko sarrera urtearekin zein 2009ko 

krisi globalaren eztanda garaiarekin.  

Krisiaren ukaldiaren aurrean joera orokorra hau izanik, euskarazko liburuen 

argitalpenetan eta espainolezkoen argitalpenetan ezberdintasunik aurki litekeela 

azpimarratu behar da, bestalde. Izan ere, espainolez idatzitako liburuen ekoizpena 

emandako deskribapen orokorrari doiki gerturatzen zaion bitartean, euskarazko 

argitalpenen ekoizpenean azken bi urteetako beheranzko joera nabarmenik oraindik ez 

dela nabarmentzen ageri dute jasotako datuek.  

11. irudia. Hego Euskal Herriko probintzietako liburugintza orokorraren 

bilakaera (kopuru absolutuak) 
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Hau, liburu mota bakoitzaren bezeria motari zor lekiokeela uste dut. Laburbidez 

esanda, espainolez idatzitako merkatuaren zati handiena Espainian dago eta euskarazko 

liburuen salmenta, berriz, Hego Euskal Herrian baino ez da ematen, zeinetara krisia 

Espainiara baino zertxobait beranduago eta leunago iritsi baita. Kontu egin behar da 

azken urteetan EAEko argitaletxe pribatuek euren ekoizpenaren %34 inguru Hego 

Euskal Herritik kanpora saldu dutela eta kopuru hori ia esklusiboki erdal liburuek osatu 

dutela (Conecta/Euskadiko Editoreen Elkartea, 2011:43). 

 

12. irudia. Hego Euskal Herriko liburugintzaren  bilakaera euskal/espainol 

ardatzaren argitan, 1990-2010 epealdian (kopuru absolutuak) 
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Euskaraz argitaraturiko liburuei buruz guk bildutako datuen joerak, puntu jakin 

batetan, ez du beste ikerketa-lan batzuetarako bildutakoekin bat egiten. Hain zuzen ere, 

Conecta enpresak (2011) Euskadiko Editoreen Elkartearentzat eta Joan Mari 

Torrealdaik Jakin aldizkarirako ( Torrealdai, 2011:13) burututa azterketetan 2008/2009 

eta 2009/2010 urteetan beherako joerak erregistratzen dira; gure lanean, aldiz, 

2000/2010 urteen artean gora egiten dute euskara hutsez idatzitako liburuek. 

Metodologiarekin edo kontaketa akatsen batekin zerikusirik izan badezake ere, 

noski, uste dut gure lanean eta beste bi hauetan ageri den ezberdintasuna liburu 

elebidunen zenbaketan datzala, batik bat. Conectaren eta Torrealdairen lanetan liburu 

elebidunak euskal liburutzat hartzen dira; gurean ez dira hartzen ez euskarazkotzat ez 

espainolezkotzat, eta aparte zenbatzen dira. Gure datuen arabera, 2009/2010 urteen 

artean, euskarazko liburuen ekoizpenak gora egiten du, apur bat; baina liburu 

elebidunenak, behera (7. Taula). Zentzuzkoa da, hortaz, Conecta enpresak eta 

Torrealdaik erregistraturiko euskal liburuen ekoizpenaren jaitsiera liburu elebidunen 

gutxiagotzearekin loturik dagoela pentsatzea, eta ez euskara hutsez idatzitakoekin. 

13. irudia. Euskarazko liburuen ekoizpenaren bilakaera probintziaka, 1990-2010 

epealdian (kopuru absolutuak) 

 

 

1997 inguruan, euskal liburugintzaren etorkizunari buruz gogoeta eginez, 
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espainolezko liburugintzaren garapenak ere antzerako erritmoa eraman duela dirudi, 

honek ere 1998tik aurrerako izugarrizko emendatzea ageri du-eta. Dena den, euskarazko 

eta espainolezko liburuen probintziaz probintziako bilakaera ez da berdina izan (13. 

irudia eta 14. irudia). Hala, espainolezko ekoizpenak lau probintzietan ageri duen 

marrazkiak antzeko soslaia duela ikus daiteke. Euskarazko liburugintza, berriz, 

ezberdinagoa da: batetik, produkzioaren benetako igoera Gipuzkoa eta Bizkaian baino 

ez dela ematen ageri da; eta, bestetik, 2007tik aurrera, Bizkaiko euskarazko liburuen 

ekoizpenak Gipuzkoakoari gain hartzen diola (13. irudia).  

 

14. irudia. Espainolezko liburuen ekoizpenaren bilakaera, probintziaka, 1990-2010 

epealdian (kopuru absolutuak) 

 

  

Kopuru absolutuak alde batera utzi eta aintzat euskaraz eta espainolez 

argitaraturiko liburuetara eta horien arteko aldera soilik mugatuz, esan behar da 1990-

2010 epean euskarazko eta espainolezko liburuen arteko proportzioan
235

 aldaketa uneak 

izan direla EAEn; alabaina, ez Nafarroako Foru Erkidegoan (15, 16, 17. irudiak).  

 

                                                           
235

 Proportzio hauek, noski, euskarazko eta espainolezko liburuak soilik batu ondoren ateratzen dira.  
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15. irudia. Euskarazko eta espainolezko liburu-ekoizpenen arteko proportzioen 

bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan, 1990-2010 epealdian 

 

 

90eko hamarkada hasieran, EAEn argitaratzen euskarazko eta espainolezko 

liburuen artean, %70 espainolez izango dira eta %30 euskaraz. Tarte hau, gero, 

murriztuz joango da, harik eta  bi ekoizpen motak erdi parean –euskarazkoa gehixeago- 

geratuko diren arte. Bi urtez, gehiago izango dira euskaraz ateratako liburuak espainolez 

ateratakoak baino. Eta handik aurrera, berriz, handiagoa izango da hazkundea 

espainolez idatzitako liburuen artean, denborarekin, espainolezko ekoizpena %60  

inguruan egonkortzera iritsiko delarik.  

16. irudia. Euskarazko eta espainolezko liburu-ekoizpenen arteko proportzioen 

bilakaera Nafarroako Foru Erkidegoan, 1990-2010 epealdian 
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Nafarroan, berriz, esan bezala, ez da EAEkoa bezalako bilakaerarik ezagutuko. 

Euskarazko liburu produkzioa %10 azpikoa eta %5 ingurukoa izango da hogei urteko 

epe honetan.  

17. irudia. Euskarazko eta espainolezko liburu-ekoizpenen proportzioen arteko 

bilakaera Hego Euskal Herrian 
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liburuen proportzioa %60-%70en bueltan ibiliko da eta euskarazko liburuen produkzioa, 

berriz, %40-%30 inguruan: 13.379 izango dira euskaraz argitaraturiko liburuak   eta 

26.860, berriz, espainolezkoak.  
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3.2.-Argitaletxe nagusien katalogoak  

IBSN agentziaren erregistroaren arabera Hego Euskal Herrian, gaur gaurkoz, 

2213 argitaletxe daude aktiboan.  Horietako 487 editorial motakoak dira, argitaletxe 

pribatuak eskuarki; 88 erakunde ofizialak dira; 13k unibertsitate kategorian dute izen 

emana; eta, azkenik, autore-editoreenak dira 1625 erregistro.  

Conecta enpresaren arabera euskaraz argitaratzen duten argitaletxeak, berriz, 139 

izan ei dira 2010ean. 139 etxe hauek honela sailkatu ditu Conectak (2012:10): EAEko 

enpresa pribatuak 139 horietako %47,5  ; beste autonomia erkidego batzuetako enpresa 

pribatuak %23; EAEko erakunde publikoak %15,1; Nafarroako enpresa pribatuak %5,8; 

beste autonomia erkidego batetako erakunde publikoak %5,6; azkenik, Ipar Euskal 

Herriko enpresak %5. 

Euskadiko Editoreen Elkarteak agindutako txostenean (Conecta/Euskadio 

Editoreen Elkartea, 2012:7) urteko fakturazio bolumenaren araberako sailkapena ere 

ematen da. Honela, Euskadiko Editoreen Elkarteko kideen artean enpresa ertainak eta 

txikiak bereizten dira, lehenengoak 2.401.000-18.000.000 euro bitarteko fakturazio 

dutenak izanik, eta bigarrenenak, berriz, 2.401.000 azpitikoa dutenak. 

Hego Euskal Herriko Argitaletxeak sailkatzeko beste modu bat, Torrealdairekin 

batera (2012:16), bertako eta kanpoko argitaletxeen arteko bereizketa egitea da. 

Ikuspegi honek Hego Euskal Herriko industria editorialaren tamaina neurtzeko aukera 

ere eskaintzen du. Bertakoak, Euskal Herrian sortutako enpresak dira, noski; 

kanpokoak, berriz, Euskal Herrian merkatu jakin bat ikusi eta hura ustiatzeko atzerriko 

edizio-talde batek espresuki sortutako argitaletxeak. Filial hauek egoitza Euskal Herrian 

izaten dute, baina zuzendaritza nagusia atzerrian – maizenik, Espainian edota 

Katalunian. Esate baterako, Zubia argitaletxea Espainiako Santillana edizio-taldearen 

parte da, euskarazko testugintzan espezializatua.  

Euskal industria editorialaren  tamainari buruz, honela idatzi zuen Torrealdaik 

(1997:545):  

Txikia da euskal industria editoriala, egitura ahula du. 

Produkzioaren tamainan, adibidez, euskal argitalgintzako enpresa 

nagusia, Elkar, hogeita seigarrena litzateke Frantzian. Eta Espainiako 

edizioan, 1995ean, hogeita zortzigarrena izan da. Hachette batek 

euskal editorial guztiek batera egiten dutena bikoiztu egiten du.  
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Torrealdai euskaraz argitaratzen zuten argitaletxeei buruz ari zen; baina 

espainolez argitaratu ohi duten Hego Euskal Herriko etxeen katalogoak  ez dira 

euskarazkoenak baino nabarmen handiagoak eta, hortaz, Hego Euskal Herriko 

argitaletxe guztientzat balio lezake iruzkinak. Hego Euskal Herri mailan, hamar 

argitaletxerik handienetako bat da Zubia, 1.500 izenburutik gorako erregistroarekin. 

Kopuru honen aldean, Santillanaren izenean erregistraturik dauden izenburuak 44.000 

gora dira.  

Berez, Hego Euskal Herriko industria editorialaren tamaina, txikia edota ertaina 

dela argi utzirik, guk, hemen jasotako datuetan oin harturik, aztertutako argitaletxeen 

katalogo osoen
236

 nolabaiteko tipologia bat osatzea. Ikerketa honetan,  650 argitaletxe 

eta autore-editore biltzen dituen unibertsoa erabili dugu eskua artean. Argitaletxe edo 

autore-editoreen %89,5k  500 izenburuz azpitiko  katalogoak dituzte eta txiki izenda 

ditzakegu;  15 dira 500 titulutik 1000rako tartean sartzen diren katalogo ertainak dira. 

Eta 1000tik gorako katalogo handiak dauzkate,  berriz, 14 argitaletxek: horietako 2k 

dauzkate 5.000 titulu baino gehixeago eta gainontzekoen artean  5 katalogo, 1000-

2000ko tartean dabiltza, 4 katalogo 2000-3000koan  eta 3, berriz, 3000-4000 artekoan. 

Atal honetan, hasteko, Hego Euskal Herriko probintzia bakoitzean katalogoan 

liburu gehien dituzten hamar argitaletxeak zein diren begiratuko da
237

.  Gero, Hego 

Euskal Herrian hamar katalogorik handienak zein diren zerrendatuko da. Eta, 

amaitzeko, unibertsitatearen munduari tarte bat eskainiko zaio: Hego Euskal Herriko 

unibertsitateen ekoizpena euskal/espainol ardatzaren argitan  aurkeztu eta, ildo horretan, 

EHU unibertsitate publikoan 2008aren hasieratik 2012aren lehen erdira arte 

argitaraturiko tesi lanen hizkuntzaren araberako sailkapena ere emango da.  

                                                           
236

 Katalogo osoa diogunean  izenburu mota guztiak biltzen dituena adierazi nahi dugu, ez   soilik ikerketa 

lan honetan aztergai diren “liburu gisa inprimaturiko monografiak”. Erreferentzia orokor izan nahi duen 

tipologia hau osatzerakoan beste aukerarik ez dugu izan; nolanahi den ere, ohar bedi hemendik aurrera 

iruzkinduko ditugun datuak “liburu gisa inprimaturiko monografiei” dagokienak izaten jarraituko dutela.  

237
 Ohargarria nahiz eta adierazle txarra izan ez, katalogorik handienak ez duela derrigor argitaletxe 

handiena esan nahi. Torrealdaik argitaletxeen tamaina erabakitzeko fondo editoriala erabiltzeari ez zion 

egokien iritzi; izan ere, nola konpara hogei urte lanean daramatzan enpresa eta duela bospasei hasi dena? 

Zentzuz, irizpide nagusi halako urteko batez besteko titulu-produkzio hartu zuen (Torrealdai, 1997:566). 

Guk halabeharrez hartutako bidea beste bat izan da.  



376 
 

Euskaraz, espainolez edota elebitan idatzitako liburuak kategorizatzeaz gain, 

aipatuko argitaletxeek IBSNan erregistraturik daukaten  lehenengo izenburua zein 

urtetakoa den emango dugu, baita 2012ko azaro-abenduko garaian katalogoetan guztira, 

hau da, DVD, karpeta, Cd eta abarrak barne, zenbat izenburu zituzten ere. Katalogo 

hauetako gehienak etenik gabe ari dira handitzen eta azken zenbaki hauek erreferentzia 

orokor gisa daude ulertu beharrean. 

 

3.2.1-Araba 

Arabako egoera orokorra argitaletxe nagusien izaera publikoak ezaugarritzen du, 

alde batetik,  eta, bestetik, industria editorialaren txikitasunak: hamar katalogo 

handienetako sei erakunde publikoenak dira eta beste batek, berriz, Eusko Jaurlaritzaren 

babesean dihardu; katalogoak bere osotasunean hartuz gero, bestalde, bigarren 

argitaletxe handiena – Arabako Aldundia-  , 968 izenburuko erregistrorekin, tamaina 

ertainekoen barruan sartzekoa litzatekeela ikusi dugu eta gainontzekoak, berriz, tamaina 

txiki edo oso txikia dutenen kategorian (8. taula, 18. irudia).   

8. taula. Arabako 10 argitaletxe handienen katalogoak  

   Euskaraz Espainolez Elebitan Besterik Guztira Kat.osoa
238

 Noiztik 

Eusko 

Jaurlaritza 

538 652 714 86 1990 4130 1980 

Arabako 

Aldundia 

50 286 132 48 516 968 1970 

EUSTAT 0 25 155 0 195 456 1987 

Gasteizko 

Udala 

7 67 73 7 154 203 1973 

Bassarai 1 143 6 0 150 164 1996 

Arantzazu 24 58 13 2 97 224 1970 

Saure 53 36 0 2 91 237 1996 

Osakidetza 6 46 32 0 84 98 1994 

Ikusager 4 73 2 0 79 125 1979 

Emakunde 2 8 51 0 61 118 1990 
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 Katalogoko izenburu kopurua osotara.  
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Eusko Jaurlaritza da, bistan denez,  liburu ekoizpen handieneko argitaletxea, 

1990 liburu izenbururekin eta, osotara, 4130 tituluko erregistroarekin . Hego Euskal 

Herriko  argitaletxe handienenetako bat da. Gainontzeko erakunde publikoak Arabako 

Aldundia, EUSTAT estatistika erakunde publikoa, Gasteizko Udala, Osakidetza eta 

Emakunde dira. Argitaletxe pribatuak, berriz, Bassarai, Arantzazu, Saure eta Ikusager.  

Saure Eusko Jaurlaritzaren babesean eta zerbitzura dagoen argitaletxe pribatua 

dugu, hezkuntza alor ezberdinetako beharrei erantzun beharrez, komikigintza jorratzen 

duena; Bassarai gazteleraz idatzitako literaturaz arduratu izan den argitaletxea dugu, 

bere jarduera orain dela ez asko eten duena
239

; Arantzazu (EFA) argitaletxe erlijiosoa 

da, frantziskotarrena;  Ikusager, berriz, eleberriak, biografiak eta dibulgazio saioak 

argitaratzen dituen etxea.  

18. irudia. Arabako 10 argitaletxe-katalogoak nagusiak, hizkuntzari dagokionez 

(kopuru absolutuak) 

 

 

Araban, euskarazko liburu gehien Eusko Jaurlaritzak argitaratu du, 538; gero 

Saurek eta Arabako Aldundiak, hurrenez hurren, 53 eta 50, eta, neurri txikiagoan, 

Arantzazuk, 24. Gainontzeko argitaletxeetan, praktikoki, ez da euskarazko libururik 

argitaratu.  
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 OVIEDO, A. (2011). 
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Espainolezko liburuak argitaletxe guztietan argitaratu dira: gehien, alde handiz, 

Eusko Jaurlaritzan, 652; segidan, Arabako Aldundian, 286 eta hirugarrenik, Bassarai 

argitaletxean, 143.  

Bestalde, nabarmentzekoa da Araban euskaraz eta espainolez plazaraturiko 

liburu elebidun kopurua. Eusko Jaurlaritzan  -714-, Gasteizko Udalean -73-, 

EUSTATen –155-, eta Emakunden -51-, gehiago dira liburu elebidunok, euskaraz edo 

espainolez  bakarrik argitaraturikoak baino.  

Euskal argitaletxeen tipologia bat gogoan, Torrealdaik (1997:566,567) 

euskarazko argitaletxeak eta argitaletxe elebidunak  bereizi zituen. Euskarazkotzat jo 

zituen gutxienez %75 euskaraz ekoizten zutenak eta elebiduntzat, berriz, %25 baino 

gehiago euskaraz egiten zutenak.  Berak, euskaraz eta espainolez argitaratzen diren 

liburuak euskal liburuen kategorian sartzen ditu. Guk, adierazia denez, nahiago dugu 

euskarazko kategoria, espainolezkoa eta elebiduna bereizi. Hau eginik, era 

ezberdinetako izaera elebiduna aurki dezakegula ohartuko gara.  

19. irudia. Arabako 10 argitaletxe-katalogo nagusiak, hizkuntzari dagokionez 

(ehunekotan) 

 

 

Izan ere, Arabako lurraldea publikotasunari eta elebitasunaren ideiari buruzko 

gogoeta egiteko bide ematen du. Hala, erakunde publikoetan, liburu elebidunen 

ehunekoak,  batzuetan, %25 ingurukoak direla ohartuko gara –Arabako Aldundian-, 

beste batzuetan, %35 ingurukoak  –Eusko Jaurlaritzan-,  eta %90en ingurukoak, berriz, 
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beste batzuetan  –EUSTAT eta Emakunden-. Badago, beraz,  aldea, kasu batetik 

bestera. 

Baina, gaiari beste ikuspegi batetik heldu eta euskara hutsezko eta espainol 

hutsezko liburuen proportzioa aztertuz gero
240

, erakunde publiko guztien katalogoek ez 

dutela itxura berdina argi geratuko da. Izan ere, esate baterako, Eusko Jaurlaritzan eta 

Osakidetzan, liburu elebidunen kopurua ehunekotan -%35- berdintsua izanagatik ere, 

Osakidetzan –eta zer esanik ez, EUSTATen-, baino oreka askozaz handiagoa aurkituko 

dugu Eusko Jaurlaritzan euskaraz bakarrik eta espainolez bakarrik argitaraturiko liburu 

kopuruen artean: Eusko Jaurlaritzan proportzioa euskarazko %45 eta espainolezko %55 

izango den bitartean, Osakidetzan proportzioa euskarazko %11,5 eta espainolezko 

%88,5en artekoa izango da.    

 

3.2.2-Bizkaia 

Bizkaiko lurraldea testugintzara zuzenduriko argitaletxeen ugaritasunak eta  

atzerriko lau talde handiren filialen egoitza bertan egoteak ezaugarritzen du.  Horretaz 

gain, aipagarria da Hego Euskal Herriko bi unibertsitateren argitaletxeak bertan 

aurkitzen direla. Unibertsitate horietako bat EHU dugu, publikoa; bestea, Deustuko 

Unibertsitatea, pribatua.  Argitaletxe handiak dira Bizkaikoak, hamarretik bederatziren 

katalogoak, osotasunean,  1500 titulutik 6000rako tartean dabiltza-eta.  

Haur eta gazteen euskarazko merkatuak garrantzia handia du argitaletxeentzat 

eta hala, ezberdintasunak ezberdintasun, eta unibertsitateak alde batera uzten baditugu, 

ikusten da ia  argitaletxe guztiek dutela haur eta gazteentzako euskarazko liburuen 

eskaintza. 

Euskarazko testuliburuak eta material didaktikoak argitaratzen dituzten 

argitaletxeak lau dira, laurak ere Espainiako argitaletxe-talde handien parte direnak. 

Hala, Ibaizabal, Edelvives taldekoa da; Zubi, Santillana taldearen parte dugu; Giltza, 

Edebé-rena eta Aizkorri, Everest taldearena.  Bestalde, testu-liburuak eta material 

didaktikoak ez ezik, haur eta gazteentzako liburuak eta euskara ikasten ari diren 
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Horretarako euskarazko tituluen eta espainolezkoen baturaz soilik baliatuko gara. Hiruko erregela soila 

erabiliz, ehunekoak ateratzeko euskarazko edo espainolezko titulu kopurua batura honen emaitzaren bidez 

zatituko dugu.  
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helduentzako liburuak ere prestatzen dituzte hala Ibaizabalen nola Aizkorrin ere, 

bereziki (9. Taula).  

9. taula. Bizkaiko 10 argitaletxe handienen katalogoak  

        Euskaraz Espainolez Elebitan Besterik Guztira Kat.osoa Noiztik 

Desclée  252 1451 9 28 1740 5905 1947 

Ibaizabal 1493 152 6 79 1730 3656 1990 

EHU
241

 311 909 150 59 1429 2706 1985 

Mensajero 240 1009 1 30 1278 3130 1942 

Zubia 894 123 0 0 1017 1544 1974 

Deustuko 

Unib.
242

 

106 680 41 73 943 1988 1968 

El Paisaje 0 749 1 13 763 2088 1981 

Giltza 661 24 0 1 686 1839 1993 

Edex 143 347 21 110 621 1510 1993 

Aizkorri 381 2 1 0 384 571  1997 

 

Argitaletxerik zaharrenak  Desclée de Browner eta Jesuiten konpainiak sortu eta 

kudeaturiko Mensajero dira. Biek ere kristautasunak ezaugarritzen duen gogo lerroa 

zaintzea dute helburu eta formazioari eta prestakuntza akademikoari begirako alorrak 

lantzen dituzte.  Hala  euren argitalpenak eskuarki erlijioaren, gizarte zientzien zein 

euskarazko haur eta gazte literaturaren eremuetan sailkatzen direla esan dezakegu.  

El Paisaje argitaletxeak saioa eta literatura –bereziki poesia- lantzen du. Edex,  

bestalde, ezin esan argitaletxe izateko sorturiko proiektua denik. Egitasmo honen 

jatorrian, egon,  drogen prebentziorako erakundea integrala dago eta, ildo horretan, 

argitaletxeak ezein gizarte bazterketa arriskuren aurkako hezkuntza eta sentsibilizazioa 

lantzeko materiala ekoiztea du eginkizun.   
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EHUko Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren argitalpenak dira, sail espezifikoetakoak –esaterako, 

Gipuzkoan dagoen Arkitektura Fakultatekoak- barne ez direla. 

242
Deustuko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzu Nagusiaren argitalpenak dira, sail espezifikoetakoak –

esate baterako, Gipuzkoako Filosofia eta Letren Fakultatekoak- barne ez direla. 
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20. irudia. Bizkaiko 10 argitaletxe-katalogo nagusiak, hizkuntzari dagokionez 

(kopuru absolutuak) 

 

 

Euskarazko liburu gehien argitaratu duen etxea Ibaizabal da, alde handiz, 1493 

titulurekin; kopuru aldetik bigarrena,  Zubia da, 894 izenbururekin; eta hirugarrena, 

berriz, Giltza, 661 libururekin. Gainontzeko argitaletxeen katalogoen euskarazko titulu 

kopuruak  – euskarazko titulurik daukaten kasuetan-,  laurehun  eta ehun tituluren arteko 

zenbakien barruan mugitzen dira. 

Espainolezko libururik gehien dauzkan katalogoa Descleé de Browner  etxearena 

da, 1451 izenbururekin;  eta ondotik,  Mensajero  eta EHU datozkio, hurrenez hurren, 

1009 eta 909 izenbururekin. El Paisaje nahiz Deustuko Unibertsitateen espainolezko 

argitalpen lana ere aipagarria da, espainolez argitaraturiko 749 izenburuko 

katalogoarekin, bata, eta 680koarekin, bestea. 

Bizkaian liburu elebidunik ia ez da argitaratzen. Nahiz eta liburu elebidunen 

kopuru handiegirik ere izan ez,  EHU-UPV unibertsitate  publikoko katalogoa -150-, 

Deustuko Unibertsitatekoa –41-,  eta Edex argitaletxearena -21-, dira nolabaiteko 

salbuespenak.  
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21. irudia. Bizkaiko 10 argitaletxe-katalogo nagusiak, hizkuntzari dagokionez 

(ehunekotan)  

 

 

Ehunekoei erreparatuz gero, hizkuntzari dagokion soslaia nabarmen adierazirik 

ageri da argitaletxe gehienetan: euskarazko argitalpenen ekoizpena %85etik gora beti, 

euskarazko argitaletxeak ditugu Ibaizabal, Zubia, Giltza eta Aizkorri; espainolezkoak, 

berriz, %80tik gorako espainolezko argitalpenarekin,  Descleé, Mensajero, Deustuko 

Unibertsitatea eta El Paisaje.   

Bestalde, nahiz eta batez ere espainolez argitaratzen duten, EHU eta Edex 

argitaletxe elebiduntzat hartzea badago, proportzioan, Torrealdaik aipaturiko 

euskarazko %25eko  muga horretara iristen dira-eta. 

 

2.2.3-Gipuzkoa 

Gipuzkoa gehienbat euskaraz argitaratzen duten argitaletxe handien egoitza 

izateak ezaugarritzen du.  Zerrendako lehenengo lau enpresek katalogo handiak 

dauzkate. Osotara harturik, Elkarren 8000 erregistrotik gorako katalogoa da Hego 

Euskal Herriko handiena, alde handiz; beste hirurenek, berriz, osotara harturik, 2000 

erregistro inguru dituzte.  Lau horietako hiru euskarazko argitaletxeak ditugu; 

zerrendako bigarrena, berriz, espainolezkoa da.  Gainontzeko sei argitaletxeen 

katalogoak tamaina ertaineko ageri zaizkigu , osotasunean hartuz gero 500 erregistrotik 

gora erakusten dituztenez.  Publikoak dira tamaina ertaineko bi -Gipuzkoako Aldundia 
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eta Kutxa- eta bazkide elkarteei lotuak beste bi –Gipuzkoako Ikastolen Elkartea eta 

Eusko Ikaskuntza- (10. taula).  

 

10.  taula. Gipuzkoako 10 argitaletxe nagusien katalogoak  

     Euskaraz Espainolez Elebitan Besterik Guztira Kat.osoa Noiztik 

Elkar/ 

Elkarlanean 

2071 125 17 129 2342 8258
243

 1978 

Saldaña 4 2000 0 27 2031 2230 1956 

Erein 1071 242 14 16 1343 2673 1962 

Ttarttalo 1071 135 0 12 1218 1966 1983 

GIE 435 92 2 96 625 773 1986 

Alberdania 424 168 9 12 613 760 1993 

Gipuzkoako 

Ald. 

70 84 211 25 390 662 1982 

Kutxa 60 153 100 42 355 707 1970 

Eusko 

Ikaskuntza 

39 155 108 16 318 640 1979 

Donostiarra 8 183 1 31 223 712 1966 

 

Elkar da, zalantzarik gabe, euskal liburugintzan diharduen enpresarik handiena. 

Argitaletxe hau bere baitan beste argitaletxe batzuk  -zerrendan laugarren tokian dagoen 

Ttarttalo barne-, eta Hego Euskal Herriko mugak gainditzen dituzten hainbat  liburu 

banatzaile eta denda biltzen dituen talde baten jatorrian dago. Denetariko liburuak 

argitaratzen dituen etxea dela esan liteke, baina azpimarra liteke literatura liburuak eta 

diskogintza izan dituela marka eta euskarazko  testuliburuen merkatuan aitzindaria izan 

dela.  

Erein 70eko hamarkadan sortutako argitaletxea dugu, Elkarrek bezala, euskal 

kultura bultzatzea helburu duelarik. Ereinen katalogoan, diskorik ez, baina literatura 

liburuak eta eskolarako testuliburuak aurkituko ditugu. Alberdania argitaletxea, berriz, 
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 Elkar argitaletxearen zigilupean buruturiko azken argitalpenak 1999koak direla esan liteke; handik 

aurrera Elkarren katalogoa Elkarlanean etxearena izatera igaroko da. Batu egin ditut bi katalogoen 

erregistroak: Elkarrek, 2.394 + Elkarlaneanek, 5.869 = 8.258 
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Ereinen ibilitako lagun batzuek 90eko hamarkadan sortua da. Kalitatezko literatura 

liburuen argitalpena du, aitortzen denez,  habe nagusi.  

Gipuzkoako Ikastolen Elkartea eta Eusko Ikaskuntzari dagokionez, biak ere 

bazkidez osaturiko kultur erakunde pribatuak direla esan liteke. Lehenengoa, 

argitaletxea ikastoletan erabiliko den material propioaren beharra asetzera dator; Eusko 

Ikaskuntza, berriz, 1918an sortutako Euskal Herriaren aldeko erakundea da, izaera 

akademikoa duena, eta zientziarekin nahiz kulturarekin loturiko argitalpenak ditu.   

Saldaña eta Donostiarra daude Gipuzkoan ia osoki espainolez argitaratzen 

dutenenen artean.  Saldañarena haurrentzako liburuen ekoizpenera bideraturiko lana da, 

margotzeko koadernoak, itsasgarriak eta gisa horretakoak eskaintzen dituelarik. 

Donostiarraren katalogoa, berriz, bigarren hezkuntzarako eta lanbide heziketarako 

testuliburuek hornitzen dute.   

 

22. irudia. Gipuzkoako hamar argitaletxe-katalogo nagusiak, hizkuntzari 

dagokionez (kopuru absolutuak) 

 

 

Euskarazko liburu gehien argitaratzen duena, alde handiz, Elkar/Elkarlanean 

enpresa dugu, 2071 titulurekin. Hain zuzen, berau da euskarazko liburu gehien ekoitzi 

duen etxea. Haren ondoren Erein eta Ttarttalo datoz, biak ere 1071 kopuru berarekin; 

eta titulu kopuruari dagokionez, koska bat apalago,  Gipuzkoako Ikastolen Elkartea eta 

Alberdania aurkitzen dira,  435 eta 424 liburu titulurekin, hurrenez hurren. 
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Espainolezko liburuen argitalpenari dagokionez Saldaña etxea nabarmentzen da. 

Espainolez argitaraturiko 2000 liburuko katalogoa du, Hego Euskal Herriko 

espainolezko handiena, Nafarroako Aranzadi argitaletxearenaren atzetik. Kopuru 

honetatik oso urrun,  espainolez argitaraturiko Erein argitaletxearen 242 izenburuak 

edota Donostiarraren 183ak aurkitzen dira, bigarren eta hirugarren tokian. Azken  bi 

argitaletxe hauen artean bada ezberdintasun handi bat, halere, eta da Ereineko 

espainolezko izenburuak euskara nagusi duen katalogo baten baitan kokatu behar diren 

bitartean Donostiarraren kasuan katalogoan espainolezko izenburuak baino ez direla 

aurkitzen. 

Liburu elebidunei dagokienez,  mota honetakoak esparru publiko edo 

akademikoan aurkitzen ditugula ikusten da Gipuzkoan ere. Praktikoki hamar argitaletxe 

hauetako hiru dira Gipuzkoan liburu mota hau ekoizten duten erakundeak: Gipuzkoako 

Aldundia -211-, Eusko Ikaskuntza -108-, eta Kutxa -100-. Hiru hauen artetik, berriz, 

Gipuzkoako Aldundia da katalogoa euskaraz edo espainolez bakarrik argitaraturiko 

liburuak baino liburu elebidun gehiago dauzkan bakarra; hain zuzen, tituluen %54. 

Beste bietan, Kutxaren kasuan azpitik, Eusko Ikaskuntzarenean gainetik, kopuru hau 

%30en inguruan dabil.  

23. irudia. Gipuzkoako hamar argitaletxe-katalogo nagusiak, hizkuntzari 

dagokionez (ehunekotan) 

 

 

Euskarazko eta espainolezko liburuen arteko proportzioa ere, Gipuzkoako 

Aldundian aurkitzen da parekatuen, %45 eta %55eko ehunekoekin, hurrenez hurren. 
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Kutxa eta Eusko Ikaskuntzan, berriz, espainolezko argitalpenen aldeko joera 

nabarmenagoa da. Hala, esan liteke Kutxan euskaraz argitaratu diren hiru liburuko, 

zazpi argitaratu direla espainolez eta Eusko Ikaskuntzan, aldiz, euskaraz argitaratu den 

bi liburuko, zortzi plazaratu direla espainolez. 

Beste argitaletxeei dagokienez, bereizketak argia ematen du. Alde batetik, ia 

osoki erdaraz argitaratzen duten bi argitaletxe dauzkagu – Saldaña eta Donostiarra- eta 

bestetik, liburu ekoizpen osoaren %70etik gora euskarazkoa dutenak. Euskarazko eta 

espainolezko liburuen arteko aldeari soilik begiratuz gero, euskarazko argitaletxe hauen 

artean, Alberdania da, proportzioan, katalogoan espainolezko tituluen gehien duena, 

%28. 

  

2.2.4.-Nafarroa 

Nafarroako egoera espainol hutsezko argitalpenaren erabateko nagusigoak 

ezaugarritzen du, batetik, eta, bestetik, “elebidun” izenda ditzakegun tamaina ertain-

handiko bi argitaletxeren presentziak. Katalogoei osotasunean erreparaturik, 1000tik 

6000ra bitarteko bost katalogo handi, ia 800 izenburuko ertain bat eta 400era iristen ez 

diren lau txiki agertuko zaizkigu. Bestalde, argitaletxe hauen guztien artean, Edilibrok 

dugu katalogoan dauzkaten inprimaturiko liburuen - 240-,  eta gainontzeko erregistroen 

– 1058-, arteko proportzioan alde deigarriena ageri duena. Hau Edilibro musika gaietan 

espezializaturiko argitaletxea izateari zor zaio: bere katalogoan erregistraturiko 

izenbururik gehienak ez dira liburu gisako argitalpen monografikoak,  faszikuluak, 

karpetak eta bestelakoa baizik (11. taula).  

Aranzadi, Nafarroako argitaletxe handiena, gaur egun Estatu Batuetako talde 

baten parte da, Thompson Reuters enpresarena, hain zuzen. Estatu Batuetako taldeak 

Espainian daukan filiala dela esan liteke,  argitaratzen dituen liburuen merkatua, izan, 

Espainiako eremu osoa denez. Thompson Reuters etxeak finantza sektorearekin, 

zuzenbidearekin, zientzia eta osasunarekin nahiz hedabideekin loturik dauden 

sektoreetan informazioa kritikoa eta aholkularitza eskaintzea du helburu. Ildo honetan, 

Aranzadi argitaletxeak ateratzen dituen liburu praktikoki guztiak zuzenbideari, 

ekonomiari eta administrazioari buruzkoak dira. 
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11. taula. Nafarroako hamar argitaletxe handienen katalogoak 

 Euskaraz Espainolez Elebitan Besterik Guztira Kat.osoa Noiztik 

Aranzadi 0 3855 1 77 3932 6008 1951 

EUNSA 2 1693 2 95 1792 3023 1954 

Verbo Divino 4 1133 0 45 1182 3798 1962 

Pamiela 205 245 11 24 485 782 1984 

Txalaparta 127 276 3 13 419 1030 1986 

NUP 9 267 10 23 309 350 1997 

Analecta 0 248 0 53 301 313 1977 

Ulzama 4 255 2 13 274 278 2002 

Edilibro 0 61 0 179 240 1058 1981 

Cénlit 44 131 2 8 185 255 1977 

 

Verbo Divino argitaletxe erlijiosoa dugu, Bibliaren hedapenean zentratua, nahiz 

eta bestelako liburu erlijiosorik ere argitaratzen duen. Indar handia duen argitaletxea da, 

batez ere Hispanoamerikan, non hainbat argitaletxe txikiago baititu, filial gisa.  

EUNSA  eta NUP, berriz, Nafarroako bi unibertsitateen argitaletxeak dira, 

akademikoak, hortaz. Lehenengoa Opus Deik sortu eta kudeaturiko Universidad de 

Navarrarena da; bigarrena Nafarroako Unibertsitate Publikoarena.  

Tamaina ertain edo txikiko argitaletxe pribatuen artean, Pamiela eta Txalaparta 

dira Nafarroan “euskal” marka nabarmena duten biak. Euren jardunak labur litezke 

esanez literaturaren sail guztiak zein gizarte zientziak –bereziki historia eta politika-,  

hartzen dituztela.  

Analecta eta Ulzamak, berriz,  jakintza eta dibulgazio liburuak argitaratzen 

dituzte, batik bat. Analectakoak gehiago lerratzen dira zuzenbide eta gizarte zientzietako 

gaiak lantzera eta Ulzamako katalogoa, berriz, arkitektura, medikuntza eta zientzia 

zehatzetarantz makurtzen da. Azkenik, Cénliten katalogoan, denetarikoak dauden arren,  

hezkuntza eta erlijio gaiak lotzen dituen argitalpenak nagusitzen direla azpimarra liteke.  
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24. irudia. Nafarroako hamar argitaletxe-katalogo nagusiak, hizkuntzari 

dagokionez (kopuru absolutuak) 

 

 

Euskarazko liburu gehien Pamielaren katalogoan zenbatu ditugu -205-, eta gero, 

Txalapartakoan -127-. Hamar handienen artean, Cenlit-ekin batera, zeinak 44 

euskarazko liburu biltzen baititu, hauek dira Nafarroan euskarazko liburuak argitaratzen 

dituzten ia argitaletxe bakarrak.  Liburu elebidunik, berriz, ia ez dago, NUPen eta 

Pamielan zenbatu daitezkeen 10 eta 11 izenburutatik aparte. 

Espainolezko libururik gehien  Aranzadi argitaletxeak atera du – 3855-,  eta, 

ondotik,  EUNSAk- 1693-, eta Verbo Divinok -1133-.  Hauen aldean, beste talde bat 

osatzen dute Pamielak, Txalapartak, NUPek, Analectak eta Ulzamak, guztiak ere, 

batzuek gehixeago, beste batzuek gutxixeago, espainolezko  250 titulu ingururekin.  

25. irudia. Nafarroako hamar argitaletxe-katalogo nagusiak, hizkuntzari 

dagokionez (ehunekoak)  
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Ehunekoen argitan, Nafarroako sei argitaletxe –Aranzadi, EUNSA, Verbo 

Divino, NUP, Analecta eta Ulzama- espainol hutsezkotzat jo behar dira.  Beste laurak, 

nolabait ere argitaletxe elebidunen taldean sar litezke. Pamielan, euskarazko eta 

espainolezko liburuen proportzioa %45 eta %55ekoa da, hurrenez hurren; Txalapartan, 

%30 eta %70ekoa; eta Cénliten, %25 eta %75ekoa. Orain arte azterturiko argitaletxeen 

aldean, berriz, Edilibroren zeharo bestelako izaera nabarmen geratzen da. Edilibro ere 

eleanitza da, baina beste era batean: euskarazko libururik ez du argitaratzen, baina 

espainolezkoak %25 baino ez dira. Bere katalogoa osatzen dutenak, batez ere, beste 

hizkuntza batzuetan dauden liburuak dira. 

 

3.2.5.-Hego Euskal Herriko katalogo nagusiak euskara/espainola ardatzaren argitan. 

Oro har, espainolezko katalogo nagusiak euskarazkoak baino handiagoak dira. 

Hain zuzen ere, erreferentzia gisa aipa liteke euskarazkoen zerrendan lehenengo 

dagoena Elkar argitaletxea dela, euskarazko 2342 libururekin eta espainolezkoenean, 

berriz,  Aranzadi etxea, 3855 argitalpeneko katalogoarekin; euskarazkoen zerrendako 

bosgarren tokian Zubia dago, 894 libururekin eta, maila berean, Verbo Divino, 

espainolezko 1133 libururekin. Zerrendaren euskarazko zutabea, aldiz, EHUk ixten du, 

311 izenbururekin, eta espainolezkoa, aldiz, Eusko Jaurlaritzak, 652 libururekin, 

euskarazko kopuruaren bikoitzarekin, alegia. 

12. taula. Euskarazko eta espainolezko hamar katalogo handienak, parez pare 

 Euskaraz   Espainolez 

Elkar/Elkarlanean 2342  Aranzadi 3855 

Ibaizabal 1493  Saldaña 2000 

Erein 1071  Eunsa 1646 

Ttarttalo 1071  Desclée 1451 

Zubia 894  Verbo Divino 1133 

Giltza 661  Mensajero 1009 

Eusko Jaurlaritza 538  EHU 909 

GIE 435  Paisaje 749 

Alberdania 424  Deustuko 

Unibertsitatea 

680 

EHU 311  Eusko Jaurlaritza 652 
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Hego Euskal Herriko euskarazko hamar katalogo nagusienetako bost Gipuzkoan 

daude –Elkar, Erein, Ttarttalo, GIE eta Alberdania-; lau Bizkaian –Ibaizabal, Zubia, 

Giltza eta EHU-, eta batek, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak, Araban du egoitza. 

 

26. irudia. Hego Euskal Herriko euskarazko hamar katalogo nagusiak (kopuru 

absolutuak) 

 

 

Euskarazko liburu gehien argitaratzen duen argitaletxea Elkar da. Bestalde, 

euskarazko liburu gehien dituzten katalogoetako bi erakunde publikoenak dira, Eusko 

Jaurlaritzarena bat, eta Euskal Herriko Unibertsitatearena, bestea. Testugintzari eta 

material didaktikoen sorkuntzari emanak dira, hein handi batean edo erabat, euskarazko 

liburu gehien argitaratzen dituzten argitaletxeetako sei –Elkar, Ibaizabal, Erein, Zubia, 

Giltza eta GIE-.   

Hego Euskal Herriko espainolezko katalogoetako hiru  -Aranzadi, EUNSA eta 

Verbo Divino-, Nafarroan daude; bost argitaletxek –Desclée de Browner, Mensajero, 

EHU, El Paisaje eta Deustuko Unibertsitatea-, Bizkaian dute egoitza, eta beste biak 

Gipuzkoan –Saldaña-, eta Araban – Eusko Jaurlaritza- aurkitzen dira.  
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27. irudia. Hego Euskal Herriko espainolezko hamar argitaletxe nagusiak (kopuru 

absolutuak) 

 

 

Espainolezko katalogo nagusietariko hiru –EUNSA, Deustuko Unibertsitatea eta 

EHU-, unibertsitateetakoak dira; bat gobernu erakunde batena da –Eusko Jaurlaritza-, 

eta besteak liburugintzara zuzenduriko enpresa pribatuak dira. Guztietan handiena – 

Aranzadi-, Estatu Batuetako enpresa baten filiala da, zuzenbide eta administrazio gaiak 

lantzen ditu, batez ere,  eta Espainia mailako merkatua ustiatzen du. Saldaña dago, 

berriz, bigarren tokian, haurrentzako jolaserako liburuak argitaratzen dituena; eta gero 

Desclée, Verbo Divino eta Mensajero datoz, estuago ala nasaiago, baina hirurak ere 

erlijioarekin lotuak. El Paisaje argitaletxeak, bere aldetik, gizarte zientzien dibulgazio 

liburuak eta literatura jorratzen du.  

 

3.2.6.- Unibertsitateak eta doktorego tesiak 

 Pierre Bourdieurekin (1984; ikus, orobat,  Geoffray de Lagasnerie, 2007) esan 

liteke unibertsitateak kapital kulturala erakundetzen, objektibatzen eta barneratzen 

direneko guneak direla. Unibertsitateetan jakintza legitimoaren jabe izateko prestatzen 

ditu bertatik igarotzen direnak: unibertsitateetan eskuratzen dira lizentziatura tituluak, 

doktorego eta katedrak; liburu eta artikulu akademikoan ekoizten dira  eta tekniko nahiz 

pentsalari izateko janzten dira unibertsitateetan denbora inbertitzen duten ikasleak. 
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Hizkuntzak ere, kapital kulturalaren adierazle dira: maiz, kultur espazio batean 

posizioak irabazi ahal izateko ezinbesteko baldintza hizkuntza jakin bat menderatzea 

izan da. Hego Euskal Herriko unibertsitateen historian espainola izan da esparruan 

mugitzeko beharrezko hizkuntza bakarra. XX. mendeko 80ko hamarkadatik aurrera, 

berriz,  euskarak ere hartu du bere balioa esparru kulturalean eta zenbait unibertsitatetan 

eta, alde horretatik, muga absolutu izatetik, muga erlatibo izatera igaro da. Bourdieu-ren 

ustez, esparruak agenteen arteko lehia nagusi den guneak ditugu. Ildo honetan, 

unibertsitateak espainola nahiz euskara bere baitan bil ditzaketen esparru bakartzat 

hartuz gero, ez du hutsala ematen galdetzeak ea hizkuntza bakoitzak lehiarako orduan 

balio bera izango duen.  

Unibertsitateen liburu produkzioa hizkuntzen ardatzaren argitan begiratzean zer 

ageri den ikustea bereziki jakingarria izango delakoan,  azpiatal honetan Hego Euskal 

Herriko sei unibertsitateren katalogoak eta EHUn 2007tik 2012ko lehen erdira bitartean 

argitaraturiko doktorego tesiak kuantifikatuko ditugu.  

 

3.2.6.1.-Unibertsitateak 

Katalogoan liburu gehien dituen Unibertsitateak argitaletxeak EUNSA pribatua 

1792-, eta EHU dira –1475-. Kantitateari dagokionez, hirugarren tokian dago  Deustuko 

Unibertsitate pribatua 943rekin.  Beste hiru unibertsitateen katalogoak, hiru hauen 

aldean, txikiak dira. Hala,  NUPek 309 liburu ditu eta UEUk, 151. Orain dela hamabost 

urte martxan jarritako Mondragon Unibertsitate  berriak, berriz, 37.   

13. taula. Hego Euskal Herriko unibertsitateetako katalogoak 

  Euskaraz Espainolez Elebitan Besterik Guztira Noiztik 

EUNSA 2 1693 2 95 1792 1954 

EHU 323 944 152 56 1475 1985 

Deustuko 

Unib. 

118 719 33 73 943 1968 

NUP 9 267 10 23 309 1997 

UEU 144 3 4 0 151 1981 

Mondragon 

Unib. 

8 19 6 4 37 2000 
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Lehenago ere esana dugunez, argitaletxetzat EUNSA duen Universidad de 

Navarra eta Deustuko Unibertsitatea erakunde erlijiosoek sortutakoak dira. Lehenengoa 

Opus Dei prelaturak sortua da 1952an. Bigarrena berriz jesulagunen lana da. 

Unibertsitatea izango zenaren aurrekariak  jada 1881ean aurki litezke. Dena den, 

berreratze modernoa 1963koa dugu.   

EHU eta NUP, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru 

Erkidegoko unibertsitate publikoak ditugu. Nafarroako Unibertsitate Publikoa gaztea 

da, 1987an sortua. EHU, berriz, 1980koa, nahiz eta haren ernamuinetako bat izandako 

Universidad de Bilbao 1955etik martxan izan. 

Udako Euskal Unibertsitatea –UEU-, azkenik, Donibane Lohizunen 1973an 

sortutako kultur elkartea dugu. Unibertsitatea baino,  egia esan, unibertsitate asmoa 

duen erakundea da, komunitate unibertsitario euskalduna helburu duena.  

 

28. irudia. Hego Euskal Herriko unibertsitateetako katalogoak, hizkuntzari 

dagokionez (kopuru absolutuak) 

 

 

Katalogoan euskarazko libururik gehien dituzten unibertsitateak EHU -323- eta 

UEU -144-  dira. Deustuko Unibertsitateak 118 ditu. Beste muturrean, ez NUP -9-,  ez 

EUNSA -2-, ez dira hamarreko kopurura iristen. 
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Espainolezko libururik gehien EUNSAk argitaratu du, 1693. Eta haren ondoren 

EHU -944- eta Deustuko Unibertsitatea -719- datoz. Zerrenda honetako laugarren 

tokian, aldiz, NUP legoke, 267 libururekin. Hauen aldean, UEUren espainolezko 4 

libururen ekoizpena hutsaren urrengo geratzen da.  

Espainolez eta euskaraz idatziriko liburu elebidunak, berriz, EHUko katalogoan 

-152-, aurkituko ditugu, batez ere. Deustuko Unibertsitatekoan 33 zenbatu ditugu eta 

gainontzekoetan 10 edo gutxiago.  

 

29. irudia. Hego Euskal Herriko unibertsitateetako katalogoak, hizkuntzari 

dagokionez (ehunekoak) 

 

 

Liburuen ekoizpena ehunekotan emanik, UEU gainontzeko guztietatik nabarmen 

bereizten dela ohartuko gara, batetik, eta, bestalde,  Nafarroako eta EAEko 

unibertsitateen artean ere badagoela alde nabarmena. Izan ere, UEU da liburu 

ekoizpenaren %100 euskarara bideratua duen  unibertsitate bakarra, gainontzekoek 

espainolez euskaraz baino gehiago argitaratu izan dute. Hau esanik, argi utzi behar da 

itxura ezberdina eskaintzen dute EAEko eta Nafarroako unibertsitateek. Nafarroakoetan, 

praktikoki, ez da euskarazko argitalpenik, ezta elebidunik ere. EAEkoetan, aldiz, bada 

multzo ba, nahiz eta espainolezko liburuen aldean nabarmen gutxiago izan. Hala, 

euskarazko eta espainolezko liburuak soilik kontuan hartuz gero, EHUn  euskarazkoak 

%25,5 direla kalkulatu ahal izango dugu;  Deustuko Unibertsitatean, %14 eta 
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Mondragon Unibertsitatean, %30. EAEko unibertsitateetan liburu elebidunak ere 

gehiago dira, bereziki EHU eta Mondragon Unibertsitateko katalogoetan 

 

3.2.6.2-EHUn 2008tik 2012ra bitartean defendituriko doktoretza-tesiak 

2012. urtearen amaiera aldera errektore kargurako atzera hautatu duten Iñaki 

Goirizelaiak  prentsan adierazi duenez, EHUren datorren urteetarako helburua 400 

doktorego tesi aurkeztea da
244

. Ikus litekeenez, azken urte guzti hauetan espainolez 

idatzitako tesiak izan dira gehienak. Ingelesezkoak, berriz, gehiago izan dira 

euskarazkoak baino eta, gainera, esan liteke 2008tik 2012rako epealdian ingelesezko 

tesi produkzioaren ia esponentzialki hazi dela. Argazki bakar batean emateko, esan 

liteke euskaraz idatzitako tesiak halako hamar argitaratu dela espainolez eta ingelesez 

idatzitako tesiak gehiago direla urterik urte.  

 

14. taula. EHUn argitaraturiko tesi-lanak, 2008-2012 epealdian  

  Euskaraz Espainolez Ingelesez GUZTIRA 

2008 11 143 28 182 

2009 16 219 49 284 

2010 22 248 39 309 

2011 31 215 57 303 

2012 20 213 97 330 

GUZTIRA  100 1038 270 1408 

 

Oro har, esan liteke azterturiko epean tesi produkzioaren nolabaiteko gorako 

joera antzeman litekeela. Hala, jauzi kualitatibo nabarmenena 2008tit 2009rako 

epealdian nabarmentzen da, 102 tesi gehiagorekin.  

Tesi kopuruaren igoera hau, ezarritako hiru kategorietan islatu da, gainera. Ez, 

hala ere, modu berean.  Honela, azterturiko epealdian,  ikus liteke 2011 urtea izan dela 

euskaraz -31liburu- gehien argitaratu den urtea; espainolez, 2010 izan  da neurturiko 

                                                           
244

Ikus: GUILLENEA, J. (2012).  
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urte hauetako oparoena, 248 tesi lanekin; ingelesezko produkzioari dagokionez, berriz, 

2012a jauzi kualitatiborik garrantzitsuena eman deneko urtetzat har liteke, 57 

izenburutik 97ra, produkzioa ia bikoiztu egin baita.  

 

30. irudia. EHUn argitaraturiko tesi-lanak, hizkuntzari dagokionez, 2008-2012 

epealdian 

 

 

Ehunekoen soslaiari erreparaturik, ingelesez idatzitako tesien joera gorakorra 

deskriba liteke garbi, izan ere, 2008an tesien %15 izatetik, ia %30 izatera igaro dira 

2012an. Ingelesezko tesien gorako honek, berez, tokia espainolezkoei kendu die, izan 

ere, esan liteke euskarazkoen produkzioak lau urtean apaltasun maila bera mantendu 

duela: %6 ziren 2008an  euskarazko tesiak  eta %6 izan dira 2012an
245

. 

                                                           
245 EHUn argitaraturiko euskarazko tesiei buruzko datuok, bestalde, Karmele Artetxeren (2011:64) nahiz 

Ane Larrinagaren (2007:304) lanetan jasotakoekin osa litezke. Ikerlariok eskainitako datuen argitan 

EHUko euskarazko tesiak %6ren inguruan biltzen dituela baieztatzen da; Artetxek dakarrenez, ordea, 

EHUko tesiei Hego Euskal Herriko gainontzeko unibertsitateetan 1999 urtera bitartean argitaraturiko 

tesiak gehituz gero, euskarazko tesien kopurua %3,5era jaisten da. Artetxek, era berean, euskarazko 

doktorego tesien jakintza-arlo nagusien araberako sailkapena ere eskaintzen digu (2011:66): %31,7 Giza 

Zientzietakoak; %30,1 Gizarte Zientzietakoak; %16,1 Natur Zientziak eta Zientzia Hutsetakoak; %214,6 

Ingeniaritza eta Teknologiakoak; %5,6 Osasun Zientzietakoak; %1,5 Arte Ederretakoak eta %0,3 Zientzia 

Aplikatuetakoak. Artetxek dioskunez, alorrez alorreko euskarazko tesien banaketa honek ez du 

erdarazkoaren antzik (2011:67): “EAEko tesi gehien gehienak gaztelaniaz aurkeztu ziren eta jakintza-

arloei dagokionez nahiko orekatuta zeuden, nahiz Zientziak nagusi ziren. Euskaraz, berriz, Giza eta 

Gizarte Zientziak dira nagusi”. Gehiagorako, ikus: ARTETXE, K. (2011)  
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3.3-Ekoizpen tematikoa, 1998tik 2009rako tartean  

Hirugarren atal honetan Hego Euskal Herriko liburu ekoizpenak hogei urtetan  

sailka agerturiko eboluzioa aztertuko dugu. Urte guztiak banan-bana aztertzeak gure 

ahala gainditzen duenez, lagin gisa hogei urteko tartea puntu ezberdinetan lotzen duten 

lau urte hartu ditugu eta horietako bakoitzean ekoitzitako liburuak sailkatzeko hamabi 

gai bereizi ditugu. Hustutako urteak izan dira 1998a , 2000a, 2005a eta 2009a izan dira,  

guztira 8.701 fitxa betez. Ondorengo hauek izan dira, berriz, bereizitako kategoria edo 

gaiak: 

-Haur eta gazteentzako liburuen saila. Saski-naski bat da, non kontatuko baitira 

hasi oraindik irakurtzen ez dakiten haurrek jolaserako erabiltzen dituzten liburuetatik eta 

Bigarren Hezkuntzan ikasten ari diren gazteentzako literaturarainoko tartea hartzen 

duen argitalpenak. Bere aniztasunean kategoria honek Euskal Herrian bereziki badu 

ezaugarri bateratzaile nabarmen bat, eta da merkatu jakin bati, hain zuzen, euskaraz 

neurririk handienean dakien populazioari –haurrei eta gazteei-, zuzenduriko 

argitalpenak direla.  

 -Literatura. Antzerkiaren, narrazioaren, nobelaren eta poesiaren generoen 

barruan ez ezik, saiakerarenean eta beste batzuetan ere sartzen diren lanak zenbatu 

ditugu. Saioa zer den eta zer ez definitzea ez da erraza. Harkaitz Zubirik
246

 (2007) ongi 

                                                           
 
246

 “Hiru genero ezberdin baitira saiakera, prosa akademikoa eta dibulgazioa, lehendabiziko multzoarekin 

sortu zaizkigu zalantza handienak. A priori, saiakerek eta prosa akademikoak ekarpen berriak egin ohi 

dituzte, eta dibulgazio liburuak originalak ez diren ideiak eta jakintzak azaltzeaz arduratzen dira. Liburuz 

liburuko analisia egiten hasi garenean, nahiz eta zenbait libururen izaera argia den, ohartu gara nekez egin 

litekeela azpi-multzo taxuzkorik.  

 Arazoa antzekoa da saiakeraren eta prosa akademikoaren arteko bereizketa egiten ahalegintzean. 

Saiakerak baliatzen ditu deskribapen, narrazio edo lirika pasarteak, baita ere mota anitzeko aitortzak 

azalpen soilaren alboan. Iturri ugarietatik edaten dute, gainera, saiakerek; ez zaizkie arrotz literatura, 

filosofia, historia, artea, giza zientziak oro har, matematika, teknika, natura eta abar. Denei deitzen zaie 

saiakera, nahiz bakoitzak trebezia eta ezagutza mota eta maila ezberdinak eskatzen dizkioten irakurleari. 

 Prosa akademikoa bestelakoa da. Teorikoki behintzat, prosa akademikoaren analisietan metodo 

zorrotzagoa erabiltzen da. Parametro akademikoetan ordura arte aztergaiari buruz idatzi den literatura 

aztertu eta harekiko esplizituki elkarrizketan eraikitzen da diskurtsoa; hau da, prosa akademikoaren arloko 

testu bakoitzak eremu horretan idatzi den literaturaren corpus-a esplizituki hartzen du kontuan eta agerian 

uzten du harekiko adostasuna edo desadostasuna, eta ekarpen berriak egiten ditu.  

 Pentsamendua aurkezteko bi estrategia ezberdin dira, beraz, saiakera eta prosa akademikoa. 

Baina teoriatik liburuz liburuko analisiaren praktikara jotzean, ohartu gara erdibidean daudela hainbat 

liburu, eta nekez justifika daitekeela alde bateranzko nahiz besteranzko sailkapena; sarritan, testuen artean 

graduzko ezberdintasun arinak besterik ez baitaude, eten kualitatibo argirik gabeak. Horrexegatik osatu 
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asko dioenez, urreratu ahala, kasu askotan saiakera liburuen, prosa akademikoaren eta 

dibulgaziozkoen artean gradu diferentzien konbinazio bat baino ez dela ematen ohartzen 

gara. Guk, hemen, saiakera liburu gisa nolabaiteko  gai espezifiko jakin bati lotzen ez 

zaizkion ez-fikziozko liburuak hartzea erabaki dugu; halaber, baita literatura gaitzat 

hartzen duen ezein lan ere, akademikoak barne. Gero, “bestelakoen” kategoriari 

dagokionez, berriz, bertan gutunak, komikiak eta bertsolaritza eta bestelako herri 

literaturaren espresioak sartu ditugula esan behar da. 

 -Irakaskuntza ez unibertsitarioak. Haur Hezkuntzatik Bigarren 

Hezkuntzarainoko testuliburu eta material didaktikoak zenbatu ditugu.  

 -Administrazioa eta zuzenbidea. Erakunde publikoen funtzionamendurako 

beharrezko diren argitalpenak eta legediarekin zerikusirik daukatenak datoz, baina 

administrazio pribatua edota ogasun kontuak ukitze dituztenak ere badira.  

 - Aisiaren atala da, behar bada, sail guzti hauen artean argitalpen mota 

dibertsoenak biltzen dituena. Bertan sartu ditugu, besteak beste, kirolarekin nolabaiteko 

lotura duten argitalpenak, eta zinema, musika edo gastronomia gaitzat dutenak nahiz 

asteburuetarako  planak edo turismorako ideiak eskaintzen dituztenak.  

 - Biziaren eta Lurraren zientziak,  zientzia zehatzak eta teknika gaiak  bereizirik 

eman ditugu. Alde batetik, beraz, biologia, geologia eta ingurugiro zientziekin loturiko 

argitalpenak sailkatu ditugu; eta bestetik, berriz, zientzia zehatzen eta teknikaren 

izenean, matematika, kimika eta fisika nahiz ingeniaritza eta arkitektura gaiak 

inguratzen dituztenak.  

- Giza eta gizarte zientzien sailaren baitan historia, biografia, soziologia, 

politika, antropologia, arte ederrak, kazetaritza, hizkuntzalaritza, psikologia eta 

pedagogia liburuak zenbatu ditugu.  

- Ekonomia eta enpresaren kategoriaren barruan hala ekonomiaren alde teoriko 

eta abstraktuari buruz gogoeta egiten duten lanak  nola praktikoena adieraz lezaketenak 

sartu ditugu.  

                                                                                                                                                                          
dugu multzo bakarra hiru genero hauekin: saiakera, prosa akademikoa eta dibulgazioa”. Ikus: ZUBIRI, H. 

(2007). 
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- Osasuna: hemen, erizaintzarekin eta medikuntzarekin loturiko liburuak. 

- Erlijioari buruzkoak: hauek, praktikoki guztiak kristautasunaren ingurukoak,  

-Liburu praktiko eta bestelakoak: aurreko sailetan sartu ezin izan ditugun 

liburuak. 

Bederatziko sailkapen hau geure irizpideen arabera antolaturikoa da. Funtsean, 

kategoria bakoitzaren izendapenarekin era batean ala bestean erlaziona daitezkeen 

heinean bildu dira liburuak.  Horrela jokatzeak  aldez abantailak eta aldez eragozpenak 

dakartza. Eragozpenetako bat da bestelako sailkapen edo kategorizazio modua erabili 

duten lanekin erkatzea zailtzen duela; abantaila, berriz, bestelako sailkapen edo 

kategorizazioek eskaintzen ez duten ikuspegi berri bat proposatzen duela.  

Zuzenago ala okerrago, uste dut sailkapenak baduela jarrai litekeen nolabaiteko 

logika, nahiz eta onartu behar den osagai subjektiboaren pisua ez dela nolanahikoa. Izan 

ere, esate baterako, ospitaleetako administrazioaz diharduen liburua zer da, 

administrazio eta zuzenbidearen baitan jarri beharrekoa ala osasunaren arloan 

zenbatzekoa? Geuk medikuntza liburuekin batera kontatzea erabaki dugu, administrazio 

liburu izatea baino, ospitaletarako izatea azpimarratuz. Joka zitekeen bestela, bai kasu 

honetan bai beste hainbatetan ere. Nolanahi den, irizpide pertsonal hauek gorabehera, 

aurkezteko dauzkagun marrazkiek joera orokor batzuei buruzko ekarpena izan 

litekeelakoan gaude.  

Euskarazko ekoizpenaren sailkako bilakaera emanez hasiko gara,  aztertuz Hego 

Euskal Herri osoko egoera. Espainolezko liburu ekoizpenaren sailkako aurkezpena ere 

modu berean burutuko dugu, lehenengo. Eta, amaitzeko, euskarazko eta espainolezko 

Hego Euskal Herriko ekoizpenaren eboluzio grafikoak gainjarriko ditugu. 

Argitasunaren amorez, eboluzio grafikoetan sail esanguratsuenak baino ez ditugu 

nabarmenduko.  

 

3.3.1.-Euskarazko ekoizpenaren bilakaera 

1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetako ekoizpenak batu eta batez bestekoa ateraz 

gero, EAEn euskaraz gehien ekoitzi diren euskarazko liburuak haur eta gazteentzakoak 

izan direla ageri zaigu, hain zuzen, ekoitzitakoaren %30,5. Irakaskuntza ez-



400 
 

unibertsitarioaren sailekoak doaz ondoren, produkzioaren %25ekin eta hirugarren eta 

laugarren postuan, hurrenez hurren, literatura -%19,5-  eta giza eta gizarte zientziak -

%15-. Lau sail edo kategoria hauetan sartzen dira azterturiko urteetan EAEn ekoitzi 

diren liburuen %90 15. taulan ikus daitekeen bezala. 

 

15. taula. Hego Euskal Herriko euskarazko liburuen ekoizpen tematikoa 1998, 

2000, 2005 eta 2009 urteetan 

                          1998 2000 2005 2009  GUZTIRA % 

Haur eta gazteentzako liburuak 156 191 260 346 953 %30,5 

Literatura 67 157 164 218 606 %19,5 

Irak. ez unibertsitarioa 59 186 212 330 787 %25 

Administrazioa eta zuzenbidea 2 10 10 13 35 %1 

Aisia-kirola- zzgastr 3 4 13 11 31 %1 

Biziaren eta Lurraren zientziak 2 7 32 16 57 %2 

Ekonomia eta enpresa 3 9 12 10 34 %1 

Erlijioa 7 13 15 12 47 %1,5 

Giza eta gizarte zientziak 37 110 185 144 476 %15 

Osasuna 1 2 3 4 10 %0,5 

Zientzia zehatzak eta teknika 4 15 17 18 54 %2 

Liburu praktikoak eta 

bestelakoak 

7 10 6 12 35 %1 

 GUZTIRA 348 714 929 1134 3125 %100 

 

 1998 eta 2009 epealdian, azterturiko hogei urteko epealdiaren bi muturrak 

kontuan hartuz gero,  lau sail kopurutsu hauen artean igoerarik handiena -459 puntukoa- 

irakaskuntza ez-unibertsitarioen taldean biltzen diren liburuen artean eman dela ikusten 

da. Giza eta gizarte zientzietako liburuak datoz ondoren, 289 puntuko igoerarekin eta 

literaturakoak gero, 225 puntuko emendatzearekin. Hauen aldean, haur eta gazteentzako 

liburuen igoera –handia izan arren-, apalago ageri zaigu, 122 puntuko igoerarekin. 
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31 irudia. Hego Euskal Herriko euskarazko liburuen ekoizpen tematikoaren 

bilakaera, 1998-2009 epealdian 

 

 

Grafikoan nahiko modu argian ikus litekeenez, igoera erritmo ezberdin hauen 

ondoriotako bat  izan da denborak aurrera egin ahala irakaskuntza ez unibertsitarioari 

dagozkion liburuen kopuruak, nahiz eta baxuagoa izaten jarraitu,  haur eta gazteentzako 

liburu kopuruarekin berdintzera egin duela.  Literatur liburuen eta giza eta gizarte 

zientzietakoen ekoizpenari dagokionez zera jaso dugu: 2005ean bigarrenen kopuruak 

lehenengoena gainditzen duela eta 2009n, giza eta gizarte zientzia liburuen jaitsiera 

nabarmenaren ondorioz, literaturak atzera gain hartzen diola.  

 

3.3.2.-Espainolezko ekoizpenaren bilakaera EAEn 

1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetako ekoizpenak batu eta batez bestekoa atera 

ondoren, espainolez argitaratu diren liburuek euskaraz argitaratu direnek baina 

dibertsifikazio handiago ageri dutela ikusten da. Hala, EAEn argitaraturiko euskarazko 

liburuen ekoizpenaren %90 lau sailetan bil litekeen bitartean, espainolezkoetan, sailen 

arteko produkzioa orekatuago ageri zaigu. Giza eta gizarte zientzien atala -%28-  eta 

literatura -%18,5- ditugu libururik gehien biltzen dituzten taldeak. Gero, beste maila 

batean ageri dira haur eta gazteentzako liburuak -%10-, administrazioa eta zuzenbidea - 

%7,5-, erlijioa - %7,5-, eta irakaskuntza ez-unibertsitarioaren atalean, sartuko liratekeen 

liburuak -%6,5. Bost atalen baturak ekoizpen osoaren %78 ematen du (ikus 16. taula).  
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16. taula. EAEko espainolezko liburuen ekoizpen tematikoa 1998-2009 epealdian 

 1998 2000 2005 2009  Guztira % 

Haur eta gazteentzako liburuak 41 12 137 164 354 %10 

Literatura 33 204 196 207 640 %18,5 

Irak. ez unibertsitarioa 19 61 82 65 227 %6,5 

Administrazioa eta zuzenbidea 21 91 103 49 264 %7,5 

Aisia-kirola- zzgastr 25 59 54 66 204 %6 

Biziaren eta Lurraren zientziak 4 12 19 17 52 %1,5 

Ekonomia eta enpresa 9 42 24 31 106 %3 

Erlijioa 38 71 54 97 260 %7,5 

Giza eta gizarte zientziak 110 293 281 287 971 %28 

Osasuna 11 33 19 28 91 %2,5 

Zientzia zehatzak eta teknika 7 49 35 55 146 %4,5 

Liburu praktikoak eta 

bestelakoak 

26 89 26 16 157 %5 

Guztira 344 1016 1030 1082 3472 %100 

  

EAEn, 1998tik 2009ra bitarteko bi muturretako kopuruak hartuz gero, igoerarik 

handiena -527 puntukoa-,  literaturaren sailekoek eman dutela ageri da. Jarraian, haur 

eta gazteentzako liburuen emendatzea dator -300 puntukoa-; eta, gero, irakaskuntza ez 

unibertsitarioaren atalekoena -242 puntukoa. Apalagoa izango da, berriz, giza eta 

gizarte zientzien saileko liburuen igoera –161 puntukoa-, erlijiozkoena  -155 puntukoa- 

eta administrazio eta zuzenbidekoena dago  -133 puntukoa-.  

Espainolezko liburugintzak orokorki agertu duen ereduak 1998tik aurrerako 

igoera bortitza erakusten du lehenengo; gero, 2007ra arteko igoera leun baina 

etengabea; eta, azkenik, 2007tik aurrerako beherako joera.  Ibilbide honen baitan, esan 

liteke hiru direla EAEn 1998tik aurrerako igoera bereziki gogorra ageri duten grafikoan 

adierazitako sailak, hau da, giza eta gizarte zientziak, literatura eta administrazioa eta 

zuzenbidea. Hauen aldean, neurri txikiagoko igoera ageri dute beste hiru sailek: 

erlijioak, irakaskuntza ez-unibertsitarioak eta aisiak –lerro grisez adierazirik, azken hau. 
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32. irudia. EAEko espainolezko liburuen ekoizpenaren bilakaera 1998-2009 

epealdian (kopuru absolutuak) 

 

  

 Haur eta gazteentzako espainolezko liburugintzak, aldiz, espero zitekeen 

igoeraren ordez, jaitsiera gogorra ageri du 1998tik 2000ra, eta 2000. urteaz geroko 

igoera bortitza, gero, 2009ra arte luzatuko dena.  

 1998tik 2007ra bitarteko igoera etengabe baino emea  eta ondorengo beherakada 

iradoki dezaketen marrazki bakarrak irakaskuntza ez-unibertsitarioko liburu 

ekoizpenaren bilakaerari eta administrazio eta zuzenbide liburuena adierazten dutenak 

dira. Besteen marrazkiek, arrazoi ezberdinengatik, ez diote soslai honi erantzungo. Hala, 

haur eta gazteentzako liburuen ekoizpenak, esan bezala, 2000tik 2009ra arteko gorakako 

ibilbidea mantenduko du; aldiz,  giza eta gizarte zientzietako eta literaturako liburuek 

eta, kopuru txikiagoetan, erlijioaren eta aisiaren kategorietan sailkatutakoek halako 

marrazki ahur bat osatuko dute,  2005, 2000 eta 2009 urteetan  baino puntu apur bat 

baxuagoa markatuz.  

 

3.3.3.- HEHko espainolezko ekoizpen tematikoa, 1998tik 2009ra bitartean.  

 Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko datuei Nafarroako Foru Erkidegokoak 

baturik, Hego Euskal Herriko espainolezko liburuen ekoizpenean sail berberak 

mantentzen direla nagusi ohartuak gara, baina sail kopurutsu hauen arteko  ordena beste 

bat izango da. Hala, HEHn 1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan argitaraturiko 

espainolezko liburuen batura egin eta batez bestekoa atera ondoren, giza eta gizarte 

zientzietako liburuek jarraituko dute bolumenik handiena betetzen, %28rekin, baina 
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administrazio eta zuzenbide liburuen ekoizpena agertuko zaigu oraingoan bigarren 

tokian, %18rekin, literaturaren aurretik %15ekin. Erlijiozko liburuak, berriz, laugarren 

tokira aurreratuko dira, %8,5ekin eta haur eta gazteentzako liburuak, bosgarrenera 

atzeratu, %6,5ekin. Irakaskuntza ez-unibertsitarioko liburuen ehunekoa, berriz, %5,5ean 

geratuko da.  Sei sail hauen artean HEHn produzituriko liburuen  %81,5 bilduko dute 

(ikus 17. taula). 

 

17. taula. Hego Euskal Herriko espainolezko liburuen ekoizpena 1998, 2000, 2005 

eta 2009 urteetan 

                 1998 2000 2005 2009  GUZTIRA % 

Haur eta gazteentzako liburuak 43 12 144 169 368 %6,5 

Literatura 59 282 253 213 807 %15 

Irak. ez unibertsitarioa 29 83 108 82 302 %5,5 

Administrazioa eta zuzenbidea 90 274 324 311 999 %18 

Aisia-kirola- zzgastr 32 94 65 77 268 %5 

Biziaren eta Lurraren zientziak 5 20 26 24 75 %1 

Ekonomia eta empresa 28 66 36 43 173 %3 

Erlijioa 71 133 112 155 471 %8,5 

Giza eta gizarte zientziak 198 467 462 437 1564 %28 

Osasuna 25 45 30 37 137 %2,5 

Zientzia zehatzak eta teknika 20 72 56 80 228 %4 

Liburu praktikoak eta bestelakoak 42 96 27 19 184 %3 

 GUZTIRA 642 1644 1643 1647 5576 %100 

 

Ikus litekeenez, beraz, Nafarroako datuak bereziki bi sail hornitzera datoz: 

administrazioa eta zuzenbidearen atala eta erlijioarena. Giza eta gizarte zientzietako 

liburuek, kopuru absolutuei begiratuz gero, gorakada handia izango dute, 593 gehiago 

izango baitira, baina proportzioan %28 izaten jarraituko dute. Administrazio eta 

zuzenbidekoak, berriz, ehunekoei dagokienez, 10,5 puntu igo dira eta erlijiozkoak, 

puntu bat. Ehunekoen jaitsiera, berriz, sail kopurutsuen artean, batez ere haur eta 

gazteentzako liburuen sailean -3,5 puntu gutxiago- nabarituko da, eta neurri txikiagoan, 

puntu bateko jaitsierarekin, irakaskuntza ez-unibertsitarioko liburuen artean.  
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33. irudia. Hego Euskal Herriko espainolezko ekoizpenaren bilakaera, 1998- 2009 

epealdian (kopuru absolutuak) 

 

 

 Nafarroako datuen batuketaren ondorioz, EAEko espainolezkoen aldean, ibilbide 

batzuek beste era bateko itxura ageri dute eta beste batzuek, berriz, lehengoari eusten 

diote. Hala, liburu gehiegirik batu ez zaienez, 24. grafikoko ibilbide praktikoki berari 

eusten diotenen artean daude  irakaskuntza ez-unibertsitarioan sailkaturiko liburuak eta 

haur eta gazteentzako liburuen atalekoak. Aldiz, giza eta gizarte zientzien atalekoak, 

administrazio eta zuzenbidekoak, literaturakoak eta erlijioarenekoak itxuraldaturik 

agertuko zaizkigu. 

 Eraldaturiko lau sail hauen marrazkiek ere 1998tik 2000rako tartean igoera 

bortitza ageriko dute. 2000tik aurrera, ordea, bilakaerak bereizi  egiten direla dirudi. 

Irudi orokor gisa, esan liteke 2009ra arteko epean giza eta gizarte zientzien saileko 

ekoizpenek eta literaturakoek gainbeherako joera hartzen dutela -gogorragoa  giza eta 

gizarte zientzien sailekoen kasuan-  eta administrazio eta zuzenbide atalekoak eta 

erlijioarenekoak, berriz, 2005ean maximo bat markatzen duen ganbil leun bat osatuz, 

joera gorakor apal batean sartzen direla.  

 

3.3.4-Euskarazko eta espainolezko ekoizpenaren bilakaera tematikoa. 

Hego Euskal Herriko euskarazko eta espainolezko liburuen ekoizpenaren 

sailkako  bilakaerari begiratuz gero, ohartuko gara sailik kopurutsuenetako launa direla 

hizkuntza batekoak zein bestekoak. HEHn, 1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan 

emandako liburu ekoizpenak batuz bero, espainolezko liburuen artean, sailik 
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kopurutsuenak, hurrenez hurren, giza eta gizarte zientzietakoa -1564-, administrazio eta 

zuzenbidekoa -999-, literaturakoa -807-, eta erlijioarena -471-, direla ateratzen zaigu. 

Euskarazko liburuen artean, berriz, atalik oparoenak, hurrenez hurren, haur eta gazte 

liburuek osatzen dutena -953-, irakaskuntza ez-unibertsitarioko liburuena -787-, 

literaturarena -606-, eta giza eta gizarte zientziena -476- azaltzen zaizkigu. 

1998-2009 epealdiko bi muturretako datuak kontuan hartuz gero, HEHn alde 

handiz hazkunde proportzionalik handiena izan duten sailak euskarazko irakaskuntza 

ez-unibertsitarioko libururena -459 puntuko igoera-  eta espainolezko literaturarena -

444- izan direla ikusiko dugu. Bigarren multzo bat osatuko dute gero, euskarazko giza 

eta gizarte zientzien sailekoek -289 puntuko igoera-,  espainolezko administrazio eta 

zuzenbide liburuek -245- eta euskarazko literaturak -225 puntuko igoera-. Sail hauen 

artean proportzionalki emendatzerik apalenak, berriz, euskarazko haur eta gazteentzako 

liburuen artean -122 puntuko igoera-,  eta espainolezko giza eta gizarte zientzietako -

121-, nahiz erlijiozko -118- liburuen artean aurkitzen dira.  

 

18. taula. Hego Euskal Herriko Euskarazko eta espainolezko ekoizpen tematikoa 

1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan 

           1998 2000 2005 2009  GUZTIRA 

Esp. Giza et. 198 467 462 437 1564 

Esp. Adm. 90 274 324 311 999 

Eusk. Haur eta gazte 156 191 260 346 953 

Esp. Lit. 59 282 253 213 807 

Eusk. Irak. 59 186 212 330 787 

Eusk. Lit. 67 157 164 218 606 

Eusk. Giza et. 37 110 185 144 476 

Esp. Erlij. 71 133 112 155 471 

  

Giza eta gizarte zientzien saila eta literaturarena dira hala euskarazko nola 

espainolezko  lau atal kopurutsuenetan errepikatzen diren bi sailak. Baina giza eta 

gizarte zientzien sailak betetzen duen tokiari dagokionez, alde garrantzitsua dago 

espainolezko eta euskarazko liburuen artean. Hala, bi taldeetan hirugarren tokian ageri 

baita, literatura sailaren pisua antzekoa da. Giza eta gizarte zientzien atala, ordea, 

espainolezkoen artean oparoena den bitartean,  euskarazkoetan laugarren tokian dago, 
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espainolezko erlijiozko liburuen ekoizpenarekiko paretsu.  Haur eta gazteentzako 

liburuak eta irakaskuntza ez-unibertsitarioa ageri zaizkigu euskarazko liburuen artean 

pisu gehieneko atal gisa. 

 

34.  irudia. Hego Euskal Herriko euskarazko eta espainolezko liburuen ekoizpen 

tematikoaren bilakaera 1998- 2009 epealdian (kopuru absolutuak) 

 

 

 Grafikoan ikus litekeenez, 1998tik 2000 urtera bitartean sail guztiek bizi izan 

dute igoera markatua; 2000tik aurrera, halere, zenbait sailek, gorako joera apalagoari 

eutsi dioten bitartean, beste zenbaitek, uneren batean, beherakoa hartu dute.  

 Euskarazkoen artean hiru dira goraka egiten jarraitu duten sailak: haur eta 

gazteentzako liburuena, irakaskuntza ez-unibertsitarioarena eta literaturarena. Hiruren 

emendatzea etengabea izan bada ere, irakaskuntzako liburuen gorakoa da aipagarriena, 

izan ere,  1998an liburu hauek kopuruz zazpigarren tokian egotetik 2009an hirugarren 

tokian kontatzera iritsi baitira.  

Beherako joera agertu duen euskarazko saila, bestalde, giza eta gizarte zientziena 

da: 1998tik 2005era gorako joera konstantea marraztu ondoren, 2005etik 2009ra 

jaitsiera ageri da. 

Espainolezko liburuen artean euskarazkoetan ematen denaren alderantzizko 

egoera ageri zaigu: erlijio liburuen saila da urtez urte gorako joerari eusten dion sail 

bakarra; beste hirurek behera joko dute, latzago ala emeago. Hala, administrazio eta 

zuzenbide liburuen sailean 2005etik 2009ra jaitsiera leun bat konta litekeen bitartean, 
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giza eta gizarte zientzien nahiz literaturaren arloko liburuen artean beherako joera  

iraunkorra 2000 urteaz geroztik hasiko da soslaitzen, nahiko modu markatuan. 

 

3.3.5.- Euskal literaturaren baitako generoen ekoizpenaren bilakaera  

Hego Euskal Herrian 1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan euskal literaturaren 

alorrean argitaratu diren liburuen baturari begiratzen badiogu, gehien landu den generoa 

nobela dela ikusiko dugu, %30ekin. Gero, saioa dator %21ekin eta jarraian, biak ere 

parean, narrazioak eta poesia, %17 eta %16,5ekin, hurrenez hurren. Genero klasikoen 

artean, antzerkia dugu gutxien jorratu dena -%5ekin.  

Aztergai den epealdiko bi muturretan ematen diren datuen arteko erlazioak 

adierazten digu euskal literaturan azken hogei urteotan igoerarik nabarmenena izan duen 

literatur generoa narrazioarena izan dela 483 puntuko igoerarekin  eta jarraian, eleberria, 

347 punturekin-. Bi hauen aldean, berriz, saiakeraren gorako bilakaera apalagoa izan da 

eta hala 131 puntukoa izan du  bi mutur hauen artean bizitako igoera. Bestelako 

liburuen kategorian komikiak, gutunak, bertsolaritza eta herri literaturaren bestelako 

adierazpentzat har litezkeen liburuak sartu ditugu; 300 puntuko igoera markatzen du 

talde heterogeneo honek.  

19. taula. Euskal literaturaren generokako ekoizpena 1998, 2000, 2005 eta 2009 

urteetan 

                1998 2000 2005 2009 GUZTIR % 

Antzerkia 1 10 7 8 26   %5 

Narrazioa 6 23 26 35 90   %17  

Nobela 17 29 40 76 162   %30 

Poesia 10 36 23 20 89 %16,5 

Saioa 16 31 33 37 117   %21 

Beste
247

 6 6 19 24 55 %10,5 

GUZTIRA 56 135 148 200 539    %100 

 

Antzerkiaren generoan argitaratu den liburu kopurua txikia da eta, horregatik, 

proportzioen aldaketak arretaz begiratu behar dira: 1998. urtean eta 2009an 

                                                           
247

Komikiak, gutunak eta bertsolaritza sartu ditugu, besteren artean, sail honetan.  
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argitaraturiko liburu kopuruaren arteko alde proportzionala izugarria da, noski, baina 

zenbakiei begiratuz gero, zentzuzkoa dirudi 1998ko datuari kasu gehiegirik ez egitea eta 

beste hirurekin geratzea. Alde horretatik, antzerkiaren generoan argitalpenen 

emendatzea baino, denboran aurrera halako egonkortasun apal bat eman dela esan 

liteke. 

35. irudia. Euskal literaturaren generokako bilakaera, 1998-2009 epealdian (opuru 

absolutuak)  

 

35. irudian adierazten denez, 1998tik 2009rako epealdian, euskarazko liburuei 

dagokienez, lau arlo edo kategoriek gorako joera etengabea erakutsi dute eta bik, berriz, 

beherakoa edo egonkortasunerakoa. Hain zuzen, nobela, narrazioa eta saiakera dira, 

bestelakoen kategorian bildutako lanekin batera, etenik gabe gora egin duten bi 

generoak. Gero, antzerkiaren ekoizpenak, arestian esan bezala, 1998ko minimotik jauzia 

eginez gero, egonkortzera egin du. Poesia, berriz, 2000tik aurrera geroz eta gutxiago 

argitaratzen  dela ematen du: deigarria da  2000 urtean gehien argitaratu zen literatura 

mota nola poesia  izan zen ikustea. Galde liteke 2000. urteko maximoa salbuespena izan 

ez ote zen eta, egiazki, euskarazko poesia  ekoizpena ez ote den egon azken hamar 

urteetan urteko 20 titulu ingururen bueltan egonkorturik.  

 Gainontzean, konparazio interesgarri bat nobela, saiakera eta narrazioaren 

bilakaeraren artekoa izan liteke. Izan ere, 27 grafikoan ikus daitekeenez, 1998an 

nobelen eta saiakeren ekoizpena praktikoki berdina zen kopuruz eta, narrazioarena, 

berriz, poesiarena baino apalago ageri zitzaigun, laugarren tokian. Ekoizpen erritmo 

ezberdinak direla medio, 2009an aurkituko dugun egoera bestelakoa izango da: 
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nobelaren ekoizpena aise nabarmenduko da gainontzeko generoen gainetik eta 

narrazioen ekoizpenak saiakerenekin berdintzera egingo du.  

 

3.3.6.- Espainolezko literaturaren generokako bilakaera  

 Hego Euskal Herrian 1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan espainolezko 

literaturaren  baitan izan den ekoizpena  generoka batuz gero, jasotako datuen arabera, 

generorik oparoenak poesia -%26, - eta nobela  -%23-, izan direla ageri zaigu; beste 

maila batean, berriz, saioek ekoizpenaren %19,5 osatuko dute eta bestelakoen 

kategorian sailkatu ditugun komiki eta gutunek, berriz, %15,5. Espainolezko narrazioa, 

euskal literaturan baino gutxiago argitaratzen da EHEko  argitaletxeetan -%9,5-; 

antzerkiaren egoerak, berriz, nahiko antzekoa dirudi. 

20. taula. Espainolezko literaturaren generokako ekoizpena 1998, 2000, 2005 eta 

2009 urteetan 

              

Espainolez 

1998 2000 2005 2009 Guztira     % 

Antzerkia 3 9 18 7 37      %6,5 

Narrazioa 4 14 19 15 52  %9,5 

Nobela 7 19 48 51 125  %23 

Poesia 9 37 49 47 142  %26 

Saioa 11 34 37 25 107    %19,5  

Beste 1 5 22 56 84     %15,5  

 35 118 193 201 547  

 

1998 eta 2009 urteak erreferentziatzat hartuz gero,  azterturiko epealdian HEHn 

igoera nabarmenena izan duen generoa, alde handiz, nobela dela ikusten da, 628 

puntuko igoerarekin. Jarraian  poesia –422 punturekin-, eta espainolezko bestelakoen 

kategoria nagusiki hornitzen duten komiki eta gutunak datoz. Narrazioen eta saiakeren 

igoera, ostera, 275 eta 127 puntukoa da, hurrenez hurren.  
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36. irudia. Espainolezko literaturaren  generokako bilakaera, 1998- 2009 epealdian 

(kopuru absolutuak) 

 

 

 Esan liteke HEHn ekoitzitako espainolezko literatur genero guztiek gorako joera 

erakutsi dutela, gutxienez,  2005. urtera arte. Une honetatik aurrera, berriz, nabarmenki 

gorantz jarraitu duen bakarra bestelakoen kategorian sailkatu ditugun  komikien 

ekoizpena aurrera liteke, ziur asko Astiberri argitaletxearen eskutik. Poesiak, saiakerak 

eta narrazioak behera egingo dute, eta 2009an nobelen ekoizpenak poesiarenari gain 

hartuko dio. 

 

3.3.7- Euskaraz eta espainolezko literaturen generokako ekoizpenaren bilakaera 

 Hego Euskal Herrian 1998tik  2009ra bitarteko epealdian emandako bai 

euskarazko bai espainolezko literatura generoen bilakaera aztertzerakoan, gure datuen 

argitan behintzat, sailik kopurutsuena euskarazko nobelena -162 argitalpen-, dela 

ikusten da. Haren ondoren datoz, berriz, espainolezko poesia -142- eta espainolezko 

nobela 142-. Euskarazko saioak –117-, eta espainolezkoak -107-  betetzen dute 

laugarren eta bosgarren tokia, eta seigarren eta zazpigarrena, aldiz,  ia kopuru berarekin, 

euskarazko narrazioak -90- eta poesiak -89-.  
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21. taula. Euskarazko eta espainolezko literaturaren generokako ekoizpena 1998, 

2000, 2005 eta 2009 urteetan  

 1998 2000 2005 2009 Guztira 

Eusk. Nobela 17 29 40 76 162 

Esp. Poesia 9 37 49 47 142 

Esp. Nobela 7 19 48 51 125 

Eusk. Saioa 16 31 33 37 117 

Esp. Saioa 11 34 37 25 107 

Eusk. Narrazi 6 23 26 35 90 

Eusk. Poesia 10 36 23 20 89 

 

 37. irudian adierazten denez, gehien landu diren euskarazko eta espainolezko lau 

genero horiek gorako joera etengabea erakutsi dute azterturiko epealdian. 

Testuinguruan, gure ustez, bereziki dira nabarmentzekoak euskarazko nobelaren 

2005etik 2009rako jauzia -90 puntukoa-, espainolezko nobelaren 2000tik 2005erakoa -

152 puntuko igoera-,  espainolezko poesiaren 1998tik 200rakoa  -311 puntukoa- eta, era 

berean, euskarazko narrazioaren eta saioaren 1998tik 2009rako bilakaera orokorra.  

 

37. irudia. Espainolezko eta euskarazko literaturaren generokako bilakaeraren 

alderaketa 1998-2009 epealdian (kopuru absolutuak) 
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Uneren batean beherako pausoa agertu duten generoak, berriz, espainolezko 

poesia eta saiakera eta euskarazko poesia izan dira. Egia esan, espainolezko poesiaren 

kasuan, pentsa liteke jaitsiera baino, 2005etik 2009rako bitartean halako egonkortze bat 

eman dela; euskarazko poesiaren kasuan ere, arestian aipatu bezala, galde liteke 2000ko 

maximo horrek ez ote duen joera eskuarki  egonkor bat desitxuratu; espainolezko 

saiakerari dagokionez, berriz, badirudi badela behera zantzurik beherako joera bat 

deskribatzeko. 

3.3.8.-Giza eta gizarte zientzien baitako azpisailen bilakaera 248. 

 Jasotako datuen arabera,  Hego Euskal Herrian 1998tik 2009ra bitartean giza eta 

gizarte zientzien sailean gehien landu den alorra, alde handiz, historia-biografiarena da, 

izan ere, azterturiko lau urteetako argitalpen kopuruak urteotako ekoizpen osoaren  % 

38 osatzen baitu. Ekoizpenaren %10 eta %15 artean aurkituko dira Soziologia eta 

politikako liburuak, pedagogia eta psikologiakoak eta hizkuntzalaritzakoak. Beste maila 

batean, berriz, gehienez ere %7ko mugara iritsiko dira  antropologia, filosofia, arte 

ederrak eta kazetari sailetako kopuruak.  

22. taula. Hego Euskal Herriko euskarazko giza eta gizarte zientzietako ekoizpena 

1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan 

               1998 2000 2005 2009 GUZTIRA % 

Antropologia 3 6 7 11 27 %7  

Arte Ederrak 0  1 14 4 19 %5  

Filosofia 5 8 10 4 27 %7  

Historia-Biografia 9 43 52 44 148 %38  

Hizkuntzalaritza 3 9 26 8 46 %12  

Kazetaritza 2 6 2 3 13 %3,5  

Pedagogia-

Psikologia 

6 8 18 19 51 %13  

Soziologia-Politika 3 12 21 20 56 %14,5  

GUZTIRA 31 93 150 113 387     %100 

                                                           
248

 Taula hauetan ageri ez bada ere, Arte Ederretan, Historia-Biografia atalean eta Soziologia-Politika 

sailetan argitaraturiko liburu elebidunen kopurua altua aipagarria da.  Arte Ederretan, 1998,2000, 2005 eta 

2009 urteetan, hurrenez hurren, 25, 38, 69 eta 49 liburu zenbatu ditugu; Historia-Biografia sailean, berriz, 

3, 24, 10 eta 26; eta Soziologia-Politika sailean, 14, 26, 34, 38. Liburu elebidunen kopuru altuak, Arte 

Ederren kasuan eta Soziologia-Politikarenean bereziki, museo zein EUSTAT bezalako erakundeen izaera 

publiko edo erdipublikoarekin du zerikusia.  
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 1998 eta 2009 urteetako kopuruak hartu eta bi mutur hauen artean zer nolako 

aldea dagoen begiratuz gero, aipagarria bereziki lau arlotan eman den hazkundea 

delakoan gaude.  Hala, soziologia eta politika liburuetan 557 puntuko hazkundea eman 

dela ageri zaigu, historia eta biografia liburuetan 389 puntukoa, antropologia 

argitalpenetan 266koa eta pedagogia eta psikologia liburuetan, berriz, 216koa.  

 Beste lau sailetako bilakaeran, 1998 eta 2009 urteen arteko ezberdintasunari 

begiratzea baino zentzuzkoagoa dirudi bilakaerari erreparatzea. Izan ere, filosofiaren, 

arte ederren, hizkuntzalaritzaren eta kazetaritzaren  alorrak, argitalpen kopuru txikiak 

ezaugarritzen ditu eta, kazetaritzaren kasuan ezik,  2005 maximo oso nabarmen batek. 

38. irudia. Euskarazko giza eta gizarte zientzietako ekoizpenaren bilakaera 1998-

2009 epealdian (kopuru absolutuak) 

 

.  

38. irudian ikus litekeenez, bai filosofiaren sailean bai hizkuntzalaritzarenean 

zein arte ederrenenean  2005ak maximo bat markatzen du eta 2009an, berriz, jaitsiera 

bortitza, esaterako, filosofiaren kasuan gertatzen den gisan, 1998ko kopuruak 

errepikarazten dituena. Datuek norabide zuzena adierazten badute behintzat, 2005eko 

maximo hori nola interpretatu behar litzatekeen geratzen da, hortaz, ikuskizun. Sail 

hautako argitalpen asko diru publikoz lagundurik daudela kontuan hartzen badugu, gure 

ustez, hipotesi gisa argitalpen politiken epe mugekin zerikusirik lukeen bilakaeraren 

adierazpentzat har ote litekeen plantea liteke.  
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3.3.9- Espainolez giza eta gizarte zientzien azpisailkako bilakaera 

Hego Euskal Herrian azken hogeitaka urte hauetan espainolez argitaratu diren 

giza eta gizarte zientzietako liburuen artean ere nagusi, historia eta biografia liburuak 

ditugu; lau urteetan baturiko espainolezkoen kopuru osoaren %31 osatzen dute. Beste 

maila batean agertuko zaizkigu arte ederrak -%15-,  pedagogia-psikologia -%18- eta 

soziologia-politika -%18,5-.  Gero, gehienez ere %6 osatzen duten lerroa osatuko dute, 

berriz, antropologiak -%6-,  filosofiak -%5,5-,  hizkuntzalaritzak -%3- eta kazetaritzak -

%3,5-. 

Euskarazko giza eta gizarte zientzietako argitalpenekin alderatuz gero (23. 

taula), hortaz,  euskarazkoen artean hizkuntzalaritza liburuek izandako tokia 

espainolezkoetan arte ederretakoak betetzen dutela ikus liteke eta  gainontzean, 

espainolezkoen artean ere, historia liburuak, psikologia-pedagogia sailekoak eta 

soziologia-politika argitalpenak direla nagusi, nahiz eta ehuneko kopuruen beste era 

batera banaturik egon, historia liburuak espainolezkoen artean proportzioan gutxiago 

izanik, eta gainontzeko sailetakoak, proportzioan, gehiago.  

 

23. taula. Hego Euskal Herriko espainolezko giza eta gizarte zientzietako 

ekoizpena 1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan 

               1998 2000 2005 2009 GUZTIRA % 

Antropologia 6 23 14 9 52 %6  

Arte Ederrak 11 47 33 43 134 %15  

Filosofia 5 12 26 8 51  %5,5 

Historia-Biografia 33 99 83 68 283  %31 

Hizkuntzalaritza 4 8 9 4 25  %3 

Kazetaritza 9 11 3 8 31  %3,5 

Pedagogia-

Psikologia 

20 44 50 49 163 %18  

Soziologia-Politika 21 47 46 53 167 %18,5  

GUZTIRA 109 291 264 242 906   %100 

 

 1998 eta 2009 urteetako datuak erreferentzia gisa harturik, epealdi honetan lau 

sail kopurutsuetan ekoizpenaren igoera handia eman dela ikusten da.  Ildo honetan, arte 
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ederren alorrak 290 puntuko igoera ezagutu du; soziologia eta politikarenak 152koa, 

pedagogia eta psikologiarenak 145ekoa eta historia argitalpenek, berriz, 106 puntukoa. 

 39. irudia. Espainolezko giza eta gizarte zientzietako ekoizpenaren bilakaera 

1998-2009 epealdian (kopuru absolutuak) 

 

 

Lau sail hauen hazkundeari, halere, ñabardurak egin behar zaizkio. Izan ere,  39 

irudian ikus daitekeenez, ez baitu beti etenik gabeko gorabidea deskribatu. Hala, 

pedagogia-psikologia eta soziologia-politika arloetan etenik gabeko emendatzea 

antzeman litekeen bitartean, bereziki historia liburuen ekoizpenean, 2000ko maximoaz 

geroko jaitsiera jarraitua deskribatzen da. Arte ederren kasuari dagokionez, berriz, bere 

marrazkia 2000ko maximoak  baldintzatzen duela esan liteke: ez ohizkotzat har liteke, 

urte horretako igoera hain baita handia ezen laugarren sailik kopurutsuena izatetik 

bigarrena izatera igaroko baita, soziologia-politikako liburuen parean.  

 

3.3.10- Euskarazko eta espainoleko giza eta gizarte zientzien azpisailen bilakaera. 

 Jasotako datuen arabera, Hego Euskal Herrian 1998tik 2009rako epealdian giza 

eta gizarte zientzietako sailik kopurutsuenetako bost espainolezkoak dira eta bi, berriz, 

euskarazkoak. Hain zuzen ere, euskaraz argitaratu diren historia-biografia alorreko 

liburuak zerrenda honetako laugarren tokian leudeke eta soziologia-politika alorrekoak, 

berriz, zazpigarrenean.  
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24. taula. Hego Euskal Herriko euskarazko eta espainolezko giza eta gizarte 

zientzietako ekoizpena 1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan 

 1998 2000 2005 2009  GUZTIRA 

Esp. Historia 33 99 83 68 283 

Esp. Soziol. 21 47 46 53 167 

Esp. Pedag. 20 44 50 49 163 

Eusk. 

Historia 

9 43 52 44 148 

Esp. Arte ede 11 47 33 43 134 

Eusk. Soziol 3 12 21 20 56 

Esp. Antrop. 6 23 14 9 52 

GUZTIRA 103 315 299 286 1003 

 

40. irudian agertzen denez, 1998 eta 2009 urteak erreferentzia gisa hartuz gero, 

giza eta gizarte zientzietako alor hauek guztien ekoizpena handitu egin dela ikus liteke. 

Xeheago begiratuz gero, berriz,  bistakoa da espainolezko historia liburuetan eta 

antropologiaren alorrekoetan 2000ko maximoaz ondoko gainbehera. Gainontzean, esan 

liteke ekoizpen erritmoa nahiko antzekoa izan dela denboraren joanean, izan ere, hogei 

urteren buruan  agertuko zaigun sail kopurutsuenen hurrenkera antzekoa izango baita: 

egotekotan, aldaketa bat egongo da aipatzeko modukoa, hain zuzen ere, 2005. urteaz 

gero euskarazko soziologia-politika liburuek espainolezko antropologiaren alorrekoei 

gain nola hartuko dieten.  
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40. irudia. Euskarazko eta espainolezko giza eta gizarte zientzietako ekoizpenaren 

bilakaeraren alderaketa, 1998- 2009 epealdian (kopuru absolutuak) 
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4.-LABURPENA ETA ONDORIOAK 

Euskal/espainol ardatzaren arabera ebakitako Hego Euskal Herriko liburugintzari 

buruzko azterlan honetan bildutako datuak ondorengo puntu hauetan labur litezke: 

 1990-2010 epealdiko ekoizpena baturik, liburu gehien Bizkaian – 15.771- eta 

Gipuzkoan -14.393-, argitaratu direla ateratzen da. Gero Nafarroa dator, 

11.984 izenbururekin; gutxien, Araban  4054rekin (ikus, 6. taula; 8. irudia).  

 1990-2010 epealdian Hego Euskal Herrian euskaraz argitaraturiko liburuak 

13.379  dira, hots, epealdi honetan argitaraturiko liburuen %29 (ikus, 6. taula; 9. 

irudia) . 

 1990-2010 epealdian Hego Euskal Herrian espainolez 26.860 liburu argitaratu 

dira, hots, epe honetan argitaraturiko liburuen %58 (ikus, 6. taula; 9. irudia) 

 1990-2010 epealdian Hego Euskal  Herrian elebitan –euskaraz eta espainolez- 

argitaratu diren liburuak 3605 izan dira, epe honetan argitaraturiko liburuen %8 

(ikus, 6. Taula; 9 irudia) 

 1990-2010 epealdian liburu ekoizpenaren bilakaera orokorra 1997tik 1999rako 

inflexio puntuak ezaugarritzen du: 1990etik 1997ra arterako hazkundea apala 

da; 1997tik 1999ra bitartean igoera oso bortitza ematen da; handik aurrera 

hazkunde erritmoa egonkortu egingo da harik eta 2009an  beherako joerak 

agertzen hasten diren arte. Pentsa liteke Hego Euskal Herriko 

liburugintzaren bilakaerak, hein batean, Espainiako ekonomiaren 

bilakaerari jarraitzen diola (ikus, 7. taula; 11. eta 12.irudiak) 

 Euskarazko liburugintzan inflexio puntua, bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan 

nabarituko da; espainolezko liburugintzan Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan, 

bereziki (7 taula; 13. irudia) 

 Euskarazko liburuen hazkundeak 2009az gero ere jarraituko du; 

espainolezkoenak, aldiz, 2007az gero beheraka egingo du (7. taula; 12. irudia)  

 2007tik aurrera, euskarazko liburuen artean, Bizkaiko ekoizpenak 

Gipuzkoakoari gain hartzen dio (7. taula;13. irudia).  

 1990-2010 epealdian, Hego Euskal Herrian, euskarazko liburuen ekoizpenak 

gorantz egingo du; oro har, espainolezko liburuen ekoizpenak ere bai (7. 

taula; 13. Eta 14. irudiak). 
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 Espainolezko eta euskarazko liburuak soilik kontuan hartuz gero, EAEn, 

1990ean  espainolezko liburuak %70 izango dira eta euskarazkoak %30; 

1997an euskarazkoak  %60 inguru izango dira eta espainolezkoak  %40 

inguru; 2000tik 2007ra arte, aldiz, espainolezkoak %60 inguruan ibiliko dira 

eta euskarazkoak %40 inguruan; 2008tik aurrera, bi ekoizpenak %50era 

hurbilduko dira, nahiz eta espainolezkoak gehiago izaten jarraitu (15. irudia) 

 HEHko testuinguruan, 1990ean espainolezko liburuak %75 baino gehiago 

izango dira eta euskarazkoak %25 baino gutxiago; 1997an bi ekoizpenak 

%50ra hurbilduko dira; 1998tik aurrera espainolezko liburuen ekoizpena 

%60-70 tartean ibiliko da; euskarazkoena, berriz, %30-40 tartean (17. irudia). 

 Lan hau egin dugun unean, katalogoan euskarazko 1000 liburu baino gehiago 

dituzten argitaletxeak lau dira: Elkar/Elkarlanean, Ibaizabal, Erein eta 

Ttarttalo (12. taula;  26. irudia) 

 Katalogoan euskarazko liburu gehien duten 10 argitaletxeetako 5ek, 

Gipuzkoan dute egoitza; 4k, Bizkaian eta 1ek Araban (12. taula, 26 irudia).  

 Katalogoan euskarazko liburu gehien duten 10 argitaletxeetako 5 Euskal 

Herriko bertako enpresa pribatuak dira; 3 Espainiako enpresa pribatuen 

filialak dira eta 2 erakunde publikoenak. 

 Katalogoan euskarazko liburu gehien duten 10 argitaletxeetako 6k haur eta 

gazteentzako liburuak eta irakaskuntza ez-unibertsitariora bideraturikoak 

ekoizten dituzte, osoki ala neurri handi batean.  

 Katalogoan espainolezko 1000 liburu baino gehiago dituzten argitaletxeak sei 

dira: Aranzadi, Saldaña, Eunsa, Descleé de Browner, Verbo Divino eta 

Mensajero (12. Taula; 27 irudia). 

 Katalogoan espainolezko liburu gehien duten 10 argitaletxeetako 5ek Bizkaian 

dute egoitza, 3 Nafarroan daude, eta Gipuzkoa eta Araban bana (12. taula; 

27. irudia). 

 Katalogoan espainolezko liburu gehien duten 10 argitaletxetako 8 enpresa 

pribatuak dira eta 2 publikoak. Argitaletxe hauen arteko 3 unibertsitate 

argitaletxeak dira. 

 Katalogoan espainolezko liburu gehien duten 10 argitaletxeen ekoizpen 

tematikoa banatua dago: Aranzadik lege eta administrazio gaiak argitaratzen 

ditu; Saldañak haurrentzako liburuak; Verbo Divinok erlijio liburuak, 
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Descleé eta Mensajerok haur eta gazteentzako liburuak ez ezik, giza eta 

gizarte zientzietakoak eta erlijiozkoak ere bai.  

 Liburu ekoizpenari dagokionez, Hego Euskal Herriko unibertsitate argitaletxe 

nagusiak Opus Deiren EUNSA pribatua  1782 izenbururekin, Euskal Herriko 

Unibertsitatea publikoa 1475 izenbururekin eta Jesusen Lagundiaren Deustuko 

Unibertsitatea pribatua dira 943 izenbururekin (13. taula; 28. irudia).  

 EUNSAn euskarazko eta espainolezko liburuen arteko proportzioa %0,1 eta 

%99,9koa da, hurrenez hurren; EHUn, euskarazko eta espainolezko liburuen 

arteko proportzioa %25,5 eta % 74,5ekoa da, hurrenez hurren; Deustuko 

Unibertsitatean euskarazko eta espainolezko liburuen arteko proportzioa, 

%14 eta %86koa da, hurrenez hurren (29. irudia). 

 EHUn 2008-2012 epealdian (bi urteok barne) defendaturiko doktoretza 

tesirik gehienak espainolez idatzi dira, 1038; gero ingelesez, 270; eta, azkenik, 

euskaraz, 100 (17. taula; 30. irudia). 

 2008-2012 epealdian, euskaraz idatziriko tesiak %6ko kopuruaren inguruan 

mantendu dira; ingelesez idatzitakoek %15 inguru izatetik ia %30 izatera 

igaro dira; espainolez idatzitakoak, berriz, %80 inguru izatetik, %64 inguru 

izatera igaro dira (31. irudia) 

 1998, 2000, 2005 eta 2009ko ekoizpenen batuketa tematikoa eginik, 

espainolezko liburuen eta euskarazkoen artean nagusi diren arloen artean 

ezberdintasunak aurki litezke (16, 17 eta 18. taulak) 

 HEHko euskarazko ekoizpenaren lau arlo nagusiak hauek dira: haur eta 

gazteentzako liburuak 953 izenburu, euskarazko ekoizpenaren %30,5 ; 

irakaskuntza ez unibertsitariora zuzendurikoak, 787 izenburu, euskarako 

ekoizpenaren %25; literatura 606 izenburu, ekoizpenaren %19,5; eta giza eta 

gizarte zientziak 476 izenburu, ekoizpenaren %15ekin (16. taula; 31. irudia)  

 HEHko espainolezko ekoizpenaren lau arlo nagusiak hauek dira: giza eta 

gizarte zientziak 1564 izenburu, espainolezko ekoizpenaren %28; 

administrazioa eta zuzenbidea 999 izenburu, espainolezko ekoizpenaren 

%18; literatura 807 izenburu, ekoizpenaren  %15; eta erlijioa, 471 izenburu, 

ekoizpenaren %8,5ekin (17. taula; 33. irudia)  

 1998tik 2000 urtera bitartean, euskarazko eta espainolezko arlo nagusi 

guztiek gorantz egin dute nabarmen (16, 17 eta 18. taulak; 34. irudia) 
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 2001etik aurrera, 2009 arte, gutxienez, zenbait sailek gorako joera apala 

agertu duten bitartean, beste batzuek beherakoa hartu dute (31, 33, 34. 

irudiak).   

 Goraka jarraitu dutenetako hiru sail euskarazko haur eta gazteentzako 

liburuena, irakaskuntza ez-unibertsitarioarena eta literaturarena izan dira 

eta espainolezko erlijioarena (31, 33, 34. irudiak) 

 2000. urteaz geroko beherako joera agertu dutenak espainolezko giza eta 

gizarte zientzien saila eta literaturarena dira; 2005. urteaz geroko beherako 

joera agertu duenak, berriz, espainolezko administrazio eta zuzenbide 

liburuena eta euskarazko giza eta gizarte zientziena (31, 33, 34. irudiak) 

 1998-2009 epealdian hazkunderik handiena izan duen saila, dudarik gabe,  

euskarazko irakaskuntza ez-unibertsitarioko liburuen saila da: 1990. urtean 

sei-zazpigarren saila zen kopuruz , 2009an, berriz, hirugarrena.  D ereduaren 

bilakaerarekin zerikusiri izango duen datua da, noski (31. irudia) 

 1998, 2000, 2005 eta 2009 urteetan HEHn ekoitzitako literatur lanen 

kopuruak batuz gero, euskarazko 539 titulu ateratzen zaizkigu eta 

espainolezko 547. Antzera, hortaz (19, 20. taulak) 

 1998, 2000, 2005 eta 2009ko HEHko literatur generoz generoko batuketa 

eginik, espainolezko literatura liburuen eta euskarazkoen artean 

ezberdintasunak aurki litezke (19, 20, 21 taulak; 34. irudia) 

 Euskarazko literaturan generorik kopurutsuenak eleberria -162 

izenbururekin, euskaraz ekoitzitako literaturaren %30 osatuz-, eta saioa -117 

izenburu, ekoizpenaren %21- izan dira. Eta atzetik, narrazioa -90 izenburu, 

ekoizpenaren %17- eta poesia -89 titulu, %16,5- izan ditugu (19. taula) 

 Espainolezko literaturan generorik kopurutsuenak, hurrenez hurren, poesia -

142 izenbururekin, espainolezko ekoizpenaren %26 osatuz-, eleberria  -125 

titulu, ekoizpenaren %23- eta saioa izan dira -107 titulu, ekoizpenaren %19,5 

(20. taula) 

 1998tik 2000 urtera artean, euskarazko eta espainolezko literatur genero 

nagusi guztiek gorantz egin dute nabarmen (21. taula; 35,36, 37. irudiak) 

 2000tik aurrera, beherako joera agertu duen literatur generoa euskarazko 

poesia izan da (35. irudia) 
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 2005etik aurrera, beherako joera agertu duten literatur generoak espainolezko 

saioa eta neurri askozaz ere txikiagoan, espainolezko poesia izan dira (36. 

irudia). 

 1998tik 2009 urtera HEHan hazkunderik aipagarriena izan duten literatur 

generoak euskarazko zein espainierazko nobela eta espainierazko poesia izan 

dira (37. irudia) 

 1998, 2000, 2005 eta 2009an HEHan argitaraturiko giza eta gizarte 

zientzietako lanak batuz gero, euskarazko 387 ateratzen zaizkigu eta 

espainolezko 906. Espainolezkoak askozaz ere gehiago, hortaz (22 eta 23. 

taulak) 

 1998, 2000, 2005 eta 2009ko giza eta gizarte zientzietako ekoizpenen 

azpisailkako batuketa eginik, espainolezko gizarte eta gizarte zientzietako 

liburuen eta euskarazkoen artean nagusi diren azpisailen artean 

ezberdintasunak aurki litezke (22 eta 23. eta 24. taulak) 

 Euskarazko giza eta gizarte zientzietan azpisailik kopurutsuenak historia-

biografia-148 izenbururekin, euskaraz ekoitzitako giza eta gizarte zientzietako 

liburuen %38 osatuz-, eta soziologia-politika -56 izenburu, ekoizpenaren 

%14,5- izan dira. Eta atzetik, pedagogia-psikologia -51 izenburu, 

ekoizpenaren %13- eta hizkuntzalaritza -46 titulu, %12- izan ditugu (22. 

taula) 

 Espainolezko giza eta gizarte zientzietan azpisail nagusiak, hurrenez hurren, 

historia-biografia -283 izenbururekin, espainolezko ekoizpenaren %31 

osatuz-, soziologia-politika  -167 titulu, ekoizpenaren %18,5-, pedagogia-

psikologia -163 izenburu, ekoizpenaren %18-  eta arte ederrak -134 izenburu, 

ekoizpenaren %15- izan dira (23. taula) 

 1998tik 2000. urtera, giza eta gizarte zientzietako sail nagusi guztiek gorako 

joera nabarmena ageri dute eta ondoren, 2009 arte,  hazkunde apala (38, 39 

eta 40. irudiak) 

 Dena den, salbuespen gisa, espainolezko historia-biografia sailaren 1998tik 

2000 urterako hazkundea eta ondorengo behera bidea aipatu behar da (40. 

irudia). 
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 Halaber, aipa liteke 1998tik 2009rako tartean euskarako soziologia-

antropologia alorreko ekoizpenak espainolezko antropologia azpisailekoari 

gain hartuko diola (40. irudia) 

 

Euskarazko eta espainolezko produkzioak bereizirik ematea Euskal kulturaren 

eta cultura vascaren arteko aldea problematizatzeko modu bat da. Alde horretatik, 

ikuspegi baten ondorio eta aldezle den heinean, datuak eskaintzeko era hau tesi honetan 

defendatzen dugun diskurtsoaren formulaziotzat har liteke. Hau esanik, datu hauetan 

oinarrituriko Hego Euskal Herriko liburu ekoizpenaren bilakaeraren interpretazio 

zorrotzegirik ezin da egin, besteak beste, euskarazko eta espainolezko merkatuen 

baldintzak eta logika berdinak ez direlako. Horregatik, arestiko laburpena gogoan, 

mugatuko gara ondorio gisa geure ustez esangura berezi daukaten zenbait konstatazio 

azpimarratzera. 

Honela bada, adieraziko dugu 1990etik 1997ra bitartean Hego Euskal Herriko 

euskarazko eta espainolezko liburu produkzioek berdintzera egin bazuten ere, hurrengo 

urteetan, astiro baina etengabe proportzioan euskarazko ekoizpenak behera eta 

espainolezkoak gora egin duela, harik eta espainolezko liburuen ekoizpena %60-70 

tartean mantentzera iritsi den arte eta euskarazkoena, berriz, %30-40 tartean.  

Honek zera esan nahi du, euskaraz argitaraturiko liburuak kopuru absolutuei 

dagokienez urterik urte gehiago izan badira ere, are handiagoa izan dela 1998tik aurrera 

Hego Euskal Herrian espainolezko argitalpenak urterik urte bizi izan duen emendatzea.  

Bestalde, nabarmendu behar da Hego Euskal Herriko euskarazko ekoizpenaren 

arlo nagusiak haur eta gazteentzako liburuena irakaskuntza ez unibertsitariora 

zuzendurikoena izan ditugun bitartean, espainolezko ekoizpenaren arlo nagusiak giza 

eta gizarte zientziak eta administrazioa eta zuzenbidea izan ditugula.  

Alde horretatik, euskarazko eta espainolezko merkatuen artean nolabaiteko 

banaketa ematen dela esan liteke: Euskarazko argitalpenik gehienak haur eta gazteen 

hezkuntzaren eremuan dira kokatzekoak; espainolezkoak, berriz, pentsamendu 

landuaren, legeen eta erakundeen eremuan.  
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V.-ONDORIO OROKORRAK 

 

Tesi-lan honen abiapuntua ondorengo galdera da: “euskal kultura euskaraz 

baino ez da posible, ala espainolez edota frantsesez ere bai?”. 

Tesi-lan honetan, galdera honi posizio abertzale/euskaltzale batetatik eta 

diskurtsoaren materialtasunaren ikuspegitik erantzuten zaio. Hala, zehazten da galdera 

honi erantzuna ematerako orduan ezinbestekoa dela bai galdera hau zentzuzko edo 

pertinente bihurtzen duten errealitate soziohistoriko eta politikoak aintzat hartzea bai 

galdera horri emango zaion erantzunak gizarte errealitate ezberdinetan zer nolako 

eragina izango lukeen neurtzea.  

Galdera zentzuzko edo pertinente egiten duten baldintzak aipatzean estatu 

propiorik ez duen eta asimilazio politika batekiko erresistentzia ageri duen herri baten 

baldintzak ditugu gogoan. Alemania edota Errusia bezalako herrialdeetan baliokidea 

behar lukeen galderek pertinentzia edo zentzurik ez dute. Hau da,”alemaniar kultura 

alemanez baino ez da posible, ala espainolez edota frantsesez ere bai?” edota “errusiar 

kultura errusieraz baino ez da posible, ala espainolez edota frantsesez ere bai?” galderak  

extrabaganteak zaizkigu, eztabaida seriorik merezi ez dutenak. Propioa ez den estatu 

egitura baten mende den herri azpiratuetan, ordea, galdera zentzuz horniturik balego 

bezala onartzen da eta herriaren eta hizkuntzaren arteko harremana auzitan dagoela 

adierazten du. 

Diskurtsoaren materialtasunetik galderari emango zaion erantzunak gizarte 

errealitate ezberdinetan zer nolako eragina izango duen neurtu behar dela 

azpimarratzean, berriz, galderari emango  zaion erantzunak Euskal Herriko errealitate 

jakinetan era batean zein bestean eragin dezakeela adierazi nahi dugu. Euskal Herriko 

zenbait bazterretan, euskararen erabileraren emendatzea da helburua; beste batzuetan, 

euskararen ezagutza zabaltzea; beste batzuetan, euskal nortasunarekiko loturari eustea 

edota lotura hori sortzea. Ebatzi beharreko auzia zein den, zein errealitatetan txertatzen 

den, euskal kulturaren eta hizkuntzaren arteko harremanari buruzko diskurtsoak eta 

galderari emango zaion erantzunak hari egokitua beharko du. Gerta litekee erantzun 

berberak, errealitate jakin bati dagokionez “sendabelar” gisa jokatzea eta beste bati 

dagokionez, ladiz, “pozoin” gisa.  



426 
 

 

Ildoan, Euskal Herriari dagokionez kultura terminoaren esanahiak zein diren 

zehaztea bezain garrantzitsua  da ohartzea kultura terminoa zein klabetan erabiltzen den, 

klabe horrek pentsamendua baldintzatzen duen marko gisa jokatzen duelako. Hala, 

euskal kulturaz aritzerakoan bi leiar edo ikuspegi zaindu behar dira, biak ere elkarrekiko 

osagarriak eta ezinbestekoak euskal kultura delakoaren auzia ulertuko bada. Bi klabe 

horietako bat gizarte kontzeptua dugu; bestea, berriz, herri kontzeptua. Hain zuzen, 

klabe edo ikuspegi hauetako bakarri heldu eta bestea aintzakotzat hartzen ez duten 

euskal kulturari buruzko ikuspegiak partzialak eta, are, distortsionatu eta 

distortsionatzaileak izango dira. 

Izan ere, kontuan hartu behar da Euskal Herria deritzogun lurraldean bizi den 

populazioa herri eta gizarte ezberdinetan dagoela banatua.  Hala, zenbat administrazio 

eremu, hainbat gizarte: Bidasoaz alde batera zein bestera bereizirik, espainiar eta 

frantziar gizarteetan zatitua dago Euskal Herriko populazioa, era berean, eremu 

administratibo partikular ezberdinen baitako dinamika propioetan garatzen dela, hau da, 

Euskal Autonomia Erkidegoaren, Nafarroako Foru Komunitatearen eta Pirinio 

Atlantiarraren Departamentuaren baitan. 

Beraz, euskal hiritarrak eta euskal herritarrak bereizi behar dira. Euskal 

hiritarrak Euskal Herrian bizi diren horiek guztiak ditugu, euren herri atxikipena edo 

sentimendua zeinahi delarik ere; euskal herritarra, berriz, jatorria nahiz hizkuntza 

zeinahi duelarik ere, bere burua euskal herritartzat baino jotzen ez duena da, 

herritartasun hori espainiartasunari eta frantsestasunari subordinatu gabe, ez esplizituki 

ez inplizituki. 

Testuinguru honetan euskal herria menperatua dagoen herria da bizi deneko 

gizarteari loturiko ezein erabaki politikoren gaineko azken hitza espainiar eta frantses 

herriei dagokielako. Honela, estatu arrotzen politikei subordinaturik dagoen heinean, ez 

da bere hizkuntzan adierazitako kultur bizitza askatasunez erreproduzitzeko gai: 

minorizazioak, presio asimilatzaileak eta harekiko erresistentziak ezaugarritzen du. 

Herri ikuspegiari soilik heldu eta gizartearen parte garela ahazteak, Euskal 

Herria bezalako lurralde batean nahasten diren ibilbide eta esperientzia pertsonal 

ugariak kontua ez hartzera eraman gaitzake, norberarenak ez diren herri atxikipenak ez 
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errekonozitu eta herri ezberdin horiekiko harremana kudeatzeko desafioari ezikusiarena 

egitera eta, are, arbuioa elikatzera. Gizarte klabeak, hala, munduko hainbat bazterretatik 

iritsitako etorkinen integrazioaren auziaz eta ezberdinen arteko elkarbizitzak gogoeta 

egiteko modua ematen digu. Integrazioa, funtsean, euskararen ezagutzaren 

unibertsalizazioarekin berdintzen da. 

Aitzitik, Euskal Herriko testuinguruan, gizarte ikuspegiari soilik heldu eta herri 

kontzeptua baztertzeak euskal kultura, praktikan, kultura estatalaren baitako subkultura 

autonomikoen baitako subkulturatzat tratatzea dakar. Hau da, herri kontzeptuari uko 

eginez gero, euskarazko adierazpena hiritarraren arazo edo hautu indibidual izatera 

lerratzen da berez, edota, gehienez ere, gizarteko komunitate baten adierazpen apolitiko 

eta estetiko partikularra, estatuak promozionaturiko kultur adierazpen publiko zein 

pribatuen normaltasun edota hegemoniarekin nahastu ezin dena. 

Esan bezala, beraz, herri klabeak, estaturik gabeko herrien asimilazio eta 

subordinazio egoeraz eta egoera horrekiko erresistentziaz aritzeko aukera ematen digu. 

Kultur ikuspegitik, euskararen erabileraren normalizazioan datza asimilazioarekiko 

erresistentzia; asimilazioa, berriz, espainolaren erabileraren normalizazioan. 

Tesi honetan azpimarratzen dugu, gaur gaurkoz, euskal kulturaren eta 

hizkuntzaren arteko harremanari buruzko jarreren artean distortsionatuak eta 

distortsionatzaileak direla nagusi, funtsean, herri kontzeptuaren bazterketak eta gizarte 

kontzeptuaren haizatzeak  ezaugarritzen dituelako. Argudiatu ohi da denboran aurrera 

Euskal Herriko populazioaren errealitatea eraldatu egin dela eta eraldaketa honek ekarri 

duela berez eta halabeharrez gizartearen kontzeptuak herriarenak baino garrantzia 

handiagoa hartzea. Gure ustez, ordea, ez da halabeharraren kontu hutsa, arrazoi zuzen 

ala okerragoei jarraiki diskurtso jakin baten alde harturiko erabaki politiko jakin baten 

emaitza baizik. Aipaturiko euskal kulturarekiko hurbilketetan herri kontzeptuak galdu 

duen pisuren zantzuak hala eremu akademikoan nola politikoan aurki litezke.  

Ildo berean, gure tesia hizkuntzaren eta kulturaren arteko harremanaren auzia 

aztertzerako orduan abiapuntu oker bat ari dela nagusitzen. Akatsa da, euskal kulturari 

buruzko diskurtsoak identitatearen auziaren inguruan ardaztera egin duelarik, hizkuntza 

identitatearekiko subordinaturiko osagai bat delako aurreiritzia onartu dela premisatzat. 

Abiapuntuak helmuga baldintzatu ohi du eta, Euskal Herria estatu propiorik gabeko 

herria den unetik, hizkuntzak identitatearekiko zer esan nahi duen bakarrik planteatzeak 
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hizkuntzaren biziberritzeko aukerak errotik konprometitzen ditu: hizkuntzak 

identitatearekiko zer esan nahi duen bezainbeste galdetu behar da identitateak 

hizkuntzarekiko zer esan nahi duen. 

 Gure tesia da hizkuntzak –edota beste ezein kultur gaik- identitatearekiko 

betetzen duen paperari buruzko planteamendua lehenestea, funtsean, identitateari 

buruzko irudikapen sozial bati dagokiola eta planteamendu horretatik eratortzen den 

eztabaidaren haria nazio-estatuen neurrira sortutako ideologiatzat har litekeela. Izan ere, 

irudikapen sozial honen baitan garatzen den eztabaidak nazio-estatuen hizkuntza 

politika asimilatzaileak zuritzen dituen bitartean, herri azpiratuenak gaitzetsi egiten 

dituela. Honen aldean, adierazi bezala, identitateak hizkuntzarekiko betetzen duen 

paperari buruzko galderak ardazturiko irudikapen sozialaren genesiaren alde egin dugu. 

Hau da, “euskal kulturarik posible da euskararik gabe?” galderatik abiatu ordez, 

“euskararik posible da euskal kulturari buruzko diskurtso jakin bat gabe?” galderatik 

abiaturiko eztabaidaren sozializazio beharra azpimarratu dugu.  

 Hizkuntza identitatearekiko harremanean aurkezten duen ohiko marko edota 

irudikapen sozialaren baitan antolaturiko eztabaidan bi mutur edota interpelazio posizio 

bereizi ohi dira. Alde batetik, identitateari buruzko “ikuspegi objektibista” deritzona eta, 

bestetik, “ikuspegi subjektibista” delakoa. Lehenengoak talde identitateak kultur gai 

zehatzek determinatzen dituztela adierazten du, oro har, eta identitatearen inguruko 

irudikapen sozialen baitan, joera dago xenofobiaren sustatzaile diren ideologia 

atzerakoien ikuspuntu eta baloreekin batera baletor bezala aurkeztekoa. Ikuspegi 

subjektibistak, berriz, talde identitatea definitzerako orduan kultur gaiak bigarren 

mailako osagaiak direla aldezten du eta, azken batean, garrantzitsuena norbanakoek 

elkar parekotzat hartzetik eratorritako elkartasun sentimendua dela. Planteamendu honi 

atxikitzen zaiolarik, ikuspegi subjektibista ideologia aurrerakoien ikuspegi eta baloreen 

ordekari ageri da.  

 Egia da ikuspegi objektibista atzerakoitzak eta subjektibista aurrerakoitzak 

markatzen dituen planteamentu hau onuragarri eta emankor izan litekeela hizkuntza 

erreprodukzio soziala bermaturik daukan estatu-nazio baten testuinguruan, bai 

norbanakoaren nortasunaren garapen askea mesedetzen duelako bai atzerritik iritsitako 

lagunen integrazioari ateak irekitzen dizkiolako. Ordea, gure tesia da hizkuntza 

gutxiagoturik daukaten Euskal Herria bezalako herri azpiratuetan planteamendu honek 
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berak ideologia atzerakoitzat joka dezakeela, hain zuzen, hizkuntza hegemonikoaren 

normalizazioa “irekitasunarekin” eta hizkuntza gutxitua herri nortasunarekin lotzea 

“jarrera itxiekin” jotzeko joera zuritu dezakeelako. Horregatik, atal honetan ez dugu 

euskara euskal identitatearekiko pentsatzen dituen planteamendu zabalduenari uko 

egitea planteatzen, baizik eta, planteamendu hau arazo jakinei erantzuteko estrategia 

posible gisa ulerturik, euskal identitatea euskararekiko pentsatzen duen abiapuntuarekin 

konbinatzea. 

Izan ere, esan dugunez, Euskal Herrian bizi den populazioa anitza da, bai 

jatorriari dagokionez, bai hizkuntzekiko harremanei dagokienez. Badira, besteak beste, 

bertan nahiz atzerrian jaiotako hiritarrak, bertan nahiz atzerrian jaiotako hiritarren 

ondorengoak; badira, euskaraz egiten ez dakitenak, euskaraz  egiten dakitenak, euskaraz 

jakin arren, batez ere erdara erabiltzen dutenak edota euskaraz hizketan jakin arren, 

idazten ez dakitenak; badira, halaber, bai gizartean prestigiozko tokiak dauzkatenak bai 

zeinahi botere gunetatik urrun bizi direnak. 

Orok du Espainiaren eta Frantziaren eta Euskal Herriaren arteko 

menperakuntza/subordinazioari buruzko nolabaiteko kontzientzia, eta, testuinguru 

honetan, jendea hainbat eratan sentitzen da bere herri identitatearekiko eta 

hizkuntzekiko harremanarekiko interpelaturik: normala denez, norberaren baldintzak eta 

posizioa zein diren abiapuntuko posizioak ezberdinak baitira, nortasunaren eta 

hizkuntzaren inguruko interpelazio hauetatik ernetzen diren sentimendu, ondoez, 

kalkuluak eta arrazoibideak ere hainbat eratakoa dira.  

Ramon Zallok Kulturaren Euskal Planaren koordinatzaile gisa formulaturiko 

diskurtsoak aipaturiko interpelazio hauei erantzun nahi die, kulturari buruzko 

diskurtsoak, maizenik, herritartasunari buruzko diskurtsoak izan ohi direlako. Zalloren 

diskurtsoa euskaldunagoa – ez hain euskalduna bereizketari kosta ahala kosta 

zirrikiturik ez uztearen printzipioak hauspotzen du eta, ildo honetan, besteak beste, 

euskaraz egiten duena euskaraz egiten ez duena baino euskaldunagoa denik adieraztea 

arbuiatzen du.  

Diskurtso honek badu bertuterik, nondik begiratzen den, integratzailea izan 

daitekeelako, baina zera kritikatu behar zaio, aurreikusten duela Euskal Herriko 

nortasun eta hizkuntzaren normalizazioa erdaldunen premia identitarioak asetzetik 

bakarrik eratorriko dela eta, aldiz, euskaldunen behar identitarioak ez dituela zaintzen, 
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ezpada gaitzetsi. Esan gabe doa, euskaldunagoa- ez hain euskalduna planteamendua 

bera erdaratik dagoela pentsatua eta erdaldunaren beldurrak adierazten dituela. Beldur 

hauek bi motatakoak izan ohi dira eta Zalloren diskurtsoak biei erantzun nahi die aldi 

berean. Hala, alde batetik, euskaldunagoa-ez hain euskalduna horren bazterketarekin 

bere burua espainol/frantses herritartzat duen populazioaren errekonozimendua bilatu 

nahi da, abertzaletasunaren partetik; eta, bestetik, euskaraz ez dakiten abertzaleen 

errekonozimendua, euskaldunen partetik.  

Zalloren diskurtsoak dauzkan bertuteak ukatu gabe, badira halere auzitan jarri 

edota kritikatu beharreko zenbait puntu. Horietan garrantzitsuena da, adierazi bezala, 

euskaldunaren identitatea premiak gaitzesten dituela. Beharbada abertzale erdaldunari 

begi bistakoa iruditzen zaiolako, Zalloren diskurtsoak ez du aintzakotzat hartzen 

euskaraz egiteak zentzu bat behar duenik. Euskara erabiltzen duenak, alegia, espainolez 

egiteari uko egiten dionak, funtsean, hala jokatzen du euskara euskalduntasunaren 

funtsa dela uste duelako, euskal identitatea eta euskararen erabilera gauza bera direla 

ulertzen duelako. Hala, esan liteke Zallok deitoratzen duen euskaldunagoa-ez hain 

euskaldunagoa bereizketa hori, kontrako gizarte baldintzen aurka euskaraz egiteko 

hautua egiten duenaren kasuan, ezinbesteko akuilu eta harrotasun iturri dela.  

Euskal Herriko erdaldunek euren identitatearekin eta hizkuntzekiko 

harremanarekin problema bat daukatenik ukatzea, funtsean, erdaldunen taldearen 

hegemoniarekin eta euskaldunen taldearen subordinazioarekin loturiko zerbait da. 

Hegemoniak, adierazia dugunez, marka gabeko kategoriekiko identifikazioa dakarrenez, 

urteak joan urteak etorri, euskaraz ez dakien “euskalduna” identifikatzeko terminorik 

gabe jarraitzen dugu. Izan ere, problemek izenak dauzkate; izenik gabe, ez dago 

problemarik. Eta izen gabezia hau, abertzaletasun erdaldunaren auziaren lanketa ezaren 

erakusgarri da. 

Tesi-laneko atal honetan, abertzale erdaldunek aurkezten duten problematika  

begirunez lantzeko baliagarri izan litezkeen bi termino aurkeztu ditugu: incolak eta 

diasporak.  Hizkuntzarekiko harremanaren eta arroztasun sentimenduaren inguruan 

eraikitako dikotomia da, euskara erdigune sinbolikoan ipintzen duena. Incolak, euskaraz 

egiteak norbere lurrean arrotz nola bihurtzen duen adierazten du; diasporak, berriz, 

euskaraz ez dakien “euskaldunaren” izaera diasporikoa, euskararen lurraldean bizirik, 

hizkuntzarekiko bizi duen erbestea. Bi termino hauen arteko dialektikan, helaraz 



431 
 

litekeen diskurtsoa da diasporek erdararen erbestea utzi ahala hasiko garela incolak 

geure herriko sentitzen.  

Euskal kultura eta cultura vasca delakoa, espazio bera konpartitzen duten arren, 

ez dira gauza bera. Lehenengoa, beste edozein kultura bezala, denboran aurrera herri 

batek bere hizkuntzaren arragoan integratu dituen jende eta eraginen emaitza da; cultura 

vasca delakoa, aldiz, konplexuagoa da. Nolanahi den ere, ezaugarritu, asimilazio 

fenomenoak ezaugarritzen du, nahiz eta gainontzeko kultura guztiak bezala, eragin 

fluxuaren integratzailea ere baden. Hala, cultura vasca euskara galdu duten edo 

euskaraz ikastea galarazi zaion Euskal Herriko populazioaren asimilaziotik eratorritako 

kultur praktika gisa azal liteke eta, eskuarki, bi bertsio edo norako ageri ditu: bata, 

abertzalea, cultura vasca kultura espainolaren parekotzat aldarrikatzen duena, nolabait 

ere, diasporikoa; bestea, nazionalista espainola, cultura vasca kultura espainolaren 

aldagai erregionaltzat ulertzen duena.  

Euskal kultura eta cultura vasca ez dira gauza bera, baina horrek ez du esan nahi 

ez elkarrekin zerikusirik ez dutenik, ezta derrigorrez bata bestearen kontrakoak direnik 

ere. Euskal kultura eta cultura vasca izendatzen denaren patuak elkarri loturik daude: 

Cultura vasca, nola adierazten eta ulertzen den, euskal kulturaren asimilazio bidean 

sakontzen duen ideia izan liteke; baina baita, alderantziz ere. Erabil liteke eta erabili 

izan da euskal kulturaren parte hartzera eramango gaituen ezinbesteko zubi gisa. 

Euskal kulturaren eta cultura vascaren arteko bereizketa honetatik abiatu eta  

Hego Euskal Herriko liburu ekoizpenaren bilakaera azterturik, konstatatu liteke 

1990etik 1997ra bitartean Hego Euskal Herriko euskarazko eta espainolezko liburu 

produkzioek berdintzera egin bazuten ere, hurrengo urteetan, astiro baina etengabe 

proportzioan euskarazko ekoizpenak behera eta espainolezkoak gora egin duela, harik 

eta espainolezko liburuen ekoizpena %60-70 tartean mantentzera iritsi den arte eta 

euskarazkoena, berriz, %30-40 tartean. Bestalde, nabarmentzen da Hego Euskal Herriko 

euskarazko ekoizpenaren arlo nagusiak haur eta gazteentzako liburuena irakaskuntza ez 

unibertsitariora zuzendurikoena izan ditugun bitartean, espainolezko ekoizpenaren arlo 

nagusiak giza eta gizarte zientziak eta administrazioa eta zuzenbidea izan ditugula.  

Honek zera esan nahi du, euskaraz argitaraturiko liburuak kopuru absolutuei 

dagokienez urterik urte gehiago izan badira ere, are handiagoa izan dela 1998tik aurrera 

Hego Euskal Herrian espainolezko argitalpenak urterik urte bizi izan duen emendatzea. 
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Eta, bestalde, euskarazko eta espainolezko merkatuen artean nolabaiteko banaketa 

ematen dela.  Izan ere, euskarazko argitalpenik gehienak haur eta gazteen hezkuntzaren 

eremuan dira kokatzekoak; espainolezkoak, berriz, pentsamendu landuaren, legeen eta 

erakundeen eremuan. 

Nolanahi den ere, Hego Euskal Herriko liburu ekoizpenaren interpretazio 

zorrotzegirik ezin da egin, besteak beste, euskarazko eta espainolezko merkatuen 

baldintzak eta logika berdinak ez direlako. Kontua da euskarazko eta espainolezko 

produkzioak bereizirik ematea euskal kulturaren eta cultura vascaren arteko aldea 

problematizatzeko modu bat delako burutu dugula. Alde horretatik, ikuspegi baten 

ondorio eta aldezle den heinean, datuak eskaintzeko era hau tesi honetan defendatzen 

dugun diskurtsoaren formulaziotzat har liteke, errealitate sozial batek baldintzatuak, 

errealitate sozial batengan eragin asmo dutenak.  

Tesi-lan honetan azpimarraturiko ideia garrantzitsuenetako bat da, EAEn 

behintzat, euskararen erabileraren auzia eta, ondorioz, euskararen normalizazioa, 

soziologia abertzalearen baitan jokatzen dela. Ezagutzaren hedapenaren auziari 

konponbidea bilatzeko ideologiak gainditu behar zirela iritzia hein batean onargarria 

izanik, euskararen erabilera sozialaren emendatzea ekarriko duen habitus aldaketa 

euskararen erabilera euskaltasunarekin lotzen dituen diskurtsoaren sustatzearen eta 

sozializazioaren eskutik etorriko dela defendatzen dugu. Hizkuntzen eta herri 

nortasunen arteko bizikidetzaren alde egiten duenez, balio zibiko eta demokratikoetan 

oinarrituriko diskurtsoa da. 

Horiek horrela, abertzaletasunak hizkuntzaren erabileraren normalizazioan 

betetzeko daukan zeregin erabakigarria dela-eta, ziur gaude alderdi abertzaleek eta 

euren soziologiak hizkuntzen ezagutza eta erabilerarekiko duten harremanaren ikerketa 

ildoa eta jarraipena emankorra izango litzatekeela. 
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Eranskin honetan tesi-lanean zehar euskarara aldaturiko testuak emango dira. 

Agertu diren hurrenkeran aurkeztuko ditugu; izenek testuak jaso direneko liburuei 

egiten die erreferentzia, ez derrigor testuak idatzi dituztenei. 

 

I.- ARIZNABARRETA, L. (2013:32):  

La mayor parte de la diferentes investigaciones centradas en la cultura vasca –[…]- 

desde esta mirada metodológica se han desarrollado al auspicio del Basque Studies Program 

adscrito a la Universidad de Nevada (Reno) y, en menor medida, son también resultado del 

trabajo crítico de estudiosos vascos que ejercen labores docentes e investigadoras en diferentes 

universidades del Reino Unido. […]. En Estados Unidos la aplicación del método ha dado como 

resultado un número considerable de investigaciones y estudios críticos, publicados la mayor 

parte de ellos en inglés, referidos a objetos de estudio del ámbito vasco tan diversos como el 

arte, la regeneración urbana, la literatura, el bertsolarismo, la etnografía, la gastronomía, los 

medios de comunicación o la violencia. […] En lo que se refiere a las obras escritas en euskera 

Kultura eta identitate erbesteratuak (Nomadologia Subalternoak) del profesor de la 

Universidad de Leeds Imanol Galfarsoro indiscutiblemente inaugura una nueva manera de 

enfocar el ensayo crítico desde los estudios culturales y subalternos vascos. […] La obra de 

Galfarsoro […] presenta la indiscutible virtud de la falta de condescendencia hacia otros 

trabajos de carácter descriptivo y presupuestamente apolíticos, vicio que está –tal como delata el 

autor- muy extendido entre los investigadores vascos de ciencias sociales.  

 

II.-RISAGER, K. (2006:5):  

It has seemed to me on many occasions, that we have unconsciously, in the course of the 

same discussion, slipped from one level to another... Initially, the interest has been with the 

relationship between one language and one well-defined culture [...] We have also discussed at 

another level where the question asked is no longer that of the relationship between one 

language and one culture but rather between language and culture in general. 

 

 

 

III.-CASTELLS, M. (2003:61):  

El malentendido del siglo fue la confusión de la autodeterminación de los pueblos con la 

autodeterminación de la nación. La transferencia mecánica de ciertos principios de Europa 
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Occidental al suelo de culturas no europeas con frecuencia generó monstruos. Uno de esos 

monstruos fue el concepto de soberanía nacional trasplantado a suelo no europeo […]. El 

sincretismo del concepto de nación en el léxico político de Europa impide a los europeos hacer 

diferenciaciones extremadamente importantes referentes a la “soberanía del pueblo”, la 

“soberanía nacional y los “derechos de una etnia”. 

 

IV.-ETXEBERRIA, X. (2004:20-22):  

Estos grupos/identidades implican una organización social de la diferencia cultura. Lo 

que supone una constatación y una diferencia. Una constatación: en la afirmación de la 

identidad colectiva hay siempre una dimensión institucional, por lo que no puede relegarse a la 

esfera estrictamente personal-privada, aunque puede discutirse su grado de inserción en la esfera 

pública en sentido amplio; esto es (pensando ya en nuestras realidades actuales) debe 

concretarse como institucionalización que funciona al interior de la dinámica de la sociedad 

civil o debe encarnarse de algún modo enlas estructuras del propio Estado […] la construcción 

de grupos culturales, de las identidades colectivas que implican, supone uan empresa política 

compleja –en el sentido amplio del término-, alentada por liderazgos concretos y que con 

frecuencia relaciona de modo tensionado a unos colectivos poblacionales con otros. Esto es, la 

auoafirmación cultural tiene que ver con cuestiones de poder. 

 

V.-CAVALLI SFORZA, L. L. (2007:93):  

Tan sólo hay un carácter cultural que permite subdividir los grupos étnicos en categorías 

claramente distintas, del que existe una lista y una clasificación: la lengua. 

 

VI.- TAZITO, C. ([circa I.-II.] 2011:XXI.):  

Pasó el siguiente invierno tomando unas decisiones muy útiles para nuestra 

supervivencia pues, para que unos hombres desperdigados y ásperos y, por esto mismo, 

belicosos, se acostumbraran a la tranquilidad y el descanso a través del lujo, empezó a animarlos 

en privado y ayudarlos en público para que construyeran templos, foros y mansiones, colmando 

de alabanzas a los que fueran más rápidos y amonestando a los más lentos: así sustituía la 

obligación por una competición para recibir mayor honras Y así empezó a educar a hijos de sus 

dirigentes con las enseñanzas liberales y mostró su preferencia por el carácter de los britanos 

antes que las pasiones los galos, de tal modo que quienes hacía poco rechazaban la lengua 

romana ahora deseaban ser elocuentes con ella. De hecho, incluso se consideraba un rasgo de 

distinción adoptar nuestra moda y vestir habitualmente la toga y, poco a poco, se fue cayendo en 

el gusto por los lujos: los pórticos, los baños o la elegancia de los banquetes. Y así, lo que ellos 

llamaban “civilización” se convirtió en parte de su servidumbre. 

 

VII.-MORIN, E. (2003:181): 
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A partir de sus rasgos fundamentales comunes, las sociedades arcaicas se han 

diversificado, no sólo por la lengua, las creencias, los mitos, sino también por el carácter de la 

autoridad social, que puede ser tanto rígido, como permisivo, como bardada de prohibiciones” 

[...] Las sociedades arcaicas se han multiplicado, todas parecidas, todas diferentes, y se han 

expandido por el planeta. Durante milenios, no experimentaron contradicciones internas 

profundas, ni inestabilidad destructora o creadora que las hubiera empujado a transformarse 

radicalmente. Sólo en cinco puntos del globo –Oriente Próximo, Valle del Indo, China, México, 

Perú- se formaron las sociedades de un tipo nuevo, por su amplitud demográfica y territorial, su 

organización, sus diferenciaciones internas, sus creaciones: las sociedades históricas. Son ellas 

las que han reprimido, devastado y finalmente, en el curso de los dos últimos siglos, aniquilado 

las sociedades arcaicas que hubieran podido perdurar indefinidamente. 

 

VIII.- ANDERSON, R. (2005):  

Yes among them it was explicitly and knowingly conflictual and it was sophisticated in 

terms of strategic reasoning. That is not the case in  the area in New Guinea were I was. It was 

violent. They were fighting all the time. I did life stories, siblings groups, all the counting that I 

could, and it seems that about more than a third of deaths were caused by physical violence in 

the total population, not just among warriors, but woman and children, and everybody. So in 

that sense it was conflictual, but in terms of…well, without a view of strategy. 

 

IX.- CUCHE, D. (2001:25):  

Les hommes d’État, les philosophes, le public, les publicistes encore plus parlent de la 

civilisation. En période nationaliste, la civilisation, c’est toujours leur culture, celle de leur 

nation car ils ignorent généralment la civilisation des autres. En période rationaliste et 

généralement universaliste et cosmopolite [...] la Civilisation constitue une sorte d’état de 

choses idéal et réel à la fois, rationnel et naturel en même temps, causal et final au même 

moment, qu’un progrès  dont on ne doute pas dégagerait peu à peu [...] Cette parfaite essence 

n’a jamais eu d’autre existence que celle d’un mythe, d’une représentation collective. Cette 

croyance universaliste et nationaliste à la fois est même un trait de nos civilisations 

internationales et nationales de l’Occident européen et de l’Amérique non indienne. 

 

X.- SANCHEZ CARRION, J. M.  “Txepetx” (1999:199):  

La Ley Fundamental de 21 de agosto de 1867 del Imperio Austro-Húngaro, recogida por 

Pi y Maragarll en 1936 y recientemente  por Xabier Erize […]. Esta ley establecía taxativamente 

en su artículo 19 que “todas las razas de lo pueblos del Estado poseen iguales derechos y tienen 

el de conservar y cultivar su nacionalidad y su respectivo idioma. […] El Estado reconoce el 

derecho de usar, en la enseñanza y en los negocios públicos, todos los idiomas que se hablan 

dentro del Imperio […] En los países donde haya muchas razas, se organizarán las escuelas 

públicas de modo que cada una tenga  a su disposición los medios necesarios para la enseñanza 

de su respectivo idioma, sin que pueda emplearse ninguna medida coercitiva para que aprendan 

otro. 
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XI.-SAID, W. E. (2004:178):. 

La formation des sociétés humaines, pas plus que la formation des hommes, ne doit être 

abandonée au hasard… La colonisation est donc un art qui se forme à l’école de l’experience … 

Le but de la colonisation, c’est de mettre une société nouvelle dans les meilleurs conditions de 

prosperité et de progrès. 

 

XII.- RUBIO POBES, C. (2000):  

 

A su peculiaridad nacional preparan las influencias lentas tanto más seguramente el 

ocaso, en el contacto recíproco de casi todos los puntos de Europa unos con otros, a renunciar a 

su carácter exclusivo. Arrinconan poco a poco su lengua y con ésta se pierde necesariamente a 

la vez también aquél. Ya en el día tiene que retroceder a la montaña, de decenio en decenio cada 

vez más, acosada por todos lados, tratada como por mala madre precisamente por la parte más 

ilustrada de la nación, y es de prever que su decadencia tomará de aquí en adelante una marcha 

aún más acelerada. El decrecimiento rápido que ha experimentado el dialecto provenzal y el 

tolosano en el mediodía de Francia desde el principio de la revolución, proporciona un ejemplo 

de ello previsor e instructivo. En menos de un siglo habrá desaparecido quizás el vascuence de 

la serie de lenguas vivas. 

 

XIII.-GUIBERNAU, M. (2009: 45):  

La construcción y la difusión de una cierta imagen de la “nación”, habitualmente basada 

en la nación o el grupo étnico dominante dentro de las fronteras del Estado, y que comprende 

una historia común, una cultura compartida y un territorio delimitado. 

 2.-El uso de símbolos y rituales con el fin de reafirmar, entre los ciudadanos, la 

conciencia de formar una comunidad. 

 3.-El desarrollo de la ciudadanía, en tanto que un conjunto de derechos –jurídicos, 

civiles, socioeconómicos y políticos- y de deberes. Al conceder derechos a sus miembros, el 

Estado facilita el surgimiento de sentimientos de lealtad hacia él. También establece una 

disposición crucial  entre los «incluidos» y los «excluidos» de la comunidad de ciudadanos, esto 

es, entre aquellos dotados de ciertos derechos y los privados de ellos dentro de las fronteras 

estatales. 

 4.-La creencia de enemigos comunes. La prosecución de la guerra ha demostrado ser 

crucial para la aparición y la consolidación de un sentimiento de comunidad. Los ciudadanos 

apartan sus diferencias y se unen contra una amenaza exterior, sea ésta inminente, potencial o 

inventada. 

 5.- La progresiva consolidación del sistema educativo y los medios de comunicación 

nacionales como instrumentos clave en la diseminación de una particular «imagen de la 

nación», con sus símbolos y rituales, sus valores y principios, sus tradiciones y modos de vida, 

sus enemigos comunes y, aún más importante, una clara definición de cómo ser un «buen» 

ciudadano”. 
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XIV.- TORREALDAI, J. M. (1998):  

C'est de leur prouver que la connaissance et l’usage de la langue nationale importent à la 

conservation de la liberté. Aux vrais républicains, il suffit de montrer le bien, on est dispensé de 

leur commander. 

 

XV.-SMITH, D. A. (1976: 19,20):  

Bartzelona. Dos tipos de nacionalismo pueden así aparecer en coexistencia antagónica. 

Frente a un nacionalismo basado y orientado hacia un Estado que inventa «su» nación bajo 

cláusulas políticas puramente «imperialistas» para imponer un Estado-nación a todos los 

ciudadanos, florece un tipo de nacionalismo étnico […]. Este último tipo aboga por el 

reconocimiento de la identidad cultural de la nación y propugna el autogobierno (en forma de 

autonomía, federación, etc.) como el medio para alcanzar este reconocimiento. El nacionalismo 

«imperialista», basado en la idea de un Estado central y único, niega este reconocimiento, 

provocando así el recrudecimiento de la lucha por la autodeterminación  y la resistencia de las 

«minorías» nacionales contra el Estado central. 

 

XVI.-FRIEDMAN, J. (2001: 142):  

Como tales, los movimientos organizados según los lineamientos de la cultura III no 

subrayan la necesidad de empleos, seguridad social, igualdad de derechos. En lugar de ello, 

piden una base territorial donde restablecer y practicar su cultura. La cultura III no se organiza 

para lograr ventajas dentro del sistema, sino para salir de él. Como ideología política, combina 

la identidad cultural con una resistencia culturalmente definida a la «civilización». 

 

XVII.-ESPARZA, J. M. (2011: 27):  

Y de la noche a la mañana, todos los medios del Estado, políticos y mediáticos, 

convinieron en decir algo insólito hasta entonces: que Euskal Herria era algo “carente de 

fundamento histórico”, una “entelequia”, una “invención”, una “farsa”. “El pueblo vasco no 

existe”, rezaba una sentencia del Tribunal Constitucional, de septiembre del 2008. En 

noviembre de 2007, el Gobierno de Navarra llevaba a los tribunales el plan de educación básica 

aprobados por el Gobierno vasco, por incluir a Navarra dentro del ámbito territorial de Euskal 

Herria. (…) “Euskal Herria no existe”, afirmó Mariano Rajoy en abril 2006. “Euskal Herria es 

una farsa”, sostuvo Jose María Aznar en Pamplona, en enero del 2008. “Zapatero da un plazo de 

dos meses para retirar el término Euskal Herria del currículum escolar vasco”, se leía en El 

Correo (26.VI.08). 

 

XVIII.-ETXEBERRIA, X. (2004: 106): 

Pero no parece ser viable. Si se da relevancia a lo étnicamente modelado se acaba 

reconociendo políticamente a la cultura nacional elegida y el no dársela sería imposible: alguna 

lengua o lenguas deberán utilizarse en la Administracion pública y aprenderse en las escuelas, 

algún calendario festivo habrá que hacer, de algún modo habrá que regular jurídicamente el 
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sistema familiar etc. todas estas decisiones inevitables suponen un apoyo nacional frente a otras. 

Además, habría que ser coherentes con tal propuesta en ámbitos como el de la inmigración: […] 

En definitiva, puede pensarse, creo que con razón, que a la hora de la verdad defensores 

honestos de esta postura lo que están defendiendo de verdad, hoy por hoy, es una nación “tenue” 

y abierta, lo que no es poco; pero, en general, la nación mayoritaria, cayendo de nuevo en la 

discriminación respecto a las minorías 

 

XIX.- BUENO, G. (1996: 18,19): 

El prestigio de la idea de cultura como marco dignificador (santificante, elevante) de los 

contenidos que en él se engloban, actúa una y otra vez y por todos los lados. Si se quiere 

subrayar el rango supremo o la dignidad superior de la música sinfónica, de la ópera o de la 

música de cámara, respecto de la música de discoteca, se hablará de “música culta” (...) El 

Ayuntamiento de una ciudad dotada de Teatro de Ópera promueve la publicación de un libro 

lujoso sobre la historia de su Teatro, del que está justamente orgulloso; pero no lo titulará el 

libro: Cien años de Teatro de la Ópera en N***; sino Cien años de la cultura operística en N***. 

Parece evidente que el hecho de incorporar la música de ópera al marco de la idea de cultura 

dignifica, justifica y aún santifica estos contenidos de la cultura. 

 

XX.-CUCHE, D. (2001:97):  

  Le 14 juillet 1999, le président de la République, Jacques Chirac, opposa la gauche et la 

droite dans ces termes, lourds de sous-entendus: «La gauche s’est construite autour d’une 

idéologie [...]. La droite s’est construite autour d’une culture, ce qui est différent». 

 

XXI:-TYLOR, E. (1871: 1):  

Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole 

which includes knowledge, belief, art, morale, law, custom, and any other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society. 

 

 

XXII.-ZULAIKA, J. (2006: 158,159):  

Durante el tercer Congreso en 1922, se aborda de nuevo el tema universitario y se crea 

una Comisión para redactar el proyecto de estatutos. El líder de la Liga Monárquica se opone a 

una universidad vasca mientras aboga por una universidad oficial. Mientras vasquistas como 

Julio de Urquijo o Pío Baroja se indignan por la ofensiva anti-universidad vasca, otros como 

Unamuno contraponen a una “universidad separatista vasca” la alternativa de una “universidad 

nacional española”. En 1924 el ABC publica el telegrama en el que la Diputación de Vizcaya 

retira su subvención a la Sociedad de Estudios Vascos, acusándolo de poseer un carácter 

marcadamente antiespañolista. Bajo la presión de las autoridades militares y eclesiásticas, el 

euskera desaparece de revistas y periódicos en Vizcaya por prohibición gubernativa. En 1932, 

bajo acusaciones de “separatismo”, los laboratorios de Filosofía, Sociología, Etnología y 

Psicología fundados por Barandiaran tiene que ser suspendidos. El derecho a crear un discurso 

propio en una universidad autónoma, en la que se pueda investigar con independencia 

intelectual, es por supuesto una concesión que el estado central apenas puede permitir. Así, los 

vascos no tenían derecho a estudios propios fuera del marco del discurso nacional español. Una 
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narrativa antropológica era anatema”. 

 

XXIII.- GUIBERNAU, M. (2009: 233,234):  

El objetivo central del nativismo blanco, en opinión de Huntington, no es excluir a las 

personas no blancas ni circunscribirse a cuestiones raciales, sino conservar o restaurar lo que los 

nativistas denominan “la América blanca”. Huntington se muestra preocupado por las 

connotaciones negativas que el término “nativismo” ha adquirido entre las élites 

desnacionalizadas, “al entender que es incorrecto defender con tal empeño la cultura y la 

identidad “nativas” de una persona  y la preservación de su pureza frente a influencias 

externas”.  […] Estos nuevos nacionalistas blancos no preconizan la supremacía racial blanca, 

sino que creen en la autodeterminación y la autopreservación de las razas. Siguiendo la tradición 

de Horace Kallen, hacen confluir la raza, la etnia y la cultura de tal modo que la raza se 

considera como la fuente de la cultura, de ahí que modificar el equilibrio racial significaría 

automáticamente un cambio en el equilibrio cultural. 

 

XXIV.- ZULAIKA, J. (2006 77): 

El discurso político generado por semejante nacionalismo tiende a estar viciado de 

exclusivismos y antinomias tales como la raza, lenguage como agonía, autodefinirse por el 

negativo, prehistoria como exclusión, historia como disyuntiva. […]. Por otra parte, las 

categorías del discurso político pueden ser tan polivalentes (libertad, independencia, auto-

determinación, patriotismo, democracia) que, en vez de proporcionar un terreno común que 

aúne las diversas ideologías y programas, ellas mismas se convierten en obstáculos casi 

insalvables para un discurso común” 

 

XXV.-AMEZAGA, J. (1995:57):  

ETAren jaiotze unetik bertatik agertuko da aurreko nazionalismoarekiko etena: 

«Algunos sólo consideran vasco en el fondo, la boina, el kaiku y el aurresku; sólo parece ser 

vasco el que tiene los ocho apellidos vascos; sólo se reconoce como vasca la palabra que no 

parece erdérica; sólo se considera vasco el artículo que nos habla de Aitzgorri y de las 

lamiñas; sólo es teatro vasco el que nos presenta baserritarras y arrantzales en traje típico […] 

Se seca lo nacional, se le priva de valor y de contenido universal; se le convierte en una manía 

folklorista» 

 

XXVI.- JIMENO JURIO, J. M. (1997:25):  

En una tradición oscense, recogida por Al-Udrí, geógrafo musulmán del siglo XI, según 

la cual, hacia el año 797 Bahlul ibn Marzuq, libró de un tirano a la ciudad de Huesca. Bahlul era 

hijo de Marzuq ibn Uskara, venido del Norte. El nombre no es árabe ni bereber sino el 

equivalente del actual «vasco», como señala Peillen. 

 

XXVII.- SANCHEZ CARRION, J. M.  “Txepetx” (1999: 207):  

Las imposiciones históricas de idiomas operan a través de estos cuatro procedimientos: 

 -Genocidio de una población que es sustituida por una población de nueva remesa que 

se completa en la lengua oficial del estado. 

 -Mutilación linguística de una población a la que se le impone unilateralmente, sin su 
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consetimiento, como único idioma de aprendizaje y uso de cultura, el idioma oficial del país 

invasor. Es el caso de la generalidad de las lenguas amerindias en las zonas “periféricas” en 

donde no se ha operado el genocidio puro y simple. 

 -Importación masiva de hablantes de la lengua oficial del nuevo ente político dentro del 

territorio linguístico colonizado. Esta importación descompensa el uso espontáneo del idioma 

allí donde la lealtad linguística de los hablantes más conscientes aún lo retiene en usos 

informales. Y le quita operatividad a la comunicación espontánea en la lengua nativa  

 -El otro procedimiento consiste en el fenómeno contrario: erradicación de población 

sojuzgada de sus territorios y reductos tradicionales, desconetándola y desarraigándola como 

subproletariado inadaptado en las grandes urbes metropolitanas. En el caso más extremo y 

químicamente puro de esta barbarie es la política esclavista de los colonos blancos con la “mano 

de obra” negra capturada en África y desestructurada ya en el viaje sin retorno a América 

 

XXVIII.-CALVET, L.J (1999):  

En el mundo se hablan alrededor de 7.000 lenguas diferentes. En esta diversidad 

lingüística que, a primera vista, aparece como un gran desorden, los sistemas de plurilingüismos 

introducen cierta organización. En efecto, cuando los hablantes de tal o cual lengua adquieren 

otra, no la “eligen” por casualidad. Por ejemplo, en Argelia un bilingüe árabe/cabileño tiene un 

99% de probabilidades de tener el cabileño como primer idioma, como un bilingüe 

español/quechua de Ecuador tiene un 99% de posibilidades de tener el quechua como primer 

idioma o como un bilingüe portugués/tupí de Brasil tiene todas las probabilidades de tener el 

tupí como primer lengua: los bilingüismos están orientados y su orientación nos permite 

representar las relaciones entre las lenguas del mundo como una especie de galaxia formada por 

diferentes estratos gravitatorios. Alrededor de una lengua “hipercentral”, el inglés -eje del 

sistema-, gravitan una decena de lenguas “supercentrales” (español, francés, árabe, ruso, 

portugués, hindi, malayo...) cuyos hablantes, cuando son bilingües, tienen tendencia a utilizar, 

bien la lengua hipercentral -el inglés- bien una lengua del mismo nivel, una lengua supercentral. 

Por ejemplo, un francés en ocasiones aprende el inglés y el español, rara vez el lingala o el 

cabileño... Estas lenguas son, a su vez, ejes gravitatorios para un centenar de lenguas centrales 

que, a su vez, son el centro gravitatorio de entre 6.000 y 7.000 lenguas periféricas. De este 

modo, tenemos un modelo que representa la pluralidad lingüística del mundo, cuyo cimiento 

son los sistemas de bilingüismo. Y la proyección de este modelo en una porción de territorio, 

una región, un Estado o un gran conjunto lingüístico determina su “nicho ecolingüístico”, un 

espacio de coexistencia y, en ocasiones, de conflicto entre lenguas en el que, eventualmente, 

pueden intervenir políticas lingüísticas. Queda saber qué lugar hallan las identidades en él 

 

XXIX.- ETXEGOIEN, J.C. “Xamar” (2001:116):  

Hernando de Talaverak horrela aholkatzen zion Isabel II.a erreginari Nebrijaren 

gramatikari buruz 1492an: «Después de que Vuestra Alteza meta debajo de su yugo muchos 

pueblos bárbaros  y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento de aquéllos tengan 

necesidad de recibir las leyes que el vencedor  pone al vencido y con ellas nuestra lengua, 

entonces por esta arte gramatical podrán venir en el conocimiento de ella».” […] “Mexikon 

1766an artzapezpiku zegoen Antonio Lorenzanak antzera idazten zuen: “… no ha habido nación 

culta en el mundo, que cuando extendía sus conquistas no procurase hacer lo mismo con su 

lengua.  
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XXX.- SANCHEZ CARRION, J. M.  “Txepetx” (1999: 73):  

Consiste en compatibilizar y alternar una represión selectiva, destinada a liquidar al 

núcleo simbólico de hablantes completos y conscientes del idioma con capacidad de interpretar 

la Situación y explicársela a otros, con una tolerancia fictícia dirigida a la periferia desarticulada 

de hablantes no completos, que se basa en esta premisa: “Habla tu lengua, con tal de permanecer 

analfabeto, y por tanto carente de derechos cívicos y objeto de desprecio social e institucional”. 

O: “alfabetízate y hazte ciudadano, a costa de dejar atrás tu impresentable identitad natural”. La 

trampa consiste, en estos casos   “ no demasiado ruidosos para no inquietar las buenas 

conciencias del mundo” […], en disociar la opción personal a hablar un idioma con el derecho 

de la comunidad linguística a trasmitir el idioma natural y culturalmente, derecho cuya negación 

deja la opción personal reducida a una siniestra entelequia  

 

XXXI.-TORREALDAI, J. M. (1998:29):  

Le sous-préfet émet un avis favorable pour la construction d’un collège à Mauléon dans 

le but de «tirer de l’ignorance un peuple qui n’ayant qu’un idiome particulier, ne pouvait guère 

établir de relations avec le reste de la Nation». Le préfet voyait dans ce collège «un grand 

moyen de franciser les Basques, trop en arriére pour les usages, les moeurs, la civilisationn et 

surtout la langue. 

 

XXXII. BAUMAN, Z. (2002:205): 

Sin apenas excepciones, todos los conceptos e instrumentos analíticos empleados 

actualmente por los científicos sociales se adecuan a una visión del mundo humano en el cual la 

totalidad más voluminosa es una «sociedad», una noción equivalente en la práctica al concepto 

de Estado-nación. Por encima del nivel de Estado-nación, apenas nos podemos embarcar en 

algunas «comparaciones», que conducen finalmente al descubrimiento de distribuciones 

estadísticas de rasgos que sólo son significativos a escala del Estado-nación. 

 

XXXIII. BELTRAN, M. (1991:167):  

La afirmación de que lo  que no éstá en las actas no está en el mundo no implica que el 

criterio de demarcación se limite a separar dos mundos, uno asumido y tratado por el Derecho y 

la Administración, y otro situado extramuros, condenado a las tinieblas exteriores. Lo que se 

implica es mucho más ambicioso: el único mundo existente es el recogido y formalizado en las 

propias actas. El resto simplemente no existe: no está en el mundo. El comprensible aprecio por 

la seguridad jurídica acaba así en una arrogancia metafísica que niega la consideración de mera 

existencia en todo lo no “autenticado”. Así pues, el critero de demarcación no separa dos 

mundos, sino el mundo y la nada, lo inexistente. 

 

XXXIV.- SCOTT, G. (1999:427):  

Descubrió que las obras más interesantes se escribían en Alemania. Visitó varias 

universidades alemanas, habló con los investigadores que investigaban temas sociales y 

psicológicos y regresó a Francia sabiendo ya qué dirección iba a seguir la obra de su vida 
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XXXV.-CUCHE, D. (2001:25):  

Rien n'autorise à croire que les differetns types de peuples vont tous dans le même sens; 

il en est quel suivent les voies les plus diverses. Le développement humain doit être figuré, non 

sous la forme d'une ligne où les societés viendraient se disposer les unes derrieres les autres 

comme si les plus avancées n'etaient que la suite et la continuation des plus rudimentaires, mais 

comme un arbre aux rameaux multiples et divergents. Rien ne nous dit que la civilisation de 

demain ne sera que le prolongement de celle qui passe aujourd´hui pour la plus elevée; peut-être 

au contraire aura-t-elle pour agents des peuples que nous jugeons inferieurs comme la Chine par 

exemple, et qui lui imprimeront une direction nouvelle et inattendue. 

 

XXXVI.- BOURDIEU, P. (2000:282):  

El antagonismo entre dos estilos de vida correspondientes a los polos opuestos del 

campo de la clase dominante es, en efecto, tajante, total, y la oposición entre los profesores y los 

patronos (y muy especialmente, sin duda, entre los pequeños y medios de las dos categorías) 

evoca la que separa dos “culturas” en el seno de la etnología. Por un lado, la lectura y la lectura 

de la poesía, de ensayos filosóficos y de obras políticas, de Le Monde y de las revistas 

mensuales literarias o artísticas (más bien de izquierdas); por el otro, la caza y las apuestas en 

las carreras de caballos y, en cuanto a la lectura, la lectura de narraciones históricas, de France-

Soir o de L’Aurore, de L´Auto-journal y de Lectures pour tous. 

 

XXXVII.-BENHABIB, S. (2006:119):  

Quisiera ilustrar este punto nuevamente con referencia al caso de Cataluña. Una gran 

cantidad de andaluces residen en esta provincia. En su mayoría son de origen obrero y llegaron 

allí a principios del siglo xx para trabajar en diversos sectores industriales. Cuando el gobierno 

de Cataluña adoptó el catalán como idioma oficial en sus escuelas, en la década de 1980, 

bloqueó de hecho el acceso de los españoles étnicos que no manejaban el catalán a los trabajos 

de mayor jerarquía y mejor pagados en la burocracia y la administración pública. De hecho, 

toda política lingüística crea sus exclusiones y siempre hay perdedores y ganadores. Sin 

embargo, sí es importante saber, por ejemplo, si determinadas políticas lingüísticas apuntan a 

grupos étnicos minoritarios específicos y si están diseñadas para excluirlos  de ciertas 

posiciones. en muchos casos, podríamos decidir que estas políticas lingüísticas son tan injustas 

desde el punto de vista de la justicia y la consideración igualitaria de los intereses de todos, que 

no merecen nuestro apoyo. El hecho de considerar cómo se trata a los niños de las minorías 

lingüisticas en las escuelas –si se les brinda algún tipo de educación especial en idiomas; si a los 

miembros de los grupos étnicos que no son competentes en el idioma oficial se les ofrece la 

oportunidad de completar su instrucción y exámenes de competencia en este idioma, etc.– es 

muy importante en nuestra evaluación. La justicia liberal no requiere que demos carta blanca a 

todos los intereses o movimientos nacionalistas. Debemos evaluar con cuidado la mezcla de 

aspiraciones culturalistas y reivindicaciones igualitarias. 
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XXXVIII.- ZIZEK, Slavoj (2005:98):  

En 1990, también Habermas expresó su opinión de que las repúblicas “separatistas” 

como Eslovenia o Croacia carecen de suficiente sustancia democrática como para sobrevivir 

como modernos Estados soberanos, articulando así un cliché no sólo dirigido a los serbios, sino 

a la mayoría de las potencias occidentales: en virtud de éste, Serbia era percibida, de manera 

evidente, como la única entidad étnica como para constituir un Estado. […]. No nos sorprende, 

por lo tanto, que en enero de 2002 […], José María Aznar, alabara el concepto de “patriotismo 

constitucional” […] de Jürgen Habermas, una vinculación patriótica no a las propias raíces 

étnicas, sino a la constitución democrática del Estado, que afecta a todos sus ciudadanos por 

igual. […] no nos sorprende que los “separatistas” vascos reaccionaran con desconfianza, 

llegando incluso a referirse a Habermas con el apodo de “nacionalista alemán”,  retomando el 

viejo argumento “leninista” de que en un  Estado en el  que existe tensión étnica la posición 

indiferente hacia la identidad étnica, aparentemente “neutra”, de reducir a todos los miembros 

de un Estado a meros ciudadanos abstractos favorece, de hecho, al grupo étnico más numeroso. 

 

XXXIX.-MORENO CULLEL, V. (2011): 

L’any 1970, el 37,7% dels residents a Catalunya no hi havia nascut, […]. Aquesta 

proporció és la màxima observada al llarg de tot el segle i cal considerar que una part important 

dels 62,3% d’habitants nascuts a Catalunya estava constituïda per fills d’immigrants, ja fossin 

antics o recents. Per regions, els immigrants andalusos eren els més nombrosos amb diferència 

(16,5% del conjunt de la població catalana). Si bé els procedents de les zones tradicionals com 

l’Aragó (3,4%), Múrcia (2,7%) i el País Valencià (2,2%) encara eren importants, havien perdut 

el pes que tingueren anteriorment mentre que destacaven els contingents arribats d’Extremadura 

(2,9%) i de les dues Castelles i Lleó (6,1%) 

 

XL.-KYMLICKA, W. (2009:87,88):  

1.- Afirmacion constitucional, legislativa o parlamentaria del multiculturalismo, a nivel 

central, regional y/o municipal; 2.-introduccion del multiculturalismo en el currículo escolar; 3.-

inclusión de la representación de lo étnico y sensibilidad hacia ello en el mandato d elso medios 

de comunicación públicos; 4.excepciones en materia de vestimenta, legislación relativa al 

descanso dominical, etc. (por estar consagradas en las leyes o en razón de sentecias judiciales) 

5.- admisión de la doble nacionalidad; 6.- apoyo financiero a las actividades culturales 

desarrolladas por las organizaciones étnicas; 7.-discriminacion positiva en favor de los grupos 

inmigrantes desfavorecido. 

 

XLI.- ETXEBERRIA, X. (2004:129):  

Algunos estados, en especial el mexicano, han reivindicado una nación mestiza en la 

que se fusionaría la aportación de “las tres culturas”. Críticos indígenas de estos intentos suelen 

subrayar que sí puede darse un intento de apropiación de las glorias del pasado precolonial 

indígena, incluso contra la imagen de los conquistadores, pero que no se da una real integración 

en igualdad del presente indígena, que queda marginado. Por lo que lo primero acaba teniendo 

la función de ideología encubridora. 
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XLII.- LARRAIN, J. (2001:61):. 

El “hispanismo” se caracteriza por la afirmación de la superioridad de la cultura 

hispánica, de cómo ella predomina en el Perú contemporáneo y da valor a lo indígena en las 

formas mestizas. Proclama la grandeza del imperio incaico pero ignora, consciente o 

tendenciosamente, o por falta de información, los vínculos de la población nativa actual con el 

tal imperio… en la política militante, los “hispanistas” son conservadores de extrema derecha, y 

por eso, aunque de manera implícita, consagran el estado de servidumbre de los indios. 

 

XLII.- GARCIA CANCLINI, N. (2008:22): 

Estos términos –mestizaje, sincretismo, creolización- siguen usándose en buena parte de 

la bibliografía antropológica y etnohistórica para especificar formas particulares de hibridacionn 

más o menos clásicas. Pero ¿Cómo designar las fusiones entre culturas barriales  mediaticas, 

entre estilos de consumo de generaciones diferentes, entre músicas locales y transnacionales, 

que ocurren en las fronteras y en las grandes ciudades (no solo allí)? La palabra hibridación 

aparece más ductil para nombrar no solo las mezclas de elementos étnicos o religiosos, sino con 

productos de las tecnologías avanzadas y procesos sociales modernos o posmodernos. 

 

XLIII.- BHABHA, H. (2011:141):  

Si los efectos discriminatorios permiten  a las autoridades mantener la mirada sobre 

ellos, su diferencia proliferante evade ese ojo, escapa a esa vigilancia. Los discriminados pueden 

ser reconocidos al instante, pero ellos también obligan a un reconocimiento de la inmediatez y 

capacidad de articulación de la autoridad; un efecto perturbador que es típico de la reptida 

vacilación que aflije el discurso colonialista cuando contempla sus sujetos discriminados; la 

inescrutabilidad de los chinos, los ritos indecibles de los indios, los habitos indescriptibles de 

los hotentotes. No se trata de que la voz de la autoridad se quede sin palabras. Es, más bien, que 

el discurso colonial ha llegado al punto en que, enfrentado con la hibridez de sus objetos, la 

presencia del poder se revela como algo distinto de lo que afirman sus reglas de 

reconocimiento. 

 

XLIV.- FISHMAN, J. (1988:56):  

Una propiedad básica y definitoria de las comunidades lingüísticas consiste en que no se 

definen como comunidades las que “hablan la misma lengua”, sino como comunidades de 

contrastes por la densidad de la comunicación y por la integración simbólica de la competencia 

comunicativa sin importar el número de lenguas o variedades empleadas. 
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XLV.- FISHMAN, J. (2001):. 

No puc definir quin hauria de ser el vostre objectiu, però per a mi seria suficient 

plantejar-se objectius com els que veig arreu del món on les poblacions viuen l’una al costat de 

l’altra (frisons, maoris, irlandesos, catalans) entenent-se bé els uns amb els altres, més que no 

intentar costantment començar a dominar els uns als altres tot desqualificant completament la 

llengua dels altres. Crec que seria un terrible model a seguir per a l’èuscar, el model 

d’euskaldunització completa per a una població incompletament euskaldunitzada significa 

senzillament cercar problemes. Jo, que no sóc basc, no troe enutjós pensar que els 

castellanoparlants al País Basc siguen tan bascos como vulguen, tan bascos con els convinga i 

tan bascos com no hagen de ser empesos ni castigats a ser. Tampoc, és clar, haurien de ser 

empesos ni castigats a ser. Tampoc, és clar, haurien d’haver d’autojustificar-se els parlants 

d’èuscar, en especial no us autojustifiqueu mai per mitjà de l’exclusió completa de l’altra part. 

Aix´`o no és manera d’autojustificar-se, és una manera d’excloure els altres com ells us van 

excloure a vosaltres en el passat. Us autojustifiqueu si subratlleu l’enriquiment mutu que les 

dues parts adquiririen si totes dues llengües i cultures es conrearen en funciosn acceptables i 

honroses. Això no sols és més ètic, sinó també més possible. 

 

XLVI.- SANCHEZ CARRION, J. M.  “Txepetx” (1999:107):  

En efecto, el tipo de bilingüismo que se sanciona legal, politica y hasta 

“cientificamente”, al garantizar el monolingüismo de hecho de los erdaldunes y obligar al 

bilingüismo solamente a los euskaldunes, provoca que los erdaldunes en proceso de 

euskaldunización no tengan nunca la necesidad de usar el idioma en el que tienen menos 

capacidad (menos competencia linguística): con lo que esta capacidad se detiene y acaba 

perdiéndose, y con ella la motivación inicial; y provoca, en cambio, que los euskaldunes con 

mas adhesion linguística tengan siempre la necesidad de usar el idioma con respecto al cual 

tienen menos motivacion (el erdara), debido a la imposibilidad de encontrar interlocutores 

euskaldunes para la materialización de numerosas funciones linguísticas de la vida social de 

cada día. 

 

XLVII.- FISHMAN, J. (2006c: 119): . 

The basic problem of weak RLS movements is whether the attainment and maintenance  

of stage 6 is at all suceptible to planning. […] The major RLS success cases of the 20th century 

generally entered the fray while their stage 6 processes were still (or already) rather intact at 

least in some language islands. 

 

XLVIII.-FISHMAN, J. (2001:247):. 

Aproximadament equivalent a nacionalitat, però menys associada a estat. 
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XLIX.-SANCHEZ CARRION, J. M. “Txepetx” (1987:272): 

Lo euskaldun aun no ha alcanzado una formulación política independiente. Construirla 

es la llave maestra de la salida a la situación. Y para construirla los euskaldunes deben 

abandonar las falsas perspectivas de formulaciones políticas que los atomizan, los disuelven y 

los suplantan y unirse en una nueva perspectiva que antepone a cualquier otro objetivo el 

restablecimiento de la nación euskaldun 

 

L.-BOURDIEU, P. (1982:169,170):  

Los dos factores estructurales del campo que hacen posible la emergencia del discurso 

son la censura y los procesos de eufemización, es  a partir de ellos como lo enunciable, lo 

decible toma forma ya que “las producciones simbólicas deben pues sus propiedades más 

específicas a las condiciones sociales de su producción y, de forma más precisa, a la posición 

del productor en el campo de producción, que ordena a la vez, y por mediaciones diferentes, el 

interés expresivo, la forma y la fuerza de la censura que le es impuesta y la competencia que 

permite satisfacer este interés en los límites de estas constricciones. 

 

LI.-TEJERINA, B. (1992:333):  

es lo que se ha denominado el “boom del euskara”. La motivación fundamental de los 

que se acercaban al euskara era política y simbólica; a medida que el proceso de 

institucionalización se va consolidando, esa conciencia adoptará nuevas formas. Este proceso de 

recuperación lingüística y cultural había ido adquiriendo un creciente protagonismo desde el 

franquismo. El proceso de racionalización política supone una desmovilizacíon generalizada de 

la sociedad vasca. Las instituciones autonómicas y los partidos políticos asumen buena parte del 

protagonismo que con anterioridad había estado en las movilizaciones populares. Como 

consecuencia decrece la participación de los actores sociales en la vida política, produciéndose 

lo que podríamos llamar una rápida privatización de la vida y, por lo tanto, de las actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos, lo que implica la aceptación de que son las instituciones 

políticas las que tienen que liderar este proceso.  

 

LII.-ERIZE, X. (2001:679):  

Según estas categorías, tendríamos, siempre en lo concerniente a temas de lengua, la 

siguiente estructura ideológica del discurso opuesto a la normalización del euskera: 

Componentes del grupo: en el centro, los navarros hablantes del castellano; por extensión, todos 

los navarros; b) Activicades: funcionar y organizar la sociedad en castellano; c) Objetivos: 

asegurar el castellano; que la lengua vasca no vaya más allá de sus límites actuales; d) Valores: 

valor de la lengua castellana; pérdida de la simpatía de los navarros por el euskera; e) Posición y 

relaciones con otros grupos: desde el centro de la sociedad navarra y sus instituciones; f) 

Recursos: el poder simbólico de saberse el idioma nacional; el poder efectivo de las 

instituciones navarras 
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LIII.- CORNEILLE, O. eta LEYENS, J.P. (1996: 68,69): 

La categorización se inscribe así, […] , en un ambiente social. Este ambiente interviene 

tanto en retrospectiva como en perspectiva. En retrospectiva porque las categorías sociales de un 

grupo o de un individuo modifican profundamente las relaciones que mantiene con el otro […]. 

En perspectiva, porque a la inversa, son las relaciones sociales que mantiene un individuo con 

su entorno social las que influyen directa o indirectamente en su actividad de categorización. 

[…] La cuestión de la prevalencia de la categorización o de las relaciones sociales en estos 

procesos es, según nosotros, vana desde el punto de vista científico. Reenvía a una posición 

ideológica que privilegia el rol de la existencia sobre la esencia, o viceversa. En nuestra opinión, 

la imagen de una determinación recíproca es más realista, ya que abandona el punto de vista de 

una causalidad lineal y retoma el problema de una concepción interactiva. 

 

LIV.- IBAÑEZ, T (1996: 319,320): 

A partir de sus famosos experimentos sobre ‘los grupos minimos’ lo que Taifel olvida, y 

lo que permite que la ideología individual penetre en su teoría, es que el individuo no se 

desprende, al penetrar en el laboratorio, de la dimensión social que lo constituye, […]. En 

efecto, la operación de categorización consistente en diferenciar dos conjuntos de individuos no 

puede dejar de evocar para el sujeto los contenidos que conforman su experiencia social sobre la 

existencia de grupos diferenciados y sobre las relaciones entre exogrupo y endogrupo […] La 

distinción entre ‘ellos’ y ‘nosotros’ está fuertemente cargada de implicaciones sociales, y 

cuando se suscita esta distinción, sea cual sea el procedimiento utilizado […], es evidente ese 

conjunto de implicaciones sociales el que se encuentra movilizado y sale a la luz. […] En una 

sociedad donde esta significación sea distinta, el fenómeno tajfeliano de ‘la simple 

categorización’ producirá efectos diferentes. Es precisamente lo que parecen indicar las 

investigaciones transculturales cuando indican que los efectos detectados por Tajfel no parecen 

producirse en las llamadas sociedades ‘colectivistas’ 

 

LV.-Van den BERGHE, Pierre (1996:57):  

Do social races have any biological underpinning? At a trivial level, the answer to that 

question is an obvious ‘yes’. A social race is defined  as a group sharing physicla (as 

distinguished from cultural) attributes. But must there be such a linkage? Do physical 

differences between groups always lead to social differences? More generally, do physical 

phenotypes always matter socially And, if so, why? My theory, first stated a decade-and-a-half-

ago, is very simple. All social orgnaisms are biologically programmed to be nepotistic, i.e. to 

behave favourable (or ‘altruistically’) to others in proportion to their real or perceived degree of 

common ancestry. Social organisms evolved to be nepotistic because altruistic investment in 

unrelated organisms is biologically wasted and therefore could no evolve, as Darwin clearly saw 

well over a century ago. The evidence, both human and non-human, for rampant nepotism is 

overwhelming. […] Favouring kin among humans is sometimes conscious, sometimes 

unconscious, and biologically, it does not matter which. But, consiously or unconsciously, we 

must be able to discriminate according to degree of biological relationship to ourselves, if our 

beneficence to others is to increase our inclusive fitness. 
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LVI.-BARTH, FREDRIK (1969:15):  

The critical focus of investigation from this point of view becomes the ethnic boundary 

that defines the group, not the cultural stuff that it encloses 

 

LVII.- BARTH, FREDRIK (1969:11):  

 

Among the characteristics listed above, the sharing of a common culture is generally 

given central importance. In my view, much can be gained by regarding this very important 

feature as an implication or result, rather than a primary and definitional characteristici of ethnic 

group organization.  

 

LVIII.-GARCIA MARTINEZ, A. (2008:8):  

 

Lo que inicialmente separa a los grupos culturales no es la diferencia cultural, como 

suponen equivocadamente los culturalistas. En  realidad, una colectividad puede funcionar 

perfectamente admitiendo en su seno una cierta pluralidad cultural. Lo que genera la separación 

y establece fronteras identitarias es la voluntad de diferenciarse y la utilización de ciertos rasgos 

culturales como indicadores de su  identidad específica 

 

LIX.- ANDERSON, R. (2005):  

Resulta difícil imaginar que alguien ha ya vivido con los Pathans sin que esto le 

haya cambiado de alguna manera... ¿Cómo te afectó esta experiencia de trabajo de 

campo? Bueno, se confirmó mi intuición de que la vida política es una lucha y que mucha gente 

lucha por ciertas ventajas, y que esta dinámica se da cuando la gente piensa de manera 

estratégica... así que creo que la perspectiva analítica que utilicé para el estudio de los Swat 

Pathans era muy atractiva en cuanto a este argumento intelectual, pero también es lo que la 

propia gente de Swat me enseñó. ¿Quieres decir que ellos tenían una consciencia de lo que 

era esa vida política? Así es, tienen una consciencia durísima, de que esto es una auténtica 

lucha por la supervivencia...  ¿En la que puedes perder? Sí, puedes perder terriblemente... y 

nadie va a cuidar de ti. Tienes amigos si hay algo en que podais contribuir mutuamente, pero no 

puedes ser un “gorrón” de ninguna manera. Tu linaje te da algunas cartas, pero tienes que saber 

jugarlas bien... Y hay jugadores mejores y peores... Sí, así es. Y en el camino hacia abajo, por 

así decirlo, uno puede ver cómo es el camino hacia arriba, pero ¿no hay ningún colchón por 

debajo? Ninguno. 

 

LX.- Van DIJK (2008: 207,208): 

En el marco de esta aproximación general, una teoría de la ideología apropiada es 

explícita si es capaz de explicar: a a qué se ‘parecen’ actualmente las ideologías, definidas como 

sistemas básicos de cognición social; b) qué componentes las constituyen; c) cómo se organizan 

internamente estos componentes; cómo influyen los componentes en otras cogniciones sociales, 

tales como el conocimiento compartido y las actitudes grupales; d) bajo qué condiciones 

sociales se adquieren o se modifican las ideologías; e) qué funciones sociales, culturales y 
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políticas cumplen estas ideologías; y f) finalmente cómo se utilizan estas ideologías 

actualmente, esto es, cómo se representan en el discurso y en otras prácticas sociales, cómo se 

comparten entre los diferentes miembros del grupo, cómo se modifican y cómo se reproducen 

como característica fundamental sociocognitiva de un grupo social. 

 

LXI.- LAZO, J. (2002:9):  

The seemingly smooth transition between fact and value is only possible by building the 

value into the supposed facts, so that in ideology we do not have genuine descriptions or 

explanations of the world but only disguised evaluations of it […] In ideology, therefore, there 

is not illicit inference of value from facts. Description and evaluations are fused in the same 

concept, with the effect of turning concepts which retain descriptive appearence into evaluative 

ones with no genuine descriptive force. 

 

XLXXII.- LAZO, J. (2002:11):  

It is the value content of ideological description and explanation that makes it possible 

to infer prescription from what purport to be factual accounts of the world […] The datail of 

social and political action is understood and justified in terms of moving from the present to 

ideal, or transforming amorally incoherent world into a coherent one, or preserving a coherent 

one from desintegration. Ideological explanations explain what is good and bad in the world and 

ideological prescriptions prescribe the promotion of the good and the elimination of the bad; 

such explanations and prescriptions are therefore closely linked by values.  

 

LXIII.-STEIN, B. (2006)   

There’s class warfare, all right. But it’s my class, the rich class, that’s making war, and 

we’re winning. 

 

LXIV.-Van DIJK, T.A (1998:184):  

1.-They are able to divide the non-dominant groups, by being at least attractive to, or in 

the interest of, some non-dominant groups, thus preventing intra-group solidarity adn the 

organization of counter-power. 

2.- Preventing ingroup solidarity of (important) non-dominant groups by creating 

divisions within the group and by addressing group members as individuals. 

3.-There are no (strong) popular alternatives to elite ideologies, or these alternatives are 

unknown or marginalized 

4.-The elites (and especially media editors) prevent or limit the access to public 

discourse of leaders of non-dominant  groups […], or will marginalize or discredit them among 

the population at large or even among their own groups.  
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5.-Popular ideologies are seemingly adopted by the elites, but in a very moderate way, 

thereby avoiding major conflicts with the interests of the elites, for example  

6.- If elite ideologies are largely incosistent with relatively strong and known ideologies 

of dominated groups, the elites have the special means of media access and control, and 

discursive strategies of manipulation of knowledge and opinions, for example by emphasizing 

the ideological implications that are less inconsistent with the interests of dominated groups 

 

LXV.-SANCHEZ de MIGUEL, M. (2005:57):  

En los sistemas de género encontraríamos tanto ideologías como representaciones 

sociales, en tanto cada una de ellas sin ser excluyentes, se complementan, a suerte que las RS 

aparecerían como procesos de interpelación subjetiva, cuyo mayor grado de deformación en el 

ámbito de la neutralidad cognitiva típica a su constitución, aparecería de la mano de las 

ideologías. 

 

LXVI.- MOSCOVICI, S. eta HEWSTONE, M. (1984:709): 

En  este mundo hecho por el hombre en el que vivimos, la percepción de las 

representaciones es más importante que la de los objetos que suponemos reales. En realidad 

tenemos dificultades para diferenciarlas. Precisamos  un signo que permita distinguir: “esto es 

una representación”, “esto no es una representación”. El pintor René Magritte ha dado una 

magnífica ilustración de esta necesidad imperiosa. Pintó un cuadro en el que se ve una pipa, 

cuadro que se halla incluido en un cuadro más grande que también representa una pipa. Al ver el 

cuadro interior se ve una inscripción que dice “esto no es un pipa”, lo que quiere decir que “esto 

es la representación de una pipa”. Luego nuestra mirada se desplaza hacia la pipa “real”, 

suspendida en le aire, y percibimos que ella es el “objeto” del cual la otra no es sino una 

reproducción pictórica, una especie de duplicado. Pero esta impresión no es verídica, puesto que 

tanto una como la otra están pintadas sobre la misma tela. La idea de que una de ellas figura en 

un cuadro y la otra en el espacio que a su vez es un cuadro, y por consiguiente algo “meno real” 

que la otra, es una ilusión completa. Ambas son representaciones de un pipa que, a su vez, 

podría ser una representación y así sucesivamente. Pero una vez que hemos consentido en 

“entrar en el marco” del cuadro, nos encontramos atrapados, pues hemos aceptado una de las 

imágenes, la de la pipa grande, en tanto que objeto real. No obstante, sólo existe una realidad: la 

del cuadro que, colgado en un museo y clasificado en tanto que objeto de arte, provoca una 

emoción estética y enriquece nuestro conocimiento del universo del artista. Las representaciones 

sociales que componen el sentido común y lo forman partiendo de las teorías y datos de la 

ciencia son como el cuadro pequeño en el grande. Esto significa que las informaciones que 

recibimos a través de ellos son modificadas por las imágenes  y los conceptos “superimpuestos” 

a los objetos y a los individuos. Cuando observamos a estos individuos y estos objetos, cuando 

explicamos sus propiedades, “olvidamos” que podrían ser representaciones de otra naturaleza. 
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LXVII.- FARR, Robert, (1983:655) 

Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No representan 

simplemente opiniones acerca de, “imagenes de”, o “actitudes hacia” sino “teorías o ramas del 

conocimiento” con derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. 

Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que 

permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, 

posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código 

para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos 

aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal.  

 

LXVIII.- APALATEGI, J. (1999:44). 

Si bien es verdad que los individuos toman posición por relación a unas estrategias 

importantes en un medio ambiente social, es asimismo tan verdad o más que deben preocuparse 

de las posiciones de los demás para organizar sus intervenciones o al menos simbólicamente 

tomar posición en relación a las tomas de posición de los demás.(…). Si los factores existen es 

debido a que hay una interiorización simbólica de ese juego complejo de tomas de posición 

sociales, interiorización que es siempre una cierta mira sobre la coordinación de conjunto a 

partir de un punto de vista propio, más o menos compartido por los otros ocupantes de 

posiciones vecinas. 

 

LXIX.-AZURMENDI, J. (2007a:83):  

 

Herder lui-même n'était pas un nationaliste radical, mais sa philosophie de l'histoire a 

certainement donné un statu quasi divin au Voksgeist, qui est resté une notion dominante de la 

philosophie allemande et de la politique postérieures. Son éloge du Moyen Age a rendu 

respectable lostilité contre la politique moderne en général, et son anticosmopolitisme a remis 

en question le statut de juifs et des autres ninorités.  

 

LXX.-FOUCAULT, M. (2010:24):  

El discurso […] no es simplemente lo que manifiesta (o encumbre) el deseo; es también 

el objeto del deseo; pues –la historia no deja de enseñárnoslo- el discurso no es simplemente 

aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse […] si el discurso 

verdadero ya no es, en efecto, desde los griegos, el que responde al deseo o el que ejerce el 

poder; en la voluntad de verdad, en la voluntad de decir ese discurso verdadero, ¿qué es por 

tanto lo que está en juego sino el deseo y el poder? 

 

LXXI.-Van DIJK, T.A (2009:):  

En este caso cabe considerar abuso, muy claramente, como una violación de normas 

que hace daño a otros, dados ciertos estándares éticos como las reglas (justas), los acuerdos, las 
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leyes o los derechos humanos. En otras palabras, el dominio puede ser definido como un 

ejercicio ilegítimo de poder. 

 

LXXII.-ZALLO, R. (2009):  

A la sazón, la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz estaban en 

manos del PP, y el Ayuntamiento de Donostia a cargo de PSE-EE. Sus planteamientos se 

asumieron en claves de cooperación, y tanto Ramón Etxezarreta -luego purgado en el Gobierno 

López- como Federico Verástegui o Encina Serrano apoyaron el Plan. Incluso se dejó claro que 

toda la parte filosófica -también trabajada de forma colectiva y que contextualizaba el programa 

de acciones- era sólo indicativa y ni se votó, porque lo importante eran las 120 acciones 

programadas para el cuatrienio. Ese fair play permitió trabajar conjuntamente muchos años, 

remando en la misma dirección y respetando las competencias e ideas de cada cual. 

 

LXXXIII.-BOURDIEU, P. (1982: 100): 

Le mystère de la magie performative se résout ainsi dans le mystère du ministère […] 

c´est-à-dire, dans l’alchimie de la représentation […] laquelle le représentant fait le groupe que 

le fait: […] Ou, ce qui revienta du même, le monde est ma représentation. 

Le pouvoir des paroles n´est autre chose que le pouvoir délégué du porte-parole, et ses 

paroles –c’est-à-dire, indissociablement, la maitère de son discourse et sa maniére de parle- sont 

tout au plus un témoignage et un témoignange parmi d’autres de la garantie de délegation dont 

il est investí.  

Tel est le príncipe de l`erreur dont l’expression la plus accomplie est fourni par Austin 

(ou Habermas après lui) lorssqu’ il croit découvrir dans le discours même, c´est-à-dire dans la 

substance proprement linguistique- si l’ on permet l’expression- de la parole, le príncipe de 

l’efficacité de la parole. Essayer de comprendre linguistiquement le pouvoir des manifestations 

linguistiques, chercher dans le langage le príncipe de la logique et de l’efficacité du langage 

d´institution, c’est oublier que l’ autorité advient au langage du dehors. 

 

LXXXIV.-DÁVILA, P. (1995: 32):  

Comparando el modelo de alfabetización vasco con otros conocidos, a veces se tiene la 

sensación de estar asistiendo en un corto periodo de tiempo, al paso de la oralidad a la escritura, 

con todo lo que ello conllevó para la civilización occidental.  

 

LXXXV.-FISHMAN, J. (1988): 

Así, el bilingüismo sin diglosia tiende a ser transitorio […]. Sin normas y valores 

apartados aunque complementarios para establecer y mantener la separación funcional de las 

variedades lingüísticas, aquella lengua o variedad que tiene la fortuna de ser asociada con la 

corriente predominante de las fuerzas sociales tiende a desplazar a las otras. 
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LXXXVI.- LARRINAGA, A. (2007b:98):  

Una dimensión de los conflictos que atraviesa todos los movimientos étnicos y 

culturales es completamente novedoso […]: cobra forma como un coflicto de denominación, un 

conflicto sobre el significado de las palabras y las cosas en una sociedad en la que el nombre 

suplanta en grado creciente a la realidad. Precisamente por este motivo, el idioma, a través de la 

identidad étnica y lingüística, cobra tanta importancia: en la sociedad de la información de hoy, 

el modo en que denominamos a las cosas decide inmediatamente su propia existencia. El 

componente idiomático en los conflictos étnicos es, por lo tanto, no simplemente la 

reivindicación de un derecho tradicional. Ilumina la cuestión crucial de si es posible hoy en día 

denominar de un modo diferente. De este modo, el derecho de la autonomía en la construcción 

del mundo se afirma en la diversidad del idioma. Idiomas diferentes dan lugar a mundos 

diferentes, y el vínculo con la lengua (…) capacita al individuo para denominar el mundo como 

él o ella lo desea, resistiendo u oponiéndose al léxico estandarizado impuesto por los centros 

planetarios de la cultura de masas.  

Cada vez más, los aparatos anónimos, que imponen los nombres y lenguajes a través de 

los cuales los individuos deberían entender y relacionarse con la realidad, configuran la cultura. 

Denominar al mundo de un modo diferente significa un desafio a esta homogeneización y a la 

imposición de códigos estandarizados.  

LXXXVII.- J. A. (1996):  

Las creencias son protagonistas de un sentimiento que en la actualidad preocupa a toda 

persona sensata. Me refiero al sentimiento patriótico nacional, que es un ejemplo magnífico para 

estudiar los componentes del balance afectivo. Se funda sobre una necesidad básica: pertenecer 

a un grupo. Plutnichck ha sugerido que hay cuatro problemas adaptativos funcionando en el 

origen de nuestros sentimientos: la jerarquia social, la territorialidad, la limitación temporal de 

la vida y la propia identidad. Este último es el que se relaciona con nuestro asunto. Todos los 

animales necesitan saber a qué grupo pertenecen. 

 

JAUSORO, N. (1997:293):  

Esta elección supondría problemas en su vida cotidiana ya que rompería con el hábito 

cotidiano y podría desencadenar una expulsión tanto de sus costumbres como de su cuadrilla (lo 

cual se percibe como problema y grave). La cuadrilla presenta una importancia determinante no 

sólo a la hora de la elección de la lengua sino como dinámica generadora u obstaculizadora del 

cambio de costumbre lingüística. Los jóvenes de 13-14 años, a su vez, abandonan el euskera en 

favor del castellano cuando en lugares y relaciones específicas de KALEA son centro de un 

mecanismo de exclusión mediante risas y miradas. La elección del castellano se localiza en el 

sistema positivo porque a partir de su uso se logra el objetivo deseado (la normalidad cotidiana). 

 


