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Hitzaurrea

Eusko, euskal, euskotar, euskal herritar, Euskal Herriko, euskaldun; eskualdun, 
manex; nafar; eta abar. Nahi adina termino nortasun definigaitz batentzat. Beste 
batzuek bezala estatu propio bat izan bagenu, errezagoa litzateke nortasunaren 
mugak zedarritzea (errezagoa batzuentzat noski, orduan beste batzuei sortuko 
baikenieke  definizio  arazoa).  Izan  ere  estatuek  egiten  duten  gauzetako  bat 
nortasuna zedarritu eta ezartzea baita. Eta beren meneko pertsona bakoitzari 
horixe ezarri, edo horixe ukatu.

Kontuak  kontu,  estaturik  ez  dugu,  eta  gaiari  hurbiltzen  zaion  soziologoari 
gauzak  konplikatu  egiten  zaizkio;  konplikatu  eta  aberastu  aldi  berean, 
orduantxe nabarmentzen baita nortasunen auzia datu estatistikoen soiltasuna 
baino dexente koloretsuagoa dela.  Eta  honetaz ohartun izatea aurrerapausu 
handia da gaur egungo mundua ulertu nahi duenarentzat.  Izan ere nortasun 
zedarritu, itxi eta kuestionagaitzen garaia apaltzen ari dela baitirudi. Seguruenik 
parentesi bat ari da ixten historian, nazio nortasunak erabat definitutzat ematen 
ziren garaiaren parentesia alegia.

Estatuak zehazten ez duen hori zer den galdetu beharra dugu beraz. Zer da, 
gizartearen zientziatik,  euskal  nortasuna? Jakina, erantzun borobilik  ez dago 
hemen.  Zientzia  gogorretan ez bezala,  gizarte  zientzietan esku artean barra 
barra erabiltzen ditugun kontzeptu askok ez diete errealitate kuestionagaitz eta 
erabat  definigarriei  erreferentziarik  egiten.  Pluton  planeta  osoa  ote  den 
eztabaida izan da urte luzeetan, eta azkenean fisikariak ados jarri direla ematen 
du:  planeta  nanoa  da.  Alabaina  zailagoa  izaten  da,  soziologoen  artean, 
honelako edo halako taldea familia bat, nazio bat, edo dena delakoa ote den 
zehaztea;  edota  halako  pertsona,  euskalduna  -edo  dena  delakoa-  ote  den 
ezartzea.  Hizkuntzari  lotutako  adiera  bera  ere  -euskalduna,  euskara  duena- 
problematiko  bihurtu  da  azken  hamarkadetan,  dinamika  soziolinguistikoen 
ondorioz sortutako tipologia berriak ugaldu (euskaldun-sasieuskadun-arinaiztar-
erdaldun eta abar) eta hizkuntza gaitasunaren, erabileraren, eta nortasunaren 
arteko loturak hautsi direnean.

Gai  honi  heldu  dio  egileak  ondoren  datorren  doktorego  tesian.  Nortasuna 
egunerokotasunean eraikitzen  den  zerbait  da,  eta  besteekiko  elkarrekintzan. 
Elkarrekintzarako  espazioak  eraldatzen  ari  diren  neurrian,  nortasunaren 
eraikuntzarako espazioak ere eraldatzen ari dira. Lehenago etxean, koadrilan, 
tabernan zein harraskaren inguruan burutzen zen harreman ugari  gaur egun 
sarean  burutzen  dira.  Beraz,  sarean  ere  eraikitzen  da  nortasuna.  Oinarri 
hauetatik  heldu  dio  Koldo  Díaz  Bizkarguenagak  FaceBooken  gertatzen  den 
euskal  nortasunaren eraikuntzari.  Horretarako elkarrekintza espaziotzat hartu 
du FaceBook -komunikabidetzat baino areago-, baina ez edozein espazio: bere 
arkitekturak ezaugarri  propioak ezartzen dizkio, publiko-pribatu-intimo hirukoa 
berpentsatzea eskatzen du, eta egiturazko mugak ezartzen ditu -kontrola ere, 
zenbait unetan itogarri bihurtzeraino. Baina elkarrekintza espazioa denez gero, 
derrigorrezkoa  dugu  hor  gertatzen  dena  ulertzea,  gizartea  orokorrean  -eta 
euskal gizartea zehazki- zer den ulertu nahi badugu.

Horretarako erabili duen metodologia metodo induktiboa eta etnografia izan 



dira.  Nire  aburuz,  oso  aukera  aproposak,  aztertu  beharreko  zelaia  oraindik 
gehiegi  kontzeptualizatu  gabe  dagoela  kontuan  hartuta.  Metodologia  horren 
erabilerak,  eta  aurretik  landutako  marko  teorikoak,  nortasunaren  eraikuntza 
horretatik eratorritako herri digitalaren ideiaraino iristea ahalbidetu diote. 
Elkarrekintzak bezala, nazioak ere espazio fisikoetan soilik hezurmamitzen ez 
direnez gero, komunitate eta herrien izaera digitalaz ere gogoetatu beharrean 
baikaude.
Honek guztionek ez du esan nahi,  eta  tesiak halakorik  ez dio,  FaceBooken 
aurreko  garaiko  espazio,  nortasun,  edota  herriak  ezabatu  direnik.  Aitzitik, 
dinamika berriak lehendik zeudenen gainetik ezartzen dira, geruza geologikoen 
gisa, gizartearen konplexutasunera osagai berriak ekarriz baina aurrekoak, ez 
eta haien baldintzapenak, desagertarazi gabe.
Ikertzen jarraitu nahi duenarentzat, lehengairik ez da falta...

Josu Amezaga
2015eko otsailaren 12an
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Bizitu ez ditugun biziei, 
bidea egiten laguntzen didan intuizio irrazionalari 

eta “iluntasunari barre” egiten jarraitzeagatik. 
 
 

Zuri goxo. Zure ondoan, 
 bizitu ez ditudan biziak atzean geratzen direlako, 

bidea politagoa delako 
eta beldur guztiak desagertzen direlako. 
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“Romper un silencio así no tiene perdón” 
 

(Standstill, ¿Por qué me llamas a estas horas?) 
 
 

 “Procura que tus palabras sean mejores que el silencio” 
 

(Flowklorikos, Donde duele inspira) 
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ESKER ONAK 
 

 

Ezer baino lehen eskerrak eman behar ditut, ez da formalitate hutsa. Zintzoki eskerrak 

eman nahi dizkiot pertsona askori eta, hala ere, beste asko ahaztuko ditut.  

 

Has gaitezen, nola ez, ibilbide zail eta korapilatsu honetan alboan izan dudan pertsonarekin. 

Uxoa, mila esker emandako laguntza eta babes guztiagatik. Zurekin izandako solasaldi 

amaigabe eta zuk soilik egiten dakizkizun galdera erantzunezin horiei esker hainbat ideia 

garatu ahal izan ditut. Beraz, lan hau ez da zuretzat, hau zurea ere bada. Mersi. 

 

Muchas gracias también, cómo no, por su ayuda a mi familia y en especial a ama, Txelu e 

Itzi. Estad tranquilos, ya dentro de poco me busco un trabajo “de verdad”. Es broma.  

Eta noski, eskerrik asko Estitxuri: zure izaerak edozer gauza posible dela sentiarazten dit! Y 

a Suze y Gise, que aunque no os haga ni caso os quiero mucho. 

Y ¿Por qué no? Muchas gracias también a Lourdes por haberme enseñado a leer y a 

hacerme preguntas sin cesar. 

 

Eskerrik beroenak, bihotz bihotzez, zuei ere Mari Mar eta Jaime. Asteburuetako bazkariak; 

artea, politika eta barreak zituzten tertuliak eta zine saio egun politengatik. Eta Jaimeri, 

noski, testu hau irakurri eta zuzentzeagatik, nahiko lan! Eredu zarete niretzat, mundua 

ikusteko eta ulertzeko beste begi batzuk eskaini dizkidazue. 

 

Eskerrik beroenak ere Soziologia ikastea gomendatu zidan pertsonari. 

 

Y cómo no agradecer “esto” a toda mi cuadrilla que me respalda?! Sobre todo a Milinko, 

Kayuko y Fito. 

 

Thank you very much to all the people I have met during my research stays. A la gente de 

Sant Joan, a Edgar por sus consejos, a Simon (y a toda su familia) por su hospitalidad en 

Canadá, to all my friends from Oxford Internet Institute Summer Doctoral Programme 

2012 y a Clara por la ayuda que nos brindó en un viaje de lo más movido en Buenos Aires. 
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Eskerrik beroenak eman nahi dizkiot Tesi Zuzendari izan dudan Josu Amezagari gugan 

jarritako konfiantzagatik eta gauzak beste modu batean egin daitezkeela eta egin behar 

direla berresteagatik. 

 

Era berean, Tesi hau ezinezkoa izango litzateke ikerketan parte hartu duten aritu, aditu eta 

gazte guztiak gabe, bereziki, “Becas de movilidad 2012” taldea gabe. Benetan diot, nire lana 

zuen ideiak ordenatzea besterik ez da izan, eta plazer bat izan da zuei entzutea eta puzzle 

hau sortu eta osatzea. 

 

Maore eta Alexen (bibat!) aholku tipografikorik gabe txosten aspergarri baten antza hartuko 

luke testuak. Eta noski, mila esker Iñaki Peñari Tesi osoa portadako irudi soil batean 

azaltzeagatik. 

 

Eskerrik asko Euskal Herriko Unibertsitateko Doktoregoko Azpibatzordeari eta Euskara 

Errektore Ordeari euren lanagatik eta momentu txarretan emandako babesagatik. Eskerrik 

asko ere Eusko Jaurlaritzari beka emateagatik. 

 
Azkenik zu zaude. Doktorego Tesi hau irakurtzen ari zaren hori. Eskerrak eman nahi 

dizkizut aukeraketagatik (behartuta izan bada, ordea, animo asko eman) eta zergatik 

demontre egin duzun zintzoki galdetu ere! 

 

Beste barik, bidea disfrutatu dezazula eta lagungarria izatea espero dut. 
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SARRERA. Euskal identitatea motibazio iturri izanik sarean galdu 
nintzenekoa 

 
 

“Oraindik ez zarenean zutitu bizitzeko 

 alferrikakoa da esertzea idazteko” 

 

(Henry David Thoreau,  
Mikel Antzaren Ospitalekoak liburutik hartua) 

 
 
Inguruan gertatzen ari diren aldaketa sozialak ulertzea eta, ahal bada, azaltzea da 

soziologiaren betebehar nagusia. Oraindik zutik jarraitu behar dudan une honetan, bizitako 

momentu, leku eta bizipen urriek euskal identitatea1

 

 motibazio nagusi izatera bideratu 

naute. Horregatik 2009an Bilboko alde zaharra, gazte koadrilak eta euskal identitatearen 

eraikuntzaren inguruko ikerketa hasi nuen. 

Urte batean bukatu behar zuen ikerketa horrek, ordea, Doktorego Tesi hau abiarazi zuen. 

Izan ere, proiektu horretan elkarrizketatutako gazteek Informazio eta Komunikaziorako 

Teknologiak (IKT deritzotenak) euren artean geratzeko eta komunikatzeko ezinbesteko 

tresnatzat jotzen zituzten: telefono mugikor eta Internet bidez geratzen baitziren neska-

mutil hauek. Beraz, zuzena izanda, ikerketa “objektuak”, behatua eta aztertua izan behar 

zuen aldeak ahalbidetu zuen hausnarketa hau: elkarrizketatutako euskal gazteek eurek 

identifikatu zituzten inguruan gertatzen ari diren aldaketa sozialak eta tresna zein espazio 

berri hauen garrantzia.  

 

Eurek argitutako bidea jarraituz, euskal gazteria ikerketa subjektu eta euskal identitatearen 

eraikuntza ikerketa objektu bezala mantenduta, hauek, espazio eta harreman mota ezberdin 

batzuetan aztertzeko hautua egin nuen: esperientzia gutxi nuen eta begi onez ikusten ez 

nuen online espazioan eta harremanetan galtzea erabaki nuen. Azken urteetan Facebook 

bezalako online sare sozialak euskal gizarteak dituen harremanen parte izatera pasatu dira 

eta egunero erabiltzen diren tresna eta espazio bihurtu dira. Horrela, fisikoki aurrez aurre 

egon beharrik ez izatea ahalbidetzen duen harreman mota honek euskal gizartean eta euskal 

identitatearen eraikuntzan izan ditzakeen ondorioek jakin-min handia piztu zidaten.  

                                                           
1 “Nortasuna” beharrean “identitate” hitza erabili dut Doktorego Tesian zehar. Izan ere, nork bere 
tasuna eraikitzeko aukeraz gain, testuinguruak eta besteek norberaren edota kolektiboaren identitatea 
eraikitzeko aukerak barnebiltzen ditu kontzeptu honek. 
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Euskal identitatea XXI. mende hasiera honetan nola eraikitzen den ezagutzeko asmoz 

murgildu nintzen sarean, bere osotasunean erantzun ezina zen galdera orokor hori ikerketa 

kasu zehatz baten bidez erantzuteko bidea hartu nuelarik: gazteek Facebooken (bidez) 

euskal identitatea nola eraikitzen duten ezagutuz, alegia.  

 

Era berean, espazio berri honek erantzun beharreko beste zenbait galdera sortu zituen: 

lehenik eta behin, euskal identitatea eraikitzen al da online sare sozialen bidez? Eta horrela 

bada, nola eraikitzen da euskal identitatea? Hau da, zeintzuk dira espazio horretan eta 

espazio horren bidez negoziatzen diren sinboloak? Zer nolako eragin instituzional eta 

estrukturala jasaten dute espazio horretan gauzatzen diren praktika sozialek? Eta, elementu 

eta harreman hauek guztiek nola eragiten dute euskal komunitatean? 

 

Ezohiko ikerketa prozesua: ikerketaren ondorioz sortutako hipotesiak 

 

Doktorego Tesia egiteko ibilitako bidean zehar ikerketari dagozkion galdera hauek 

erantzuteaz gain, burutzen dudan lehen ikerketa sakona izanik, ikerketa prozesua zertan 

datzan ikasteko aukera izan dut ere. Honen bidez, ikerlari gisa hobetu eta pertsona moduan 

hobeto ezagutu dut nire burua: adinez eta eskarmentuz bizi dudan apurrerako zegokidana 

baino askoz lehenago eseri naiz idazteko, goizegi eseri naiz, hasierako galderak erantzuten 

nituen bitartean bestelako galdera batzuk sortu direlarik lau urteetako prozesu kaotiko 

honetan.  

 

Barruko sentimenduak astindu eta min ematen duten Tesiak soilik onak direla entzun nuen 

behin eta hori egiten saiatu naiz 4 urtetan zehar 24 orduz asteko 7 egunetan buru belarri 

izan nauen eta bizimodua erabat aldatu didan ikerketa prozesu eta jakin-min honekin: aisia 

eta lana uztartu ditut eta, tamalez, afizio zena ofizio bihurtu ere. Bide honi esker ikerlariaren 

“leitmotiv”-ak bideratzen duen ikerketa objektuen hautaketa, hauen trataera teorikoa, hauek 

ulertzeko erabilitako landa lana eta ikasitakoa azaltzeko erabilitako erredakzio mota oso 

lotuta daudela barneratu dut. Ikerlaria eta pertsona oso lotuak daudela ikusi eta ikasi dut.  
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Ikerketa-objektuan zentratuz, Euskal Herrian nazionalismoaren inguruan asko idatzi den 

arren, euskal identitatearen eraikuntza sozialaren2

 

 inguruan, kontrakoa dirudien arren, gutxi 

idatzi da eta are gutxiago euskaraz. Bestetik, lanketa bibliografikoa egin nuenean (2009 eta 

2010. urteetan) Interneten inguruan zegoen ikuspegia dikotomietan oinarritua zegoen batez 

ere (espazio onlinea Vs. offlinea edota mundu erreala Vs. birtuala bezalakoak) eta 

akademikoki zein zientifikoki online sare sozialak apenas ziren kuestionatuak artikulu, 

liburu zein Doktorego Tesietan.  

Horregatik, aurre-suposizio batzuekin abiatu banintzen ere, Doktorego Tesi hau ikerketa 

esploratzaile gisa ulertu nuen hasieratik: ikertu gabeko espazio batean murgiltzean zer 

aurkituko nuen ez nekienez, ikerketa honi zer nolako bukaera eta emaitza emango nion 

beldurrarekin hasi nintzelarik.  

 

Euskal identitatearen ikerketa-galdera kuestionatzea eta euskal identitatea XXI. mende  

hasieran zelan eraikitzen den ezagutzea zen hasierako helburu nagusia eta, horretarako, 

online sare sozialen munduan murgildu nintzen. Hipotesi indartsu gabeko Doktorego Tesia 

ikerketa hutsa bezala ulertzen nuen garai hartan, eta beraz, ikerketari hasiera emateko 

asmoz, ideia hau hipotesi bezala planteatu nuen: Interneten bidez eraikitzen den euskal 

identitatea ezagutzea ikerketaren helburu bat bada ere, Doktorego Tesietan ustez 

beharrezkoa den hipotesi bat planteatu ahal izateko kategoria hau eman nion ideia horri. 

 

Orain azaldutako hipotesia ikerketaren bigarren puntuan (“Ikerketaren diseinua”) behar bezala 

azalduko dudan arren, sarrerako orri hauetan, gainetik bada ere, Doktorego Tesia hobeto 

kokatzeko hau mahai gainean jartzea komenigarria dela deritzot. Izan ere, ikerketa 

bukatzean hipotesi gisa beste garai batzuetan etxea izan zen moduan, egun Facebook 

bezalako online sare sozialak (hauen erabiltzaileentzat) euskal identitatea sozialki eraikitzeko 

espazio pribilegiatua direla proposatu dezaket: egungo espazio publikoaren3

                                                           
2 Doktorego Tesi honetan euskal identitatearen eraikuntza soziala izan dut aztergai: egunerokotasuneko 
praktika eta diskurtso sozialen bidez maila mikro batean eraikitzen den identitatea, hain zuzen ere. 

 erabilera 

 
3 “Espazio publikoa” kontzeptua batez ere kalea eta plazari erreferentzia egiteko erabili dut Doktorego 
Tesian zehar. Aurreko hamarkadetan euskal gizarteak topagune nagusia izan duen espazio bezala ulertu 
dut. 
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erakunde politikoek4

 

 monopolizatzen eta arautzen duten heinean, kalean ez bezala, 

Facebook bezalako espazio pribatuetan egoteko eta egiteko gune pribilegiatua aurkitzen 

baitute gazteek. 

Hipotesi hau oinarri izanda, bigarren hipotesi gisa, gaur egun Euskal Herria batez ere logika 

sozial baten arabera egituratzen dela proposatu dut ere: beste garai batean nazioa lortu 

beharreko objektu politikoa bazen ere, XXI. mende hasieran Euskal Herriaren komunitate 

ideia edo, beste era batera esanda, Herri nozioa5

 

 batez ere dimentsio sozialeko 

egunerokotasuneko praktiketan gauzatzen dela kontrastatu nahi izan dut Doktorego Tesi 

honetan. 

Era berean, etnografia digitalari esker ezagututako atzerrian dauden euskal gazteen 

testigantzek, egun, online sare sozialen bidez Euskal Herria beste modu batean irudikatu eta 

marrazten dela iradokitzen dute. Atzerrian egon arren, familia zein lagunekin Internet bidez 

komunikatuz Euskal Herrian sentitzen dira gazte hauek, modu honetan, espazio 

geografikoaz gain harreman sozial eta sinboloek ere mugatzen duten Herri digital6

 

 bat 

sortzen dutelarik. 

 
Doktorego Tesiaren ustezko ekarpena: hautsa hartuko duen liburua izan ez dadin 

Ikerketa aurkeztearekin batera ikerlari zein ikerketa prozesuak izandako garapena 

aurkezteko asmoarekin idatzitako sarrera honi bukaera emateko, berriz ere, ikerketaren 

jatorria azpimarratu nahiko nuke. Euskal gazteak eta, oro har, euskal gizartea ikerketa 

objektu moduan ulertu beharrean eta akademia mundutik gainetik ikusi behar den eta hitz 

egin behar zaion egitate gisa ulertu beharrean, asko esateko, erreflexiboa den eta entzun 

                                                           
4 Erakunde politiko gisa sistema politiko klasikoko agenteak izan ditut kontuan, batez ere, alderdi 
politikoek osatzen duten sistema politiko makroari erreferentzia egiten diodalarik. 
 
5 “Nazioa” kontzeptua baino, “Herria” kontzeptua landu dut Doktorego Tesian zehar: azken honen bidez 
plano akademiko batetik lehenengoak aditzera ematen duen egitate politiko instituzionala gaindituz, 
ikerketaren ardatza diren harreman sozialak modu argiago batean aztertzeko aukera izan baitut. 
 
6 Doktorego Tesi honen bidez jakintza iturriak asko direla ikasi dut eta termino hau honen adibide argia 
da, izan ere, Joseba Kamiok (2012) idatzitako tweet bati esker nazio digitala kontzeptua ezagutu nuen. 
Kontzeptua ikerketa honetan aplikatuz, “Herri digitala” ideia erabiltzea egokiago dela deritzot: aurreko 
orri azpiko notan emandako arrazoiez gain, Herriak “nazioa” eta “estatua”ren kontzeptuak gainditzen 
dituenez, proposamena nazioak ez diren mundu mailako beste errealitate batzuetara hedatu 
daitekeelako.  
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beharreko ikerketa subjektu gisa aitortzeak planteatuta ez zeuden ikuspegiak proposatzea 

ahalbidetu du.  

 

Horregatik, gizartetik datorren ikerketa izanik eta akademiaren papera gizarte arazoak 

entzun eta ahal bada konpontzen laguntzea dela sinetsita, lehenengo eta behin, ikerketa hau 

euskal gizarteari idatzia dago, euskal herritarrei esker lortutako ondorioak eurei itzultzeko. 

Besteak beste, horregatik idatzi nahi izan ditut Doktorego Tesiaren puntu gehienak lehen 

pertsonan: egun, zientziatik maiz (beste garai batzuetan elizak egin bezalaxe), nahita edo 

nahigabe, gizarteko “sen arruntetik” bereizteko erabiltzen den hizkuntza mota konplexu 

hori saihesteko asmoz.  

 

Bestetik, euskal identitatea eta hiperespazioa ditudan bi ikerketa-objektuak ezagutzeko 

egindako ikerketa honen bidez mundu akademikoari idatzi nahi izan diot ere. Hau da, 

identitatea, euskal identitatea, Herri digitala, hiperespazioa, identitate digitala, online sare 

sozialak edota etnografia digitala bezalako ikerketa-objektuak identifikatu, ulertu eta 

azaltzen laguntzeko sortutako Doktorego Tesia ere bada.  

 

Azkenik, Doktorego Tesi honek kutsu politiko eta soziala ere baduela argi utzi nahi dut 

hasieratik. Izan ere, ni ere euskal herritarra naiz, ni ere gaztea naiz eta ni ere online sare 

sozialen erabiltzailea naiz. Horregatik, berriz ere objektu eta subjektu posizioak nahastuz, 

Doktorego Tesi honen ikerketa subjektua ere banaiz. Horrela, ikerketaren motibazioa 

azalduz, hasiera berri batera bueltatzen naiz Doktorego Tesi hau, jakin-mina sortu didan 

prozesu hau, egunerokotasunean euskal herritarra izateko eta euskal identitatea eraikitzeko 

ditudan arazoak ulertzeko ere abiatu dudala onartuz. 

 

Plastikozko nortasun-agiri bat sentimendua baino garrantzitsuagoa zergatik den 

entenditzeko; euskaraz ikasteko, hitz egiteko eta idazteko ditudan zailtasunak ezagutzeko 

eta zenbait zirkulutan euskaraz aritzea zergatik hautu ideologikoa balitz bezala hartzen den 

ulertzeko; atzerrira joatean izena esan ostean Euskal Herriko historia eta egoera sozio-

politikoaren azalpen fina zergatik eman behar dudan jakiteko eta, azken finean, nongoa 

naizen, nor naizen eta nire aberria zein den definitzeaz, defendatzeaz eta justifikatzeaz 

nekatuta nagoelako. 
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Ikerketaren atalak: ibilbidea elkarrekin egiten gidatuko gaituen mapa 

Doktorego Tesi hau, beraz, esplorazio ikerketa bat izan da: ezezaguna den espazio bateko 

identitate praktikak eta diskurtsoak ezagutzeko asmoa izan duen ikerketa, hain zuzen ere. 

Deskubritzeko dagoen espazio baten inguruan hipotesiak sortzea ezinezkoa eta hutsala dela 

ikasi nuen (besteak beste, espazio hori ezagutzeko planteatutako galderak beste galdera asko 

estaltzen dituelako) eta beraz, Doktorego Tesi honetan hipotesi gisa agertzen diren ideiak, 

Doktorego Tesiari esker lortutako ondorioak direla azpimarratu behar dut. Izan ere, 

ikerketan aurrera joan ahala, hasiera batean egindako akatsa zuzendu nuen: euskal 

identitatea Facebook bidez nola eraikitzen den ezagutzea hipotesi kategoriatik atera eta 

ikerketa bidea galdera irekiekin jarraitzea erabaki bainuen. 

 

Egindako bidea lehen pertsonan idatzita aurkeztuko dut: aurretiaz azaldutako arrazoi 

estilistikoez gain, Doktorego Tesiaren oinarri metodologikoa etnografia digitala izanik oso 

bide pertsonala izan delako. Beraz, mugaketa teorikoa zientziak eskatzen duen modu 

inpertsonalean idatziko dudan arren, lehen pertsona singularrean (barne prozesuaren hanka 

sartze-ateratzeak erakusten duten puntuetan, marko metodologikoa kasu) zein pluralean 

(ikerketan parte hartu duten gazteei esker sortutako gainontzeko proposamen guztia) ere 

arituko naiz Doktorego Tesian zehar.  

 
Hala ere, ikerlari gisa ibilbide induktiboa izan dudan arren, ikerketaren azalpen egoki 

baterako prozesu hau beste modu batera ordenatu dudala azpimarratu behar dut: 

esplorazioaren bidez jasotako erantzunak modu deduktiboan hasieratik mahai gaineratuz, 

hauek lantzeaz gain, ikerketa bukaeran galdera berriak proposatu daitezkeelakoan bainago.  

Hori dela eta, sintesi bibliografiko bat eginez, teoria makroetatik ikerketa kasurako 

erabilgarriak izango diren kontzeptu zehatzetarako bidea ibiliko dut Doktorego Tesiaren 

lehen puntuan (“Ikerketaren mugaketa teorikoa”): ikerketa-objektua eta espazio kokatzea da 

helburua eta, horregatik, hauen inguruko zenbait eztabaida eta planteamendu teoriko 

orokor ez dira agertuko; lanketa hau, teoria praktikarekin lotuz, bigarren atalean egingo 

dudalarik.  

 

Era berean, kontzeptu horietatik abiatuz sortutako hipotesi eta helburuak azaldu eta hauek 

lortzeko erabilitako metodologia aurkeztuko dut bigarren puntuan (“Ikerketaren diseinua”). 

Azpimarratu bezala, hipotesiak ikerketaren ondorioz lortu arren, bigarren atalean ikerketa 

kasua hobeto esploratzeko eta hirugarren atalean bestelako galdera ireki batzuk 
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proposatzeko “hipotesiak” hasieratik landuko ditut: euskal identitatea zein Interneten 

inguruko gaiak hobeto lantzeko asmoz ikerlari gisa izandako ibilbide induktiboa irauliko 

dudalarik. 

 
Bigarren atalean euskal gazteek Facebooken (bidez) euskal identitatea nola eraikitzen duten, 

identitate eraikuntzarako erabiltzen dituzten praktika eta erreferenteak, komunitatea eta 

Euskal Herriaz hiperespazioan egiten duten irudikapena, espazioen bizipenak (online-

offline espazioak baina baita ere espazio publiko, pribatu eta intimoa) eta prozesu sozial 

horretan eragiten duten kanpo Herri identitateek7

 

 hartzen dituzten posizioak aztertuko 

ditut. Azkenik, hirugarren eta azken atalean, hasieran abiatutako lanketa bibliografikoari 

esker bigarren atalean aztertutako ikerketa kasu eta elementuen bidez ondorioztatutakoak 

aurkeztu eta galdera berriak proposatuko ditut.  

Ondorioetan elkar ikusiko dugu beraz, bide berdina eginik, ondorio (ez)berdinak lortu eta 

euskal identitate zein hiperespazioari dagozkien gaiekin hasiera berri asko sortu ahal 

izateko.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7 “Nazioa” kontzeptua beharrean “Herria” kontzeptua erabiliko dudan moduan, “nazio identitatea” 
kontzeptua beharrean “Herri identitatea” kontzeptua erabiliko dut. Horrela, nazio kontzeptuak ezartzen 
duen egitate politiko instituzionala gainditu eta arreta akademikoa gizartean jartzeaz batera, batetik, 
Herri batean Herri identitate anitz egotearen aukera kontenplatu nahi dut (euskal identitatea, besteak 
beste, espainiar, frantziar, senegaldar edota errumaniar Herri identitateekin aurkitzen baita 
egunerokotasunean) eta, bestetik, zenbaitetan estatua izan arren nazioak ez diren Herrien kasuak 
(Espainia adibidez) egokiago aztertu ahal izango dut.  
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LEHEN ATALA. “SAIOA HASI”: 
 
Ikerketaren mugaketa, marko teorikoa eta diseinu metodologikoa  
 
 

Atal honetan ikerketa kokatzen den testuinguru teorikoa eta berau zertan datzan 

aurkeztuko da. Ikerketaren mugaketa teorikoari dagokionez, lehenik eta behin, bi ikerketa-

objektuak kokatzen diren gizartea deskribatuko da erreferentziazko soziologoek 

identifikatutako elementu nagusiak landuz.  

 

Bigarrenik, Informazio eta Komunikaziorako Tresnak (IKT) online sare sozialak agertu arte 

izandako eboluzioa azalduko da hauetan identitateak duen garrantzia azpimarratuz eta 

identitate digitalaren gaia aipatuz. Horrela, azkenik, ikerketa objektu nagusia den euskal 

identitatea landu eta identitatea kontzeptu teoriko moduan arakatuko da “Ikerketaren 

diseinua” puntuari atea irekiz. 

 

Lanketa bibliografiko eta teoriko orokor hau oinarri izanik, bigarren puntuan, Doktorego 

Tesiaren hipotesiak eta helburuak (“Sarreran” azaldu bezala, berez ikerketa prozesuaren 

ondorio direnak) jarriko dira mahai gainean, azkenik, bigarren atal osoan zehar ardatz 

izango den etnografia digitala (eta oro har marko metodologiko osoa) azalduz. 
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Doktorego Tesiaren ikerketa objektuen inguruan beste autore batzuek idatzitakoa 

laburbiltzea, lantzea eta mahai gainean jartzea da puntu honen helburua, era honetan, 

jarraian etorriko diren hipotesiak eta helburuak hobeto azaltzeko asmoz. Horregatik, 

ikerketa objektuetan zentratzea helburu izanik, sakoneko zenbait eztabaida teoriko makroen 

inguruko erreferentziak ez dira aipatuko. 

 

Beste era batera esanda, orain arte ikerlariek teorizatutakoa ezagutuz sakondu beharreko 

gaiak eta ireki beharreko bideak identifikatu ahal izango dira. Horrela, lehenengo puntuan 

egungo gizartea deskribatuko da, gerora, IKT eta identitate digitala eta, azkenik, identitate 

nozioa zein euskal identitatea kontzeptuak teorikoki landu eta kuestionatuko dira hurrenez 

hurren. 

 

 

1.1. GIZARTE POSTMODERNOA  

 

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,  

 de pronto, cambiaron todas las preguntas”  

 
(Mario Benedettik aurkitutako pintada) 

 

 

Arriskuaren gizartea (Beck, 2006), Gizarte Postindustrialak (Bell, 1991), Gizarte Tribalak 

(Maffesoli, 1990) eta Informazioren Gizartea (Castells, 1997) izendapenak, besteak beste, Gain 

Modernitatea (Auge, 2004) bezalako ideiekin nahasiak aurkitzen dira egungo mendebaldeko 

gizartea izendatzen saiatzen den bibliografia orokorrean.  

 

Ideia anitz hauek egungo gizartearen konplexutasuna erakusten dute eta, era berean, gizarte 

eredu batetik besterako iragana iradoki ere: aurreko kontzeptu guztiek Gizarte Moderno 

batetik, ikerketa honetan deituko den Gizarte Postmoderno baterako trantsizioa adierazten 

dute. “Post” aurrizkia izendatzeko teorialariek duten adostasun faltak, Modernitatean 

nagusi ziren dikotomiek azaltzen ez duten gizarte eredu hau hitz batekin definitu daitekeen 

aroa den edota hau egiteko une historiko egokia den hausnartzea eskatzen du: semiotikak 

erakusten duen moduan, ibilbidea bukatzean narratu daiteke istorioa eta, horregatik, 

izendapenak aroa bukatzean eta denboraren perspektibaz egokiagoak dira.  
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Garai Postmoderno batean non Maffesolik (1990) proposatzen duen hirugarren zenbakiaren 

ideiak Modernitateko dikotomiak gainditu dituen, izendapenak askoz ere konplikatuagoak 

dira: egun, identitate kolektibo batean eta bestean kokatzen diren posizioez gain, mugan 

dauden errealitate askotarikoak daude eta hauek izendatzeko eta, beraz, sailkatzeko 

zailtasunak biderkatzen dira. Are gehiago, elementu sozialak etengabeko aldaketa eta 

negoziazioan dauden aro batean, gizarte prozesuen dinamismoak etengabe gainditzen eta 

birdefinitzen ditu definizio estatiko eta hertsiak zein ikuspegi dikotomikoak. 

 

Beraz, paradoxikoki, “Postmodernitate” kontzeptu anbiguoa egungo aroa soziologikoki 

azaltzeko kontzeptu egokiena dela ematen du: etengabeko mugimenduan dagoen hori ezin 

denean gelditu, etengabeko eraikuntzan dagoena ezin denean definitu eta oraindik aro 

horren baitan egonda, termino egokiena dela dirudi. Wittgensteinen Tractatus logico-

philosophicusaren azkenengo arau basikoa jarraituz, “hitz egin ezin daitekeen horretaz ahoa itxi 

behar da”8

 

 (2003:277). Horregatik, egungo aroa ikerketa honetan zehar (termino korapilatsua 

dela onartuz eta zenbait korrontetik kritikatua bada ere) Postmoderno bezala izendatuko 

da: etengabeko erreprodukzioagatik defini ezina den, Modernitatearen ostean datorren eta 

oraindik martxan dagoen aroa. 

Gizarte Postmodernoaren elementu nagusiak: espazioa eta denboraren birdefinizioa, 

erakundeen indar galera eta subjektu erreflexiboaren indartzea  

 

Modernitatetik Postmodernitaterako trantsizioan hiru dira landutako autoreek 

identifikatutako elementu nagusiak: denbora eta espazioaren birdefinizioa, erakundeen 

indar galera eta subjektu erreflexiboaren indartzea. Batetik, gizarteratze erakundeen eragina 

aldatu egin da aro batetik bestera: eskola ez da Durkheimen (2003) garaiko gizarteratze 

espazioa, familia ereduak biderkatu egin dira Parsonsen (1960) analisietatik eta fabrika ez da 

Engels eta Marxen (2005) subjektu historikoaren habitata9

 

. Obra hauek irakurriz, erakunde 

sozial, politiko eta ekonomiko makroak aldatu direla baieztatu daiteke. 

Egoera honetan, Beck eta Beck-Gernsheimek (2006) zonbi kategoria eta Baumanek (2003) 

erakunde likido kontzeptuak sortu dituzte. Lehenengo kontzeptuaren bidez Modernitateko 

estruktura sozialak Postmodernitatean eragin gabe, ia hilak, bizi direla azaltzen du autoreak: 
                                                           
8 “De lo que no se puede hablar hay que callar la boca”. 
 
9 Kontzeptu hauen testuingurua kokatzeko, Durkheimek 1922an, Parsonsek 1956an eta Engels eta 
Marxek 1857an obra hauek lehen aldiz argitaratu zituztela azpimarratu beharra dago. 
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familia, lana edota politika bezalako etiketak egun mantentzen diren arren, horiekiko 

dauden irudikapen kolektiboak aldatu egin dira eta hauek ez dute beste garai bateko funtzio 

bakar eta lineala betetzen. Bigarren ideiak, likidotasuna, erakunde hauek bizi duten 

transformazioa azaltzeko asmoa du: beste garai bateko indarra eta solidotasuna galdu 

baitute egun bizirik jarraitzen duten erakundeek. Metafora honek Heraklitoren ibaia 

iradokitzen du, zeinetan ubidea (erakunde edota estruktura gisa irudikatu daitekeena egun) 

ezik, gainontzeko elementuak etengabeko aldaketa batean murgilduta aurkitzen diren: 

Postmodernitateko erakunde likidoek euren dinamismoa dela eta ezin dira definizioen 

bidez gelditu, hauek hartzen saiatzean esku artetik ihes egingo baitute. 

 

Erakundeen likidotasuna eta indar gabetzea, ordea, kolokan jarri beharra dago Sennet 

(2006, 2007) bezalako autore baten ekarpenenekin. Pentsalari honek azaltzen duen 

moduan, erakundeen estruktura formalek indarra galtzen duten arren, hauen eragina handia 

izaten segitzen du erakundeen indarra subjektuen estruktura mentalean ezarri delako: 

kultura hau, munduan egoteko eta egiteko modu hau, gizabanakoen logikaren parte izatera 

pasatu da indibiduoaren mundu ikuskeran erakundeek filtratze lana egiten dutelako. 

 

Erakundeen estruktura formalek indarra galdu dutela eta indibiduoen estruktura mentaletan 

ezarri direla ondorioztatu daiteke teorilari honen ideiak jarraituz. Modernitatean erakunde 

hauek segurtasuna ematen zioten indibiduoari euren indar, epe luzerako perspektiba eta 

ezartzen zuten bizimodu lineal, bakar eta koherenteagatik. Horrela, bizi bukaeran biografia 

armoniatsu bat narratu ahal izateko, gizabanakoak erakundeek eskaintzen zioten bizi-

modua (beste bizi-modu batzuk ukatzen zizkion bidea) jarraitu behar zuen.  

 

Egun, Beck (2006) jarraituz, erakundeen estrukturek indarra galdu duten aro Postmoderno 

honetan, “bizitzeko errezetak” ez dira hain argiak eta, horrela, indibiduoak bizi duen “zuk 

zeuk egin beharreko biografia” hau dela eta, egungo gizartea Arriskuaren gizartea da bere 

ustez. Beste garai bateko indibiduoak, egun, bere biografia propioa sortzeko aukera eta 

beharra du etengabeko aldaketan dagoen eta ia dena ez ziurra den Gizarte Postmoderno 

batean: paradoxikoki, bere bizitza sortzeko askatasunak ziurgabetasuna ematen dio 

subjektuari eta beste garai bateko segurtasuna bilatuz, erakundeen bizimodua 

erreproduzitzen du maiz. 
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Modernitateko indibiduoaz bereiziaz, egungo Gizarte Postmodernoaren egoeraren 

jakitunagoa den eta bere biografia sortzeko gaitasun handiagoa duen figura honi “subjektu 

erreflexiboa” deitu izan dio Giddensek (1991). Beste era batera esanda, Bourdieuren (1988) 

habitus kontzeptuaren ildotik, egungo subjektuak hainbat disposizio edo jarrera betearazten 

dizkion posizioak okupatzen ditu egungo gizartean, baina indarra hartu duen subjektu 

erreflexibo honek, muga estruktural batzuen baitan, hauek transformatzeko aukera ere 

badu10

 

. 

Azkenik, subjektu erreflexibo honek Gizarte Postmodernoan dituen harreman sozialak 

flexibleagoak edo likidoagoak direla uste dute hainbat autorek (Bauman, 2003). Teorilari 

hauen ustez, Modernitateko harreman sozial solidoek eta komunitate-eredu bakar, hertsi eta 

iraunkorrek, harreman arin, anitz eta lausoengatik ordezkatuak izan dira. Harreman mota 

flexible hauen bidez, denboran iraunkorrak ez diren eta talde barneko harremanak estuak ez 

diren kolektiboak sortzen direla uste duten autore hauen kontra, Maffesolik (1990) egungo 

une historikoa Tribuen aroa dela defendatzen du: globalizazioaren aroan, kolektibitate lokal 

indartsuak sortzen direla baieztatuz. 

 

Testuinguru orokor honetan, bi ikerketa objektuetan zentratuz, Euskal Herriko egoera zein 

den aztertzea Doktorego Tesiaren nondik norakoak kokatzeko lagungarria izango da: 

IKTek erakundeen ustezko indargabetze honetan izandako eragina ezagutu, hauen bidez 

sortzen den komunitate-eredua identifikatu eta euskal identitatea nola eraikitzen den jakin 

ahal izateko, hain zuzen ere. 

 

Teoria orokorrak ikerketa kasuarekin lotuz: Euskal Herriko egoera soziala, identitatea eta 

IKTak 

 

Teoria orokor hauek jorratzen dituzten dimentsio guztietatik ikerketa kasua aurkezteko 

garrantzitsuenak diren espazio sozial eta politikoetan erreparatuz, euskal gizartearen parte 

hartze politikoa adibide adierazgarria dela esan daiteke: beste garai batzuetan dimentsio 

politikoak zuen indarra, legitimitatea eta mobilizatze gaitasuna aldatu egin baita azken 

hamarkadetan.  

 

                                                           
10 Subjektu erreflexiboak garai batetik bestera indar gehiago hartu duela azpimarratu beharra dago: ez 
baita esan nahi subjektuak Modernitatean erreflexibotasunik ez zuenik eta Postmodernitatean bai. 
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Euskal Herriko kasura mugatuz, azken urteetan sistema politikoak izandako erakundetze 

prozesuak gizartearen parte hartze politikoa aldatzea suposatu du. Gizartetik bereizi den eta 

bere horretan itxi den sistema horrekiko parte hartzea modu klasiko batean definituta, 

ulertuta eta aztertuta (inkesten bidez hauteskundeetako abstentzioa edota alderdi politikoen 

militante kopurua neurtuz, adibidez) sistema politikoarekiko atxikimendua eta parte hartzea 

jaitsi egin dela pentsatu daiteke: azken urteetan, gizartearen parte hartzeak sistema eta logika 

politiko honen baitan beherakada nabarmen bat izan baitu.  

 

Baina arreta soziologikoa maila mikro batean erreparatuz, subjektu erreflexiboari garrantzia 

emanaz eta bestelako galderak eginaz, gizarteak egunerokotasuneko praktika sozialen bidez 

politika egiten duela esan daiteke. Horrela, politikaren beste definizio bat emanaz, espazio 

publikoaz gain, espazio pribatu zein intimoek duten garrantzia ikusi daiteke politika 

gizartean gorpuztu11

 

 den praktika eta diskurtsoa dela ondorioztatuz. Politika 

egunerokotasuneko bizitzan arropan eramaten den sinboloa (ikurrinak egoitza publikoetan 

egoteaz gain, kamiseta eta elastikoetan aurkitzen baitira) da, diskurtso sozialetan 

inskribatuta dagoen praktika da eta, Doktorego Tesi honetan landuko den moduan, 

egunerokotasuneko online praktika sozialetan ere aurkitzen da. Horrela, subjektu 

erreflexiboek erakundeek proposatzen dieten parte hartze politiko ereduetatik kanpo 

bestelako espazioak okupatu dituztela esan daiteke. Izan ere, De Certauren (1996) taktika 

ideia jarraituz, XXI. mende hasieran gizarteko kideek beraienak propio ez diren espazioak 

habitatu eta hortik politika egiten dutela baieztatu daiteke.  

Beste alde batetik, erakundeen indargabetzearen ikuspegi kritikoarekin jarraituz, estatuaren 

figura “goitik” (erakunde makroen bidez) zein “behetik” (maila mikroan, 

egunerokotasuneko harreman sozialen bidez) hainbat egoeretan kolokan jartzen dela ikusi 

arren, Euskal Herriko kasuari erreparatuz estatuaren figurak (kasu honetan espainola eta 

frantsesa) duen indar-gabezia hain argia ez dela azpimarratu beharra dago. Aldaketa 

klimatikoak edota erakunde ekonomiko mundialen sorrera bezalako prozesu globalek 

(maila makro batean) eta egunerokotasuneko arazoak konpontzeko eta gizarte praktiken 

beharrei erantzuteko ezintasunek (maila mikro batean) erakusten duten moduan, estatuaren 

figura Modernitatetik Postmodernitatera indargabetu da.  

 

                                                           
11 Gorpuztu kontzeptuarekin indartu eta “inkorporatu” esanahiak adierazi nahi dira. 
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Hala ere, Euskal Herriko kasuan eta bereziki euskal identitateari dagokionez, estatu espainol 

zein frantsesaren eragina eta indarra argia da oraindik ere: autodeterminazio eskubidea 

ukatuz, euskararen erabilera instituzionalki oztopatuz edota Herri bereko biztanleak bi 

estatu desberdinetan banatuz, besteak beste. Horrela, Larrinagak (2012) azaldu bezala, 

estatuaren gainbehera globalizazio garai honetan zenbait kasutan ez da hain argia: Herrien 

arabera hauen indarra eta eragin esparrua oso garrantzitsua baita XXI. mende hasieran.  

 

Euskal Herriko kasuan erakundeek indarra galdu dutela kolokan jarri eta subjektu 

erreflexiboak duen garrantzia azpimarratu ostean, Gizarte Postmodernoan identitateak 

duen izaera anitza azpimarratu beharra dago. Besteak beste, ikuspegi psikologiko batetik 

Gergenek (2006) subjektuaren izaera bakarra baino, askotarikoa dela defendatzen du. 

Horregatik, identitatea ulertu eta aztertzeko bestelako ikuspegi bat eskatzen du: egungo 

egoera Postmodernoa kontzeptu Modernoekin aztertuko ez duen proposamena, alegia. Ildo 

beretik, eta estrukturaren eraginean arreta berezia jarriz, Foucaultek (1984) zatikatutako 

identitatea kontzeptua lantzen du, non, subjektuaren izaera anitz hori, estruktura askoren 

bidez zeharkatuta egoteagatik ezaugarritzen dela baieztatzen duen12

 

.  

Horrela, Doktorego Tesian zehar kontuan hartu beharreko ideia proposatzen dute bi 

autore hauek: identitate zehatz bat eraikitzen den arren, bestelako identitateek duten eragina 

kontuan hartu beharra dago. Euskal identitatea, beraz, ez da modu isolatuan agertzen ez eta 

eraikitzen euskal gizartean, generoak, adinak edota posizio sozio-ekonomikoak eragin 

zuzena baitute. Hori dela eta, identitatea ulertzeko eta kuestionatzeko proposatutako sarrera 

honen bidez, transformatu den gizarte eredu baten baitan euskal identitatea dimentsio 

soziologiko batetik aztertzeko formulatu beharreko iker galdera kuestionatu beharra 

dagoela iradoki nahi da. Landutako erreferentzia teorikoen arabera, erakundeak eta euren 

indarra aldatu dira, subjektuek indarra hartu dute eta identitate Moderno bakar batetik, 

identitate-eredu anitz batera igaro da gizartea eta, beraz, bestelako galdera eta tresna 

kontzeptualak beharrezkoak dira egungo euskal identitatea ikertzeko eta ulertzeko. 

 

 

                                                           
12 Senneten (2006, 2007) hitzetan, beste garai batean bere bizi bukaeran langile batek bere identitate 
laborala osatu zezakeen, baina egungo zatiketak biografia koherente bat sortzea zailtzen du. Kasu 
honetan, langile identitateaz gain, emakume, gazte edota etorkin identitateengatik zeharkatuta egon 
daiteke subjektu erreflexiboa: identitate total hori, aniztasun bilakatuz.  
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Egungo egoera sozialaren azalpena bukatzeko eta bigarren ikerketa-objektua aurkeztuz, 

Informazio eta Komunikaziorako Teknologiak (IKT) espazio eta denboraren inguruan 

zeuden nozioak hautsi dituen espazio eta tresna direla azpimarratu beharra dago. 

Kontzeptu zabal honen bidez, besteak beste, satelite bidezko telebista, telefono mugikorrak 

eta bereziki Internet barnebiltzen dira. Munduko edozein tokitan une berean bertan egotea 

ahalbidetzen duten tresnak dira hauek: “barrua” eta “kanpoa” desitxuratu dutenak eta 

komunikatzeko denborak “klik” batera laburtu dituztenak. Era berean, datorren puntuan 

landuko den moduan, IKTetan subjektu erreflexiboek izandako parte hartze eredu 

horizontal baten bidez (dokumentuak konpartitzeko P2P deritzoten sareak kasu) gizarteak 

erakundeei indarra edota boterea kendu diela baieztatzen dute hainbat autorek.  

 

IKTen kontzeptua hain erakargarria eta hainbeste ikerketa adar irekitzen duen objektua 

izanik, Internet eta bereziki online sare sozialak izango dira euskal identitatea egungo 

gizarte Postmodernoan aztertzeko espazioa. Erakundeen indargabetzea, subjektu 

erreflexiboaren indartzea eta denbora eta espazioaren birdefinizioagatik ezaugarritzen den 

Postmodernitatea barnebiltzen duen tresna hau arakatuz, euskal identitatea plano 

akademiko batetik aztertzeko formulatu beharreko ikerketa-galdera hausnartuko da: 

transformatutako egungo gizarte ereduan euskal identitatea sozialki zelan eraikitzen den 

ezagutzeko asmoz eta zer logika, zer nolako komunitate mota sortzen duten, zer espaziotan 

eta zer agenteren eraginaren pean egiten den erantzun ahal izateko. 

 

Horretarako, egungo gizartea Gizarte Postmoderno bezala izendatuta, honen elementu 

nagusiak identifikatuta, ikerketa-objektuak aurkeztuta eta Euskal Herriko kasua aipatu 

ostean, IKTetan barnebiltzen diren Gizarte Postmodernoaren elementuak kontrastatuko 

dira espazio eta tresna hau Interneten kasura mugatuaz. Beraz, zer nolako  garapena izan du 

Internetek egun online sare sozialak hain arrakastatsuak izateko? Nola heldu da euskal 

gizartea Twitter euskaldundu behar den edota alderdi politikoek Facebook bidez kanpaina 

bideratzen duten gaur egungo egoera honetara? 
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1.2. HIPERESPAZIOA ETA IDENTITATE DIGITALA  

 

 
Entzun Youtuben:   

http://www.youtube.com/watch?v=J0UGbUnoY60 
“Kableek atxilotu naute,  

bahiturik nago bidaiatzen.  
Ihes egiteko giltzak,  

giltzapetu nauen arren.  
Begiekin hegan egin dezaket   
eta hatzekin mugak ezabatu.  

Baina ez dakit izango naizen gai,  
bidai honetan aske izaten” 

 

(Kuraia, Bidaiatzen) 
 
 

1.2.1. IKTak: Internetetik, online sare sozialetara eta Facebookera 
 

Kuraia taldearen kanta honek Interneten inguruan euskal gizartean eta, orokorrean, 

mendebaldeko gizarteetan nagusitu den kezka mahai gainean jartzen du: Internet 

gizabanakoa eta kolektiboak askatu edo bahitzeko tresna da? Ikusi bezala, dikotomiak 

gainditzen diren gizarte eredu honetan galdera soziologikoak konplexuagoak dira eta beste 

termino batzuetan aztertu behar da ikerketa arazoa. 

 

Zaila da Interneten inguruan definizio eta azalpen zehatz bat ematea espazio eta tresna 

honek abarkatzen dituen adar ugariengatik. Izan ere, Miller eta Slaterrek (2000) 

antropologiatik egiten duten ekarpenean, Internet maila orokor batean definitu ezin 

daitekeen ikerketa-objektua dela defendatzen dute. Autore horien ustez, hainbat espazio, 

tresna eta logika barnebiltzen dituen kontzeptua izanik, ezinezkoa da Internet zer den 

definitzea: espazio eta tresna horri erabilera ezberdinak ematen zaizkio Herri, genero, adin 

edota arrazaren arabera eta, beraz, ezin da modu bakar batean ulertu.  

 

Horregatik, praktika eta diskurtso sozialek etengabe transformatzen duten ikerketa-objektua 

izanik, hau definitu beharrean, Interneten eta Internetez egiten diren erabilera sozialak aztertzea 

da ikertzaile hauen helburua. Beraz, gaur egungo Gizarte Postmodernoa definitzearen 

ezintasunarekin jarraituz, Internet definitzeko zailtasunak agertzen dira eta, hauen aurrean, 

definitu ezin daitekeen ikerketa-objektua dimentsio soziologikotik sailkatu beharrean, plano 

sozialetik honen inguruan sortzen diren praktika eta diskurtsoak aztertzea da irtenbide 

akademiko posible bat. 

http://www.youtube.com/watch?v=J0UGbUnoY60
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Internet ulertzeko eta aztertzeko ikuspuntu ugariak 

Ikerketan aurrera segitu ahal izateko, hala ere, ikerketa-objektua ulertzen eta azaltzen 

lagunduko duten definizio eta deskribapen analitikoak behar dira, eta horretarako 

Echeverríak (1999) Interneten inguruan sortu diren hainbat korronte azaltzen ditu. Lehenik 

eta behin, McLuhan buru (1995), egungo mundu global hau sortzeko IKTek izan duten 

eragina azpimarratzen duen korronte teknologizalea identifikatzen du autoreak.  
 

Bigarrenik, teknologia mota hauen azterketa psikologiko eta sozialean oinarritzen den 

korronte mentalista aurkitzen du Echeverriak; de Kerckhove (1999) moduko autore 

garrantzitsuak bezala, mundu osoko garunak elkartzeko Interneten gaitasuna azpimarratzen 

duen korrontea, hain zuzen ere. Ildo beretik, Hegelen terminoetan izpiritu absolutu batez 

hitz egiten duen korronte mistikoa ere badagoela azaltzen du autoreak liburu horretan. 

 

Aspektu materialistago batera igaroz, Bill Gates edota Sorosen ikuspegi merkantilista dago: 

euren ustez, IKTen bidez estatuen mugak gainditzen diren garai honetan, arantzelen mugak 

gainditu beharko lirateke ere merkatu global bat sortuz. Perspektiba honi kontra eginez, 

aurreko “merkatu globalaren” izenari “kapitalista” abizena jarri beharko litzaiokeela uste 

dute zenbait pentsalarik eta, horregatik, Castells (1997) bezalako autore erreferentzial batek 

IKTak kapitalismo berantiarrak esplotazio harreman mota zaharrak mantentzeko edota 

hauei aurre egiteko sortutako tresnak direla defendatzen du. Modu honetan, Interneten 

gizarteratzea AEBtako gizarteak 70-80 hamarkadetan aldarrikatzen zuen gizarte eta 

komunitate-ereduarekin lotzen du Castellsek: sistemaren goitik beherako hierarkiari aurre 

eginez, komunitate-eredu horizontalagoa eta parte hartzaileagoa bilatzen baitzuten 

gizarteko zenbait sektorek Interneten erabilera masiboarekin.  

 

Ikuspegi kritiko honekin jarraituz, eszeptizismora hurbiltzen den homogenizazioen teoriak 

daude, Virilio (1997) autore erreferentzialena delarik. Homogenizazio honek, ordea, 

demokratizazioa dakarrela defendatzen dute beste hainbat autorek eta, azkenik, 

Negroponte (1995) bezalako guruek, IKTak berez ideia zaharrak apurtzen dituzten eta garai 

berriak sortzen dituzten tresnak direla azpimarratzen dutela azaltzen du Echeverríak. 
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Interneten bilakaerarekin, sarean ere dikotomiak gainditzen dira: “prosumitzailea”, 

“hiperespazioa”,  “hipertestua” eta “transmedia” 

 

Echeverríak (1999) identifikatutako bederatzi talde hauen bidez, Internet kontzeptuaren 

inguruko ikuspegi orokor bat emateaz gain, ikerketa-objektuaren inguruan sortzen diren 

definizio zientifiko ezberdinak erakusten ditu. Horrela, Miller eta Slaterrek (2000) 

proposatzen duten hipotesia indartzen da: Internet modu bakar batez definitu ezin 

daitekeen ikerketa-objektua da eta, hori dela eta, diskurtso eta praktika sozialak aztertzeak 

emaitza mamitsuagoak eman ditzake. Ildo beretik eta hitz joko bat eginaz, agertu diren 

izendapen ugari hauei cyberbola deitzen die Woolgarrek (2005): hiperbolearen figura 

erretorikoa eta hainbestetan erabilitako “cyber” ideiak uztartuz, IKTen inguruko 

definizioak esanahi propioa izan arte biderkatu diren diskurtso teorikoak direla azalduz. 

 

Beraz, hasiera batetik, Internet helburu militarrekin sortu zen aitzindaritza fase horretatik, 

gaur egun arte cyberbola esponentzialki handitzen joan da. Interneten bigarren fase batean, 

erakunde eta eliteen espazioan jarraituz, mundu unibertsitario Ipar Amerikarrak ezagutza 

akademikoa modu erraz eta arin batean konpartitzeko tresna zela ikusi zuen. 80. 

hamarkadaraino, jolasteko plataformak sortu ziren arte, gizarteak ez zuen tresna eta espazio 

hau bizitzeko aukera izan eta honetan parte hartu bezain pronto Interneten logika hautsi 

zuen. Hemen ere, 90. hamarkadan Rheingoldek (1994) teorizatu bezala, Internet erreala 

edota birtuala ote zen eztabaida historikoa gainditu zen, izan ere, besteak beste, joko birtual 

hauek ondorio errealak zituzten.  

 

Eztabaida hau gainditzeak bestelako galdera eta lanketa mamitsuago batzuk ahalbidetu 

zituen: subjektu eta objektuaren arteko muga, adibidez. Internet, produzitzen zuen subjektu 

eta kontsumitzen zuen objektu baten alde bakarreko eta goitik beherako harreman moduan 

ulertzen zen garai hartan: elite akademiko, instituzional edota merkataritzazko subjektuek 

sortzen zuten edukia jasotzen zuen gizarteak. Gizarte Modernoen logika dikotomikoa 

jarraitzen zen Interneten, non, produktore edo kontsumitzaile izateko aukera bakarra 

zegoen. Beste termino batzuetan, subjektu edo objektu izateko aukera zegoen. 
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Chat edota modu sinkroniko batean beste pertsona batzuekin komunikatzea posible egiten 

zuten plataformekin batera, Internet 2.0 deritzotena (Jones, 1998) garatzen hasi zen: 

gizartea Interneten parte hartzen hasi zen eta, gainera, erakundeei bideratutakoak ez ziren 

egunerokotasuneko harreman sozialak izateko aukera zuen tresna eta espazio honen bidez.  

 

Beste era batera esanda, Internet bidezko gizarte-harremanak indartzen hasi ziren. Ildo hau, 

2004-2005 urteen artean finkatu zen Youtube bezalako plataformen agerpenarekin; hauen 

bidez, erakundeetatik objektu pasibo gisa tratatzen zen subjektu erreflexiboak bere bideoak 

sortzeko aukera izan zuen. Horrela, Ardèvol eta San Corneliok (2007) azaltzen duten 

moduan, kontsumitzaile izateaz gain produktorea izateko aukera zuen erabiltzaileak, eta 

beraz, bideo amateurren sorkuntzak aro teknologiko berri baten ateak zabaldu zituela 

baieztatzen dute autore hauek. 

 

Egun, subjektu eta objektu edota produktore eta kontsumitzaile dikotomiak prosumitzaile13

 

 

bezalako kontzeptuekin gainditzen diren Gizarte Postmoderno honetan, Interneten 

inguruko kezkak erabiltzailea “askatu edo bahitzen” ote duen baino haratago doaz. Besteak 

beste, online eta offline espazioen arteko dikotomia apurtzen da egun, izan ere, gaia 

ikertzen duten hainbat teorilarik Internet espazio isolatu bat ez dela defendatzen dute. 

Online mundu horretan offline munduko elementu desberdinek ere parte hartzen dutela 

proposatu dute zenbait ikerlarik eta, horregatik, dimentsio hori hiperespazioa (Gómez, 2002) 

bezala ulertu beharra dagoela baieztatzen dute: bi espazioak (offlinea eta onlinea) uztartzen 

diren espazio gisa, alegia. Horrela, dimentsio sozial batetik ikusita, offline munduan 

jasotako sozializazio prozesuak eta mundu ikuskerek Interneten gauzatzen diren 

harremanak baldintzatzen dituztela baieztatu daiteke: jaioterriak, klase ekonomikoak, 

posizio sozialak edota kapital kulturalak berebiziko garrantzia dute online munduko 

harremanetan.  

Beraz, online eta offline espazioak uztartuta badaude, erabiltzailea ez litzateke Interneten 

“sartu” edo “aterako”, mugarik ez duen horretatik ezin atera daitekeelako. 

Egunerokotasuneko harremanen parte izatera pasatu da Internet eta norbera deskonektatzen 

den arren, beste batzuek (Haiek) norberaz esaten dutenagatik edota Facebooken kasuan 

norberaren hormetan publikatu ahal dutelako, gaur egungo subjektua online mundutik 

ateratzen ez dela esan daiteke.  

                                                           
13 “Prosumer”  hitza erabiltzen da ingelesez. 
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Beste era batera esanda, telefono mugikorretan Internet izateak, adibidez, 24 orduz 

Facebook edo Twitterrera heltzen diren mezuak helarazten ditu. Honen ondorioz, berriz 

ere Millerren (2011) lana mahai gainean jarriz, harreman sozio-teknologikoak kontzeptua 

lantzen du autore honek IKTek egunerokotasuneko harreman sozialak zipriztindu dituztela 

azaltzeko. Ildo beretik, Jenkinsen (2008) konbergentzia kultura kontzeptua dago, besteak 

beste, gizartearen eta IKTen arteko konbergentzia edota hau egunerokotasunean hainbat 

planotan uztartuta aurkitzearen ideia azaltzen duena. 

 

Egun erreal Vs. birtual eta subjektu Vs. objektu dikotomiak desitxuratzen direla azaldu 

ostean, online Vs. offline hirugarren dikotomia gainditze honetan sakonduz, Ardèvol, 

Estallela eta Dominguez (2008) autoreek  azaltzen duten moduan, Internet ikerketa espazio, 

tresna eta medio gisa ulertzeko aukera azpimarratu beharra dago. Ikerketa kasu zehatzaren 

atalean azalduko den bezala, adibidez, Facebook elementu desberdinak partekatzeko 

espazioa da, baina era berean, mugak definitzen dituen, elementu berriak proposatzen 

dituen eta erabilera mota jakin batzuk bultzatzen dituen tresna ere bada. Horregatik, 

espazioa (edukiak konpartitzeko) eta medioa (komunikatzeko) den Internet izendatzerako 

orduan, Interneten (espazioa) eta Internet bidez (tresna) izendapenak erabili behar dira aztertu 

eta azalduko den egoeraren arabera. Hori dela eta, ikerketa kasu honetan Facebooken (bidez) 

esamoldea erabiliko da. 

 

Azkenik, erreal eta birtual, online eta offline, subjektu eta objektu edota produktore eta 

kontsumitzaile dikotomiak gainditzen diren eta Gizarte Postmodernoa bezalaxe definitu 

ezin daitekeen Internet, testu anitzez osatuta dagoela azaltzen du Campasek (2007) hipertestu 

kontzeptuaren bidez. Testua modu lineal eta bakar batean irakurtzeko ezintasunari 

erreferentzia egiten dion termino honek ere, Interneten hitz eginez, idatziz, argazki edota 

bideoen bitartez komunikatzeko aukera dagoela azaltzen du. Hori dela eta, idatzizko 

harreman testualak gainditzen dituen komunikatzeko mota honi hipertestua deitu izan dio. 

 

Ideia honetan sakonduz eta Jenkinsen (2008) lanean oinarrituz, Interneten istorio bera 

medio ugarien bidez narratzeko aukeraren berri ematen duen transmedia kontzeptua lantzen 

du Scolarik (2013). Horrela, eguneroko bizitzaren parte diren online sare sozialen kasuan 

ikusi daitekeen moduan eta alor materialari erreparatuz, oinarri tekniko ezberdinak 

(telefono mugikor, IPad edo ordenagailuak) erabili daitezke Internet eta online sare 

sozialetan parte hartzeko eta hauen bidez istorio bat kontatzeko.  
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Internet eta egungo gizarte-harremanak ulertzeko online sare sozialen garrantzia eta 
izaera 
  

Adaime eta Binderrekin batera Piscitellik (2010) koordinatutako ikerketa batean azaltzen 

den bezala, eta Jenkinsen (2008) konbergentzia kulturala kontzeptua jarraituz, Facebook 

bezalako online sare sozialak medioen konbergentzia direla esan daiteke. Hau da, online sare 

sozialak, testu mota anitz uztartzen duten hipertestua izateaz gain, plataforma ezberdinak 

barnebiltzen dituzten espazioak ere badira. Hemen, transmedia kontzeptuak (“Storytelling” 

edo istorioak narratzeko aukeratik haratago ulertuta) indarra hartzen du, izan ere, 

Facebookeko horman Youtubeko bideoak partekatu daitezke edota Twitterreko horman 

Flickerreko argazkiak ikusi: medio ezberdinak zeharkatu ahal dira plataforma batetik 

bestera igaroz.  

 

Online sare sozial beretik beste hainbat plataforma ikusteko aukera izateak, espazio hauek 

duten arrakasta azaltzeaz gain, online sare sozialek euren arkitekturagatik bultzatzen duten 

logika aniztasuna agerian geratzen da. Piscitellik (2010), aurretiaz aipatutako liburu berean, 

sistemak duen egituraren garrantzia azpimarratzen du arkitektura kontzeptuarekin: 

eraikinekin konparazio bat eginez, etxearen egiturak barruan dauden praktika sozialak 

baldintzatuko dituela azpimarratuz, sistemaren egiturak erabiltzailearen jardueretan eragina 

duela azaltzen du. Horrela, arkitektura ideia jarraituz, Twitterrek 140 karakteretan 

komunikatzera behartzen du edota Facebookek erabiltzaile guztiontzat berdina den horma 

urdinean idaztera behartzen du, hau pertsonalizatzeko aukera eman gabe. 

 

Horregatik, sistemaren arkitektura honek soilik praktika jakin batzuk bultzatzen ez dituela 

esan daiteke: beste hainbat ukatu eta inposatzen ditu ere. Online sare sozialak, beraz, ez dira 

neutroak eta boydek14

 

 (2002) Foucaulten (1986)  panoptiko kontzeptua jarraituz azaltzen 

duen moduan, online sare sozialak euren arkitekturagatik erabiltzaileengan eta praktika 

sozialetan eragin zuzena duten panoptiko digitalaren funtzioa betetzen dute ere. Kartzelako 

panoptikoa bezalaxe, beti presente eta begi-bistan dago online sare sozialaren presentzia, 

berau fisikoki desagertu daitekeen arren, bere begiradak erabiltzailearen praktikak 

baldintzatzen dituelarik. 

                                                           
14 Autoreak bere abizena minuskulaz idazteko hautua errespetatu da Doktorego Tesi honetan. 
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Beraz, ideia hau medioen konbergentziaren ideiarekin uztartuz, Facebook 

egunerokotasuneko harremanen parte izatetik behar izatera pasatzen ari dela ikusi daiteke: 

bestelako medioetan sartzeko edota erregistratzeko Facebook kontua izan beharra dago 

edota Internet bidezko hainbat ordainketa egiteko Facebookeko pasahitza eskatzen da. 

Horregatik, Facebook bezalako online sare sozialak komunikatzeko aukera ematen duten 

espazioak izateaz gain, harremanak modu jakin batean izateko bizitzaren zentro diren eta 

zenbait kasutan beharrezkoak diren tresnak ere badirela azpimarratu beharra dago. 

 

Perspektiba hau kontuan izan behar den arren, sistema eta erabiltzailearen arteko harreman 

hau, ordea, ez da alde bakarrekoa ez eta determinista. Bizitza offlinean bezala, estruktura 

edo arkitektura horren baitan, berau transformatuko duten edota horretatik ihes egiten 

duten praktika sozialak mantentzeko aukera dago. Izan ere, ikusi bezala, sarea, Internet 

edota online sare sozialak ez dira espazio bereizi bat, offline munduko eragina jasotzen 

duten espazioak dira.  

 

Bestetik, zenbait autorek defendatzen duten moduan, Interneten bidez erakundeen indarra 

kolokan jar daiteke. Duttonek (2009) bosgarren indar faktikoa edota “5th State”  kontzeptuaren 

bidez proposatzen duen moduan, gizarteak, aurreko garai batean komunikabideekin egin 

bezala, instituzioek bideratzen duten diskurtso bakarra kolokan jarri dezake espazio eta 

tresna hauen bidez. Castellsen ustez ere, “Interneteko sare sozialak, hein handi batean gobernu zein 

korporazioen kontroletik at dauden autonomia espazioak dira”15 (2012:20) eta beraz, “Internetek 

sumin eta esperantzaren sareei konektatzeko espazio seguru bat eskaintzen zien (erreboltetan parte 

hartu zuten kideei)”16

 

. 

Ondorioz, online sare sozialak, besteak beste, erakundeek arkitektura zehatz baten bidez 

baldintzatutako espazioak direla eta, era berean, gizarteak erakundeei aurre egiteko edo 

hauen diskurtsoetatik ihes egiteko tresnak ere badirela esan daiteke. Beraz, gizarte 

Postmodernoaren bi elementu nagusi agertzen dira Interneten: erakundeen indargabetze 

erlatiboa eta subjektu erreflexiboaren indartzea.  

 

                                                           
15 “Las redes sociales de Internet, que son espacio de autonomía en gran medida fuera de control de 
gobiernos y corporaciones”. 
 
16 “Internet proporcionaba el espacio seguro donde las redes de indignación y esperanza conectaban”. 
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Ildo beretik, aurrez aurre egotea eskatzen ez duten online sare sozialek, harreman sozial 

lausoagoak izateko espazioak ere badirela azpimarratu beharra dago: aurrez aurreko 

harremanetan ez bezala, online bidezko elkarrizketak klik batekin bukatu baitaitezke, 

adibidez. Hala ere, tresna hauen bidez harreman iraunkorrak eta sendoak izateko aukera ere 

badago, besteak beste, Livinsgtone-ek (2008) aztertu bezala, gazte ingelesek online sare 

sozialak eskolako harremanak indartzeko tresna gisa erabiltzen baitituzte. Horregatik, plano 

teorikoan ikusitakoarekin kontrastatuz, espazio eta tresna hauen bidez sortzen den 

taldetasuna solidoa eta denboran iraunkorra izan daiteke: komunitate hauetako kideek 

harreman estuak mantentzen baitituzte online sare sozialen bidez sortutako taldeetan. 

Beraz, Interneten inguruan hautatutako ikerketa kasuaren arabera, komunitate motak ere 

lausoak, solidoak edota behin-behinekoak edota iraunkorrak izan daitezke.  

 

Honegatik guztiagatik, online sare sozialak eta Internet, erakundeen eta gizartearen arteko 

harremanak aztertzeko espazio egokia direla baieztatzen dute Cioffuli eta Lópezek (2012). 

Baina, zer dira online sare sozialak? boyd eta Elisonek gai hauen inguruko ikerketetan 

erreferentea den definizioa ematen dute online sare sozialek honako elementu eta ezaugarri 

hauek bete behar dituztela azpimarratuz. Euren hitzetan: 

 

“Web orrialde bat online sare soziala izateko, gizabanakoei batetik, profil publiko edo 

semi publikoa sortzeko aukera eman behar die, bigarrenik, beste erabiltzaile 

batzuekin konexioa artikulatuz eta hirugarrenik, bere konexioen lista ikusi eta 

ibiltzeko aukera eman behar diolarik. Konexio hauen izaera eta izendapena sare 

sozial batetik bestera ere aldatu daiteke.”17

 (2007:2) 

      

 

Kontu bat sortuz eta profil bat eraikiz espazio horretan ibiltzeko aukera dago baina lagunak 

beharrezkoak dira online sare sozialetan egoteko eta egiteko. Batez ere aurretiaz ezagutzen 

ziren lagunak online sare sozial hauetan aurkituz, hauekin hitzez, argazki edota bideo bidez 

komunikatuz, edukiak partekatzeko eta talde ezberdinak atsegiteko eta hauen kide izateko 

aukera dago. Izan ere, harremanak eta laguntasuna dira online sare sozialen oinarria.  

 

                                                           
17 “We define social networks sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public 
or a semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of others users with whom they 
share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within 
the system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site”. 
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Livinsgtone-ek (2008) gazte ingelesen kasuan ikertu bezala, eskolako lagunekin 

harremanetan segitzeko espazio egokia dira online sare sozialak erabiltzaile hauentzat. 

Beraz, online sare sozialak ez dira, printzipioz, lagun berriak egiteko espazioak; 

Facebookeko lehen orrian agertzen den moduan: “Facebook ezagutzen duzun jendetik gertu 

egotea ahalbidetzen dizu”. 

 
“Faceboom”18

 

: Facebooken nagusitasuna 

Facebookek online sare sozial bezala izendatzeko bete beharreko ezaugarri guztiak betetzen 

ditu, alegia. Online sare sozial honetan murgilduz, Internet definitu ezin dela defendatzeaz 

gain, Millerrek (2011) Facebook logika, praktika eta mundu mailan ematen zaizkion 

erabilera anitzengatik definitu ezin daitekeen ikerketa-objektua dela defendatzen du. Izan 

ere, Moneak (2011), Deleuze eta Guattarin (2000) oinarrituz proposatzen duen moduan, 

Facebook hasierarik ez eta bukaerarik ez duen eta modu lineal eta koherentean ulertu ezin 

daitekeen sistema errizomatikoa da.  

 

Hala ere, ikerketan aurrera jarraitu ahal izateko, online sare sozial honek izandako eboluzioa 

mahai gainean jarri beharra dago. Ciuffoli eta Lópezen (2012) hitzetan, Facebook ikuspegi 

orokor batetatik begiratua eta Herri ezberdinen arabera izan dezakeen eboluzio ezberdina 

kontuan hartu gabe, 2004-2006ko lehen sortze fasean, Marck Zuckerbergek 

unibertsitarioentzako sortutako online sare soziala da. Bigarrenik, 2006-2008 epean 13 

urtetik gorako pertsonentzat sare “publiko” bat izatera pasatu zen Facebook, eta honek, 

hirugarrenik, sare masibo eta irekia bilakatzea suposatu zuen 2008-2010 urteen artean 

(autoreen arabera, “atsegin dut” botoia sortu zen tartea da hau). Azkenik, 2010-2011, 

aztertutako azken tartean, Facebook web sozial eta pertsonalizatu bat dela baieztatzen dute 

autoreek: batetik, medioen konbergentziaren ideia indartzen dutelarik eta, bestetik, 

esperientzia pertsonalizatu konpartituaren ideia proposatzen dutelarik.  

 

Beste era batera esanda, autoreek panoptiko digitalaren (boyd, 2002) ideia ahaztu gabe, 

Facebooken arkitektura erabiltzaile bakoitzarentzat pertsonalizatua dela (publizitatea 

erabiltzailearen arabera aldatzen da, adibidez), baina era berean, konpartitzen den sistema 

ere badela (lehen aipatutako horma urdin uniformearen bidez) baieztatzen dute.  

                                                           
18 Faermanen (2010) Faceboom. Facebook, el nuevo fenómeno de masas liburutik hartutako ideia. 
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Horrela, plano pertsonala eta kolektiboa uztartzen dira, espazio intimo, pribatua eta 

publikoaren gestio desberdinak egiten direlarik konpartitua den baina esperientzia 

pertsonalizatuak bizi diren online sare sozial horretan.  

 

Era berean, hain urte gutxitan fenomeno honek izandako hain eboluzio azkar eta oparoa 

azpimarratu beharra dago, zeinetan, Herri ezberdinetara moldatzeko gaitasunak zer esan 

handia izan duen. Ondorioz, Facebook etengabeko aldaketan dagoen sistema bat dela 

ondorioztatzen dute autoreek online sare sozial hau “mutante digitala” (2012:36) bezala 

izendatuz. Beraz, Facebook, gizarte eredu Postmodernoa bezalaxe, etengabeko aldaketan 

egoteagatik definitu ezin daitekeen online sare soziala dela esan daiteke, harreman sozialek 

eta sistemak berak egindako aldaketek berau modu estanko batean definitzeko aukera 

galarazten baitute.  

 

Horregatik, online sare soziala azalduko ez duen deskribapena eman beharrean, 

Facebooken inguruan eta honen bidez sortzen diren praktika eta diskurtso sozialak 

aztertzea izango da Doktorego Tesi honen helburua. Bigarren atalean Facebooken 

inguruko azalpena, eta ez definizioa, ikerketan parte hartu duten gazteen testigantzen bidez 

egingo da: online sare sozial hau zer den, zelan ulertzen duten, zeintzuk baliabide dituen eta 

hauek zelan erabiltzen dituzten landuko da, hain zuzen ere. 

 

Azkenik, IKTek, online sare sozialak agertu arte izandako bilakaera aurkeztu, Gizarte 

Postmodernoan online sare sozialen garrantzia azaldu eta hauen artean Facebooken 

nagusitasuna azpimarratzeko asmoz sortutako puntu hau bukatzeko, Facebookek 

erabiltzaileari ahalbidetzen dion erabilera pertsonalizatu konpartituaren ideiarekin jarraituz 

hurrengoa hausnartu daiteke. Nola eraikitzen da euskal identitatea esperientzia 

pertsonalizatu konpartituak izatea ahalbidetzen duen espazio horretan? Nola eraikitzen da 

euskal identitatea pentsamendua eta praktika uztartzen diren espazio eta tresna baten bidez 

(Sued, 2012)? Eta hitz egiten den moduan idatzi eta idazten den moduan hitz egiten den 

tresna honek (Ciuffoli eta Lópezek, 2012), zelan eragiten dio euskarari?  

 

Galdera horiek erantzun ahal izateko eta mamitsuagoak izan daitezkeen beste batzuk sortu 

baino lehen, identitate digitala zer den eta nola eraikitzen den ezagutu beharra dago. 
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1.2.2.  Identitate digitala(ren eraikuntza) 
 

 
 

“Interneten inork ez daki txakurra zarela” 
 

 (Peter Steiner, The New Yorkerreko bineta, 1993) 
 

 

Gizarte Postmodernoaren atalean azaldu bezala, kalea edota plaza bezalako espazio 

publikoak erakundeek monopolizatzen dituzten lekua izanik, egun, online sare sozialek 

eskaintzen dituzten espazio pribatu eta intimo hauek identitatea eraikitzeko espazio eta 

tresna pribilegiatuak dira. Horrela, offline espazioa bezalaxe, Facebook erakundeek eragina 

eta kontrola duten espazioa dela jakinda (panoptiko digitala boyd, 2002), Duttonek (2009) 

erakutsi bezala, gizarteak enpresa horren espazio pribatua bereganatu du: propioa ez den 

espazio batetik, egunerokotasuneko praktika eta diskurtso sozialen bidez identitatea 

eraikitzen baitu gizarteak.  

 

Beraz, Facebookek egoteko eta egiteko kontrolpeko gunea (espazio offlinea bezala) eskaintzen 

dio gizarteari (espazio offlinean ez bezala, non espazio publikoa erakundeek arautua eta 

monopolizatua den). Izan ere, Livingstone-ek (2008) erakusten duen moduan, gazteek 

online sare sozialak euren lagunekin edukiak konpartitzeko zein identitatea eraikitzeko 

espazio eta tresna nagusi gisa ulertu eta erabiltzen dituzte. Horrela, Interneten (bidez) hitz 

eginez eta hipertestuz osatutako testu idatzi, argazki, bideo edota taldeetako adskripzioaren 

bidez identitate digitala eraikitzeko aukera dute gazteek. Baina zer da euskal gizartean 

hainbestetan erabilitako eta hain gutxitan aztertutako identitate digitala?  
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Identitate digitala19

 
 

Hasierako binetan ikusi bezala online identitatea aipatzean anonimatua, identitateen 

lapurreta edota identitate “faltsuak” bezalako ideia negatiboak burura datozen arren, San 

Corneliok plano teoriko batetik “paraleloki azkenaldian eginiko ikerketek erakusten duten moduan, 

online-an eraikitzen dugun identitatea, Postmodernitatearen paradigmari kontra eginez, ez da (erabat) 

asmatutakoa, anitza eta batez ere anonimotasun maila baxua duela”20

 

 (2008: 20) baieztatzen du. 

Eraikia izateagatik asmatua ez duela izan behar azaltzen du autoreak eta subjektu 

erreflexibo batek identitate anitz eraiki ditzakeen arren, hauek, logika edota bide berdina 

segitzen dutenez aniztasuna galtzen dela baieztatu ere. Edozein identitate eta edonola eraiki 

daitekeenaren uste etnosoziologikoaren kontra, batetik, Interneten (bidez) identitatea 

eraikitzeak ez du erabiltzailearen zenbait identitate kolektibo zehatz (demagun arraza edota 

adina) eraikitzeko grina piztea suposatzen.  

 

Bestetik, Internet agertu berria zenean ohikoa izan arren, tresna honen egonkortzearekin 

identitate kolektibo zehatz baten baitan kontrako posizioa eraikitzea ere ez da gaur egun 

hain ohikoa: kalean euskal identitatea eraikitzen duen horrek ez du bereziki Interneten 

identitate espainola edo frantsesa eraikiko (ez behintzat beste espazio batzuetan -demagun 

tabernan- baino gehiago) eta, beraz, online identitate-eredua ez da hain asmatua ez eta 

askotarikoa. Azkenik, egun, online identitatea miatu eta arakatu daiteke, izan ere, horregatik 

sortzen dira panoptiko digitala (boyd, 2002) bezalako ideiak: erabiltzailea behatuta sentitzen 

delako eta anonimoa ez delako, alegia.  

 

                                                           
19 Gai honek adar eta galdera iradokitzaile asko proposatzen dituen arren, ikerketa objektutik ez 
aldentzeko, identitate digitalaren eraikuntza Herri identitatearen gaira mugatu da. Era berean,  
“digitala” eta “online” kontzeptuen arteko berezitasuna azaldu beharra dago. Batetik, “online” 
kontzeptua erabiltzean Interneteko plataforma bati erreferentzia egiten zaio eta, bestetik, “digitala” 
kontzeptua erabiltzean online eta offline espazioak gainditzen dituen errealitate bat aditzera eman nahi 
da. Horregatik, Internet eta Facebooken bidez eraikitzen den identitatea “onlinea” den arren, prozesu 
honek dituen eragin offlineengatik (besteak beste, erabiltzailearen sozializazio prozesu offlinea), 
“identitate digitala” kontzeptua lehenetsi da. Hala ere, zenbait kasuetan, espazio onlineari erreferentzia 
egin nahi zaion horietan, “online identitatea” kontzeptua erabili da. 

 
20 “Paralelamente estudios recientes han demostrado que la identidad que construimos online, en contra 
del paradigma Postmoderno, ni es (del todo) inventada ni es tan múltiple como parecía, y sobre todo es 
poco anónima”. 
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Honengatik guztiagatik, online identitatea hain asmatua, askotarikoa eta anonimoa ez dela 

demostratzen duten ikerketak jarraituz, plano teoriko batetik, Internet norberaren identitate 

ideala garatzeko espazio askea ote den kuestionatu beharra dago. 

 

Abiapuntu horretatik pausu bat gehiago emanaz, anonimotasunetik irudikatzen21

 

 den online 

identitatearen eredu batera pasatzen dira Hogan (2010), Ginger (2008) edota Vitak (2008) 

bezalako autoreek Goffmanen (1971, 2006) dramaturgia kontzeptuan oinarriturik: pantailak 

eskaintzen duen aurrealde eta atzealdearen bidez identitatea antzezteko aukera dagoela 

defendatzen dute ikerlari hauek. Hau da, lagunak aurkitzea, hauekin egotea eta egitea oinarri 

duen Facebooken anonimotasunak zentzua galtzen badu ere (erraz aurkitua izan nahi baitu 

erabiltzaileak lagunak aurkitzeko), norberaren identitatea moldatzeko aukera dago autore 

hauen ustez: argazkiak apainduz antzezteko aukera dago, adibidez. 

Zenbait kasutan oso erabilgarria den dramaturgiaren ikuspegi honek, ordea, hainbat arazo 

eta kontraesan ditu online sare sozialen kasuan. Batetik, batzuetan edukia jaso eta besteetan 

igortzen den arren, Facebooken pertsona guztiak dira erabiltzaileak, eta ondorioz aktore-

publiko dikotomia apurtzen da: online sare sozial horretan bi posizioak okupatuz guztiek 

antzeztu eta ikusten baitute aldi berean. Bestetik, ekarpen hau Internetera soilik 

ordenagailuen bidez konektatzeko aukera zegoenean (eta beraz espazio intimoa eta 

publikoa, eta online eta offlinea bereiziago zegoenean) oso baliagarria zen. Baina egun, 

telefono mugikorren bidez Facebook erabili daitekeen garai batean, antzezlanaren atzealdea 

eta aurrealdea desagertzen dira: hiperespazio kontzeptuak erakusten duen moduan, laguna 

alboan eta era berean Facebooken izateko aukera baitago espazio online eta offlinea bat 

eginaz eta aspektu publiko eta pribatua uztartuz. 

 

Honegatik guztiagatik, online sare sozialetako online identitatearen inguruko azterketa 

askok erabiltzailea bera aztertu beharrean, subjektu erreflexiboen praktika eta diskurtsoak 

aztertzen dituzte, besteak beste Ardèvol, Nuñez eta Vayredak (2004) bezalaxe. Hauek, 

identitate erreala vs. birtuala dikotomia gaindituz eta anonimotasunaren mitoa ezabatuz, 

erabiltzaile batek jokatu ditzakeen paper desberdinetan arreta jarri beharrean, online 

identitatea eraikitzeko moduak aztertzen dituzte.  

 

                                                           
21 Hitz honekin, gaztelaniazko “representar” hitza erabili nahi da: antzeztu edota irudikatu. 
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Horrela, ikerketa hauetatik abiatuta eta online identitatea bestelako identitateekin parekatuz, 

San Corneliok (2008) online identitatea estrukturalki baldintzatutako praktika eta 

diskurtsoen bidez sortzen den identitate performatiboa dela baieztatzen du. Beraz, zelan 

eraikitzen da online eta offline espazioak gainditzen dituen hiperespazioan hain anonimoa, 

asmatutakoa eta irudikatua ez den identitate digitala? 

 
Identitate digitalaren eraikuntza 
 

Lehenik eta behin, boydek (2002) azaltzen duen moduan, Internet edota Facebook 

bezalako online sare sozialetan eraikitzen den identitate-eredua berria ez dela azpimarratu 

beharra dago: online identitatea beste identitate mota bat izan beharrean, identitatea 

eraikitzeko beste espazio eta tresna bat da. Beste ikerketa objektu batzuk bezalaxe, espazio 

honek subjektu erreflexibo eta kolektiboei euren identitatea eraikitzeko beste baliabide eta 

muga batzuk eskaintzen die. Hori dela eta, besteak beste espazio honek eskaintzen eta 

ukatzen dituen harreman motengatik, Facebooken identitatea eraikitzeko modu berri bat 

aurkitzen dela baieztatu daiteke. 

 

Espazio honetan murgilduz eta dimentsio tenporal eta espazialean arreta jarriz, Gingerrek 

(2008) elkar ekintza izaten ari den beste pertsona aurrez aurre ez izatean konfiantza maila 

igotzen dela baieztatzen du. Meadek (1982) aztertu bezala, elkarrizketa jazotzean norberak 

bestearen erantzunetan eta aurpegian baloratu dezake esandakoaren ondorioa: buruarekin 

baietza edo ezetza jasotzen duen ikusiz, adibidez. Gingerren (2008) iritziz, Internet bidezko 

elkarrizketetan bestea aurrean ez izateak diskurtsoa garatzeko lasaitasun gehiago ematen dio 

norberari. Izan ere, bi pertsonek bestearen muga hauek gabe hitz egiteko tartea dutenez, 

komunikatzea errazagoa suertatzen dela ondorioztatu daiteke.  

 

Distantzia fisiko honek, ordea, kontrako joera suposatu dezake. Komunikatzeko lasaitasun 

gradu altua eman dezakeen arren, komunikazioaren dinamikotasunean eta freskotasunean 

eragina izan baitezake hipertestuetan oinarritutako harreman mota honek. Facebooken 

esparrura mugatuz, egun, ez dago zuzenean hitz eginez komunikatzeko aukera. Baldintza 

hori zein komunikazio idatzia ahozkoa baino geldoagoa dela kontuan izanik, Interneten 

harreman eta elkarrizketa ez hain dinamikoak izaten direla baieztatzera heldu dira zenbait 

autorek.  
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Besteak beste Yusen (2001) arabera, harreman idatzietan erabiltzaileek muga argiak 

aurkitzen dituzte komunikatzerako orduan, zailtasun horren aurrean taktika ezberdinak 

garatu dituztelarik: emotikonoak () edota MAIUSKULAK sistemaren muga 

komunikatiboak sistemaren tresnekin zelan gainditu daitekeen ikusteko adibide argienak 

dira.  

 

Ikerketa-objektuarekiko hurbilpena erabat aldatuz, big data kontzeptuak erakusten duen 

moduan, online sare sozialek duten biltegiratze gaitasuna dela eta, betiko Facebookeko 

horman geratu daitekeen edukia dela jakinda, identitatea eraikitzea zailago suertatu 

daitekeela azaltzen du Gingerrek (2008) boyden (2006, 2007) oinarrituz: koherentzia bilatu 

nahian eta identitate identikoaren tradizioa traizionatzea zaila izango delakoan (edo beste 

era batera esanda, iritzia aldatzea konplexua izango delakoan), erabiltzaileek 

erreflexibotasun handiz eraikitzen dute momentu oro euren online identitatea.  

 

Eraikuntza praktiken harira, Ciofulli eta Lópezek (2012) erakutsi bezala, erabiltzailearentzat 

Facebook esperientzia pertsonalizatu konpartitua dela azpimarratu beharra dago. Identitate 

kolektiboaren eraikuntza offlinean bezala, kolektiboak partekatzen dituen erreferenteak 

barneratu eta beste modu batean plazaratzen ditu norbanakoak; baina espazio offlinean ez 

bezala, sistema berdina konpartitzen dute erabiltzaileek (Facebookeko horma urdina) eta, 

beraz, konpartitua izatearen esperientzia (erabiltzaile horrek bizitzen ari den unea eta 

habitatzen ari den espazioa beste batzuek ere egiten ari direnez gero) areagotzen da. Era 

berean, espazio offline-ekin alderatuz identitate-erreferenteak errazago eskuratzen dira 

Interneten, Youtube edo egunkari digitaletako edukiak klik bateko erraztasunarekin lortu 

eta partekatu baitaitezke. Hori dela eta, partekatua den espazio online horretan eduki 

pertsonalizatua elkarbanatzeko aukera gehiago daudela esan daiteke. 

 

Esperientzia pertsonalizatuaren ideia, ordea, ez da bakoitzak identitatea nahierara eraiki 

dezakeela defendatzen duen ekarpen indibidualista. Izan ere, ideia hau Bourdieuren (1988) 

habitus kontzeptuarekin lotuz, Livingstone-ek (2008) gazteek euren identitate digitala 

estrukturalki baldintzatutako gustuen arabera eraikitzen dutela baieztatzen du, batez ere 

offlineko estrukturak baldintzatuta, Ingalaterrako zenbait gaztek gustuko dituzten edukiak 

konpartituz eta hurbil sentitzen dituzten taldeen kide egiten baitira.  
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Horrela, eskola, lantegia edota familiaren kasuetan bezala, identitate digitalaren eraikuntzan 

erakundeen eragina eta subjektu erreflexiboaren praktika eta diskurtso sozialak elkartzen 

dira. Modu honetan, gainontzeko identitate-ereduen antzera, ikerketa objektu honenen 

izaera erreflexiboa, erlazionala eta testuingurukoa agerian geratzen da.  

 

Kontzeptu hauek banan-banan aztertuz, lehenik eta behin, Herri identitatearen gaira 

mugatuz, Perisek (2010) aztertzen duen moduan erakundeek Internet bidezko identitate 

kolektiboen eraikuntza sozialean eragiten dutela esan daiteke, izan ere, “Estatu nazioek gaur 

egun ere teknologia berrietan askok nahiko lukeen baino eragin handiagoa dute” (2010: 229)22

 

 bere 

ustez. Autoreak garrantzi berezia ematen dio estatuek erabiltzen duten bi digituen bukaerei 

(“.es” edo “.fr”), hauek, identitate tresna sinboliko bilakatzen direla iradokiz. “Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers”ek (ICANN) esleitzen dituen web 

orrialdeetako bukaerek, beraz, edukiak sektorialki (“.com” konpainientzako) edota 

kulturalki (“.edu” hezkuntzarako edota “.eus” euskal kulturarako) banatzeaz gain, estatu eta 

nazioen artean banaketa argi bat ezartzen dute. Modu honetan, estatu gabeko Herriek euren 

identitatea eraikitzeko zailtasun gehiago dituztela ikusi daiteke. 

Bigarrenik, boydek (2002) erabiltzaileek identitatearen eraikuntza erreflexiboa egiten dutela 

azaltzen du: erabiltzaileak ez du identitate kolektibo bat garatzen jasotzen dituen identitate-

erreferente ezberdinak hausnartu gabe partekatuz, erreferente hauek barneratuz, filtratuz 

eta moldatuz identitatea erreflexiboki eraikitzen duu. Hori dela eta, online identitatea offline 

identitatearen isla soil bat ez dela esan daiteke, erabiltzaileek ez baitute identitatea espazio 

batetik bestera eramaten, hau euren praktika eta diskurtso online erreflexiboen bidez 

eraikitzen dute.   

 

Hirugarrenik, aurretiaz esan bezala, lagunak beharrezkoak dira Facebooken aritzeko eta, 

beraz, online identitatea besteekin eraikitzen den behin-behineko emaitza erlazionala ere 

bada. Honen arabera, offline identitatea bezalaxe, norberak bere online identitatea 

besteekin duen hartu emanagatik eraikitzen du. Are gehiago, offline espazioan hain argi 

ikusten ez den bezala, besteak norberaren identitatea eraikitzeko aukera du Facebooken 

(bidez): aipatu moduan, lagunek Facebookeko norberaren horman idazteko duten 

aukeragatik, adibidez.  

                                                           
22 “los estados nación todavía ejercen una capacidad de control mayor sobre las nuevas tecnologías de lo 
que a muchos les gustaría”. 
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Azkenik, besteak beste Livingstone (2008), Arcilia (2009) edota boydek (2002) berak 

erakusten duten moduan, testuinguruak berebiziko garrantzia du online identitatearen 

eraikuntzan. Ikerketan zehar aztertu den moduan, ez baita berdina kalea bezalako espazio 

publiko, etxean bezalako espazio pribatu edota gelan bezalako espazio intimoan identitatea 

eraikitzeko Interneten erabiltzen diren moduak eta erreferenteak. 

 

Testuinguruarekin jarraituz, espazioaren gaia dago. Izan ere, harreman sozial anitz hauek, 

berez enpresa pribatu batek sortutako espazio pribatuari, erabilera publiko eta intimoak 

ezartzen dizkiotela erakusten dute. Beraz, enpresa baten espazio pribatu gisa ulertzeaz gain, 

harreman sozialak aztertzeko asmoa duen ikuspegi soziologiko batetik, espazio mota bat 

publiko, pribatu edota intimo bezala izendatzerako orduan erabiltzaileek honi ematen 

dioten erabileraren arabera ere egin behar dela azpimarratu beharra dago: zazpigarren 

puntuan (“Euskal identitatearen eraikuntza Herri digitalean espazio ezberdinen arabera”) azalduko 

den moduan,  Facebook lagunekin edukiak partekatzeko espazio pribatua, nahi izanez gero 

edonork ikus dezakeen espazio publikoa edota soilik erabiltzaileak kudeatuko duen espazio 

intimo gisa ulertu daiteke. 

 

Laburbilduz, erakundeek espazio publikoaren monopolioa duten egoera honetan, Facebook 

bezalako espazio pribatu (enpresa baten espazio baita) batean eraikitzen den identitate 

digitalaren azalpenaren bidez identitatearen (eraikuntzaren) hainbat elementu ikusi ahal izan 

dira. Besteak beste, indibiduo eta kolektibo anitzen arteko tentsioa, subjektu erreflexiboa 

edota estrukturalki baldintzatutako praktika eta diskurtsoen azterketa eta identitatearen 

habitus izaera performatiboa, erreflexiboa, erlazionala eta testuingurukoa landu da. Orain, 

kontzeptu horiek maila teoriko batera igo behar dira merezi duten atentzioarekin landu eta 

kuestionatu ostean, euskal identitatearen kasuan behar bezala murgildu ahal izateko. 
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1.3. IDENTITATEAREN IDENTIFIKAZIO IDENTIKOA  
 
 

“No hay, a mi modo de ver,  
nada de la feminidad que espere a ser expresado; 

y hay mucho en cambio, 
 sobre las diversas experiencias de las mujeres que se está expresando  

y aún queda por expresarse,  
pero se requiere cuidado respecto a ese lenguaje teórico” 

 
(Judith Butler, Actos performativos y constitución del género) 

 
 

“Jatorrizko orrialdea ote gara, 
ala ikatz-orriaren azpiko orrialdea? 

Bata zein bestea, tarteka? 
Edo anabasa hutsa den kalko beltza, 

 behin eta berriro erabilia eta irakurtezina? 
Imitazioen pilaketa hutsa baino ez, 

 kalkoa kalkoaren gainean?” 
 

(Harkaitz Cano, Twist) 
 

Identitate digitalak hainbat elementu eta eztabaida teoriko jarri ditu mahai gainean. Euskal 

identitatea aztertu nahi duen Doktorego Tesi honetan erantzun sendoak bilatze aldera, 

lehenik eta behin, identitatearen inguruan gizarte zientziatik idatzi diren hainbat kontzeptu 

landuko dira: beharrezkoa da, beraz, hain errepikatua izan den Identitatearen identifikazio 

identikoa23

 

ren atal hau.  

Baina enegarren azalpen teorikoa baino, ikerketa kasu zehatza ulertzen lagunduko duen 

pasarte motza eta oinarrizkoa izatea da helburua: hasierako zitan Butlerrek iradoki bezala, 

ezaguna eta azaldu ezinekoa den esentziara jo beharrean, esperientzietan jarriko da arreta 

teorikoa eta identitate kontzeptuaren inguruko eztabaida teoriko guztiak honen eraikuntza 

sozialera mugatuko dira azpi puntu honetan. Ildo beretik, hasierako zitan aipatu bezala, 

identitatea originalik ez duen kopia ote den aztertuko da Harkaitz Canoren proposamena 

jarraituz: bere nobelako protagonistak, Diego Lazkanok, ozen galdetu bezala identitate 

kolektiboak eta, kasu honetan, Herri identitateak kopia originalaren logikaren arabera 

antolatzen ote diren aztertuko da. Azkenik, marko teorikoa ikerketaren diseinuarekin era 

harmoniatsu batean lotzeko, kontzeptu orokorrak kasu zehatz batean aztertuko dira euskal 

identitatearen inguruko ideiak eta teoriak landuz. 

                                                           
23 Hitz joko honen bidez identitatea ulertzeko bi modu jarri nahi izan dira mahai gainean: batetik, 
identikoa, identitatea nukleo esentzial bat duen objektu gisa ulertzen duen ekarpena eta, bestetik, 
identifikazioa, subjektuak erreflexiboki identitate bat (edo gehiago) eraikitzen duen ikerketa objektu 
bezala ulertzen duen kontzeptua. 
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1.3.1. Identitate kontzeptua  
 

 
Identitatea  aztertzeko arazoak 

Gizarte Postmodernoa, Internet eta online sare sozialak bezalaxe, egun, gizarte-harreman 

anitz eta arinak direla medio, identitate kontzeptua soziologikoki definitu ezin daitekeen eta 

sozialki definituta dagoen ikerketa arazoa da hainbat teorilariren ustez. Identitate kolektibo 

kontzeptua hainbat elementu kontenplatuz definitu daitekeen arren, identitate zehatz bat 

soziologikoki definitu ezin daitekeela deritzote zenbait autorek. Izan ere, sozialki hamaika 

definizio bidez erantzunda egonagatik, ikerketa-objektua soziologikoki modu estanko 

batean definitzeko aukerarik ez dago. 

 

Gizarte Postmodernoetan ardatz anitzen bidez zeharkatuta bizi den subjektu 

erreflexiboaren identitate-eredua ulertzeko, Gergenen (2006) identitate anitzen ideietatik 

haratago doan eta eragin estrukturala azpimarratzen duen Foucaulten (1984) zatikatutako 

identitate kontzeptutik abiatuz, besteak beste, Hall (2003) bezalako autoreek identifikazio 

kontzeptua landu dute. 

 

Hallek, kontzeptu honen bidez, estrukturaren eragina kontuan izateaz gain eta “subjektu eta 

praktika diskurtsiboen arteko erlazioa berrartikulatzen saiatuz”24 (2003:15), subjektu erreflexiboak 

bere egunerokotasunean zatikatzen dioten hainbat identitate eraikitzeko duen gaitasuna 

azpimarratzen du “identifikazioa baldintzazkoa eta kontingentea”25

 

 (2003:15) dela azpimarratuz. 

Horrela, etengabeko aldaketan egoteagatik, subjektu batek identitate anitz eraikitzeaz gain, 

hauek denboran zehar identikoak izan behar ez direla azaltzen du autoreak: bizitzaren une 

batean berebiziko garrantzia duen gazte identitateak, beste etapa batean emakume edota 

etorkin identitateagatik ordezkatua izan daiteke, adibidez.  

Ondorioz, identifikazio kontzeptuaren arabera, korronte esentzialistak defendatzen 

duenaren aurka (zeinen arabera identitatea denboran zehar identiko mantentzen den 

esentzia baita), identitatea transformatu daiteke, eta beraz, identitatearen eraikuntzan 

tradizioa traizionatzeko aukera dago: denboran zehar identitate zehatz bat sentitzeko eta 

eraikitzeko modua aldatu daitekeelako, hain zuzen ere.  

                                                           
24 “Intento de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas”. 
 
25 “la identificación es en definitiva condicional y se afinca en la contingencia”. 
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Are gehiago, “Identitate digitalaren” puntuan ikusi bezala, subjektu erreflexiboak identitate 

zehatz bati dagokionean, bat eta kontrakoa eraikitzeko aukera du. Horrela, Zizekek (2009) 

kontingentea eta aldakorraz gain, dinamikoa eta lausoa den identitatearen ikuspegi bat landu 

du: ekarpen honen bidez uler daiteke, besteak beste, sortutako irudikapen kolektiboan 

kontrakoak diruditen euskalduna izan eta erdaraz hitz egitea edota alderdi abertzaleak 

bozkatu eta egunkari espainolak kontsumitzea bezalako praktikak. 

 

Ildo beretik baina subjektu erreflexiboa ikerketaren ardatz izan beharrean praktika eta 

diskurtso sozialetan oinarrituta, identitatea zelan eraikitzen den azaltzea helburu duen 

Butlerren (2002, 2007) ekarpena dago: “diskurtsoak bere praktika errepikatu eta erreferentzialaren 

bidez izendatzen dituen ondorioak sortzen duen prozesua” 26

 

 (2002: 18) ikerketa kasu honetarako 

bereziki interesgarria da. Identitate digitalaren harira aurreko orrietan aipatutako 

elementuak (kontingentea, aldakorra, dinamikoa eta lausoa) trabestismoaren ikerketa kasuan 

txertaturik, performatibitatea, errepikapen horren bidez sortzen diren esanahi anitzen 

espazio horren baitan identitateen subertsioa posible dela azaltzen du (erritu bilakatutako 

errepikapen baten bidez arauak desplazatuz). Era berean, beste dikotomia bat gaindituz, 

diskurtsoak praktikak eta praktikak diskurtsoak ere badirela azpimarratzen du autoreak.  

Praktikak, diskurtsoak, praktikatutako diskurtsoak eta diskurtso bilakatutako praktikak 

ikerketaren ardatza diren arren, subjektu erreflexiboa ez da ekarpen honetan ahazten, izan 

ere, “performatibitatea, ekintza bakarra baino, errito bilakatutako errepikapen hori, eragina du gorputz 

batean naturalizatzean”27

 

 (2007: 15). Horrela, subjektu berdin batek identitate anitz eraikitzeaz 

gain, identitate beraren baitan praktika ezberdinak izan ditzake. Beraz, subjektuak garrantzia 

duen arren, interesa, identitatea eraikitzen duten praktika eta diskurtsoetan dago: 

naturalizatutako eta gorpuztutako praktikak eta diskurtsoak aztertuz, identitatea zer den 

edota nork eraikitzen duen jakin baino, zelan eraikitzen den ezagutu nahi du ekarpen honek. 

Prozesu honen bidez, sozialki, originalik ez duen identitate kopia asko eraikitzen dira 

eskuratu ezin daitekeen nukleo baten arabera, hauek, soziologikoki definitu ezin 

daitezkeelarik. Izan ere, bere hitzetan: 

 

                                                           
26 “la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra”.  
 
27 “la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto mediante su 
naturalización en el contexto de un cuerpo”. 
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“ekintzak, keinuak eta desioak sortzen dute barne nukleo baten sustantziaren 

efektua, baina gorputzaren azalean egiten dute, hutsune adierazgarrien jolasaren 

bitartez; hutsune horiek identitatea zergati moduko printzipio organizatzaile dela 

iradokitzen dute, baina inoiz ez dute jakinarazten. Aipatutako ekintza, keinu eta 

eginkizunak -orokorrean interpretatuak- performatiboak dira, baieztatu nahi duten 

esentzia edota identitatea asmakizun fabrikatuak diren heinean eta gorputz zeinu 

eta beste bitarteko diskurtsiboen arabera gordeak diren heinean.” 28

(2007: 266) 

 

 

Identitate zehatz bat, beraz, soziologikoki ezin definitu eta sozialki definituta dagoen 

originalik ez duen kopia da edota Laclauren (1996) hitzetan adierazle hutsa da. Autore honen 

arabera, adierazle bat hainbat arrazoi eta azalpenez justifikatu eta betetzen saiatuz gero, 

azalpenak denboran zehar gero eta konplexuago eta kontraesankorragoak bilakatzea baino 

ez da lortzen. Horrela, eman zaizkion azalpen guztiak beraien artean trabatu zein 

korapilatzen dira eta adierazleak izan zezakeen esanahi guztia galdu eta hustu egiten da. 

 

Baina identitate kontzeptua kritikatzeko, ordea, identitatea behar da, honen arabera 

pentsatzen baita: ezagutzen ez diren posiziotik ezin baita pentsatu eta posible izan arren 

agian ez litzateke hori subjektu erreflexiboaren nahia. Beraz, nola hitz egin izendatu ezin 

daitekeen horretaz? Nola egin euskal identitatearen inguruko Doktorego Tesia ikerketa-

objektua definitu ezin bada?   

 

Aurretiaz Internet eta online sare sozialen kasuetan ikusi bezala, hauek definitu ezin 

daitezkeen arren, definizio analitiko bat behar da ikerketan aurrera segitzeko, Hallek (2003) 

tatxatu azpiko identitatea29 deitu duena. Identitate kolektibo jakin baten eraikuntza praktikak 

eta diskurtsoak aztertzeko, hau zelan ulertzen den azaldu beharra dago: ikerketan aurrera 

egiten lagunduko duen definizio analitiko30

                                                           
28  “En otras palabras, actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo 
hacen en la superficie del cuerpo, mediante el juego de ausencias significantes que evocan, pero nunca 
revelan, el principio organizador de la identidad como una causa. Dichos actos, gestos y realizaciones -
por lo general interpretados- son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que 
pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios 
discursivos”. 

 bat behar da.  

 
29 “Identidad bajo borradura”. 
 
30 “Definizio” hitzaren interpretazioan dago gakoa. Identitate kolektibo bat soziologikoki definitu 
(hiztegietako definizioak bezala ulertuta) ezin daitekeela esatean, hau esanguraz bete edota zer da 
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Baina definizio honen asmoa ez da identitate kolektibo bat soziologikoki zer da erantzutea 

edota esangura soziologikoz betetzea (Butlerrek 2002, 2007), honen abiapuntu bat ezartzea 

baizik. Beraz, identitatearen definizio analitiko bat proposatuko da hasieran eta bukaeran 

hau zirriborratu edo ezabatu egingo da identitatea identitate bilakatuz, hau bera guztiz 

ahaztu gabe; identitatea definituko da, baina definizio ez osoa dela jakinda eta identitatea 

dela onartuz; identitatea zer den esango da, baina halakoa ez zela eta etorkizunean ere 

izango ez dela jakinik, hau identitatea baita. 

 

Ekarpen hauek barneratuz eta euskal identitatea aztertzeko hurbilpen moduan, identitate 

zehatz bat soziologikoki definitu ezin daitekeen adierazle hutsa (Laclau, 1996) dela baieztatu 

daiteke (geroz eta esanahi gehiago eman, honek esangura galtzen duelako), gaindituko den 

tatxatu azpiko definizio (Hall, 2003) analitiko bat plazaratuz (ikerketan aurrera egiteko 

definizio bat behar den arren, hau erabat egokia ez dela jakinda), naturalizatutako eta 

gorpuztutako praktika eta diskurtsoen ikerketan (Butler 2002, 2007) aurrera segitzeko 

aukera dagoelarik (ikerketa ildo konstruktibista baita soziologikoki mamitsuena). 

 

 
Identitatea aztertzeko hainbat elementu 

 

Plano teorikoko iker galderak eta kontzeptuak landuta, identitatearen hainbat elementutan 

murgiltzeko aukera dago, izan ere, identitatea era erreflexibo, erlazional eta kontestual baten 

arabera eraikitzen dela azaldu da aurretiaz. Identitate praktikak eta diskurtsoak, 

naturalizatzen diren gorputzak duen garrantzia eta hauek arauak desplazatzeko duten 

gaitasuna azaldu da Butlerren (2002, 2007) eskutik identitate erreflexiboa dela azpimarratuz. 

 

Beste alde batetik, Boxer eta Cortések (2000) identitatea erlazionala dela defendatzen dute 

nork horrek eraikitzen duen identitatea segun eta norekin egiten duen aldatzen delako. 

Identitatea eraikuntza soziala izanik, erakundeek edota, ikerketa kasu honetan, gizarte-

harremanek identitate kolektiboa baldintzatzen dute. Era berean, Goffmanen (2006) teoriak 

erakusten duen moduan, identitatea kontestuala da, framearen arabera garatu edo 

errepresentatzen den identitatea ezberdina delako: euskal identitatearen eraikuntza 

ezberdina baita online edo offline espazioetan edota Euskal Herrian edo atzerrian. 

 

                                                                                                                                                                          
erantzun ezin daitekeela esan nahi da; identitate kolektiboa analitikoki definitu behar dela esatean, hau 
itxia ez den abiapuntu bat proposatu behar dela adierazi nahi da.  
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Beraz, identitatea nork (kolektiboa ere badena), norekin eta non eraikitzen duenaren arabera 

aldatzen da. Beste plano batetik, identitatea identikoa ez den Gizarte Postmoderno 

honetan, hau (Herri identitatearen kasua aztertuz) egunerokotasuneko praktika sozialen 

bidez eraikitzen dela defendatzen dute, besteak beste, Billig (1995) eta Larrinagak (2012).  

 

Egunerokotasuneko bizitzan duen garrantzia ikusita, Gurruchagak (1990) euskal 

identitatearen kasuan aztertu bezala, identitate hau sekularizatu egin dela esan daiteke. 

Horrela, identitate bakar, koherente eta sakratuak, eredu anitz, tentsiodun eta banal bati 

lekua utzi dio: egun, euskal identitatea egunerokotasuneko praktika eta diskurtsoen bidez 

eraikitzen baita nagusiki. Are gehiago, gaur egun, sakralizaziotik eta banalitatetik haratago 

joanda, identitatea arrazoi instrumental eta utilitaristak kontuan izanda eraiki daitekeela ere 

azaltzen du Tejerinak (1992) bere Doktorego Tesian. Hemen, psikologo sozialek erabiltzen 

duten accountability kontzeptuak berebiziko garrantzia du, izan ere, orain arte aipatutako 

izaera erreflexiboa, erlazionala eta testuingurukoa barnebilduz, subjektu erreflexiboak alde 

onak eta txarrak baloratuko lituzke identitate bat eraikitzerako orduan.  

 

Laburbilduz, identitate zehatz bat soziologikoki definitu ezin daitekeen ikerketa-objektua 

izanik eta sozialki egunerokotasuneko praktika eta diskurtsoen bidez eraikitzen denez, 

identitatea zelan eraikitzen den aztertzea da soziologiatik egin daitekeen lan oparoena. 

Honen arabera eta identitatea erreflexiboa, erlazionala eta testuingurukoa dela proposatuz, 

identitate kontzeptu zabala identitate kolektiboen kasura mugatu beharra dago euskal 

identitatea aztertzea ardatz duen ikerketa honetan. 

 

 
Identitate kolektiboak eta Herri identitateak 

Identitatearen inguruko teoriak eta kontzeptuak identitate kolektiboen azterketetan 

aplikagarriak dira. Izan ere, Hall eta Zizeken ideiak ikerketa kasu honetara ekarriaz, 

“Indibiduo edo talde batek identitate kolektibo kontraesankorrak” eta “identitate bat eta kontrakoa izan 

ditzakeela” 31

 

 azaltzen du Pérez-Agotek (1984: 36).  

 

 

                                                           
31 “El mismo individuo o grupo puede mantener identidades colectivas contradictorias entre sí” eta “Un 
individuo o grupo puede mantener dentro del mismo horizonte temporal una identidad y su contraria”. 
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Zita honetako ekarpen ia guztiarekin bat egin arren, Doktorego Tesi honetan identitate 

kontraesankorrak izatea baino, kontrako identitateak egiteko aukera dagoela defendatuko da: 

testuingurua, subjektu erreflexiboa eta identitate aniztasun kontzeptuak kontuan izanda, 

bata eta bestearen kide izateak edo zenbaitetan Herri identitate bat eta beste batzuetan beste 

bat eraikitzeak ez baitu subjektuarengan kontraesankortasunik eragin behar. 

 

Ildo beretik,  identitate kolektiboan ““Haiek”-etatik berezituz “Gu”-ak konpartitzen dituen balore 

eta sinesmenak”32 (1984:19) aurkitzen dira, hauek Mirandaren arabera, “barne eta kanpo 

erlazioak sortzen dituztelarik” 33

 

 (1989: 249). Hemen, bigarren atalaren azken puntuan landuko 

diren identitate kolektiboen Gu eta Haiek posizioak ikusi daitezke. Jarraian aurkeztuko diren 

ikerketek erakusten duten moduan, identitate kolektiboa (Gu-a) talde barneko harremanen 

bidez (Gu-Gu) edota kanpoko taldeengatik berezituz modu “negatibo” (Gu-Haiek) batean 

eraikitzen dela ikusi daiteke.  

Baloreen aspektu sinbolikoan oinarrituta eta barne eta kanpo espazioak bereiziz, Tejerinak 

identitate kolektiboak (ez identitate zehatz bat) “errealitatea definitzeko eta kideen praktikak ildo 

horretatik bideratzeko talde bat edo batzuek duen edo duten kidetasun sentimendu konpartitua” 

(2009:105) bezala definitzen ditu: hau da, identitate kolektiboa talde barneko harremanen 

bidez (edo Gu-Gu bidez) eraikitzen da. Era berean, kontingentzia, dinamismoa eta 

aldakortasunaren ideiak kontuan izanik, “Identitate kolektiboa, objektibatu daitekeen arren hau 

aldatu eta berreraikitzeko aukera duela” azpimarratzen du, azkenik, “identitate kolektiboa aspektu 

sinbolikotik harago doan praktika sozialen multzoa” 34

 

 (2009:105) dela azalduz. 

Beste alde batetik Bourdieuren (1988) habitusari eta Butlerren (2002, 2007) gorpuztutako 

zein erritualizatutako praktika eta diskurtsoei erreparatuz, identitate kolektiboa habitus 

baten arabera eraikitzen dela baieztatzen du Zizekek “identitateak habitusez eginak daudela eta 

hauen arabera, askotan uste dugunaren kontra, modu eraginkor batean gure izaera sozialak definitu eta 

                                                           
32 “Creencia en valores compartidos por “nosotros” y diferenciados de los “otros””. 
 
33 “En el grupo se dan relaciones de inclusión-exclusión, y él mismo es una de ellas”. 
 
34 “A un sentimiento de pertenencia compartido por los miembros de un grupo o por varios grupos, 
mediante el que es interpretada y definida la realidad, orientando las acciones de los que participan en 
dicho sentimiento. La identidad colectiva puede cristalizar y objetivizarse, pero está sometida en todo 
momento a la posibilidad de cambio y reelaboración. La identidad colectiva no es algo puramente 
simbólico”. 
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errepresentatzen ditugula”35

 

 (2009: 140) azalduz. Ildo beretik ere, euskal identitatearen kasua 

aztertuz, Larrinagak (2012) identitate honen eraikuntza soziala egunerokotasuneko praktika 

eta diskurtso sozialen bidez egiten dela azaltzen du. 

Horrela, ekarpen hauek guztiak kontuan harturik, euskal identitatea aztergai duen 

Doktorego Tesi honen gaira mugatuz, identitate kontzeptuaren teoria orokor eta identitate 

kolektiboen inguruan aipatutako definizio hauen arabera, identitate kolektiboak eta Herri 

identitateak36

 

 kideei zentzua eman eta bere kideei habitus moduan gorpuztutako praktika 

eta diskurtso sozial jakin batzuk izaten ahalbidetzen dion signifikazio sistema dela esan 

daiteke.  

Herri identitatearen gaian zentratuz, gaur egungo gizarte Postmodernoan identitate 

kolektibo honek duen garrantzia azpimarratzen du Guibernauk (2009), izan ere, etengabeko 

mugimenduan dagoen gizarte ereduan Herri identitatea transformatu egin dela eta garrantzi 

berezi bat hartu duela dio autore katalanak. Nazio identitatea37, “dimentsio psikologiko, 

kultural, territorial, historiko eta politikoa duen sentimendu kolektiboa eta dinamikoa”38 bezala 

definitzen du (2009: 26, 27) eta honen eraikuntzan “historia-kultura-territorioa, sinbolo eta 

erritualak, eskubidedun biztanleria, etsaien sorkuntza eta hezkuntza sistemak berebiziko garrantzia 

dutela”39

                                                           
35 “Habits are the very stuff our identities are made of. In them, we enact and thus define what 
effectively are as social beings, often in contrast with our perception of what we are”. 

 (2009: 46, 47) azpimarratzen du. 

 
36 Herri identitateaz aritzean, praktika, diskurtso, sinbolo eta eraikuntza prozesu honetan eragin 
estrukturalak duen garrantzia aztertu nahi da plano sozial batetik. Nazionalismoa ikertzen duten beste 
ikerketekin oso lotua dagoen arren eta zenbait kasutan taldea aztergai izango den arren, ez dira Euskal 
Herria zedarritzen duten elementuak identifikatu edo ezagutu nahi: ikerketa kasu honen bidez, euskal 
gizarteak euskal identitatea maila mikro batean zer praktika eta diskurtso sozialen bidez eraikitzen duen 
ezagutu nahi da.   
 
37 Doktorego Tesian “Herri identitatea” kontzeptua erabiliko den arren, autorearen ekarpena izanik, 
kontzeptu hau mantenduko da. Testuan zehar araua jarraituko da. 
 
38 “Un sentimiento colectivo dinámico que tiene una dimensión psicológica, cultural, territorial, histórica 
y política”. 
 
39  “historia-cultura-territorio, símbolos y rituales, derechos de la ciudadanía, la construcción de un 
enemigo y el sistema educativo son de vital importancia”. 
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Azkenik, Herri identitatea eta biztanleriaren arteko lotura eta tentsioetatik abiatuz, Herri 

identitatea estatu edota nazioen kasuen azterketetan ezberdina dela defendatzen du Perisek 

(2008). Bere hitzetan: 
 

 “gai hauetaz preokupatzen direnak ahul kontsideratu ditzakegun estatu nazioak 

eta estatu gabeko nazioak dira (…) mendebaldeko estatu-nazio kontsolidatuek eta 

asentatutako demokraziekin, ez dituzte kuestio hauek kontuan hartzen, hauek ez 

baitute euren burua nazionalistatzat jotzen, baizik eta patriota bezala (…)  

 

Hau lortzeko, 
 

“aparatu instituzional indartsu bat martxan jarri zutela” defendatuz, “euren 

nazionalismoa naturalizatu eta objektibatzea lortu zutelarik, biztanleriari “normal” 

eta beharrezkotzat bezala aurkeztuz.”40

(2008: 1) 

  

 

Laburbilduz, identitate kolektiboaren eta Herri identitatearen kasuan ikusi bezala, identitate 

zehatz bat soziologikoki definitu ezin eta sozialki naturalizatutako eta habitus gisara 

gorpuztutako praktika eta diskurtso erritualizatua dela esan daiteke. Beraz, identitate 

kolektiboa zelan eraikitzen da erantzuteko aukera dago, honek, sinbolo eta signifikazio 

sistema baten bidez euren kideei zentzua ematen diela kontuan izanik. 

 

Identitate digitaletik abiatuta azaldu den identitate kontzeptuaren inguruan landutako ideiei 

esker euskal identitatearen gaian sakontzeko unea heldua da. Horrela, plano soziologiko 

batetik egindako ikerketa-galderak ezagutuz eta plano sozial batetik azken urteetan zelan 

eraiki den ezagutuz, hipotesi berriak plazaratzeko aukera egongo da. 

 

 

 

 

                                                           
40 “Son los Estados-nación que podemos considerar débiles y las naciones sin estado los que más se 
(pre)ocupan de estas cuestiones. Por el contrario, los Estados-nación occidentales, más estables y con 
democracias asentadas, no se dan por aludidos y pasan de largo de estos temas”. (…) “los ciudadanos de 
ese Estado-nación consolidado no se reconocen como nacionalistas, sino como patriotas” (…) “para ello 
pusieron en marcha un imponente aparato institucional que consiguió que discursos marcadamente 
nacionalistas pasaran por no serlo” con lo que consiguieron “a la larga, ‘naturalizar’ su nacionalismo y 
‘objetivarlo’ con la intención de que éste parezca ‘normal’ e inevitable a los ciudadanos”. 
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1.3.2. Estatua da erantzuna, baina… zein zen galdera? Euskal identitatearen iker 

galdera birformulatzen 

 

Soziologikoki definitu ezin daitekeen arren, euskal identitatea definitzeko beharra izan dute 

aurreko hainbat teorialarik: euskal identitatea barneko leitmotiva izateaz gain, kanpotik eta 

bereziki espainiar zein frantziar estatuetatik, plano instituzional, sozial eta akademikotik 

eskatu den erantzuna ere badelako. Hala ere, erreferentzia bibliografikoekin jarraitu baino 

lehen, plano pertsonal akademikoan bizitako esperientzia batek, barneko leitmotiva zein 

plano teorikoa Doktorego Tesian nola uztartzen diren azaltzeaz gain, gaia kokatzen lagun 

dezake.  

 

Federación Española de Sociología-ak 2010ean Iruñean ospatu zuen kongresuan euskal 

identitatea, gazte koadrilak eta Bilboko alde zaharraren inguruko ikerketa (2009) aurkeztu 

nuen egunean, hain zuzen ere, nik neuk ezagutu nuen euskal identitatea “existitzen dela” 

frogatzeko definizio bat ematearen beharra. Ikertzaile eta irakasle espainolek erantzun hori 

jaso gabe, euskal identitatea besteengatik zerk bereizten duen eta zer den definitu gabe, 

ikerketa hutsala zela kritikatu zidaten koadrilaren gizarte-harreman eta hiriaren espazioaren 

ideiak kontuan hartu gabe.   

 

Horregatik, galdera hauen aurrean eta euskal identitatea indartzeko eta defendatzeko behar 

honen aurrean, euskal gizartean historikoki hainbat erantzun eta definizio sortu dira zer da 

euskal identitatea erantzuteko asmoz. Horrela, garaiari egokituz eta garaiko gizartearen 

azterketa zorrotzak eginda, erantzunak moldatzen joan dira urteetan zehar. 

 

 
Zer da euskal identitatea? 

Inguruak horrela eskatuta euskal definizioa beharrezkoa izanik, honen esentzia bilatuz eta 

identifikatuz, euskal historian eta ezaugarri komunen bereizitasunean oinarritzen ziren 

hainbat ikerketa daude. Barandiaranen (1974) ikerketa aitzindari eta iraultzaileetan, izate 

euskaldunaren adierazle natural, bereizi eta bereziak aztertzen dira perspektiba etniko 

batetik.  Bere garaiko behar eta galderei modu bikainean erantzuten zion ekarpen honetatik 

abiatuz (identitatearen ezaugarri edota praktika komunen ideiaren garrantzia azpimarratuz), 

egun, transformatu egin den gizarte eredu eta gizarte zientzien diziplinatik, atal teorikoan 

ikusitakoari esker identitatea estrukturalki baldintzatutako eraikuntza soziala dela gehitu 
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daiteke. Horrela, aspektu naturalak, artifizialari eta eraikiari lekua uzten dio Leoné-ek (2008) 

Euskal Herria imaginario baten alde liburuan azaltzen duen moduan.    

 

Sozialki eraikitako adierazle berezi komun hauek, industrializazio garaiko immigrazioarekin 

(batez ere espainola) nahastuz joan ziren eta modu honetan dimentsio politiko batetik 

Sabino Aranak “Euzkadi euzkotarren aberria da” ideia plazaratu zuen. Conversik (1997) 

aztertzen duen moduan, lantokietan, Herri identitate batentzat beharrezkoa den Gu-a 

(euskal herritarrak) eta Haiek (euskal herritarrak ez zirenak eta, batez ere, espainolak 

zirenak) bereizten zituen jatorria zen garaiko lan teorikoetatik eratorritako definizio soziala. 

Errealitate sozial berri honen aurrean, Amezagak (1995) bere Doktorego Tesian azaltzen 

duen moduan, ezkerreko ikuspegi abertzale batetik euskal herritarra “Euskal Herrian bizi 

eta lan” egiten zuen pertsona bezala definitu zen.   

 

Beste alde batetik, Euskal Herritik emigratutako biztanleek etnia, jatorria eta bizi-lan 

lekuaren definizioak kolokan jarri zituzten. Izan ere, euskal herritar askok, arrazoi 

ezberdinak medio, Euskal Herritik kanpo bizi zein lan egin dute eta adibide gisa Garcíak 

(2012) aztertzen dituen euskal etxeak daude. Era berean, orain arte kolokan jarri ez den 

Euskal Herriaren muga geografikoa gainditzen da diaspora identitate hauen bidez, izan ere, 

Euskal Herriko mugetatik haratago euskal identitatea eraikitzeko aukera dagoela ikusi 

baitaiteke. 

 

Azkenik, historian zehar euskal identitatearen definizio gisa erabili den euskara aipatu 

beharra dago, izan ere, Amezagak (1995) azaldu bezala, Campionen (1985) garaitik hona 

(orain dela ehun urte baino gehiago) garrantzi berezia izan duen azalpena izan baita. 

Euskarak, aurretiaz aipatutako identitateak izan beharreko aspektu sozial eta kulturala duen 

arren, soziologikoki “euskalduna = euskaraduna” planteatzeak, maila teorikoan gainditu 

beharreko ikuspegi esentzialista indartuko luke: euskal identitatearen nukleo existentzial bat 

onartzen baita modu honetan, euskara hain zuzen ere. Beste era batera esanda, zer da euskal 

identitatea ikerketa-galdera jarraituz, identitate hau elementu bakar baten bidez erantzuten 

zein ulertzen da. Aurretiaz maila teoriko batean azaldu bezala, egungo errealitate sozial zein 

soziologikoek bestelako erantzunak eskatzen dituzte, hori dela, dimentsio akademiko 

batetik ikerketa-galdera hori zein erantzun bakar baten existentzia kolokan jarri beharra 

dago. 
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Plano kontzeptualetik haratago, definizio honek arrazoi ezberdinengatik euskaraz 

mintzatzen ez diren edota ezagutzen ez dutenen gaia jartzen du mahai gainean. Horrela, 

euskal identitatearen definizio honetatik at Franco garaian euskara ikasteko zailtasunak izan 

zituen belaunaldia edota lehen aipatutako migranteak geratuko lirateke: euskaltegiek eta 

euskal etxeek euskara indartzeko lan izugarria egiten duten arren, traba instituzionalak 

medio, hainbat biztanlek ezin izan baitute euskara ikasi. 

 

Euskarak, era berean, ikerketa honetarako oinarrizkoak diren hiru gai planteatzen ditu: 

egunerokotasuneko praktiken garrantzia, muga geografikoen gainditzea eta euskal 

identitatea aztertzeko planteatu beharreko iker galdera eta metodologia. Batetik, 

Txillardegik (1972) landu bezala, hizkuntzak eta kasu honetan euskarak, mundua ikusteko 

eta ulertzeko elementua den heinean, egunerokotasuneko praktika eta diskurtsoen 

garrantzia aditzera ematen du. Horrela, zelan eraikitzen da ikerketa-galdera planteatuz, 

euskalduna soilik euskaraduna izan beharrean, euskaradunak euskal identitatea eraikitzen 

duela proposatu daiteke: dimentsio akademiko batetik euskara euskal identitatearen esentzia 

dela (azaldu den bezala soziologikoki eskuraezina dena) edota euskal identitatea zer da 

erantzuten duen sinboloa dela defendatu ezin daitekeen arren, honen eraikuntza sozialeko 

elementu nagusia dela baieztatu daiteke. 

 

Ildo honetatik, bigarrenik, euskararen eguneroko praktika hauen bidez, muga geografikoak 

gainditzen dituen espazio bat sortzen da, izan ere, Sarrionandia (2011) jarraituz “euskara da 

gure territorio libre bakarra”. Diasporak Euskal Herriaren muga geografikoak gainditzen 

bazituen ere, territorio kontzeptuak diasporak berak duen muga geografikoa gainditzen du: 

euskal etxeen egiturek okupatzen dituzten lekuez gaindi, bestelako logika bat duen 

harremanen dimentsio sozial, kultural eta sinbolikoen espazioa baita hau. 

 

Azkenik, euskal identitatea euskararen arabera definitzeak “euskaldun berrien” figura sortu 

du. Gattik (2007) aztertu bezala, euskaltegietan elementu hau jasoz euskaldun izateko, 

bilakatzeko edo egiteko aukera dago: euskalduna euskaraduna izanik, autorearen ustez, 

euskaltegiak euskaldunak sortzeko laborategiak dira. Era berean, Ruiz-Olabuenagak (1983, 

1984) inkesten bidez euskal gizartearen Herri identitate sentimendua aztertzeko “euskaldun 

berri” kontzeptuari emandako kategoria soziologikoa jarraituz, identitatea definitu eta 

neurtu daitekeen ikerketa-objektua dela pentsatu daiteke. Honen arabera, biztanleak euskal 
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herritarra, espainola, euskal herritarra baino espainolagoa, espainola baino euskal 

herritarragoa edo biak batera izateko aukera ditu. 

 

Ikerketa galderek eta metodologiak duten garrantzia ikusita, garaiari egokitutako ekarpen 

mamitsu hauek ez dute kanpotik dimentsio akademiko, sozial zein instituzionaletatik 

galdetu den zer da euskal identitatearen erantzuna topatu: plano teorikoan landu bezala, 

erantzunezina den galdera soziologikoa delako (Hall, 2003) eta hau esentzia edota nukleo 

originalik ez duen kopia delako (Butler 2002, 2007). Beraz, landutako identitate 

kontzeptuaren inguruko ekarpenak oinarri izanik eta Euskal Herrian egindako ikerketa 

sakonek zer da euskal identitatea galdera erantzutea lortu ez dutela ikusita eta betiere 

ekarpen hauen beharra, indarra eta garrantzia azpimarratuz, ikerketa-galdera bera 

kuestionatu beharra dago.  

 
Zergatik aztertu “zer da” euskal identitatea?
 

  

Euskal identitatearen azterketa hasi baino lehen beharrezkoa da galdera hau planteatzea eta 

inguruko Herri identitateekin ariketa konparatibo bat egitea. Horrela, identitate espainola 

eta frantsesa, plano instituzional eta soziologiko batetik naturalizatu diren identitateak direla 

ikusi daiteke. Batetik, espainiar identitatea gizarte-praktika eta diskurtsoetan ontzat ematen 

den identitatea da eta hau (estatuak eskaintzen duen marko instituzional batek anparatuta) 

pentsatu beharrean bizi egiten da, ondorioz, zer da espainiar identitatea ez da galdetzen.  

 

Horrela, plano soziologiko batetik, FESeko eskarmentu pertsonaletik haratago, ikerketa-

galdera hori ardatz duten ikerketak eskasak direla ikusi daiteke bilaketa bibliografiko bat 

eginez. Beraz, aurreko puntuan ikusi bezala euskal identitateari eman zaizkion erantzun 

anitzekin konparatuz, identitate espainolaren inguruko kuestionamendu teoriko eskasa 

agerian geratzen da. Bestetik, estatu frantsesa eta espainola ikerketa-galdera iheskorra 

sozialki kolokan ez jartzeko, hau erantzun objektibo bilakatzeko beharrean aurkitu dira: 

etorkinek estatu hauetako biztanleak izateko pasatu beharreko frantsestasun edota 

espainiartasun azterketak bereziki interesgarriak dira.  

 

Modu honetan, espainiar eta frantziar estatuek euren identitateak estatuaren mekanismo 

legal, instituzional, akademiko edota komunikatiboen eraginez kolokan jarri ez eta estatu 

gabeko Herriei euren Herri identitatea zer den definitzea eskatzen dietela esan daiteke.  
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Horrela, Perisek (2008) azaldu bezala, estatu gabeko Herriek soilik erantzun behar duten 

kanpotik gaizki planteatutako iker galdera soziologiko honek, sozialki zein politikoki 

ondorio garrantzitsuak ditu. Autore honen arabera, estatu gabeko Herriek zer da galdera 

erantzutean nazionalista gisa identifikatzen dituzte iker galdera hori planteatzen ez duten eta 

euren burua biztanle gisa duten estatuek. Era berean, Laclau (2005) jarraituz, euskal 

identitatearen adierazle hutsa denboran zehar esanahi eta definizio anitzez betetzean eta 

erantzun egokirik ez duen galdera bat kontuan hartzean, euskal identitateak sozialki eta 

soziologikoki indarra galtzea suposatu duela proposa daiteke. 

 

Laburbilduz, euren burua kuestionatzen ez duten estatuetatik datorren iker galdera (euskal 

identitatea ahultzen duena eta erantzun soziologikorik ez duen zer da euskal identitatea iker 

galdera) proposatu beharrean, Doktorego Tesi honen bidez beste iker galdera bat formulatu 

behar dela defendatu nahi da: euskal identitatea zelan eraikitzen da ezagutzea baita ikerketa 

honen helburua. Izan ere, CEICek (2005) erakutsi bezala, estatuetako Herri identitateen 

ildotik, egunerokotasuneko bizitzan praktika eta diskurtso sozialen bidez eraiki eta bizi den 

identitatea da euskal identitatea ere: subjektu erreflexiboak hainbat definizio sozialen bidez 

betetzen duen esanahia baita hau. Horregatik, euskal identitatea zelan eraikitzen da 

galdetzean parekotasun sozial eta politikoa lortzeaz gain, soziologikoki erantzun daitekeen 

eta emaitza mamitsuagoak eman ditzakeen ikerketa-galdera mahai gainean jartzen da. 

 

 
Zelan eraiki izan da euskal identitatea azken hamarkadetan? Ikerketa-galderaren aldaketa 

Ikuspegi konstrukzionista batetatik iker galdera aldatuz, euskal identitatearen erreprodukzio 

mekanismo, espazio eta agenteen inguruan hausnartuz, berau zelan garatzen41

  

den erantzun 

duten ekarpenak daude. Hemen, batetik, Pérez-Agotek (1984, 1989, 2008) egindako 

identitatearen garatze mekanismoen identifikazioa eta, bestetik, Gurruchagak (1990) euskal 

herritarrak biltzen dituen dosel sakratuaren ideiak daude. Azkenengo autore honen arabera, 

90. hamarkadako trantsizio osteko euskal gizarteak, identitate-erreferente baten inguruan 

mugitzen den komunitate bat eta bakar baten irudikapena du. 

 

                                                           
41 Doktorego Tesian zehar “eraiki” hitza erabiliko den arren, autore hauen arabera identitatea “garatzen” 
da eta horregatik hitz hau mantenduko da. 
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Pérez-Agotek (1984) azken hamarkadetako euskal identitatearen (hau identitate politiko 

gisa ulertuz) garapen sozialen faseak aztertzen ditu, gerora, Martínez de Albénizek (2003) 

bere Doktorego Tesian bere egin eta izendatu zituenak. Modu honetan, autoreek Francoren 

garaitik hasi eta politikaren instituzionalizazio garaian amaituko den euskal identitatearen 

garapenaren bilakaeraren hausnarketa egiten dute. Lehenik eta behin, Pérez-Agoterengan 

(1984) oinarrituz, frankismoa, “politikarik gabeko gizartearen” (2003:253) garaia bezala 

izendatzen du Martínez de Albénizek. Ekarpen honen bidez sistema frankistak bultzaturiko 

errepresioak gai politikoen jarduera esfera publikotik (kalea eta plazetatik) baztertu eta 

espazio pribatua politika egiteko esparru nagusi bilakatu zuela azaltzen da.  

 

Hori dela eta, besteak beste, familia eta koadrilak eskaintzen zuten babes eta 

konfiantzagatik espazio pribatu hauek euskal identitatea eraikitzeko espazio pribilegiatuak 

ziren. Espazio hauetan izaten ziren elkarrizketak salatarietatik salbu manten zitezkeen, izan 

ere, hor aurkitzen ziren lagun eta familiako kideen bitartez politikan lehen urratsak ematen 

ohi ziren. Era berean, esparru pribatuan jazotzen ari ziren harreman politiko hauen bitartez 

biztanleak aktibista ere baziren: espazio publikoa berreskuratzeko helburuarekin, besteak 

beste, ikurrinak zintzilikatu edota kaleetan pintadak egiten zituzten, hain zuzen ere.  

 

Espazio pribatutik sortzen ziren estrategien bitartez espazio publikoaren berreskuratze 

honek, bigarren fase politiko bat bideratu zuela azaltzen dute autoreek: “espazio publikoaren 

agerpena” (2003:253). Aipatutako ekintza hauek eta lantokietan edota ikastetxeetan egindako 

borrokek sistema politikoaren pixkanakako normalizazioa bideratu zuten eta, beraz, 

errealitate sozial hori kontuan izanik, egunerokotasuneko praktiken bitartez euskal 

identitatearen eraikuntza egiten zela baieztatu daiteke. Franco hil ostean hasi zen politikaren 

trantsizioak politika beraren instituzionalizazioan amaitu zuen eta momentu horretan, 

gizarte Postmodernoaren azalpenean ikusi bezala, dimentsio politiko eta sozialaren arteko 

bereizketa nabarmendu zen.  

 

Alderdi politikoen agerpenak jarduera politikoa bide instituzionalen bidez kudeatzera 

eraman zuen, esfera sozialeko praktikak agertu berri zen esfera “politikora” mugatuz. Bi 

esparru hauen artean erabateko banaketa osoa suposatu ez bazuen ere, politikaren esparru 

berri honen agerpenak ordu-arte euskal identitatearen eraikuntza sozialean garrantzi handia 

izan zuten zenbait harreman espazio (familia edo koadrila kasu) bigarren plano batera 

pasarazi zituen. 
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Azken fase hau, “gizarte gabeko politika” (2003:254) bezala izendatzen du Martínez de 

Albénizek, bere hitzetan: “instituzionalizazio politikoak bizitza soziala despolitizatzen du, ekintza 

erreibindikatiboa errutina bihurtuz eta sozializazio politikoaren marko sozialak apurtuz”42

 

 (2003: 

263). 

 

“Zelan eraikitzen da” euskal identitatea da “zer da” euskal identitatearen erantzuna. 

Hasierako ikerketa-galderara bueltatuz 

Ikuspegi honen ildotik eta azken hamarkadetako euskal identitatearen garapena aztertu 

ostean, identitate kontzeptua plano teoriko batetatik ikertu nahian, Gatti eta  Martínez de 

Albénizek (2006) hasierako ikerketa-galdera planteatzen dute.  

 

Autore hauen ustez, “egite hau da izaeraren oinarria eta zelan (zelan egin eta produzitzen da 

identitatea) da zer hori (identitatea bera)”43

 

 (2006:158). Horrela, euskal identitatearen esentzia, 

euskal identitatea eraikitzen duen praktika multzoa dela proposatzen dute eta ekarpen 

honen bidez, ia nahigabean, berriz ere hasierako galdera esentzialistara bueltatzen dira. Era 

berean, euskal identitatea kontsumitzeko (“eusko” aurrizkia duten produktuak kontsumituz, 

adibidez), produzitzeko edota sortzeko (telebista programa edota euskaltegien bidez) aukera 

azpimarratzen dute teorilari hauek. 

Baina, Gatti eta Martínez de Albéniz (2006) bezala perspektiba konstrukzionista batetik 

praktika sozialak identitatearen definizioa direla baieztatzean, ikuspegi esentzialista batera 

bueltatuko litzateke hari teorikoa. Identitate kontzeptuaren inguruan atal teorikoan 

esandakoa gogoratuz, soziologia eta etnosoziologiaren arteko tentsioa nabaria da 

proposamen honetan. Euskal identitateari dagokionez, planteatu beharreko iker galderaren 

zailtasunak agerikoak dira, izan ere, zer da euskal identitatea ezin da erantzun. Plano politiko 

batetik, hau ahultzen delako (Laclau, 2005 eta Peris, 2008); plano sozial batetik hau 

erantzunda dagoelako (CEIC, 2005) eta plano soziologiko batetik erantzun ezina delako 

(Hall, 2003 eta Butler, 2002, 2007).  

 

                                                           
42 “En suma, la institucionalización política despolitiza la vida social rutinizando la acción reivindicativa, 
destruyendo marcos sociales de socialización política”. 
 
43 “Es ese hacer lo que constituye el ser y que el cómo (cómo se hace y produce la identidad) es el qué (la 
identidad misma)”. 
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Modu honetan, ikuspegi teoriko landua behar da euskal identitatea ikertzerako orduan. Izan 

ere, gizarte diskurtso eta praktikak ezin daitezke definizio soziologiko bezala ulertu 

(soziologia eta etnosoziologia banatu beharra baitago), eta gizarteak egin, esan, esaten 

egiten duena eta egiten esaten duen horretatik harago joan beharra dago. Lotuak dauden 

arren, zelan eraikitzen da identitatea eta zer da identitatea galderak plano soziologiko batetik 

bereizi beharra daude: originalik gabeko kopia eta adierazle hutsen arabera, soziologiatik 

identitatea zelan eraikitzen da erantzun baitaiteke soilik. 

 

Beraz, zelan formulatu euskal identitatea aztertu ahal izateko iker galdera? Aurreko 

ikerketek egindako lanari esker eta identifikatutako bidearen arabera, zelan eraikitzen da 

euskal identitatea gaur egungo Gizarte Postmodernoan? Hona aurreko ikerketa guztiei 

esker hasiera berri batera eraman dezakeen irtenbide posible bat: hona aurreko ikerlariek 

landutako kontzeptuek ahalbidetu duten Doktorego Tesi honen diseinua. 
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LABURPENA: MARKO TEORIKOA 
 

Oraindik une historiko horretan murgilduta eta honen dinamismo eta etengabeko 

aldaketagatik, dikotomiak gainditzen dituen egungo garaia Gizarte Postmoderno bezala 

izendatu da. Aro honen elementu nagusiak espazio eta denboraren birdefinizioa, 

erakundeen indar galera erlatiboa (estatuarena bezalako figurek berebiziko garrantzia 

dutelako) eta subjektu erreflexiboaren indartzea direla azaldu da. 

 
IKTak garai honen adierazle gisa identifikatu dira eta online sare sozialak agertu arte 

Interneten bilakaera aurkeztuz, ikerketa objektu hau mundu mailan dituen erabilera 

anitzengatik defini ezina dela azaldu da (Gizarte Postmodernoa bezala). Produktorea eta 

kontsumitzailea, online eta offline espazioak, testu mota ezberdinak eta istorio bera 

narratzeko plataforma asko uztartzen dituen espazio eta tresna horren (Interneten) 

azterketarako ikuspegi dikotomikoa gainditzea beharrezkoa izan da. Era berean, gizarteak 

erakundeei edota sistemari produzitzeko gaitasunaren monopolioa kendu izatearen adibide 

argia da Internet eta, plano sozial batean, erabiltzaileen artean “klik” bateko tartea egonda, 

bizipen espazio tenporala aldatu egin dela agerian geratu da. 

 

Azkenik, identitate digitalaren (eraikuntzaren) azalpenak, identitate kontzeptua hausnartzea 

eskatu du. Honen bidez, soziologikoki definiezina eta sozialki erantzun anitzez erantzunda 

dagoen ikerketa-objektua dela ezagutu da: zer da identitatea, zelan eraikitzen da identitatea 

iker galdera aldaketarekin, estrukturak zatikatutako identitate-eredu askotariko baten 

aurrean (zeinetan “bata” eta “bestea” eraikitzeko aukera dagoen), erreflexibotasuna, 

erlazionaltasuna eta testuingurua identifikatu dira elementu nagusi gisa. Identitate kolektibo 

eta Herri identitatearen azalpenak euskal identitatea aztertzeko bidea ireki du: nor da  edo zer 

da euskal identitatea beharrean, zelan eraikitzen da sakonki kuestionatuz eta ikerketa-ardatza 

subjektu edota kolektiboaren izanetik egitera pasatuz.  

 

Euskal identitatea azken hamarkadetan zelan eraiki den ezagutu ostean, erakundeen indar 

galera eta subjektu erreflexiboen indartzea nagusi den garai Postmodernoan euskal 

identitatea maila mikro batean sozialki zelan eraikitzen den aztertuko dela azaldu da: 

eguneroko bizitzaren parte diren IKTetan eta zehazki Facebooken kasuan murgilduz, 

gazteek euskal identitatea zelan bizi, ulertu, kuestionatu eta, batez ere, zelan eraikitzen 

duten ezagutzeko.  
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GIZARTE 
PORSTMODERNOA 

IKTak 
(EUSKAL) 

IDENTITATEA 

 

DEFINIZIO 

SOZIOLOGIKO 

EZA 

 

Garaia izendatu edota 
definitzeko zailtasunak 

Internet zein 
Facebook ezin modu 

bakarrean ulertu, 
azaldu ez eta definitu 

Sozialki erantzun 
arren, ezin 

soziologikoki 
identitate zehatz bat 

definitu: ikerketa-
galdera zer da baino 

zelan eraiki 

 

DIKOTOMIEN 
GAINDITZEA  

Errealitate sozial 
berriak: subjektu, 

erakunde eta hauen 
arteko harreman 

ezberdinak 

Prosumitzailea, 
hiperespazioa, 

hipertestua, 
transmedia  

Identitatea ez da item 
soil bat: “bata” eta 

“bestea” eraikitzeko 
aukera 

 

ESPAZIOA ETA 
DENBORA 

Espazio eta denboraren 
birdefinizioa 

“Klik” baten tartea 

Identitate 
erreflexiboa, 

erlazionala eta 
testuingurukoa 

 

ERAKUNDEEN  
ERAGINA 

Erakundeen indar galera 
erlatiboa 

Gizarteak Interneten 
erabilera 

horizontalagoa bilatu 

Espainiar zein frantziar 
estatuen eragina 
euskal identitatea 
definitu behar eta 

eraikitzerako orduan 

 

SUBJEKTUA 
Erreflexibotasuna 

areagotu 

Parte hartzea eta 
sormena (online sare 

sozialen kasua: 
Facebook nagusi) 

Sozialki identitatea 
kuestionatu, 
banalizatu, 

inkorporatu eta modu 
askotan eraiki  

1. Taula: marko teorikoaren laburpena. 
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2.  Ikerketaren 

diseinua 

 
 

“Tienes que perderte  

para buscar un lugar perdido. 

 De lo contrario,  

todos sabrían donde está...” 

 

 (Piratas del Caribe 3: En el fin del mundo) 
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Ikerketaren diseinua, batetik, lan bibliografikoan landutako azken hamarkadetako 

kontzeptuei esker planteatu ditzakegun hipotesiez osatuta dago. Bigarrenik, ikerketa honek 

eskatzen dituen helburu zehatzak planteatuko ditugu eta, azkenik, hau guztia lortzeko 

sortutako eta aplikatutako metodologia aurkeztuko dugu.  

 

“Sarrera” atalean esan bezala, lineala eta koherentea dirudien prozesu hau gorabeheraz 

beteta egon da: hipotesiak ikerketaren ondorioz formulatu ahal izan ditugu eta 

metodologiari dagokionez, Euskal Herrian etnografia digitala egiten den lehen esperientzia 

izanik, saiakera-errore bizipena oso konplexua izan da. Ikerketa mugatzeko lehen urratsa, 

ikerketa objektu nagusia den euskal identitatea eta honen eraikuntza nola ulertzen dugun 

mahai gainean jartzea da. Aurreko puntu teorikoan esandako guztia kontuan izanik, 

Doktorego Tesi honetan zehar erabiliko dugun euskal identitatearen beharrezko tatxadura 

azpiko definizio analitikoa hurrengoa izango da.  

 

Prozesu sozio-historiko batek eragindako fruitu kontingente bezala ulertzen dugu identitate 

kolektiboa non egitura, mekanismo, espazio, momentu eta praktika desberdinek parte 

hartzen duten. Era berean, identitate honek bere eraikuntzarako ekintza sistema bat 

mugatzen duela deritzogu, gizarte-harremanen bidez Herri identitate-erreferente 

desberdinak eztabaidatu ahal izateko espazioa sortuz, bere kideei Herri zentzua eta 

sentimendua emanez eta gainontzeko Herri identitateetatik ezberdinduz.  

 

Euskal identitatea, beraz, historikoki identitate honek jasandako eragin instituzional 

(politiko, kultural edota ekonomikoak batik bat) desberdinen (Euskal Herri barnekoak zein 

kanpokoak, non estatu espainol zein frantsesaren eragina azpimarratu beharra dagoen) 

emaitza kontingente bezala ulertzen dugu. Ildo beretik, euskara (hau, euskal identitatearen 

elementu nagusienetariko gisa ulertzen dugu) edota Euskal Herriaren lurraldetasuna 

bezalako erreferente sinboliko desberdinak eztabaidatuz eta bere kideei euskal herritar 

zentzua eta sentimendua emanaz, gainontzeko Herri identitateetatik bereizten dela 

deritzogu. 

 

Definizio analitiko hau jarraituz aztertuko dugu euskal gazteek Facebooken (bidez) euskal 

identitatea zelan eraikitzen duten. Era berean, ikerketan zehar subjektu aktibo izan ditugun 

“euskal gazteak” izendatzean Euskal Herrian jaio eta bizi, euskaraz mintzatu edota, oro har, 

euskal identitate-erreferente bat konpartitzen duten gazteez ari garela azpimarratu beharra 
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dugu: azken finean, proposatutako definizio analitikoa jarraituz, momentu zehatz horretan 

Facebooken (bidez) euskal identitatea eraikitzen zuten gazteez ari gara.  

 

Azkenik, ikerketaren diseinuaren lehen lerro hauetatik, etnografia digitalean oinarritutako 

Doktorego Tesi honen ikerketa subjektua euskal gazteriaren lagin bat dela azpimarratu 

beharra dugu. Beraz, testuan zehar irakurketa errazteko asmoz “gazte” edota “euskal 

herritar” izenak erabiltzean ikerketan parte hartu duten gazteez ari garela argitu beharra 

dugu. 

 

 
2.1. HIPOTESIAK 

 

Doktorego Tesi honen helburu teoriko nagusia, “Identitatearen identifikazio identikoaren” azpi 

puntuan esandakoa oinarri izanik, euskal identitatearen inguruko iker galdera kuestionatzea 

eta, gaitasuna izanez gero, irtenbide bat proposatzea izan dugu. Horretarako, iker galdera 

berri bat formulatzeko asmoz, euskal identitatearen eraikuntza modu eta mekanismo 

sozialetan zentratu gara, euskal gizartean negoziatzen diren euskal identitate-erreferente, 

praktika eta diskurtsoak maila enpirikoan ezagutzeak plano teorikotik euskal identitatea 

aztertzeko proposatu beharreko ikerketa-galdera egokia aurkitzen lagunduko zigulakoan. 

 

Ikerketa sakon bat egin ahal izateko dimentsio sozialetik egiten den euskal identitatearen 

eraikuntza espazio zehatz batean aztertu behar genuen. Internetek azken hamarkadatan 

euskal gizartean izandako eragina ikusita, gazteek hiperespazioan euskal identitatea zelan 

eraikitzen duten ezagutu nahi izan dugu: online sare sozialak gizarte elkarrekintzarako 

plataforma diren heinean arreta soziologikoa hauetatik erabiliena eta gazteen artean 

ezagunena den Facebooken paratu genuen.  

 

Ibilbide honek dimentsio teoriko zein analitikoan lau esparru ezberdinetako hipotesiak 

formulatzea ahalbidetu digu. Lehenik eta behin, plano teorikoan (I) euskal identitatearen 

inguruko iker galdera eta (II) euskal identitatearen eraikuntzaren inguruko hipotesiak 

planteatu ahal izan ditugu. Bigarrenik, plano analitiko batean, (III) gazteek Facebooken 

(bidez) eraikitzen duten euskal identitatearen inguruko bi hipotesi eta (IV) hauen bidez 

sortzen den taldetasunaren inguruko beste bi hipotesi sortu ditugu. 
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Hipotesi teorikoak 

 
Gure oinarrizko kezka, plano teorikotik euskal identitatearen azterketa mamitsu baterako 

formulatu beharreko ikerketa-galdera izan zen. Horrela, lehenik eta behin (I) ikerketa-

galderari dagokionez, euskal identitatea soziologikoki erreferente batzuen bidez zer den 

definitu ezin dezakegunaren ideiatik abiatu ginen. Hau da, plano soziologiko batetik euskal 

identitatea, adibidez, euskara edota Euskal Herrian bizi edota lan egitearen erantzunekin 

bete ezin dezakegula planteatuz.  

 

Izan ere soziologiari Herri identitatea definitzea ez dagokiola deritzogu, eskubide hau 

gizarteari dagokio eta euskal gizarteak egunerokotasuneko praktika eta diskurtsoen bidez 

euskal identitatea zelan bizi duen modu anitzetan erantzuten du (CEIC, 2005). Era berean, 

Euskal Herriko erakunde politiko edota kulturalek euskal identitatea definitzeko zilegitasun 

osoa dutela deritzogu: euren helburu zehatzei begira ez baita egongo euskal identitatearen 

inguruko definizio “okerrik” eta, horregatik, euskal identitatea definitzearen ezintasuna 

plano soziologikora mugatzen dugu soilik. 

 

Etengabeko mugimenduan dagoen eta modu anitzen bidez eraikia den identitatearen 

nukleoa zentzu soziologikoz ezin dezakegu bete: identitatearen benetakotasunaren berri 

emango digun esentzia edota original bat ez baita existitzen (Butler 2002, 2007). Are 

gehiago, esanahi bati denboran zehar emandako definizioek kontzeptuaren esangura bera 

hustuko dutenez (Laclau, 1996), soziologikoki euskal identitatea zer da erantzun ezin 

dezakegula proposatzen dugu. Hori dela eta, ikerketarako definizio analitiko bat behar 

dugun arren, hau denboran zehar mantenduko ez denez (Hall, 2003), soziologiatik praktika 

eta diskurtso sozialetan erreparatuz euskal identitatea zelan eraikitzen den erantzun behar 

dugula deritzogu. 

 

Beraz, soziologiaren betebeharra gizartea entzun eta ezagutzea da, ez Herri identitatearen 

inguruko definizio mugatuak ematea. Baina, era berean, euskal identitatearen inguruko 

definizio sozialak ezin ditugu definizio soziologiko bailiren bezala ulertu. Hori dela eta, zer 

da iker galdera soziologikoki gainditu behar dela deritzogu, baina beste ekarpen batzuk ez 

bezala (Gatti eta Martínez de Albéniz, 2006), gizarte definizio eta praktikak euskal 

identitatea zer den definitzeko baliagarriak ez direla uste dugu: berriz ere, (euskal) 

identitatearen nukleo existentzial hori soziologikoki bete ezin dela baiteritzogu.  
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Esentzialismora eramaten duen ikuspegi honen ordez, biztanleek dituzten praktika eta 

diskurtsoak nor diren esan beharrean zer kolektiboren parte diren azaltzen dutela deritzogu. 

Beste era batera esanda, zelan eraikitzen da euskal identitatea galdetuz, zer da euskal 

identitatea edota nor da euskal herritarra erantzuna lortu baino, biztanlea zer kolektiboren kide 

den erantzutea lortzen dugula proposatu nahi dugu: praktika jakin batzuek subjektua 

izan(go) dena erantzun ordez, momentu zehatz batean kolektibo baten kide egingo lukete.  

 

Izan ere, subjektu erreflexiboak kontrako identitate praktikak izan ditzakeela uste dugu eta 

identitate anitz dituen subjektu hau nor den erantzuten saiatu beharrean, zer praktika (zelan) 

eta zer kolektiboren parte den erantzutea interesgarriagoa izan daiteke. Horrela, euskal 

gizarteko biztanleriak bere euskal identitatea zelan eraikitzen duen aztertuz, nazionalistetan 

(nork) eta hauen erantzun ezineko definizioari (zer da) ez erreparatuz, estatua duten beste 

Herri identitateen mailan jarri nahi dugu euskal identitatea (Peris, 2008 eta Mateos eta 

Zabalo, 2012): horrela lortuko baitugu sakoneko galdera teorikoak identifikatzea eta 

sakoneko erantzunak argitzea.  

 

Honengatik guztiagatik, Doktorego Tesiaren ardatza izango den lehen hipotesia (1) euskal 

identitatea zer da sozialki modu anitzen bidez erantzuten den arren, soziologikoki bete ezin 

den ikerketa-galdera dela dugu. Ikerketa-galdera honen ordez, euskal identitatea zelan 

eraikitzen da formulatzea proposatzen dugu. Praktiketan oinarritutako erantzun honen bidez 

zer da euskal identitatea iker galderara bueltatu beharrean, praktika hauek euskal herritarra 

(eta ez nazionalista) zer kolektiboren parte bilakatzen duten identifikatu eta talde zein subjektu 

erreflexiboaren arteko harremanak arakatu nahi ditugu. Horrela, soziologikoki euskal 

identitatea plano politikoari lotutako identitate moduan ulertzeaz gain, dimentsio sozial eta 

kulturalari lotutako identitate gisa ere aztertu nahi dugu. 

 

Ildo honetatik, hipotesi teorikoetan jarraituz eta (II) euskal identitatearen eraikuntza 

moduei erreparatuz, iker galdera argi bat formulatu eta abordatu dezakegu: zelan eraikitzen 

da XXI. mende hasieran euskal identitatea? Egun, euskal identitatearen eraikuntza 

negatiboak (Gu-ak dituen berezitasunak berretsiz Haiek-etatik berezituz) indarra galdu duela 

eta, honen ordez, euskal identitatea sozialki hainbat esparrutatik modu positiboan eraikitzen 

dela uste dugu: euskal identitatea batez ere talde barneko harreman sozialek eraikitzen 

dutela deritzogu.  
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Identitate kolektiboek hartu ditzaketen posizioetan jarraituz, euskal identitatea talde 

barneko harreman (Gu-Gu) zein kanpoko taldeekiko (batez ere espainiar eta frantziar 

estatuekiko) oposizioaren bidez (Gu-Haiek) eraikitzeaz gain, kanpoko taldeek ere euskal 

identitatearen eraikuntza baldintzatu eta zenbait kasutan politikoki zein sozialki eraikitzen 

ahal dutela proposatu nahi dugu: Haiek-Gu-aren Herri identitatea eraikitzen dutela, hain 

zuzen ere. 

 

Azkenik, aurreko autoreek identifikatutako 90. hamarkadako instituzionalizazio 

politikoaren garaiaren (Pérez-Agote, 1984 eta Martínez de Albéniz, 2003) ostean, gizarteak 

euskal identitatearen eraikuntzaren parte izatea aldarrikatzen duela proposatu nahi dugu. 

Ikerketan zehar ikusi bezala, dimentsio politiko tradizionaletik at dauden praktika eta 

diskurtso sozialen bidez euskal gizarteak beste garai batean (Franco hil eta 

instituzionalizazio garaia bitartean bezala) euskal identitatea eraikitzeko zuen aukera indartu 

nahi du. Modu honetan, euskal identitatea eraikitzeko logika propio horien garapenean 

dimentsio sozialeko eta kulturaleko erreferenteek garrantzia hartu dutela proposatzen dugu.  

 

Laburbilduz, ikerketa zehatzari esker lortutako euskal identitatearen inguruko elementu 

hauek ordenatuz, (2) bigarren hipotesi gisa Haiek-Gu-aren (kanpoko taldeek beste talde 

baten) Herri identitatea eraikitzen dutela identifikatu dugun arren (espainiar zein frantziar 

estatuek euskal identitatea eraikitzen duten arren), euskal identitatea batez ere talde barneko 

harremanetan modu positiboan (Gu-Gu) maneiatzen diren dimentsio sozial zein kulturaleko 

erreferenteen bidez eraikitzen dela proposatzen dugu. 

 
Hipotesi analitikoak 

 

Hipotesi teorikoetatik aztertutako espazioari dagozkion hipotesi analitikoetara igaroz, hots 

(III) Facebook zein Interneti dagozkien hipotesietara, erakunde politikoek espazio publikoa 

monopolizatzen dutela ikusita (Pérez-Agote, 1984 eta Martínez de Albéniz, 2003), gizarteak 

euskal identitatea eraikitzeko espazio pribatu eta intimoak okupatu dituela deritzogu: 

espazio publikoa erakunde politiko frankistek okupatuta zuten garaian bezala, espazio 

pribatuak garrantzia hartzen du. 
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Internet erakundeetatik at gizarteak identitatea eraiki ahal izateko espazio pribilegiatua duela 

ezagutu dugu (Dutton, 2009) eta, beraz, ikerketa kasu honetan, Facebook euskal identitatea 

eraikitzeko espazio pribilegiatua dela proposatu dezakegu: kalean ez bezala (erakunde 

politikoek espazio publikoa monopolizatzen dutelako), gazteek espazio horretan egoteko eta 

egiteko habitat ezin hobea baitute. Ildo beretik, ordea, gazteek Internet eta Facebook 

kontrolpeko espazio moduan bizi dituztela ezagutu dugu: boydek (2002) aztertu bezala, 

ikerketan parte hartu duten kideek Haiek batetatik behatuta sentitzen diren panoptiko 

digital moduan bizi baitituzte espazio hauek ere. 

 

Beraz, espazio pribilegiatuaren eta kontrolpeko espazioaren kontzeptuak kontuan izanik eta 

Franco garaian dimentsio sozial batetik egiten zen euskal identitatearen eraikuntzarekin 

alderatuz (gizartearentzat espazio pribatu hori pribilegiatua eta segurua zelarik), (3) 

ikerketan parte hartu duten gazteentzat Facebook bezalako online espazio pribatuak 

sozialki euskal identitatea eraikitzeko espazio pribilegiatuak diren arren, maila sistemiko 

batean espazio ez seguruak direla deritzogu. Era berean, beste hamarkadetako estrategia 

taktika (De Certau, 1996) bilakatzen dela esan dezakegu ere: egun, beste garai bateko 

militanteak bezala espazio pribatutik espazio publikoa konkistatzeaz gain, gazteek 

sistemaren tresnez baliatuz, arrotz duten espazio pribatu hori bereganatzen baitute egoteko 

eta egiteko espazio egoki bat bilakatuz. 

 

Beste alde batetik, Facebook den tresna eta espazio honek eskaintzen duen hipertestua dela 

eta, gure ustez (4) euskal identitatearen eta kolektiboen eraikuntza aurrez aurrekoa baino 

modu errazago eta flexibleago batean egin daiteke: testuaz gain, argazkiak eta bideoak 

konpartituz euskal identitatea eraiki edota taldeen kide izan eta hauetatik atera “klik” baten 

bidez egin daitekeelako. Eraikuntza modu lausoago honetaz gain, egindako ikerketari esker, 

euskal identitatea eraikitzeko beste logika batzuek garrantzia hartu dutela proposatu 

dezakegu: logika instrumentala, banala eta umoristikoa kasu. 

 

Azkenik, euskal identitatearen (I) iker galderaren, (II) eraikuntza moduen eta (III) zehazki 

Facebookeko eraikuntza moten inguruko hipotesiak proposatu ostean, (IV) taldetasunaren 

inguruan beste bi hipotesi proposatzeko aukera dugu: gizarte Postmodernoaren atalean 

landutako harreman sozialak eta taldetasun mota flexiblea ala indartsua ote diren 

kuestionatzen dituzten ideiak Euskal Herriko eta Facebookeko kasuan kontrastatu behar 

ditugu, hain zuzen ere. 
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Euskal identitatearen eraikuntzaren plano sozialean erreparatuz, beste garai batzuetan ez 

bezala, Euskal Herria Herri gisa (komunitate ideia edota irudikapen kolektiboa) batez ere 

egunerokotasuneko praktika eta diskurtso sozialen bidez eratzen dela esan dezakegu: 

hipotesi gisa (5) Facebookeko harreman sozialek erakusten duten moduan, egun, euskal 

identitatea eta Euskal Herria bera ideia politiko eta ideologiko bat jarraitu baino, batez ere 

egunerokotasuneko plano sozialean eraikitzen dela deritzogu.  

 

Ildo beretik, aurretiaz bigarren hipotesian proposatu bezala, euskal identitatearen 

eraikuntzan dimentsio sozial eta kulturaleko erreferenteek garrantzia hartzen dutela 

deritzogu eta, horregatik, lehen hipotesian proposatu bezala, soziologikoki definiezina den 

euskal identitatea sozialki modu anitzen bidez definitu, bizi eta eraikitzen da. Hori dela eta, 

praktika eta euskal identitate-erreferente aniztasun honek Euskal Herriak osatzen duen 

komunitatearen baitan kolektibitate txikiagoak daudela proposatu dezakegu. Ondorioz, 

euskal gizartea dosel sakratu (Gurruchaga, 1990) baten inguruan antolatzen den komunitate 

bat bezala ulertu baino, nazio multipolarizatu (Anduaga, 2013) moduan irudikatu beharra 

dugula uste dugu: komunitate osoa Herri identitate-erreferente ezberdinak maneiatzen 

dituzten kolektibitateetan zatikatuta dagoelako, hain zuzen ere. 

 

Azkenik, Doktorego Tesian egindako hiperespazioaren azterketa honen bidez aurkitu 

dugun euskal identitatearen eraikuntzak, nazio eta estatuen muga geografikoak gainditzen 

dituen territorio bat sortzen dutela uste dugu: Kamioren (2012) laguntzaz, (6) Herri digitala 
deritzoguna. Ikerketan zehar ezagutu bezala, egun, euskal identitatea Interneten (bidez) 

Euskal Herritik bertatik zein kanpotik eraikitzen da, ideia honek Internet bidezko 

harremanek mapetako muga geografikoak gainditzen dituztela proposatzera eraman 

gaituelarik. Izan ere, euskal identitatearen eraikuntza jada ez da soilik lur eremu baten baitan 

gauzatzen (nazioa, estatua edota diasporako egituren kasuetan bezala), lurralde honek 

eragina duen arren, Herri identitatearen eraikuntza espazio geografikorik habitatzen ez duen 

hodeian ere egin ahal da. Herri digitala kontzeptuaren bidez Herriek Internet garaian duten 

territorialitate hori irudikatu nahi dugu, hain zuzen ere. 
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Laburbilduz, formulatutako sei hipotesiak honakoak dira: 

 

(1) Euskal identitatea zer da sozialki modu ezberdinez erantzuten den arren, 

soziologikoki bete ezin den ikerketa-galdera da eta, horregatik, euskal identitatea 

zelan eraikitzen da aztertu beharra dugu. Era berean, euskal identitatea eraikitzen 

duten praktikek eta diskurtsoek euskal herritarra (eta ez nazionalista) zer kolektiboren 

parte bilakatzen duten adierazten dutela deritzogu.  

 

(2) Haiek-Gu-aren Herri identitatea eraikitzen dutela identifikatu dugun arren (espainiar 

zein frantziar estatuek euskal identitatea eraikitzen duten arren), euskal identitatea 

batez ere talde barneko harremanetan modu positiboan (Gu-Gu) maneiatzen diren 

dimentsio sozial zein kulturaleko erreferenteen bidez eraikitzen da. 

 
(3) Kalea edota plaza bezalako espazio publikoekin alderatuz Facebook bezalako online 

espazio pribatuak sozialki euskal identitatea eraikitzeko espazio pribilegiatuak dira, 

baina maila sistemiko batean espazio ez seguruak dira. Franco garaian euskal 

identitatea eraikitzeko seguru eta pribilegiatua zen espazio pribatua, egun, soilik 

pribilegiatua da. Era berean, espazio pribatutik espazio publikoa konkistatzeko 

asmo falta orokorragatik taktika kontzeptua estrategia kontzeptua baino egokiagoa 

da. 

 

(4) Facebooken (bidez) euskal identitatearen eta kolektiboen eraikuntza aurrez aurrekoa 

baino modu errazago eta flexibleagoan egiten da. Era berean, euskal identitatearen 

eraikuntzan bestelako logika batzuk garrantzia hartu dute (instrumentala, banala eta 

umoristikoa kasu). 

 
(5) Euskal Herria Herri gisa (komunitate ideia edo irudikapen kolektiboa) ideia politiko 

edota ideologiko batzuen arabera eraikitzeaz gain, egunerokotasuneko dimentsio 

sozialean eraikitzen da batez ere. Euskal identitate-erreferente sozial eta kulturalak 

nagusi izanik, Euskal Herriak osatzen duen komunitatearen baitan kolektibitate 

txikiagoak daude.  

 

(6) Euskal identitatearen eraikuntza onlineak nazioen eta estatuen muga geografikoak 

gainditzen dituen territorio bat sortzen du: mapa eta hodeia uztartuz Herri digitala 
deritzoguna. 
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2.2. HELBURUAK 

 

Lanketa bibliografikoak zenbait hipotesi teoriko formulatzea ahalbidetu digun moduan, 

hipotesi analitikoei esker, Doktorego Tesi honen bost helburu zehatzak osatzeko aukera 

izan dugu. Ikerketaren bidez fruitu emankorragoak jasotze aldera, euskal identitatearen 

eraikuntzaren azterketa subjektu jakin batera mugatzearen beharra ikusi genuen eta 

gazteengan zentratzea erabaki genuen. Batetik, euskal identitatearen eraikuntza aspektu 

sozialera mugatu nahian, gazteak gizartearen subjektu aktibo eta erreflexiboenetariko baten 

moduan ulertzen ditugulako (Bourdieu, 1990). Bestetik, motibo operazionalak kontuan 

izanik eta ikerketa zehatz honetara mugatuta, gazteak online sare sozialen erabiltzaile 

nagusiak direlako.  

 

Izan ere, online sare sozialak dira proiektu honen ikerketa-espazioa, eta horiek 2009an 

Facebookera mugatu genituen, marko teorikoan azaldutakoaren arabera, online sare 

sozialen inguruko azterketa sakon bat egiteko hauek eskatzen duten zatikatzea dela eta 

(Miller eta Slater, 2000). Sarreran aipatu bezala, Doktorego Tesiari hasiera ematean 

Facebook online sare soziala gazteen artean erabiliena izanik44

 

 eta, era berean, “Tuenti” eta 

“Twitter” ez bezala, adin tarte eta posizio sozial ezberdinetako gazteek erabiltzen dutelako 

ere erabaki genuen online sare sozial horretan eta ez beste batean zentratzea. 

Horrela, lehen helburu moduan, ikerketa-espazioaren inguruko azterketak urriak direla 

kontuan izanik, (1) Facebook eta bere erabilerak deskribatu behar genituen. Online sare 

sozial hau marko teorikoan zertan datzan ezagutu ostean, landa lanari esker euskal gazteek 

zelan definitu eta ulertzen duten, noiz erabiltzen duten, non erabiltzen duten, nortzuk 

erabiltzen duten eta zelan erabiltzen duten erantzutea identifikatu genuen lehen helburu 

gisa.  

 

Bigarrenik, espazioa eta tresna hau ezagututa, (2) gazteek euskal identitatea Facebooken 

(bidez) nola eraikitzen duten identifikatu nahi genuen. Hau da, identitate praktika eta 

diskurtso sozialen azterketa egin nahi genuen hipotesi teorikoen atalean planteatutako zelan 

eraikitzen da euskal identitatea galdera erantzuteko asmoz. Horretarako, gazteek 

hipertestuen bidez partekatzen eta negoziatzen dituzten erreferente sinbolikoek paper 

garrantzitsu bat jokatu zuten. 

                                                           
44 Eusko Jaurlaritzak 2011an egindako informe baten arabera. 
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Era berean, euskal identitatearen eraikuntza honek sortzen duen (3) taldetasuna 

analizatzeko aukera izan nahi genuen: Facebooken (bidez) egiten diren praktika eta 

diskurtso sozialek sortzen duten komunitate sentimendu mota hori aurreko hamarkadetako 

ereduarekin alderatzeko asmoz. Ildo beretik, mundu offlinearekin konparatuz, euskal 

komunitatea sendoa, malgua edota iraunkorra den ezagutu nahi genuen egungo euskal 

gizartean “Gutasuna” zelan bizi den erantzun ahal izateko.  

 

Laugarrenik, gazteek (4) espazio ezberdinez egiten duten gestioa aztertu nahi genuen. Hau 

da, hiperespazioaren alde onlinea eta offlinea motibo operatiboengatik analitikoki berezituz, 

bi espazio hauetan ematen diren euskal identitatearen eraikuntza sozialetan murgildu nahi 

ginen. Era berean, gazteek Facebook bezalako espazio pribatua propiotzat hartuz, honetaz 

egiten duten erabilera publiko, pribatu eta intimoa ezagutu nahi genuen. Horrela, identitate 

praktika, diskurtso eta erreferenteak identifikatzeaz gain, hiperespazioko harreman sozial 

hauen bidez gazteek Euskal Herritik edota atzerritik euskal identitatearen eraikuntza 

ezberdin bat egiten duten ezagutzeko aukera izango genuelako.  

  

Azkenik, marko teorikoan euskal identitatea sozialki eraikitzen duten Facebookeko praktika 

eta diskurtsoak estrukturalki baldintzatuta daudela ezagutuz, prozesu horretan parte hartzen 

duten (5) agente ezberdinak identifikatu nahi genituen. Dimentsio politikoak eraikuntza 

sozialean duen eragina neutralizatzeaz gain, identitate kolektiboaren eraikuntzan endotaldea 

(Gu) eta exotaldea (Haiek) zelan artikulatzen diren ezagutu nahi genuen euskal 

identitatearen eta Facebooken kasuan. Honek, talde hauen presentziaren berri emateaz 

gain, euskal identitatearen Facebookeko eraikuntzan agente gehiagok parte hartzen duten 

ala ez argituko ligukeela uste genuen.  

 

Helburu hauek, hipotesietan aurkeztutako iker galdera proposamena sortu zuten eta baita 

Herri digitalaren ideia lantzea suposatu ere. Baina ikusi dezagun hori guztia zelan gauzatu 

zen. Aurkeztu dezagun erabilitako metodologia eta urte hauetan egindako ibilbidea. 
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2.3. METODOLOGIA45

 
  

Lau urtetako ikerketa prozesu hau, atal teorikoan landutako Gizarte Postmodernoa, 

Internet eta online sare sozialak eta identitatea (kontzeptua, digitala eta euskal identitatea) 

bezain dinamikoa eta aldakorra izan da. Nola aztertu bestela etengabeko mugimenduan 

dauden ikerketa objektu hauek? Plano teorikoaz gain, metodologikoki ere  moldatu behar 

izan dut asteko zazpi egunak 24 orduz buruan izan dudan Doktorego Tesia: ikerketak plano 

teoriko, metodologiko eta pertsonalaren artean koherentzia bat beharrezkoa zuen. 

 

Konplexutasun eta prozesu guztia azaltzeko, egokiena, nik neuk egindako ibilbidea 

aurkeztea da, une bakoitzean izandako erronkak eta konpontzeko moduak azalduz: 

esplorazioko ikerketa honetan zehar aurkitutako elementuek proposatzen zituzten galdera 

teorikoak zeintzuk tresna metodologikoren bidez erantzun ditugun mahai gainean jarriz, 

alegia. Hala ere, ikerketa prozesu erdian teknika kualitatiboetatik etnografikoetara egindako 

pausoa azpimarratu nahiko nuke: hau izan baita ikerketaren oinarri metodologikoa. Izan 

ere, etnografia digital honen bidez lortu ahal izan dut ere plano teoriko, metodologiko eta 

pertsonalaren arteko koherentzia. 

 
2009: ikerketa diseinuaren sorrera 

 

Azaldutako hipotesiak eta helburuak lortzeko, 2009an, Eustat, Eusko Ikaskuntzak, Gazte 

Behatokiak, CIS edota INJUVE bezalako erakundeek plazaratutako datu kuantitatiboetatik 

abiatuz, teknika kualitatiboak oinarri izango zituen eta, garai hartan, “etnografia onlinea” 

moduan izendatzen nuen teknika kontuan hartzen zuen marko metodologikoa sortu nuen. 

Datu kuantitatiboak segituan baztertu nituen ikerketa burutzeko beharrezkoa zen 

metodologiatik: batetik, euskal herritarrak edota euskalduntasuna neurtzea ez zelako 

helburua eta, bestetik, Internet eta online sare sozialen inguruko ikerketa gutxi zeudenez, 

espazio horretan gauzatzen ziren harremanak, diskurtsoak eta praktikak aztertzea 

interesgarriagoa ikusten nuelako. 

 

                                                           
45 Prozesuan izandako laguntzagatik Doktorego Tesia lehen pertsonako pluralean idazteko hautua egin 
dudan arren, atal hau singularrean idatzi nahi dut. Prozesu metodologiko honek barrenak harrotu dizkit: 
arlo pertsonala eta akademikoa uztartuz. Horregatik, bide honetan egindako hanka sartzeak, minak eta 
buruhausteak azaltzen ditudalako, ni neu agerian uzten naizelako eta “biluzten” naizelako, singularrean 
idatzi dut. 
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Era berean, landa lana hasi baino lehen, Euskal Herrian Internet aztertzen duten hainbat 

aditu eta ariturekin elkarrizketak egin nituen: Patxi Gaztelumendi hacktibista, Galder 

Gonzalez, Igor Calzada, Joseba Kamio, Maite Goñi eta Gorka Juliorekin46

 

 saio 

interesgarriak izan nituen eta berriz ere eskerrak eman behar dizkiet. Aditu eta aritu hauei 

esker ikerketa-objektua mugatzen joatea lortu nuen eta, baita teknika kualitatiboekin 

Facebooken (bidez) gazteek euskal identitatea nola eraikitzen duten ulertzeko eskatzen 

zidaten aldagaiak sortu ere: sexua, adina, IKTekiko inplikazio maila eta inguru offline 

euskalduna neutralizatu nituen.  

Sexua eta adina, ustez, kasu ezberdinetan euskal identitatea eraikitzeko erabili zezaketen 

identitate-erreferente ezberdinengatik aztertu nituen. Azkenengo hau 15-18, 19-21 eta 22-

25 arteko tarteetan banatu nuen, izan ere, adina IKTekiko inplikazioarekin lotuta egon 

zitekeela proposatu nuen (ez hain gazteek, IKTekin harreman estuagoa izango zutelakoan). 

Azkenik, inguru offline euskaldunaren aldagaia, instituzionalki Euskal Herriko lurralde 

antolaketak ezarritako banaketak Facebook bidezko euskal identitatearen eraikuntzan nola 

eragiten zuen aztertzeko asmoz neutralizatu nuen. 

 
2010: teknika kualitatiboen aplikazioa eta etnografia digitalaren “aurkikuntza” 

  

Horrela, 2010ean landa lanari ekin nion. Ezaugarri hauek betetzen zituzten gazteekin lau 

sakoneko elkarrizketa burutu nituen eta hemendik lortutako informazioan sakontzeko 

asmoz bi hiruko talde antolatu nituen. Talde hauetako konposizioa ardatz ugariren arabera 

egin zitekeen arren, ikerketarako interesgarriagoak ziruditen inguru offline euskalduna eta 

IKTekiko harreman altua zuten gazteekin biltzea erabaki nuen. 

 

Teknika kualitatibo hauek martxan zeuden bitartean, “etnografia onlinea”  deitzen nuena 

ezagutzen hasi nintzen. Hasieratik, gizarte aldaketak eragindako aldaketa teorikoak 

bestelako metodologia bat eskatzen zuela uste nuen: diskurtso eta praktiketan sakontzeko 

behaketa parte-hartzailea beharrezkoa jotzen nuen. Universidad Complutense de 

Madrideko (UCM) “Cibersomosaguas”en lanak bilatzen hasi eta Hineren (2004) Etnografía 

virtual obra erreferentziala irakurtzen bukatu nuen, bitartean, etnografia kasu zehatz asko 

ezagutzeko aukera izan nuen. 

                                                           
46 Doktorego Tesian zehar agertuko diren aditu, aritu zein ikerketan parte hartu duten pertsonen izenak 
euren onarpenarekin aipatuko dira. 
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Hala ere, erreferentzia teoriko eta ikerketa kasu zehatzen lanketa bibliografiko hau ez zen 

nahikoa izan lehen aldiz Euskal Herrian martxan jarriko zen etnografia mota hau hasteko. 

Horregatik, Bartzelonan Universitat Oberta de Catalunyara (UOC) atxikituta dagoen IN3 

institutuan “Mediacciones” taldean Elisenda Ardèvol eta bere kideen lana ezagutzera 

joateko erabakia hartu nuen. Ikerlari hauei esker, eta bereziki Elisenda eta Edgar 

Gómezekin izandako saioengatik, bultzada handia eman nion marko metodologikoari: 

burutu nahi nuen etnografia “onlinea” ez zela eta agian etnografia ere ez zela ikasi bainuen. 

 

“Etnografia” izendatu ahal izateko, ikerketa-espazioa hautatu eta mugatu ostean, talde bat 

identifikatu eta honetan sartzeko beharra dago (momentu hartan ez nuena) eta gainera 

online izateaz gain, offlinea ere izanik, egin nahi nuen hori “etnografia digitala” zela  ikasi 

nuen: espazio online horrek duen eraginaz gain, kideekin hainbat ideiatan sakontzeko 

aurrez aurreko elkarrizketak egin nahi nituelako. Modu honetan, arau zehatzik izan gabe, 

ibilbideagatik egiten utzi behar nintzen metodologia honekin (maila metodologikoa, 

teorikoa eta pertsonala uztartuz). 

 

Etnografia digitalaren ibilbide honek, ordea, prozesu zehatz bat jarraitzen duela ezagutu 

nuen teknikan sakondu ahala. Kozinetsek (2010) azaltzen duen moduan, aipatutako 

ikerketa-espazioaren mugaketaren lehen pausoaren eta komunitatearen identifikazioaren 

bigarren pausoaren ostean, komunitate horretako informazioa batu beharra dago 

hirugarrenik. Gerora, laugarrenik, informazio hau interpretatu beharra dago eta bosgarren 

eta azken pauso gisa, taldetik irten eta datuak aurkeztu behar dira. 

 

Era berean, eta autore berarekin jarraituz, etnografia mota honek offlinearekin alderatuz 

hainbat berezitasun dituela ezagutu nuen: ikertzaileak landara egin beharreko hurbilpena,  

honen aurkezpena, ikerlariaren esposizio maila eta ikerketa-espazioa eta ikerketa koadernoa 

uztartzen direla ikasi nuen. Izan ere, lehenik eta behin, beste etnografia mota batzuk ez 

bezala, ez dago fisikoki inora joan beharrik eta ez dago beste Herri batera bidaiatzeko 

beharrik: etxeko ordenagailutik hautatutako taldean murgiltzeko eta informazioa jasotzeko 

(teknika aplikatzerakoan eman beharreko bigarren eta hirugarren pausoak) aukera dago eta. 

 

Arrazoi horregatik, hain zuzen ere, etikak eta ikertzailearen aurkezpenak berebiziko 

garrantzia du aurrez aurrekoak ez diren harremanetan: ikerketan parte hartu duten 

pertsonek ez dute zertan ikertzailea ezagutu behar eta, horregatik, zientifikoki izan 
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beharreko zintzotasuna eta norberaren inguruan egindako aurkezpen pertsonal zein 

ikerketaren motiboen azalpenean erabat argia izan beharra dago. 

 

Izan ere, etnografian, ikertzaile eta ikertuen arteko harreman berezi bat sortzen da eta 

teknika kuantitatibo eta kualitatiboetan ez bezala, galdetzen duen subjektu aktibo eta 

erantzuten duen objektu pasiboen arteko posizioak desitxuratzen dira. Modu honetan, 

hirugarrenik, Internet bidez ikertuek, ikertzailearen zein ikerketaren inguruko iritziak eman 

ditzakete: batetik, ikertzailearen esposizio maila handitzen da eta, bestetik, emaitza finala 

ezagutu baino lehen ikerketan eragin zuzena izan dezakete. 

 

Etnografia digitalaren azken bereizgarria da etnografia tradizionaletan ez bezala, ikertuko 

den espazioa bera komunitatearen inguruan jaso beharreko datuak (etnografia digitalaren 

laugarren pausoa) gordetzeko, antolatzeko eta lantzeko ikerketa koadernoa eta tresna ere 

badela. Internet edota online sare sozialetan bertan aurkitutako datuak gordetzeko eta 

hainbat apunte egiteko aukera dago, izan ere, ikerketa kasu honetan ezagutu bezala, 

Facebooken (bidez) jasotako datuak Facebooken bertan erregistratu daitezke.  

 

Honi guztiari esker, etnografia digitalean lehen pausoak ematen hasi nintzen Facebookeko 

kontu bat sortuz. Horrela, Facebook zer den, euskal identitatea eraikitzeko identitate-

erreferente, praktika eta diskurtsoak, espazio ezberdinen kudeaketa eta taldetasun mota 

ezagutu nituen (Doktorego Tesiaren 1, 2, 3 eta 4 helburuak). Era berean, eguneroko bat 

sortu nuen, hor, behaketa parte-hartzailearen bidez ikusten eta ikasten nuena apuntatzeko 

eta lantzeko asmoz. 

 

Momentu hori arte ez nuen Facebook ezagutzen, ez nuen Facebookeko konturik. Are 

gehiago, errezeloz begiratzen nuen espazio eta tresna hau eta beraz, maila pertsonal batean, 

ikerketa objektu hau aukeratzeak borroka handia sortzeaz gain, maila teorikoan zailtasunak 

ekarri zizkidan: ez nekien zer zen “hori”, zelan erabil zitekeen, are gutxiago zertarako eta 

gainera ez nuen ulertzen gazteek zergatik erabiltzen zuten lau botoi eta gure barneak 

publiko egitera eramaten gaituen sistema kapitalistak ezarritako tresna hori. 
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Plano teoriko eta pertsonalaren arteko tentsio hauekin batera segitu nuen bidea eta nire 

Facebookeko lagunen behaketa ez parte-hartzailearen bidez online sare sozial horretan 

gazteek euskal identitatea nola eraikitzen duten ezagutzeari ekin nion. Facebookeko 

lagunetatik hastea, hurbiltasun irizpideak ez betetzeagatik metodologikoki gaizki egon 

daitekeela dirudien arren, zientifikoki genuen aukera mamitsu bakarra zen, urte batzuk 

geroago Clara Cioffulik (Buenos Airesen ezagutzeko aukera izan nuen ikertzailea) esan 

bezala.  

 

Batetik, Facebookeko hasiera bateko 100 lagunetatik, ia gehienekin harreman zuzenik ez 

nuen eta, beraz, hitz egiteko lasaitasun osoa izanik, hurbiltasun irizpide metodologikoak 

betetzen zituzten. Era berean, askotan galdetu didate ikerketaren parte sentitzeak eta 

ikertzaileagatik behatuta sentitzeak ez ote dien gazteei eragin hitz egiterako orduan: inkesta 

bat betetzean edota sakoneko elkarrizketa bat egitean bezala, behatuta sentitzen ziren eta 

beraz aspektu horretan ez da egon teknika kuantitatibo, kualitatibo edota etnografikoaren 

arteko bereizketarik. Are gehiago, datorren atalean azalduko dugun moduan, ikerketaren 

parte sentitzean, askotan, ikerketa ahaztu eta maila pertsonalean lantzen genituen hainbat 

gai. 

 

Bestetik, ikerketarentzat espresuki izango zen Facebook kontu bat sortzeko aukera zegoen 

arren, honek, lehenik eta behin, lagunak egiteko beharra eta denbora suposatzen zuen eta 

bigarrenik, gainera, lortuko ziren datuak ez ziren hain berezko, barneko eta mamitsuak 

izango. Honetaz gain, halako hainbat ikerketatan aurretiaz azpimarratutako irizpide etikoak 

betetzen ez direla (online sare sozialeko profileko kontua ikerketa baterako dela ezkutatuz) 

kontuan hartuz, aukera hori baztertu nuen.  

 

Beraz, etikoki beharrezkoa den abisua emanda, behatuei behatuak izango zirela nire 

hormako profilean esanez, Facebooken lehen pausoak ematen hasi nintzen. Horrela, 

Doktorego Tesia bizitzaren parte izanik, ikerketa-objektua hobeto ezagutzeko bi planoak 

uztartzea erabaki nuen, lehendik ere 24 orduz burua ikerketan galduta banuen, 2011 

ikerketan erabat murgildu nintzen. 
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2011: etnografia digitalaren bidez sortutako tipo idealak teknika kualitatiboak alboratzen 

joatea suposatu zuenekoa  

 

Lehen urte horretan martxan jarritako bi teknikak alderatuz, etnografia digitalaren bidez 

lortutako datuak eta maila teorikoan egiten nituen galderak askoz ere mamitsuagoak ziren. 

Horrela, beldurrez betetako erabakia izan bazen ere, teknika kualitatiboak alde batera uzten 

hasi nintzen eta urte horretan soilik hiru sakoneko elkarrizketa egin nituen.  

 

Izan ere, batetik, Internet eta online sare sozialen inguruko ikerketak urriak izanik, 

proposatutako aldagaiek ez zidaten informazio aberatsik eskaintzen: ezin bainuen, hasiera 

batean nahi bezala, euskal identitatearen eraikuntza herrialdeka edota adinaren arabera 

konparatu. Alderaketa hauek egin ahal izateko, lehenik eta behin, ikerketa esploratzaile bat 

egitea beharrezkoa zen ikerketa objektu hauek identifikatzeko, aztertzeko eta sakontzeko. 

Eta hau izan da Doktorego Tesi honen bidez egin nahi izan dugun lana: etorkizuneko 

azterketa zehatzak eta konparatiboak kokatzen lagunduko duen ikerketa bat sortzea. 

Helburu hori lortzeko, etnografia digitala teknika egokiena izanik honetan zentratzea 

erabaki nuen. 

 

Bestetik, online sare sozialen eta euskal identitateari dagokionean, teknika etnografikoen 

bidez teknika kualitatiboen bidez lortutakoa baino informazio gehiago eta sakonagoa 

jasotzen nuen: diskurtso eta praktiketan sakontzeko aukera nuen. Are gehiago, teknika 

kualitatiboen bidez euskal identitatearen inguruko diskurtsoetan murgiltzeko aukera nuen 

arren, praktiketan ezin nuen nahi beste murgildu: etnografia digitalak eskaintzen duen 

behatzeko eta parte hartzeko aukeragatik ere teknika honetan murgiltzea erabaki nuen. 

 

Lan honi esker, euskal identitatea eraikitzen zuten lau tipo ideal sortu nituen: marko 

teorikoaren eta metodologikoaren arteko lotura ezarriz, garrantzia euskal identitatea 

eraikitzen zuten praktika eta diskurtsoetan jarri nuen eta ez pertsonetan. Praktika jakin 

bateko gazteen testigantzen bidez beste tipo idealak ere ulertzea eta euskal identitatearen 

aspektu horretan sakontzea ahalbidetu zidan, euskal identitatea zelan eraikitzen den, euskal 

herritarra nor den baino garrantzitsuagoa dela ezagutuz. Erabaki metodologikoak, lanketa 

teorikoa garatzea bultzatu zuen, beraz.  
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Gazteek euskal identitatea Facebooken (bidez) eraikitzeko mantentzen zituzten praktika eta 

diskurtsoen azterketaren bidez, batetik, praktika militanteak (Facebooken sistema politiko 

tradizionalari lotutako edukiak elkarbanatzea), bigarrenik banalak (batik bat euskal 

identitatearen eraikuntza umoristikoa), hirugarrenik instrumentalak (interes pertsonalerako 

euskal identitatearen eraikuntza) eta, azkenik, atzerrikoak (Euskal Herritik kanpokoak) 

identifikatu nituen.  

 

Praktika eta diskurtso hauek zituzten gazteekin kontaktatzen hasi nintzen eta arazoak 

segituan agertu ziren: perfil militante eta atzerrikoan lanean hasita nintzelarik perfil 

instrumentala betetzen zuten gazteekin kontaktatu ostean, hauen agenda arazoak zirela 

medio, soilik gazte  bat (Beñat) prest agertu zen ikerketan parte hartzeko eta, beraz, ezin 

izan nuen hauetan behar beste sakondu. Era berean, aurkitutako praktika eta diskurtso 

banalen atzean 35 urtetik gorako erabiltzaileak aurkitu nituen eta, beraz, pertsonetara 

beharrean perfil hau zuten “Barbie borroka”, “Nik ere polo soberanista dastatu nahi dut beroa egiten 

duenean” bezalako Facebook taldeetara mugatzea erabaki nuen. Azkenik, hainbat gaztek ez 

zuten ikerketan parte hartu nahi izan aurrez aurre ezagutzen ez ginelako eta horrek 

mesfidantza sortzen zielako: eurek nahi zuten lekuren batean geratzeko prestutasuna 

erakutsi nuen arren, ez nuen haiek ezagutzeko aukera izan. 

 

Horregatik, gazte hauekin elkarlanean hasiz perfil militante eta atzerrikoan zentratzea 

erabaki nuen eta, horrela, muga zirudiena aukera izan zela ikasi nuen, bi talde hauek jarraian 

landuko ditugun ideia guztien oinarri izan baitira. Batetik, Facebooken (bidez) euskal 

identitatea eraikitzeko praktika eta diskurtso militanteak zituzten Oier eta Aiorak parte 

hartu zuten ikerketan. Elkarrizketa batzuen ostean, azkeneko hau hainbat mugimendu 

politiko eta sozialen Facebook kontuak gestionatzen zuen erabiltzailea zela ezagutu nuen. 

Egoera horrek aukera asko irekitzen zituen arren, Doktorego Tesia gehiegi mugatzearen eta 

helburu eta hipotesiak ez kontrastatzearen beldurrak zirela eta, tipo ideal honetan gehiago 

ez sakontzea erabaki nuen. 

 

Bidean ematen diren pausoak. Orain, bide labur honen bukaeran ondo edo txarto ez 

dauden bidaiaren erabaki hutsak direla esan dezaket. Bide ezberdinak direla soilik. Izan ere, 

erabaki honek atzerriko profila betetzen zuen Nahiarekin denbora gehiago ematea utzi 

zidan: beka bati esker hasiera batean Polonian bizi eta, hilabeteak joan ahala, Txinara 

bizitzera joan behar izan zuen gaztea.  



94 
 

Perfil honen kide izan ziren ere Itsaso, Irlandan bizi izan zen neska, eta Julen, Australiara 

lanera joan eta lehen egunak herriminez bizi izan zituen mutila. Azkenik, Ostebi dugu, 

Madrilera bizitzera joan zen mutil abertzale eta ezkertiar bat eta zeinen bidez atzerriak 

Facebook bidezko euskal identitatearen eraikuntzan duen garrantzia ezagutu dudan. 

  

Gazte hauekin batera behaketa parte hartzailea egiten hasi nintzen: sakoneko elkarrizketak 

eta Facebook irekiarekin elkarrizketak eginez (gaztea Facebooken zebilen bitartean aurrez 

aurre elkarrizketatu). Are gehiago, gazte hauei esker Doktorego Tesia egin ahal izan dut: 

eurek gidatu naute ideia berriak sortzen, erreferentzia bibliografikoak bidali dizkidate eta 

euren denbora eskaini didate bi urtez.  

 

Urte amaiera horretan, Nahiak aipatutako eta hasiera batean garrantzi gutxi emandako 

taldearen potentzialtasunaz ohartu nintzen: beka berdina zuten eta munduan barreiatuta 

zeuden gazte talde baten (“Erasmus taldea” deituko dudana) parte zen. Berak, gazte hauek 

Facebooken talde pribatu bat sortu zutela esan zidan eta hau ezagutzeko asmoz taldean 

aurkeztea eskatu nion. Horrela, 2012an, Facebooken ulermen ezberdinak, euskal identitatea 

eraikitzeko praktika eta diskurtso berriak, espazioen kudeaketaren garrantzia eta 

komunitatearen ideia (1, 2, 3 eta 4 helburuak) talde honen bidez aztertzeko aukera izan 

nuen. 

 
2012: etnografia digitalak ideia teorikoak lantzeko aukera ematen dit, ikerketari eta 
ikerlariari zentzua emanez 
 
Orotara zazpi sakoneko elkarrizketa eta bi hiruko talde eztabaida egin eta gero teknika 

kualitatiboak baztertu nituen behingoz. Izan ere, gazteen diskurtsoak landuz euskal 

identitateari zer definizio ematen zieten ezagutzen nuen eta ez nik nahi nuen euskal 

identitatearen eraikuntzaren inguruko informazioa. Horregatik, urte horretan, ikerketaren 

muin metodologikoa etnografia digitalean egongo zela erabaki nuen: euskal identitate 

praktikak behatu eta gazteekin parte hartzeko aukera ematen duen teknika, hain zuzen ere.  

  

Era berean, Erasmus taldea zela eta, atzerriko tipo idealak garrantzi berezia hartu zuen: ia 

nahigabean etnografiarako beharrezkoa zen taldea aurkitu nuen bideagatik egiten eta 

eramaten uzteagatik. Gainera, talde honek helburuetan planteatutako hainbat intuizio eta 

ideia barnebiltzen zituen eta, horregatik, talde horretan sartzeko erabakia hartu nuen. Bien 

bitartean, beste gazteekin lanean segitu nuen eta hiru “atzerritarrei” (Itsaso jada Irlandatik 
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bueltatu baitzen) euren euskal identitatearen eraikuntzaren inguruko eguneroko bat egitea 

eskatu nien.  

 

Ildo beretik, plano teorikoa, metodologikoa eta pertsonala uztartuz, Kanadan egindako 

ikerketa-egonaldian ohartu nintzen nik neuk ere egunerokoa bete nezakeela autoetnografia 

bat burutuz: ni ere atzerrian zegoen eta Facebook erabiltzen zuen gazte euskal herritar bat 

bainintzen, alegia. Horrela, Ottawa, Oxford eta Buenos Aireseko ikerketa-egonaldietan 

euskal identitatearen eraikuntza Facebooken (bidez) atzerrian nola aldatzen den ikusi nuen: 

gazteak hobetu ulertuz, ikerketa arazoa hobeto ezagutuz eta atzerri mota asko daudela 

ohartuz. Eta  zergatik ez? Nik ere neure burua hobeto ezagutu nuen. 

 

Julen eta Ostebik egunerokoa bete bazuten ere, Nahiak, agenda problemak zirela eta, 

ezezkoa esan zuen. Berak “Becas internacionalización 2010” Facebookeko taldean 

(Erasmus taldea deituko dudana) sartu ninduen: Eusko Jaurlaritzak enpresen gestioaren 

ezagupenerako eskaintzen duen bekaren onuradunak ziren 42 gaztek osatzen zuten bekako 

arazoak konpontzeko eta euskal gazteek atzerrian dituzten bizipenak partekatzeko 

sortutako taldea. Eurek esan bezala, famili handi bat osatzen dute eta euren parte izaten 

utzi zidaten.  

 

Lehendabizi, behaketa-ez parte hartzaile bat burutu nuen taldean, gerora, parte-hartzailea 

izan zena (euren eguneroko harremanetan parte hartuz) eta, azkenik, taldeko zazpi kide 

aktiboenenekin sakoneko elkarrizketak burutu nituen Skyperen bidez: eurek atzerrian 

egonda eta batzuetan ni neu ere atzerrian egonda, tresna bakarra baitzen plataforma hau 

elkarrizketak burutu ahal izateko. Gazte hauek eskainitako denbora eta esfortzuari esker, 

Herri digitala ideia garatzeko aukera izan nuen. Azkenik, bederatzi hilabetetako lanaren 

ostean, bideak berak ezarri zidan etnografia digitalean oinarritutako lau urteko landa lanari 

bukaera eman nion.  

 

Hemen modu lineal eta koherentean narratutako istorio honek, ordea, ondorioen azken 

atalean landuko dugun bide gorabeheratsu eta tentsiodun bat ezkutatzen du. Baina orain, 

“FACEGUK. Gazteen euskal identitatearen eraikuntza soziala Facebooken (bidez), euskal 

komunitatearen irudikapena hiperespazioan eta agente ezberdinen eragina” ezagutzeko unea da. 
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LABURPENA: IKERKETAREN DISEINUA 
 

Euskal identitatea soziologikoki zer da defini ezina denez, zelan eraikitzen da ikerketa-galdera 

ardatz izatea proposatzen dugu: euskal gizarteko biztanleriak euskal identitatea eraikitzeko 

dituen praktika eta diskurtsoak eta hauek osatzen dituzten kolektibitateak edota 

komunitatea zein bien arteko (biztanle-komunitatea) harremana da gure ikerketa esparrua. 

 

Egungo gizarte zein gure ikerketa espaziora mugatuz, erakunde politikoek espazio publikoa 

monopolizatuta eta araututa izanda, batetik, dimentsio sozialeko egunerokotasuneko 

praktikek, bestetik, Facebook bezalako espazio pribatu eta intimoek eta, azkenik, euskal 

identitatearen eraikuntza mota positiboak (talde barneko harremanen bidez osatzen dena) 

indarra hartu dutela deritzogu. Era berean, gazteek Facebookeko espazio pribatua euskal 

identitatearen eraikuntzarako espazio pribilegiatu baina ez seguru gisa bizi dutela proposatu 

dugu (Franco garaiko espazio pribatuarekin alderatuz ezberdintasun bat suposatzen duena). 

 

Izan ere, online sare sozial honen bidez eraikitzen den euskal identitatea zein komunitatea, 

tresna eta espazio horren arkitekturagatik, lausoagoa dela deritzogu. Era berean, subjektu 

erreflexiboa gogoratuz, gazteek propioa ez duten espazio pribatu bat bere egin dutela 

deritzogu, modu honetan, taktika kontzeptuak indarra hartzen du. Azkenik, euskal 

identitatea eraikitzen duen taldetasunari dagokienez, Euskal Herria Herri gisa etorkizunean 

lortu beharreko ideia politiko bat izan beharrean (nazioa izan zitekeen moduan), 

egunerokotasuneko harreman sozialen bidez ere bizi eta eraikitzen den komunitatea 

(kolektibo ezberdinez osatuta dagoena) dela deritzogu: Interneten agerpenarekin, muga 

geografikoak gainditzen dituen Herri digital baten aurrean gaudela ere proposatu dugu. 

 

Doktorego Tesiaren helburu analitikoei dagokienez, lehenik eta behin Facebook zer den 

deskribatu beharra dugu, espazio eta tresna hau ezagututa, gazteek honen bidez euskal 

identitatea eraikitzeko dituzten praktika eta diskurtsoak identifikatzeko. Era berean, 

harreman hauek osatzen duten taldetasun mota arakatu nahi dugu, komunitate berean 

kokatzen diren kolektibo ezberdinen sendotasuna edota iraunkortasuna nolakoa den 

erantzun ahal izateko. 

 

Bestetik, gazteek online sare sozial horren espazio publikoa, pribatua eta intimoa nola 

kudeatzen dituzten azaldu nahi dugu euskal identitatearen eraikuntza aldatzen den edo ez 

ezagutzeko. Era berean, espazio online eta offlinearen arteko harremana zer nolakoa den 
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ezagutuz, Herri digitalaren gaia arakatu nahi dugu. Azkenik, euskal identitatearen eraikuntza 

sozialean parte hartzen duten agenteak identifikatu nahi ditugu eragin estrukturalak zein 

kanpotik ezarritako mugak zeintzuk diren aztertu ahal izateko. 

 

Hipotesiak kontrastatzeko eta helburu analitikoak lortzeko hiru urteko landa lana burutu 

dugu: teknika kuantitatibo (bigarren eskuko datuak interpretatuz) zein kualitatiboetatik 

(zazpi sakoneko elkarrizketa eta bi hiruko talde burutuz) hasiz eta, ikerketa-espazioa 

ezagutzeko zein behatzeko eta parte hartzeko eskaintzen duen aukeragatik, etnografia 

digitalean murgilduz.  

 

Behaketa ez parte-hartzaileak euskal identitatea eraikitzen duten lau tipo ideal sortzea 

ahalbidetu zigun. Hauetariko kide batzuek eguneroko bat bete ostean eta eurekin behaketa 

parte-hartzaileak eginez (sakoneko zein Facebook irekiko elkarrizketak), etnografia digitala 

burutzeko beharrezkoa den taldea aurkitu genuen: Erasmus taldea deitu duguna. 42 kide 

hauekin 9 hilabetez behaketa (ez) parte-hartzailea burutu eta hauetariko zazpi gazte 

elkarrizketatu ostean, landa lanari bukaera eman genion nik neuk (atzerrian zegoen eta 

Facebook erabiltzen zuen gazte euskal herritarra izanik) Euskal Herritik kanpo egindako 

ikerketa-egonaldietan eguneroko bat sortuz eta autoetnografia bat burutuz. 
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IKERKETA DISEINUAREN LABURPENA  
(Bertikalki irakurri beharreko taula: helburu zehatz batentzat ez da teknika bat aplikatu) 

2. Taula: ikerketa diseinuaren laburpena. 

 

HIPOTESIAK 
HELBURU 

ANALITIKOAK 
METODOLOGIA 

 

Euskal identitatea ezin 
soziologikoki zer da definitu: 

ikerketa-galdera  zelan eraikitzen  
da, praktika hauek subjektua  zer 
kolektiboren parte den adierazi 

Facebook deskribatu 

Teknika Kuantitatiboak: 
bigarren eskuko datuen 

ustiaketa (Eusko ikaskuntza, 
Eustat, Gazte Behatokia, CIS, 

Injuve) 

 

Dimentsio sozialak eta eraikuntza 
mota positiboak garrantzia hartu 
eta Haiek-Gu-aren egonkortzea  

Gazteek euskal 
identitatea 

Facebooken (bidez) 
nola eraikitzen duten 

identifikatu 

Teknika kualitatiboak: 7 
sakoneko elkarrizketa eta 2 

hiruko talde 

 

Espazio pribatuaren garrantzia eta 
Facebook euskal identitatea 

eraikitzeko espazio pribilegiatu ez 
segurua (Franco garaiarekin 

alderaketa) 

Harreman sozialek 
Facebooken (bidez) 

sortzen duten 
taldetasuna: 

kolektibitateak eta 
komunitatea  

Teknika etnografikoak I: 
behaketa ez parte hartzailea, 

4 tipo ideal identifikatu 
(egunerokoa). Behaketa parte 
hartzailea: (Facebook irekiko) 

elkarrizketak 

 

Facebook bidez euskal identitatea 
eta kolektiboak modu errazago 
eta flexibleagoan eraiki. Logika 

instrumental, banal eta 
umoristikoaren egonkortzea  

Espazio online – offline, 
zein publiko, pribatu 

eta intimoen kudeaketa 

Teknika etnografikoak II: 
etnografia digitala. 9 hilez 

“Erasmus” taldean behaketa 
(ez) parte hartzaile eta 7 

sakoneko elkarrizketa 

 

Euskal Herria, ideia politikoa 
baino, egunerokotasuneko 

harreman sozialetan. 
Komunitatearen baitan 
kolektibitate txikiagoak 

 
Euskal identitatearen 

eraikuntzaren agenteak 
identifikatu 

 

Teknika etnografikoak III: 
autoetnografia 

 

 
Herri digitala 
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TEKNIKA KUALITATIBOETAKO  
SAKONEKO ELKARRIZKETAK ETA TALDE EZTABAIDAK 

 

EZTABAIDA 
TALDEA 

SEXUA-ADINA-
HERRIALDEA 

INGURU 
EUSKALDUNA IKT HARREMAN 

 

Lehenengoa: 
(ET1) 

24 urte, neska 
bizkaitarra Bai Altua (ez 

muturrekoa) 

 21 urte, mutil 
bizkaitarra Bai Baxua 

 21 urte, neska 
bizkaitarra Bai Altua (muturrekoa) 

 

Bigarrena: 
(ET2) 

23 urte, neska 
gipuzkoarra Ez Altua 

 23 urte, neska 
gipuzkoarra Bai Altua 

 23 urte, neska 
gipuzkoarra Bai Altua 

3. Taula: eztabaida taldeak aldagaien arabera. 

 

ELKARRIZKETA SEXUA-ADINA-
HERRIALDEA 

INGURU 
EUSKALDUNA 

IKT 
HARREMAN 

Lehenengoa (E1) 25 urte, mutil 
arabarra Bai Altua (ez 

muturrekoa) 

Bigarrena (E2) 19 urte, neska 
bizkaitarra Ez Baxua (ez 

muturrekoa) 

Hirugarrena (E3) 23 urte, mutil 
lapurtarra Bai Baxua 

(muturrekoa) 

Laugarrena (E4) 26 urte, neska 
gipuzkoarra Ez Altua 

(muturrekoa) 

Bosgarrena (E5) 20 urte, neska 
gipuzkoarra Bai Altua (ez 

muturrekoa) 

Seigarrena (Gorka) 25 urte, mutil 
gipuzkoarra Bai Altua 

(muturrekoa) 

4. Taula: Doktorego Tesian zitatutako sakoneko elkarrizketak aldagaien arabera. Azken pertsonaren 
kasuan izena erabiltzen dugu, bere oniritziarekin. 
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TEKNIKA ETNOGRAFIKOETAKO  
TIPO IDEALAK ETA ERASMUS TALDEAN EGINDAKO SAKONEKO ELKARRIZKETAK 

 

 

TIPO IDEALA 
 

 

PERTSONAREN 
IZENA 

 ELKARRIZKETA 
KOPURUA 

 

 

  

Atzerrian 
 

Itsaso (Irlanda) Bat 

 

Ostebi (Estatu 
espainola) 

Hiru + 
egunerokoa 

Julen (Australia) Hiru + 
egunerokoa 

Nahia (Polonia) Hiru 

   

Militanteak  
Aiora Bi 

Oier Bi 

   

Utilitaristak 

 

Beñat  Bat 

  
 

Banalak 

5. Taula: tipo idealak eta kideak. Orotara 15 elkarrizketa. 

 

ERASMUS KIDEEI 
ELKARRIZKETAK 

BERE KOKAPEN 
GEOGRAFIKOA 

NIRE KOKAPEN 
GEOGRAFIKOA 

Lehenengoa (EK1) Turkia Oxford 

Bigarrena (EK2) Txina Hondarribia 

Hirugarrena (EK3) Txina Hondarribia 

Laugarrena (EK4) India Hondarribia 

Bosgarrena (EK5) Sahara (elkarrizketaren 
unean Gasteizen) Hondarribia 

Seigarrena (EK6) India Hondarribia 

Zazpigarrena (EK7) Indonesia Oxford 

6. Taula: Erasmus Taldeko teknika etnografikoetako sakoneko elkarrizketak. 
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BIGARREN ATALA. “ZER ARI ZARA PENTSATZEN?”:  
 
FaceGUK. Gazteen euskal identitatearen eraikuntza soziala Facebooken 
(bidez), euskal komunitatearen irudikapena hiperespazioan eta agente 
ezberdinen eragina  
 
 
Lehen atalean aurkeztutako lanketa bibliografikoak euskal identitatearen zein Facebooken 

inguruan hainbat hipotesi eta helburu sortzea ahalbidetu digu. Era berean, aplikatutako 

metodologiari esker, ikerlariaren motibazioak eta marko teorikoak eta metodologikoak 

duten elkar lotura ere ezagutu ahal izan dugu. Orain, landa lanean sartzeko momentua 

heldu zaigu.  

 

Julen Nafarrete kazetariari esker ezagutu nuen “UK” aldizkaria eta honi begirada bat 

ematen ari nintzaiola herritarrei egindako elkarrizketen “FaceGUK” atala aurkitu nuen. 

Millerrek Trinidad eta Tobagon aztertu bezala, Facebookek Herriaren arabera izaera eta 

erabilera ezberdinak ditu: Facebook aztertzean, “Fasbook” (2011: 159) aurkitu zuen 

autoreak bere landa lanean, horrela deitzen baitzioten Herri horretako erabiltzaileek.  

 

Euskal Herriko kasuan, ordea, “FaceGUK”ek ondo baino hobeto barnebiltzen du online 

sare sozial honek Euskal Herrian duen izaera. Batetik, Facebook eta euskal identitatea 

lotzen ditu eta, era berean, Facebooken “GUK”ak edo taldeak espazio propioa sortzeko 

duen aukera azpimarratzen du. Bestetik, identitate kolektiboaren eraikuntzan Gu-a bezalako 

agente zentrala agerian uzten da eta, azkenik, Euskal Herrian hain garrantzitsua den  

komunitatearen ideia kontuan hartzen du kontzeptu honek. Horrela beraz, ideia honi esker, 

euskal identitatea eta Facebook lotzeko aukera dugu “Ikerketaren diseinua”ren puntuan 

identifikatutako espazioaren, agentearen eta komunitatearen elementuak aztertuz. 

  

Landutako marko teorikotik abiatuz, bigarren atal honetan, gazteek euskal identitatea 

Facebooken (bidez) nola eraikitzen duten erantzuten saiatuko gara hipotesi eta helburuak 

ardatz izanik. Horretarako, lehen bi puntuetan ikerketan parte hartu duten euskal gazteen 

testigantzen bidez euskal identitatea, Facebook eta espazio honetako euskal identitatearen 

eraikuntza ezagutuko dugu.  
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Bide honek euskal identitatearen eraikuntzaren aspektu jakin batean zentratzeko aukera 

emango digu: epe motz baterako atzerrian dauden gazteen kasua, hain zuzen ere. Horrela, 

Doktorego Tesiaren oinarri metodologikoa izandako etnografia digitalaren bidez, euskal 

komunitateak online sare sozialetan hartzen duen izaera eta marrazten duen territorioa 

landuko dugu. Era berean, euskal identitatea espazio ezberdinetan nola eraikitzen den 

arakatuko dugu: batetik, analitikoki espazio online eta offlinea aztertuz eta, bigarrenik, 

erabileraren arabera ulertutako espazio publiko, pribatu eta intimoa ikertuz. Azkenik, 

ondorioetarako igarobide gisa, perspektiba sistemiko eta estruktural batetik, Facebook 

bidezko euskal identitatearen eraikuntza sozialean eragiten duten agenteak identifikatuko 

ditugu.  

 

Ikusi daitekeen moduan, bigarren atal honen puntu bakoitza aurretiaz sortutako helburu bat 

da, honen bidez, ikerketaren konplexutasun guztia zatitu nahi izan dugu honen azterketa 

eta azalpen egoki baterako. Horrela, lehen atalean mahai gainean jarritako konplexutasuna 

bigarren atal honetan zehaztasunez aztertuz, ondorioen hirugarren atalean ikuspegi orokor 

bat izan eta hipotesi teoriko eta analitikoak landuko ditugu. Azkenik, ibilbide honek 

hasieran genituen baino ikerketa-galdera interesgarriagoak formulatzeko aukera emango 

digu 
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3. Gazteen 

bidez online 

sare sozialak 

ezagutzen… 
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Euskal identitatea Facebooken (bidez) nola eraikitzen den ezagutzea helburu duen puntu 

honen bidez ikerketa objektu nagusienetariko bat mahai gainean jarriko dugu: online sare 

sozial hau ikerketan parte hartu duten gazteen bizipenen bidez ezagutu eta azalduko dugu.  

 

Aurretiaz esan bezala, Facebook definitu ezin daitekeen eta Herrien zein erabileren arabera 

aztertu eta ulertu beharreko ikerketa-objektua da. Ideia hau jarraituz eta landa lanean 

oinarrituz, batetik, online sare sozial ezberdinek Euskal Herrian duten eragina ezagutuko 

dugu; bigarrenik, ikerketa honen oinarri den Facebook aztertu eta ikerketan parte hartu 

duten gazteen testigantzen bidez azaldu ahal izateko. Horrela, online sare sozialak eta 

Facebook ikerketa objektu teorikoak etnografia digitala eta ikerketan parte hartu duten 

pertsonen testigantzen bidez ezagutuz, gazteek euskal identitatea nola bizi duten arakatzeko 

aukera izango dugu datorren puntuan. 

 
 
 

3.1. ONLINE SARE SOZIAL EZBERDINEN IZAERA, GARRANTZIA ETA ERABILERAK 

EUSKAL HERRIAN  

 
Online sare sozialak medioen konbergentzia: multiplataforma azterketa 

 

2009an gazte koadrilen, Bilboko alde zaharraren eta euskal identitatearen inguruan 

egindako ikerketak (Diaz, 2009) erakutsi zidan online sare sozialen garrantzia. Gazteek 

Tuenti eta Facebook egunerokotasunean erabiltzen zituztela esan zidaten: batetik, etxean 

konektatzen ziren kalean geratzeko hitzordua zehazteko eta, bestetik, espazio hori 

habitatzen zuten euren bizipenak konpartitzeko erabiltzen zituzten hipertestuen bidez. 

 

Euskal gazteek, idatziz edota argazkiak publikatuz euren sentimenduak adierazten dituzte 

hormako egoera eguneratuz, baina baita bideoak, kantak edota beste pertsona batzuek 

sortutako edukiak partekatuz: gazteek Youtuben aurkitutako bideoklip baten bidez edota 

sarean aurkitutako poesia baten bidez euren Facebookeko horman idatzitako 

sentimenduaren azalpena osatzen dute. Behaketa ez parte-hartzailean jasotako irudi honek 

ondo baino hobeto azaltzen du gazteek Facebook euren egoera pertsonala adierazteko 

erabiltzen dutela eta, horretarako, bideoez baliatzen direla. 
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1. Irudia: egoerak eta bideoak. 
 
 
Praktika honek, online sare sozialak plataforma ezberdinak aurkitzen diren medioen 

konbergentzia direla gogoratzen digu, eta beraz, online sare sozialen azterketa hasi baino 

lehen, Facebookek bestelako plataforma batzuekin dituen harremanak identifikatu behar 

ditugula oroitu ere. Izan ere, ikerketan parte hartu duten gazteek Facebook irekia duten 

bitartean hainbat egunkaritako web orrialdeetan aritzen dira elkarbanatuko dituzten 

notizien bila. Oierrek ondo azaltzen duen moduan: “Facebook ireki eta bitartean ba Gara 

irakurtzen dut Berria irakurtzen dut eta hortik ateratzen dut gero Facebooken zer jarri” (Oier, 2012)47

 

. 

Beraz, marko teorikoan proposatutako ideia landa lanean kontrastatzen dugu, alegia, online 

sare sozialak ez direla isolatuta erabiltzen diren tresnak: batetik, beste medio batzuk 

uztartzen dituzten espazioak eta, bestetik, beste plataforma batzuetara igarotzea bultzatzen 

duten tresnak ere baitira. Horrela, euskal gazteek emaila edota chata barnebilduta 

dituztelako medioen konbergentzia diren online sare sozial hauetatik abiatuz, Youtube edo 

online egunkarietara heltzen dira eduki hauek online sare sozialetan konpartitzeko.  

 

Medioen konbergentziaz galdetuta hurrengoa esaten du etnografia digitalean parte hartu 

zuen Erasmus taldeko gazte batek Facebook, Fotolog eta egunkarien erabilera eta logika 

ezberdinak nahasten dituela azalduz: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Tipo idealen parte izan diren gazteen testigantzak zitatzeko pertsonaren izena eta urtea zehaztuko 
dugu.  
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“ Pues (Facebooken) lekuen argazkiak jartzen ditut nire (Herria-ko) lagunak 

ikusteko. 

O sea Facebooki Fotologen erabilera ematen diozu? 

Hombre… Fotolog apur bat txarra zen jajaj.  Ez dakit, batzutan notiziak agertzen 

dira. Baina orain gehien bat da Twitter.”48

 

  

(Erasmus Kidea 1, 2012)49

 
 

Azkenik, online sare sozialak gainontzeko plataformekin harremana duten espazio gisa 

ulertzeaz gain, online sare sozial ezberdinak elkarrekin erabiltzen direla azpimarratu beharra 

dugu. Izan ere, gazteek Facebooken idazten dutena aldi berean Twitterren agertzeko aukera 

dute hainbat programen bidez. Modu honetan, online sare sozialak medioen konbergentzia 

diren heinean, logika ezberdinen uztarketa ere badira: online sare sozial bakoitzak erabilera 

eta logika bat zehazten badu ere, euskal gazteek hauek maiz uztartzen baitituzte. 

Konplexutasun honetan murgildu baino lehen, erantzun ditzagun online sare sozialen 

inguruko oinarrizko hainbat galdera. 

 
Online sare sozialen inguruko hainbat galdera: zer, noiz, norekin eta zertarako erabiltzen 

dituzte euskal gazteek?   

 
Ikerketa burutu genuen garaian (2010-213 urteen artean) Tuenti, Facebook eta Twitter izan 

dira Euskal Herrian gehien ezagutzen eta erabiltzen diren online sare sozialak. Hala ere, 

Euskal Herrian Tuentik gaztetxoen artean indarra duen arren, beste zenbait Herritan online 

sare sozial hau ez da apenas erabiltzen. Hori dela eta, atzerrira ikastera, lanera edo 

oporretan doazen hainbat gaztek Facebook sortzen dute han egindako lagunekin 

harremanetan segitzeko (Díaz, 2011). Beraz, online sare sozialetan profil zehatz bat sortzea 

adinarekin aldatzeaz gain (Livingstone, 2008), Herriaren arabera ere aldatzen da eta honek 

Euskal Herriko gazteengan eragin zuzena dauka. 

                                                           
48 Doktorego Tesian zehar jasotako hainbat testigantza erdaraz izan diren arren, testu osoa euskaraz 
idaztea erabaki dugu. Hala ere, orri azpiko nota gisa jatorrizko zita mantenduko dugu. “Pues (en 
Facebook) pongo fotos de los sitios para que mis amigos de (Pueblo) las vean. O sea que a Facebook le 
das el uso de Fotolog? Hombre… Fotolog era un poco malo jajaj.  No sé, también a veces aparecen 
noticias. Pero ahora es mas Twitter”. 
 
49 Erasmus kideen testigantzak zitatzeko zenbakiak erabiliko ditugu. Era berean, Skype bidez idatziz 
egindako elkarrizketak izanik, transkripzioa beharrean jatorrizko testua (akats ortografikoekin) 
mantenduko da elkarrizketatuaren iritzia eta elkarrizketaren dinamikotasuna adierazteko. Horregatik, 
testigantzak kurtsibaz daude. 
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Bestetik, bi online sare sozial hauek (Facebook eta Tuenti) Twitterrekin alderatuz 

eskaintzen duten hipertestu mota argia eta, 140 karaktere beharrean, gazte hauek nahi beste 

luzatzeko duten aukeragatik espazio hauetan aurkitzen duten logika mota ezberdina da ere. 

Horrela, Herri mailako datuak eskuragarriak ez izanda, Eusko Jaurlaritzaren (2011) ikerketa 

baten arabera Euskal Autonomi Erkidegoko gazteek batez ere Facebook erabiltzen dutela 

esan dezakegu soilik.  

 

Bigarrenik, online sare sozial hauek noiz erabiltzen diren erantzuteko, gazteak nondik 

konektatzen diren ezagutzea lagungarria da. Astean zehar eta arratsaldez konektatzen zirela 

baieztatu zitekeen ordenagailua Internet erabiltzeko tresna bakarra zen garaian (Gordo eta 

Megías, 2006). 2010. urtean sakoneko elkarrizketa batean neska batek esan bezala, lanetik 

edo klasetik ateratzean konektatzen zen Internetera etxeko ordenagailutik eta momentu 

horretan erabiltzen zuen Facebook: 

 

“ Etxera heltzean Internet. Lehen, etxera heltzean telebista zen. Hor ikusten ditut 

serieak, peliak… dena. Musika… 

¿ Etxera heldu eta zuzenean Interneten konektatzen zara? 

Bai zuzenean. Bueno ez, hiruretan ateratzen naiz eta beraz egiten dudan lehenengo 

gauza bazkaltzea da (barreak), orduan, bazkaldu ostean konektatzen naiz.” 

 

 (Sakoneko Elkarrizketa 4, 2010)50 51

 
 

Baina egun, plano teoriko batetik eta hiperespazioa eta harreman sozio-teknologikoen 

ideiak gogoratuz, gazteak momentu oro konektatuak daudela proposatu dezakegu. Izan ere, 

lana eta aisiaren espazioak uztartuz, Nahiak azaltzen duen moduan, ez dago lanetik irten 

beharrik Facebook erabiltzeko: “Jo es que nik Facebook erabiltzen dut eta asko. Pilo-pilo bat. Es 

que nik daukat Facebook jarrita lanean zortzi orduak ia ia.” (Nahia, 2011)52

 

. 

                                                           
50 Teknika kualitatiboetako sakoneko elkarrizketak zein talde eztabaidetako testigantzak zitatzeko 
zenbakia (izena erabiltzeko baimena ez baita lortu) eta urtea zehaztuko dugu.  
 
51 “Cuando llego a casa Internet. Antes era cuando llego a casa tele. Veo ahí las series, pelis… todo. 
Música…  ¿Llegas a casa y te conectas a Internet directamente?  Sí directamente. Bueno no, salgo a las 
tres entonces cuando llego a casa lo primero que hago es comer (risas), entonces, cuando termino de 
comer me conecto”. 

52 Atzerrian egon diren gazteekin ere, Itsaso salbu, Skype bidezko idatzizko elkarrizketak burutu 
genituen. Horregatik, jatorrizko testua kurtsibaz mantenduko dugu. 
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Beraz, ikasi edo lan egiteko ordenagailua erabiltzen duten gazteak uneoro daude online sare 

sozialetan konektatuta. Gorkak, sakoneko elkarrizketa batean azaltzen duen moduan: 
 

“ Kontua da nik lan egiten dudala ordenagailu aurrean denbora guztia. Ze 

liburutegira juten naizenean eta, ba liburuak lantzen ari naizenean ere 

ordenagailua beti aurrean daukat, gauzak kontsultatzeko Googlen edo hiztegia edo 

dana dalakoa. Eta horrekin batera Facebook beti hor izaten det pestañetan ia beti.”  

 

(Gorka, 2011) 

 

Era berean, Smartphone-en hedatzeagatik telefono mugikorren bidezko Internet konexioa 

biderkatzen ari da. Hori dela eta, “konexio eta deskonexio” ideia 24 orduak konektatuta 

egotearen harreman sozio-teknologikoak kontzeptuagatik ordezkatu behar dugu: 

konektatuta bizi dira gazteak eta konektatuta daude. Aurrez aurre eurekin ez daudenekin 

ere konpartitu nahi dute une jakin bat eta horretarako online sare sozialak tresna egokiak 

dira. Gazte honek esaten duen moduan: “Adibidez ikusi nuena karnabaletan: taberna baten WiFi 

zuela ta parrandan bertan argazkiak kolgatzen WiFitik tabernan bertan ”  (Eztabaida Taldea1-eko 

4 kidea, 2010). 

 

Azkenik, ideia hau indartuz, beste lagunek ere norberaren profila osatzeko aukera dute 

online sare sozialetan. Konektatuta egon gabe ere besteen eraginagatik edukiak 

elkarbanatzeko aukera dago eta, modu honetan, gazteak “konektatuak” daude. Nahiak 

azaltzen duen moduan, Facebookeko harreman mota eta identitatearen eraikuntza erabat 

erlazionalak dira: “Ez duzu zertan zuk erabili behar, inbolukratu zaitzakete zure muroan euskeraz 

idazten. Es que edukiena ez duzu zuk bakarrik sortzen, baita zure ingurukoek ere.” (Nahia, 2010). 

 

Azpi-puntu hau bukatzeko, online sare sozialak lagunekin edukiak konpartituz hauekin 

egoteko eta egiteko beste espazio eta tresna bat direla azpimarratu behar dugu, gazteentzat 

aurrez aurreko harremanen osagarriak baitira. Beraz, eztabaida talde batean gazte koadrila 

batek esan bezala, gazteek Facebooken egon ezean lagun zirkulutik kanpo egoteko arriskua 

dute.  

 

“ Es que iristen da momentu bat non erabiltzen ez baduzu geratzen zara jokoz 

kanpo, ez ditugu haiek (online sare sozial konturik ez dutenak) kontuan hartzen.”  

 

(Eztabaida Taldea 2-ko 1 kidea, 2010) 
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Izan ere, euskal gazteek Facebooken sortutako elkarrizketak kalera eramaten dituzte… 

 

“ Ohikoa da, baina koadrilan horren inguruan hitz egiten duzu, niri gertatu zait 

koadrilarekin egon, andre bat albotik pasa eta “hara, ez dakit zer egiten duten 

andreak (Facebookeko talde bat)” esatea.”53

 

 

(Sakoneko Elkarrizketa  2, 2010) 

 

… eta kalekoak Facebookera eraman ere. Online eta offline espazioak uztartuz elkarrizketa 

hauek, berriz ere, aurrez aurreko elkarrizketetara bueltatzen dira. Izan ere, Beñatek, bere 

koadrilarekin Irun eta Hondarribiko Alardearen inguruan izandako eztabaidan bezala, 

offline espazioan sortutako eztabaidak Facebooken ere segitzen du. Are gehiago, handik eta 

egun batzuetara online espazio horretan esandakoak afari batean gogoratzen dituzte, 

koadrila horretan Facebook ez duten gazteak elkarrizketetatik kanpo utziz.  

 

“ Adibidez azken kontuetako bat izan zen Alardea zela eta. Nere lagun baten neska 

Irungoa da eta Alarde mixtoaren kontrakoa, beraiek deitzen duten betiko 

Alardearen aldekoa. Eta diskusioan hasi ziren eta gure kuadrilako bi sartu ginen eta 

40 komentario edo! Eta eztabaida hau badakizu dela jendea asko ikutzen duen 

eztabaida eta orduan jendea sartu zen “a saco” eta gero hortik bi egunera elkartu 

ginen afari batean eta egon ginen berriro ere hortaz hitz egiten. O sea bueno, gure 

koadrilako gaia izan zen denbora luze batez Alardearen gaia eta dana Facebooken 

hasi zalako. Gainera nire koadrilako beste baten familia Hondarribiakoa da eta 

baita ere nahiko... ez da mixtoaren kontrakoa baina bueno! Eta diskusio fuertea 

izan genuen eta dena Facebooken hasi zalako.” 

 

(Beñat, 2011) 

 
Bestetik, etxetik kanpo dauden gazteentzat tresna egokiak dira online sare sozialak etxetik 

gertu sentitzeko, etxekoekin izateko eta etxean egoteko. Geroago aztertuko dugun Euskal 

Herritik kanpo ikasten duten gazteen kasuaz gain, astean zehar hirira ikastera doazen 

herrietako gazteek ere lagun koadrilarekin harremanetan jarraitzeko erabiltzen dituzte 

espazio hauek. Neska koadrila batek azaltzen duen moduan: “Gainera, ez gaudenez herri 

                                                           
53 “Es lo típico pero al final en la cuadrilla acabas hablando de esto, yo he visto el fenómeno de estar en 
la cuadrilla, pasar una señora por al lado y decir “mira, señoras que hacen tal””. 
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berdinean ta astean zehar ez garenez ikusten, hitz egiten dugu denekin.” (Eztabaida Taldea 2-ko 3 

kidea, 2010). 

 

Laburbilduz, ikerketa hau burututakoan Facebook da gazteek gehien erabiltzen duten 

online sare soziala eta honetara uneoro konektatuta daude. Baina aurretiaz esan bezala, 

online sare sozial ezberdinak aldi berean erabiltzen dituzte euskal gazteek. Sar gaitezen 

beraz online sare sozialen logika ezberdinak arakatzera: batetik, Facebook eta Twitter 

alderatuz eta, bestetik, Facebook eta Tuenti aztertuz. 

 

Facebook – Twitter: laguna eta edukien jarraitzailea… 

 

Gazteek Facebooken “lagunak” dituzten bitartean, Twitterren “jarraitzaileak eta jarraituak” 

dituzte: lehenengoak alde bitako onarpena eta harremana eskatzen du eta bigarrenak, ordea, 

alde bakarrekoa. Facebookeko lagun izateko biek onartu behar dute eskaera eta honek, 

euskal gazteen ustetan, harreman estuago bat suposatzen du. Sakoneko elkarrizketa batean 

Gorkak horrela azaltzen du: 
 

“ Twitterrekin ikusten deten diferentzia da, claro, zuk Twitterren jarraitu dezakezu 

norbait edo berak zu ez, ez da hain binkulantea. (…) Momentu batean pixkat 

harreman sare hori urrundu nahi dezu eta Facebookek ez dizu aukera hori ematen. 

Ez dakit, nik hor, nik uste det horregatik dela geroz eta gutxiago erabiltzen detela. 

(…) Twitterren nik uste hori errezago mugitu daitekeela edo gehiago moldatu 

dezakezula hori, ez daude... harreman estankoetaz oinarrituta ez dagoenez, o sea, 

ez dago derrigorrezko erreziprozidade hori ta hori nik uste det tresnaren alde 

bilakatzen dala.”  

(Gorka, 2011) 

 

Laguntasun harreman mota ezberdinak azalduz, besteak beste, online sare sozial bat 

estatiko gisa (Facebook) eta bestea dinamiko gisa (Twitter) identifikatzen ditu gazte honek. 

Espazio bakoitzak harreman mota bat bultzatzen du eta baita aldi berean denbora zehatz 

bat markatu ere: Twitterren kasuan jarioa azkarra da Facebookeko “behin betiko” 

hormarekin alderatuz. Beraz, arkitektura ezberdinak aurkitzen ditu gazteak online sare 

sozial bakoitzean, erabiltzeko aukera, modu eta logika ezberdinekin. Gorkak berak 

hurrengoa esaten du: 
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“ Claro Twitterren kontua zera da:  komunikazioak badaukala konplexutasun puntu 

bat ze Hashtagen rolloa, erabiltzaileen aurretik “@” jartzea eta… ba hori dauka 

atzera egiten diola jende askori. Eta Facebookek hori dauka, oso erraza dela 

erabiltzeko, izugarri erreza, argazki bat igo nahi dezu eta igotzen dezu. Gauza hoiek 

oso konplikatuak izan ez arren ba Twitterren izan dira, en fin, ez da programazio 

hizkuntza bat jakin beharrik, baina bueno jakitea Hashtaga jarri behar dela, horrek 

ze funtzionalidade izan ditzakeen, eskatzen dizu beste ahalegin bat Facebook ez 

dizuna eskatzen.”  

(Gorka, 2011) 

 

Horrela, Facebook, estatikoa eta alde bitako harreman estuago bat eskatzen duena izan 

arren, Twitter baino errazago erabiltzen da bere arkitekturagatik. Horregatik, gazte gehiagok 

erabiltzen dute harreman mota informalago bat bultzatzen duen online sare sozial hau. Izan 

ere, lagunen arteko elkarrizketak dira espazio horretan gauzatzen direnak eta ez 140 

karakteretan izan behar den jarraitzaile eta jarraitu arteko eduki jarioa. Gorkaren hitzetan: 
 

“ (Twitter) Igual edukietan zentratuago dago (…) Ez dakit Facebooka hemendik eta 

bost urtera erabiliko deten, emaila seguro baietz eta Twitterra edo Twitterraren 

antzeko zerbait seguro baietz. Eta da edukietan zentratuago dagoelako. Iruditzen 

zait Facebooka dela asko harremanetan zentratua eta orduan claro, harreman 

hoiek duten eboluzioaren arabera eta orduan hor daukazun harreman sarearen 

eboluzioaren arabera modu batean edo bestean funtzionatuko duela.”  

 

(Gorka, 2011) 

 

Arrazoi honengatik, Facebook lagunentzako espazio gisa gordetzen du gazte honek eta 

Twitter ordea arlo profesionalarentzat erabiltzen du: “Nere bizitza profesionalarekin saiatu naiz 

hori egiten: separatu Facebook lagunentzat eta Twitter profesionalentzat.”  (Gorka, 2011). Testigantza 

honen bidez bi online sare sozialen arkitektura, logika eta hauen erabilera erreflexibo 

ezberdinak ikusi daitezke. 

 

Twitterren azalpen bat baino Facebook ezagutzen lagunduko digun logika bereizketa 

honek, ordea, ez du aurretiaz aipatutako medioen konbergentzia ukatzen. Azaldu bezala, 

Twitter eta Facebook aldi berean erabiltzeaz gain, lehenengoan idatzitakoa bigarrenean 

agertzeko aukera dauka gazteak. Era berean, medioen konbergentzia honek, erabilera eta 

logika ezberdinen uztarketa suposa dezake, Oierrek azaltzen duen bezala: 
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“ (Izena) bere iritziak irakurtzen dudan pertsona bat da. Bera soziologoa da, beraz, 

nire ikasketekin ere zerikusi haundia dauka eta iritzi diferenteak botatzen ditu, iritzi 

potenteak botatzen ditu, ordun da tipo bat interesgarri iruditzen zaidana 

jarraitzeko eta jakiteko zer kontatzen duen.”  

 

(Oier, 2011) 
 

 

Facebook eta Twitterren logikak nahasten ditu gazte honek. Twitterreko jarraitzaile-jarraitu 

harremana Facebookera eramaten du edukietan interesgarria zaion pertsona baten laguna 

izanda honen hormako ideiak irakurri ahal izateko. Kasu honetan, Facebook Twitter bezala 

erabiltzen du gazte honek, erreflexiboki bi online sare sozialen logika ulertu eta barneratu 

ostean bere interesetarako egokia den erabilera mota nahastu bat burutzen baitu. 

 

Erabiltzaile eta erabilera mota hain ezberdinak dituen Facebook eta Twitterretik abiatuz, 

alderatu ditzagun orain antzeko logika bat duten Facebook eta Tuenti online sare sozialak 

ikerketan parte hartu duten gazteen testigantzen bidez. 

 

 
Facebook – Tuenti: … laguntasuna ez da ume jolasa 

Bi online sare sozialek lagunen arteko edukia partekatzea ahalbidetzen badute ere, Tuenti 

Euskal Herriko gaztetxoenek erabiltzen dute gehienbat. Aiorak eta Gorkak horrela azaltzen 

dute hurrenez hurren euren online sare sozialen biografia adinarekin lotuz: 

 

“ Noiz sortu zenuen Facebook? 

 Uf! Ez dakit. Ez naiz gogoratzen. Tuenti neukan lehenago.”    

(Aiora, 2011) 

 
“ Adin kontuekin lotuta, (Herria-n) 18, 19 urtetararte jende guztiak dauka Tuenti.”   
 

(Gorka, 2011) 

 

Adinarekin harreman zuzena duen beste aspektu bat ere badago euskal gazteen artean 

Tuentitik Facebookera igarotzeko: gazteek, atzerrira joatean han ezagutuko lagunekin 

harremanetan jarraitzeko Facebook sortzen dute, Tuenti, batez ere, Hego Euskal Herrian, 

Katalunian eta estatu espainolean erabiltzen den online sare soziala delako. Horrela, 

gaztetxoen koadrilen artean Tuenti erabiltzen den arren, gazte koadrila gehienek Facebook 

erabiltzen dute. 
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Modu honetan azaltzen dute Itsaso eta Erasmus taldeko gazte batek Facebook sortzearen 

arrazoia eta unea hurrenez hurren:  

 

“ Zenbat urte dituzu?  

23. 

Ta zer duzu Tuenti edo Facebook? 

Biak, lehenengo egin nuen Tuentia baina gero Bartzelonan eta holan erabiltzen 

dute gehiago Facebook eta nik baditut lagun batzuk Bartzelonakoak eta oraindik 

erabiltzen dute Facebook eta esan nuen “ba egingo dut bada ezbada beraiekin hitz 

egiteko”. Eta gero, han Irlandan, erabiltzen nuen pila bat Facebook ze nire lagunek, 

bueno, hango lagunak Bartzelonakoak ziren be bai orduan beraiek erabiltzen zuten 

Facebook.” 

(Itsaso, 2011) 
 
 
“ Eta atzerrian nola uste duzu aldatu dela Facebooken erabilera? 

Erabat. Nik lehen banuen eta badut Tuenti eta Facebook baita ere, lehen apenas 

erabiltzen ez nuena. Soilik erabiltzen nuen Tuenti eta atzerrira joan nintzenetik 

Tuenti ez dut apenas irekitzen eta soilik erabiltzen dut Facebook. Azken finean, 

kanpoan ezagutzen duzun jende guztiak Facebook du.”54

(Erasmus kidea 2, 2012) 

 

 

Beste alde batetik, arkitektura ezberdinak dituzte bi online sare sozial hauek eta gazteen 

ustez Tuentik ez du Facebookek eskaintzen duen hipertestu mota eta erraztasuna 

ahalbidetzen. Oierrek eta Itsasok euren lagunekin Tuenti bidez bideoak eta artikuluak 

konpartitzeko dituzten zailtasunak azaltzen dituzte hurrenez hurren: 

 
“ Facebookek ematen dizu aukera bai bideoak jartzeko, abestiak jartzeko eh... 

artikulu osoak jartzeko aukera ematen du eta Tuentik adibidez ez du halako 

aukerarik ematen.” 

(Oier, 2012) 

 

                                                           
54 “ Y en el extranjero crees que ha cambiado tu uso de Facebook? Totalmente. Yo antes tenía y tengo 
Tuenti y también Facebook, que prácticamente no lo usaba. Solo usaba Tuenti y a partir de irme al 
extranjero, el Tuenti ni lo abro y solo uso Facebook. Al fin y al cabo, toda la gente que vas conociendo 
fuera tiene Facebook”. 
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“ Jo ba, bideoak ez, argazkiak bai. Baino Facebooken uste dut ahal duzula ba zure 

ordenagailuko bideoak igo ahal dituzu ezta? Es que Tuentin izan behar dira 

Youtuben dauden bideoak, ezin dituzu zuk zuzenean zure ordenagailutik igo.” 

 

(Itsaso, 2012)  
 

Azkenik, gazte edo gaztetxo eta Euskal Herritik barne edo kanpoko erabilerak direla medio 

Facebook edota Tuenti erabiltzeko arrazoiak ezagututa, ikerketan parte hartu duten gazteen 

arabera Tuenti banalagoa da: gaztetxoen artean gauzatzen diren harremanen isla ikusten 

dute online sare sozial hau; izan ere, Oierren ustez “Tuenti da kotilleatzeko, banalago” (Oier, 

2012). 

 

 
3.2. FACEGUK: FACEBOOK EUSKAL HERRIAN  

 
Facebook kontuaren sorrera eta honen dimentsio tenporal eta espaziala  

 
Gazteen testigantzen bidez online sare sozialak sortzearen arrazoiak azaldu ditugun arren, 

Facebooken kasuan murgilduz, Nahiak ondo baino hobeto laburbiltzen du online sare 

sozial horretan kontu bat sortzeko arrazoiak. Batetik, Facebook lagunekin harremana 

mantentzeko eta bizitakoa konpartitzeko espazioa da eta, bestetik, atzerrira joatean han ere 

baztertuta ez sentitzeko sortu zuela azaltzen du:  

 
“ Into the wild filmean dioten bezala: “Obsesio bat dugu konpartitzeke”.  Eta gaur 

egun Facebooken jartzen ez baduzu, ba ez dakit, bizi izan ez bazenu da.”55

 

 

(Nahia, 2012) 

 

“ Eta Facebooka Alemanian hasi nuen nik, ta nik uste hasi nuela Erasmusagatik ze 

jende askok... hemen badago polako bat dela oso anti Facebook eta berak esaten 

zidan sentitzen zela oso marginatua, ez zeukanez Facebookik ez zen enteratzen 

ezertaz y no existia eta hori gogorra da esatea.”  

 

(Nahia, 2012) 

 

                                                           
55 “Como dicen en Into the wild: “Tenemos una obsesion por compartir”. Eta gaur egun Facebooken 
jartzen ez baduzu, pues no sé, como que  no has vivido”. 
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Nahiak atzerriaren garrantzia azpimarratuz agerian uzten duen dimentsio espazial honetaz 

gain, Facebookek dimentsio tenporal bat ere badu euskal gazteen artean. Lehen aipatu 

bezala, Facebook estatikoa den online sare sozial gisa ulertzen dute gazteek eta Oierrek 

esaten duen moduan, ahazten ez duen eta idatzitakoa betiko gordetzen duen espazioa da. 

 

“ Atzo gertatu zitzaidan gainera ikerketa honetan dagoen beste pertsona batekin 

bota nuela ezin zela unibertsitate pribatu bat finantziatu, gobernuak ezin zuela 

unibertsitate pribatu bat finantziatu. Eta Facebook bidez erantzun zidan kontuan 

izateko gero guk euskal unibertsitatea sortzean finantziazio publikoa nahiko 

genukeela eta ezin dugula hori esan ez?  

 

Claro, es que, behitu, Facebookek dena grabatzen du eta orain esandakoa hemetik 

eta urte batzuetara norbaitek esan dezake “el hijo puta este dijo hace diez años que 

no se le podía dar dinero público a una universidad privada”. Zailtasun bat dala ez 

duzula iritzia aldatzeko eskubiderik, beti egongo dela zerbait esan zenuena, orain 

dela hamar urte esandakoa eta hori da hemerotekaren arazo bat, hemerotekak ez 

du inoiz ahazten.”  

(Oier, 2012) 

 

Gazteek horman lagunekin partekatutakoa betiko Facebooken mantenduko dutela uste 

dute eta honek, aurrerago azalduko dugun moduan, euskal identitatea eraikitzeko orduan 

eragin zuzena dauka. Identitatea denboran zehar identikotzat jo den neurrian, honen 

inguruko hainbat ikuspegi aldatzea tradizioari traizio gisa sentitzen dute zenbait euskal 

gaztek. Horregatik, Facebookeko erabilera habitus moduan operatzen duen barneratutako 

praktika multzoa den arren, euskal gazteek modu erreflexiboan hautatzen dute euren 

lagunekin konpartitu nahi duten edukia. Beraz, zelan elkarbanatu eduki jakin bat hain 

ezberdina den lagun talde batekin? 

 
Senideak, bikotekide (ohiak), lankideak… lagunak?! 

 
Facebooken kontu bat irekitzean online sare sozial honek “Facebook-ek zure ezagunekin 

harremanetan jartzen eta elkarbanatzen laguntzen zaitu”ela gogoratzen dio gazteari lehenengo 

momentutik.  
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2. Irudia: Facebooken erregistratzeko orria. 
 

 

Hau da, tresna honek kaleko lagun, klase-kide, bikotekide (ohi) edota bidaia batean 

ezagututako jendearekin harremana jarraitzen laguntzen du, baina lehenengo pauso 

moduan ez du lagun berriak ezagutzeko aukera bultzatzen. Nahiz eta erabilera sozialak 

jende berria ezagutzera eraman dezakeen, eztabaida talde batean parte hartu zuen kide 

honek azaltzen duen moduan, gazteek ez dute tresna hau helburu horretarako erabiltzen: 

 

“ Eta gero be bai zertarako erabiltzen duzun! Ze niri be behin baino geixotan 

invitaciones de gente que no conozco ta a ver: hortarako chat baten sartzen zara! 

Nik Facebooka dakat lagunak, ezagutzen detenak. Ez det nahi Facebooken bitartez 

pertsonak ezagutzea.” 

(Eztabaida Taldea 1-eko 2kidea, 2010) 

 

Gazteak aldez aurretik ezagutzen duen norbait bere onarpenarekin Facebookeko profilean 

lagun gisa gehitzen baldin badu, horman idatzitakoa, zintzilikatutako argazkia edota 

elkarbanatutako bideoak ikusteko aukera dute biek. Horman publikatzeko jarduera hau 

kaleko horma batean idazteko ekintzarekin alderatuz, Facebooken (bidez) arauak urratzeko 

aukera (hobe esanda, beharra) dagoela pentsatu daiteke. Izan ere, kalean isiltasun eta 

intimitate osoz egin beharreko praktika hori (horman idaztea), Facebooken modu 

publikoan egiten da. 

 

Facebookek offline espazioen logika online-era eramaten du. Ildo beretik, kaleko 

ezagunetatik, beste online sare sozial batzuetako jarraitzaileetatik edota betiko ezagunetatik 

hurbil egoteko aukera ematen du. Facebookeko espazio horretan, ordea, aldi berean lagun 

mota ezberdin hauekin guztiekin egoteko eta egiteko beharra dago: printzipioz, 

elkarbanatutako edukia lagun guztiek ikusten baitute. 
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Aiorak Facebookeko profilean konpartitzen duena senideek, lagunek eta ezagunek ikusten 

dute: bere hitzetan, “Familiakoak, lagunak, ezagunak edo bueno lagun lagunak ez direnak.” (Aiora, 

2011). Horrela, bizitzako dimentsio ezberdinetako lagun eta ezagunak espazio berean 

izateak hainbat arazo sor ditzake. Beñatek azaltzen duen moduan, lankideek eta koadrilako 

lagunek ikusten duten eduki baten aurrean eremu pertsonaleko hainbat esfera nahasten dira 

Facebooken: 

 

“ Eta gogoratzen dut baten diskusio batean nere kuadrilako batek hasi zitzaidala 

gauzak esaten koadrilakoak eta moztu egin nion ze Facebooken bidez gauza hauek 

ez, ez, kuadrilako istorioak dira. Nire lagun horrek bere Facebookeko kontaktuak 

lagunak dira, baina claro nere Facebookeko kontaktuak dira nire betiko lagunak 

baina baita ere kultur mundutik ezagutzen nautenak eta hoiek ez.”  

 

(Beñat, 2011) 
 

Kazetaria den beste gazte honek, Gorkak, bizitza pertsonaleko esfera ezberdinak batzearen 

arazoak azpimarratzen ditu lagun moduan onartzerako orduan egindako hausnarketa falta 

onartuz eta, dramaturgia kontzeptua jarraituz (Goffman, 1971, 2006), egunerokotasunean 

pertsona ezberdinekin duen norberaren aurkezpen ezberdina agerian utziz: 

 

“ Gero hor hasten zara agregatzen jendea baino bueno, asko pentsatu gabe igual,  eta 

hasieran komunidade batean edo laguntalde txiki batean erabiltzeko edo pentsatzen 

hartu nuen tresna bat baina gero 200 ta piko lagun dauzkazu. Baina claro! Hor sartzen 

dira lanetik ezagutu dezakezun jendea, ikastolako jendea ya harremana galdua 

daukazuna, ya kuadrilakoak eta nik zer dakit ba (Herria-ko) jendea por ejemplo. Gero 

daude baita ere, pues en fin, jende mota asko sartzen da hor ez dena harreman sozial 

normal baten parte. Eta claro, hor plano oso desberdinak dira, ni ez naiz berdina 

lanean ez dakit norekin hitz egiten edo lagunekin nagoenean, ordun, hori ere 

problematikoa bihurtzen da. (…) 

 

Kontua da, claro, agregatzen duzu lan kontuengatik edo ezagutzen duzuna. Imajinatu 

nire kasuan musikari bat, idazle bat o lo que sea! Claro, hasten zara Facebooken bere 

bizitza pribatuaren inguruko gauza asko ikusten eta berez, joe! Kazetari arteko corrillo 

batean komentatzeko oso interesanteak direnak baino berez nik ez nituzkeenak jakin 

behar!”  

(Gorka, 2011) 
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Egoera honen aurrean zenbait gaztek Facebooken filtroak jartzen dituzte eduki zehatz 

batzuk lagun jakin batzuk ikusi ahal izateko eta beste batzuk ez. Horrela, “Euskal 

identitatearen eraikuntza Herri digitalean espazio ezberdinen arabera” puntuan azalduko dugun 

moduan, online sare sozial honen arkitektura moldatuz eta erabilera mota berriak sortuz, 

gazteek lasaitasun osoz hitz egin ahal izateko espazioak sortzen dituzte. 

 
“Panoptiko digitala” ala “5. Indar faktikoa”? 

 
Aurretiaz esan bezala, Facebook, erakundeek proposatzen duten ereduetatik at, lasaitasun 

osoz harreman sozialak izateko espazio pribilegiatua izan daiteke (Dutton, 2009), baina aldi 

berean gazteek behatuta sentitzen diren panoptiko digital (boyd, 2002) gisara ulertzen dute. 

Izan ere, euskal gazteek oso presente dute Facebook sistema estruktural ekonomiko eta 

politiko baten parte dela, eztabaida talde honetako kideek azaleratzen duten moduan: 

 

“ Orduan zer esango zenukete dela Facebooka? 

FG1: Lo peor! Droga bat. 

FG3: Bai, bai. 

FG1: Droga bat de querer saber de todo, azkenean besteen inguruan egoteko 

denbora guztian, zuk ere bai zurea plazaratzeko, ez konturatzeko zure intimi… ez 

dakit. Goitik sartzen diguten beste mierda bat, telebista bezala, beste horrenbeste, 

baina hau da lo más, da hain engantxatiboa!” 

 

(Eztabaida Taldea 1-eko 3kidea, 2010) 

 

Facebooken inguruko ikuspegi hau Euskal Herriko kasuan areagotzen da gazteak 

perspektiba politiko batetik estatu espainiar eta frantsesaren begiradapean sentitzen 

direlako. Gorkaren hitzetan, panoptiko digitalaren (boyd, 2002) ideia orokorra Euskal 

Herrian koka dezakegu ETAko kideak laguntzeagatik epaituak izan ziren bi gazteren 

Facebookeko hormek espainiar prentsan izandako zurrunbiloaren kasuaren bidez: 

 

“ Ikusita gainera nola erabili izan dan asuntoa polizialki ere (…) eta iruditzen zait 

gauza bat nahiko ebitatu beharko litzatekeena batez ere gauzak nola egon diren 

ikusita ba problematikoa izan zitekeen: ikusten duzu, segun eta ze sarekada segitun 

jartzen dute Facebookeko perfila “bai gustuko zuen taldea...” eta gauza hoiek 

prensan atera dira.” 

(Gorka, 2011) 
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Aurretiaz aipatutako lagun aniztasuna dela medio eta ikuspegi sistemiko hau azpimarratuz, 

plano sozial batetik ere, Nahia bezalako gazteek maiz euskal identitatearen inguruan 

dituzten zenbait iritzi isiltzen dituzte lagunen edota atzerriko lankideen erantzunak 

ekiditeko asmoz: 

 
“ Dena den ni Facebooken ez naiz asko sartzen politikan. Es que lagun asko dauzkat, 

badaukat lagun batzuk fatxak direnak eta beraiek esaten dute gainera eta ez zait 

gustatzen. Baina niri ez zait gustatzen ere ez niretaz hainbeste jakitea. Imajinatu! Es 

que ez zait gustatzen esatea que “voy a asistir a la manifestacion nacional por los 

presos”. O sea bai, alde nago baina ez dut mundu guztia jakiterik nahi. Es que uste 

dut jende batzuk oso publikoa egiten dutela beraien perfil politikoa ez?  

 

Eta oso ondo dago uste dutena esatea baina ulertu behar dute guzti hau 

kontrolatuta dagoela eta Facebook hasiko dela be bai perfil batzuk ixten agian. 

Oraindik ez du egin baina... Es que nik ez dut diskutitu nahi eta esan “ba hau naiz 

edo hau esan eta bestea esan” eta publikoki gutxiago. Eta diñozu “Jo! Beraiek egin 

ahal badute zergatik nik ez?” Españolitoak eta... baina ez dut nahi, jo ez dut nahi.  

 

Es que hemen askotan erabili daiteke zure kontran, batez ere lan munduan eta 

atzerrian. Eta hemen badut lagun bat esaten duena nafarra dena eta española eta 

buf! Eta gogorra da entzutea! Es que izan ditugu engantxadak eta hemen atzerrian 

ba paso egiten dut eta ez diot ideiaz aldatuko eta niri ere ez, orduan paso. Eta 

lagunak dira, eta ze zentzu dauka nik Facebookean polemika bat sortzea 

dauzkadanean ehun españolito lagun? Eta lagunak dira! Baina ez dut hori bilatzen.”  

 

(Nahia, 2012) 

 

Nahiak, ikuspegi sistemiko batetik Facebooken izaera azaltzeaz gain, “kontrolatuta” dagoela 

esanez eta “perfil batzuk ixteko” arriskua egon daitekeenaren beldur dela adieraziz, 

profesionalki zein sozialki beste lagun batzuekin izan ditzakeen arazoak azpimarratzen ditu. 

Berak aipatutako arlo profesionalari dagokionez, Ostebiren kasuan, Madrilera bizitzera joan 

eta lana bilatzen hasi zenean Facebookeko hainbat taldetatik ateratzea eta talde berrien kide 

ez egitea erabaki zuen: 
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“ Eta adibidez bai egin naiz “Ezker abertzalea” edo “Independentistak” taldeetako 

kide, baina hauetatik kendu nintzen. Ba al dakizu zergatik? Ba hasieran rollo txarra 

nuelako lana bilatzerako orduan Facebook begiratuko ote zidaten ala ez. Izan ere, 

hemen ezagutu dudan jendeari zenbait gauzetarako hainbat gauza estali nien…. Ez 

didatela ezer esango, baina nahiago dut diskrezioa mantendu.”56

 

 

(Ostebi, 2011) 

 

Egoera horren aurrean, Ostebi, Facebook lagun ezberdinen arabera multzokatzeko aukeraz 

baliatu izan da. Modu honetan, gazte honek dimentsio sozial batetik, Facebooken Euskal 

Herriko lagunekin nahi zuena esateko aukera zuen, Madrilgo lagunek ezer ikusi gabe.  

 
“ Orain ez, erabat mugatu dezakezulako. Orain berriz ere egingo naiz (“Ezker 

abertzalea” edo “Independentistak” taldeena). Egia esan, ez diot nire buruari 

planteatu, baina orain erabat mugatu daitekeenez. Eta batez ere orain kanpaina 

egonda pila bat gauza zintzilikatzen ari naizela, ba badaude zenbait gauza 

limitatzen ditudanak. Ez dakit zelan pentsatzen duen jende zehatz batek, badakit 

batzuk arazorik ez dutela, baina badagoenez zenbait jende ez dakidana tapatzen 

ditudala.” 57

  

       

(Ostebi, 2011) 

 

Beraz, euskal gazteek aspektu sistemiko batetik Facebooketik behatuak sentitzen diren 

arren hau panoptiko digital (boyd, 2002) bezala ulertuz, aspektu sozial batetik, egoteko eta 

egiteko espazio pribilegiatu gisa dute. Izan ere, Ostebiren kasuan ikusi bezala, euskal gazteek 

online sare sozial horren arkitektura moldatuz, euren espazio propioak sortzen dituzte. Era 

berean, Nahiak esan bezala: Facebook atzerritik bere “lagunekin konektatzeko eta nire 

herriarekin kontaktatzeko” (Nahia, 2012) espazioa da. 

                                                           
56 “Y por ejemplo sí que me he hecho de “Ezker abertzalea” de “Independentistak” pero de esto me quité 
¿Sabes por qué? Pues porque al principio sí que tenía mal rollo de que cuando fuera a buscar curro de 
que me miren en Facebook. De hecho para algunas cosas a alguna gente que he conocido aquí les oculto 
unas cosas… que no me van a decir nada, pero casi prefiero mantener un poco la discreción”. 
 
57 “Ahora ya no, porque puedes limitarlo completamente. Ahora me volveré a hacerme (de “Ezker 
abertzalea” de “Independistak”). La verdad, no me lo he planteado, pero ahora como se puede limitar 
completamente. Y sobre todo ahora en campaña que estoy colgando un montón de cosas, pues hay 
cosas que las limito. A determinada gente que no se de que pie cojea, que luego se algunos que no tienen 
ningún problema, pero hay otra gente que como no lo se pues lo tapo”. 
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Ildo beretik, Facebook Ostebirentzat zenbait gai konplexuz hitz egiteko espazio 

pribilegiatua da, Madrilgo kaleetan isildutakoak, online sare sozial horretan esan baititzake. 

Era berean, muga geografikoak gainditzen dituen eta beste mota batzuetako territorioak 

marraztu daitezkeen espazio eta tresna honen bidez, gazte honek atzerritik euskal 

identitatearen inguruko hainbat gaiez hitz egiteko aukera du. 

 

 “ Hitz egin dudan jendearekin (Madrilgoa) berdin dio euskal identitatearen kontu 

hau. Ez da garrantzi berezirik ematen dioten zerbait, zuk zerbait esan eta arraro 

deritzoten arte. Ulertzen nauzu? Orduan bai, zentzu horretan oso mugatuta nago. 

Egia da ere nik nire familiarekin telefonoz maiz hitz egiten dudala eta orduan 

politikaz hitz egiteko aukera dut.  

 

Eta gero zentzu horretan bai egia dela sare sozialak sekulako ihes egiteko balbulak 

direla. Han (Euskal Herritik) ere erabiltzen nituen, baina hemen nagoenetik askoz 

ere gehiago. Informazioa aurkitu dezakezu, komentatu, jendearekin hitz egin, hau 

eta beste edo hemen aurkitzen dudana transmititu, hor ere gai hauen inguruan 

komunikazioa sortzen delarik: gai politikoaren inguruan, Euskal Herriaren inguruan 

eta abar. (…) 

 

Eta nik hemen gauzak komentatu arren, ideiarik ere ez duen hemengo jendearekin 

diskutitzeko aukera oso mugatua izango litzateke eta ez litzateke bereziki 

aberasgarria Euskal Herriaren inguruko gaiaz hitz egitea gauza handirik aportatuko 

ez didan jendea delako eta azalpen asko eman behar izango ditudalako. Eta azken 

finean, Interneten bai posible dudala hitz egin han (Euskal Herrian) lagun asko 

ditudalako.”58

 (Ostebi, 2011) 

        

 

                                                           
58 “Con la gente (de Madrid) con la que he hablau todo este tema de la identidad euskaldun se la pela. 
No es algo que le den demasiado importancia hasta que claro igual tú dices algo que les huele a cuerno 
¿Sabes? Entonces sí, yo en ese sentido sí me siento muy limitado. También es cierto que yo con mi familia 
como hablo mucho por teléfono y así pues hablo bastante de política. Y luego en ese sentido sí es cierto 
que las redes sociales son una válvula de escape que te cagas. Allí (desde Euskal Herria) también las 
utilizaba en ese sentido, pero desde que estoy aquí mucho más. Puedes ver información, comentar, 
hablar con la gente, tal y cual o transmitir qué es lo que me encuentro por ahí y ahí también se genera 
una comunicación sobre esos temas: sobre el tema político y de Euskal herria y tal. (…) Y aunque yo 
comentase aquí cosas, evidentemente la posibilidad de discutir sobre esos temas con gente de aquí que 
no tiene prácticamente ni puta idea de cómo va la gaita pues sería muy limitada y no sería 
excesivamente enriquecedor hablar de política sobre el tema de Euskal Herria con gente porque no me 
van a aportar gran cosa y voy a tener que dar muchas explicaciones. Y al final evidentemente en Internet 
sí puedo hablar porque tengo a muchos amigos de allí (en Euskal Herria)”. 
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Beraz, gazteak behatuak sentitzen diren arren, egoteko eta egiteko espazio pribilegiatu gisa 

ulertzen dute Facebook eta ondorioz espazio propiotzat bizi dute online sare sozial hau: 

panoptiko digitala (boyd, 2002) eta bosgarren indar faktikoaren (Dutton, 2009) ideiak 

uztartuz. Era berean, lasaitasun osoz publikatzeko eta elkarbanatzeko horma urdina gazte 

guztiontzat berdina den arren, alboan “aurkitzen” dituzten iragarkiak sistemak 

pertsonalizatu ditu gustuen azterketa baten arabera. Facebook esperientzia pertsonalizatu 

konpartitua dela eta sistemaren eragina dagoen arren, espazio propio bat sortzeko aukera 

dagoela gogoratuz. 

 

Gazteen testigantzen bidez online sare sozialek, eta bereziki Facebookek, Euskal Herrian 

duten izaera ezagututa, sar gaitezen ikerketan zehar euskal identitatearen (eraikuntzaren) 

inguruan jaso ditugun testigantzak aztertzera. Izan ere, kontuan hartuz identitate 

kolektiboaren eraikuntza, besteak beste, estrukturalki baldintzatutako identitate-

erreferenteak partekatuz eta negoziatuz egiten dela, Facebooken (bidez) eduki hauek 

elkarbanatuz euskal identitatea eraikitzen ahal dela proposatu dezakegu, identitate kolektibo 

horretako zenbait kidek espazio horretan euskal identitate-erreferenteak moldatu eta 

komunitatea osatzen baitute.  
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LABURPENA: GAZTEEN BIDEZ ONLINE SARE SOZIALAK EZAGUTZEN… 
  

 

Facebook arakatzen hasi baino lehen, online sare sozialak medioen konbergentzia direla 

azaldu dugu eta, horregatik, gazteek Youtube edota egunkarien web orrialdeak behatzen 

dituzten bitartean Facebooken aritzen direla eta online sare sozial ezberdinak aldi berean 

erabiltzen dituztela azpimarratu dugu. Era berean, ikerketa burutu dugun bitartean, 

Facebook online sare sozial guztietatik erabiliena dela eta honetara gazteak uneoro 

konektatuta daudela azaldu dugu: besteek norberaren horman idazteko aukera (identitate 

eraikuntza erlazionala azpimarratu dugu) edota mugikorretan Internetera konektatzeko 

aukeragatik norberak online sare soziala ez erabili arren, besteen mezuek konektatuta 

mantentzen baitute erabiltzailea. 

 

Bestetik, online sare sozialen uztarketa hau egon arren, ikerketa egoki bat egiteko asmoz, 

hiru online sare sozial nagusiak analitikoki bereizi ditugu. Lehenik eta behin, Facebook 

Twitter baino estatikoago dela ulertzen dute euskal gazteek, baina hala ere, lagunez 

osatutako (eta ez jarraitzailez) espazio hau informalago eta erabilerrazagoa iruditzen zaie. 

Bigarrenik, Facebook eta Tuentik logika eta arkitektura antzekoa duten arren, ikerketan 

parte hartu duten kideek gaztarora heltzean eta atzerrira joatean lehenengoa erabiltzen 

dutela azaldu dute. 

 

Izan ere, lagun guztiak online sare sozial honen kide direlako anomian ez erortzea eta 

Facebookek duen nazioarteko izaera (Tuentik ez bezala) dira euskal gazteek online sare 

sozial hau sortzeko motibo nagusiak. Espazio honetan aurretiaz ezagutzen dituzten lagunak 

(ez baita online sare sozial honen lehen asmoa lagun berriak egitea) biltzeko aukera dute 

gazteek: bizitza offlinean bezala, laguntasun harreman ezberdinak dituzten pertsonak daude 

Facebooken, baina bizitza offlinean ez bezala, aldi berean gauzatzen dira harreman 

ezberdin hauek. Horregatik, gazteek edukiak filtratzea ezinbestekoa dute informazio zehatz 

bat eurek nahi duten pertsona zehatzek ikus dezaten. 

 

Erreflexibitate ariketa honek, panoptiko digitala (boyd, 2002) eta bosgarren indar faktikoa 

(Dutton, 2009) kontzeptuen arteko ustezko kontradikzioa argitzen laguntzen gaitu. Izan 

ere, plano sistemiko batetik euskal gazteak kalean bezala behatuta eta kontrolatuta sentitzen 

diren arren, plano sozial batetik taktikoki arrotza zaien espazio bat propio egiteko eta hortik 

abiatuta euskal identitatea eraikitzeko aukera sortzen baitute. 
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4. …Eta euskal 
identitatearen 

eraikuntza 
ulertzen: 

 
 
 
 

Gazteek Facebooken  (bidez) 
negoziatzen dituzten euskal identitate-

erreferente, diskurtso eta praktika 
sozialak 

 

 

“Inork ez zidan esan,  

euskaldun izatea zein nekeza den.  

Hobe nuela hautatzea,  

munduko hiritar izatea.”  

 

(Ruper Ordorika, Zaindu maite duzun hori) 
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Aurreko puntuan Facebook ikerketa-objektua mahai gainean jarri eta landu dugu gazteen 

testigantzei esker. Puntu honetan, online sare sozialak gazteen eskutik ezagututa eta 

Doktorego Tesi honen ikerketa objektu nagusira pasatuz, batetik, lehenengo atal teorikoan 

identitate eta euskal identitatearen inguruan azaldutako hainbat ideia eta kontzeptuekin 

lotuz, ikerketan zehar Facebooken aurkitutako euskal identitatearen inguruko testigantzak 

mahai gainean jarriko ditugu. Bigarrenik, gazteek euskal identitatea eraikitzeko erabiltzen 

dituzten zenbait identitate-erreferente, diskurtso eta praktika identifikatuko ditugu. Modu 

honetan, ikerketan parte hartu duten kideek euskal identitatearen eraikuntza Facebooken 

(bidez) zelan egiten duten erantzuteko gai izango gara.  

 

 
4.1. EUSKAL IDENTITATEAREN INGURUKO BIZI-PENAK FACEBOOKEN  

 
Plano ezberdinen uztarketa eta ikuspegi sozialaren garrantzia 

 

Euskal identitatea dimentsio anitzetatik aztertu eta bizi daitekeen arren, honen plano soziala 

aztertzea da soziologiatik egindako ikerketa honen ardatza. Horrela, lehenik eta behin, 

Erasmus taldeko gazte honen testigantza jarraituz, euskal identitatea bizi eta aztertzeko 

orduan banatu beharreko zenbait dimentsio daudela eta, era berean, euskal identitatearen 

aspektu kulturalak indarra hartzen doazela ikus dezakegu: 

 
 “ Askotan politika eta kultura identitatea zaku berean sartzen dugu. Eta nik uste 

kanpora kutsu politiko gutxiago eta kultura identitate handiagoa esportatu behar 

dela benetan uler gaitzatela nahi badugu.”  

(Erasmus Kidea 2, 2012) 

 

Nahiak ere bere Facebookeko hormako jarioan azkenaldian Euskal Herriari lotutako eduki 

politikoen postak behera egin dutela uste du, hauen ordez, dimentsio kulturalari dagozkion 

sentsazioak jartzen ditu. Horrela mintzatzen da Skypetik egindako idatzizko elkarrizketa 

honetan:  

 

“ Es que gaur egun kontenido politikoa Facebooken nahiko gutxitu da EHri buruz. 

Gehiago hitz egiten da Espainiako krisiaz, Espainiako gobernuaz, protestak and so 

on. Ez dago hainbeste kontenido politikorik. 

Ta zuk gehiago jartzen duzu kontenido hoietaz? 

Ez ez. Athleticki buruz mintzatzen naiz.”              (Nahia, 2011) 
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Nahiarekin batera ideia hauetan sakontzean, atal teorikoan mahai gainean jarritako euskal 

identitatearen eraikuntzaren puntu garrantzitsu bat identifikatu dugu: Castellsek (2006) 

Kataluniaren kasuan proposatu bezala, gazte honen ustez euskal identitatea ideia politiko 

baten arabera baino, egunerokotasuneko praktika eta diskurtso sozialen bidez eraikitzen 

den identitatea da. Are gehiago, ikerketan zehar ikusi bezala, gazteek Facebooken (bidez) 

partekatzen dituzten euskal identitate-erreferenteak dimentsio sozial eta kulturalei 

erreferentzia egiten diotela esan dezakegu. Izan ere, dimentsio politikoa (modu 

tradizionalean ulertuta) mantentzen den arren, testigantza honetan ikusi bezala, kirolak 

garrantzi handiagoa du, adibidez. 

 

Dimentsio sozialetik sistemikora igaroz, taldeen kide egiterako orduan hainbat gaztek 

dituzten beldurren harira eta Euskal Herria Herri gisa ikuspegi politiko baten arabera 

ulertuta, honakoa esaten du gazte berak dimentsio politikoko erreferenteen 

indargabetzearen eta sozialaren indartzearen inguruan:  

 

“ Eta nik nire kasuan ez zait gustatzen fan egitea, adibidez, fan de “Bildu”, fan  de 

“Euskal presoak”, fan de “EH”. Baina bai ikusten duzu jendea fan de “Bilbao”, fan de 

“Somera”. Eguneroko detaileekin lotzen da, ez nazioarekin.”  

 

(Nahia, 2011) 

 

Horrela, zenbait euskal gazteren iritziz, euskal identitatea egunerokotasuneko praktiken 

bidez eraikitzen den identitatea da. Ildo beretik, modu honetan azaltzen du Erasmus 

taldeko beste kide honek euskal identitatea egunerokotasunean bizi den Herri identitate gisa 

bizi duela: 

 

“ Niretzat garrantzitsua da euskaldun izatea. Gustatzen zaizkidan ezaugarri batzuk 

dituela uste dut (orokorrean, salbuespenak beti baitaude), baina jada ez nau 

hainbeste axola. (…) Ez dut nire identitatea kuestionatu behar. Badakit zer naizen 

eta oso pozik nago horrekin. Oso gauza normaltzat dut.”59

 

 

(Erasmus Kidea 3, 2012) 

 

                                                           
59 “Pues para mi ser euskaldun es importante. Creo que lleva una serie de características (en general, 
siempre hay excepciones) que me gustan, pero ya no me importa tanto. (…) No necesito cuestionar mi 
identidad, no. Se lo que soy y estoy muy contenta con ello. Vamos, lo trato lo más normal de mundo”. 
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Beraz, atal teorikoan landutako erreferentzia bibliografikoen eta gazte hauen testigantzen 

arabera, egunerokotasunean eraiki eta bizi den eta sozialki kuestionatzen ez den identitate-

eredu baten aurrean gaudela proposa dezakegu: ikerketan parte hartu duten gazteek definitu 

edota justifikatu behar eta nahi ez duten identitatea baita euskal identitatea, hain zuzen ere. 

 
“Eta zu! Zergatik zara euskalduna?”: soziologikoki definitu ezin eta sozialki erantzun 

nahi ez den identitatea 

 

Atal teorikoan esan bezala, identitatea soziologikoki definitu ezin (esangura soziologikoz 

bete ezin) daitekeen ikerketa-objektua da eta orain, gazteen testigantzei esker, ikuspegi 

sozial batetik euskal gizartean euskal identitatea definitzeaz edota justifikatzeaz nekatuta 

dagoen sektore bat badagoela gehitu dezakegu.  

 

Horrela bizi du Nahiak euskal identitatearen inguruko elkarrizketetan azalpenak eman 

beharra. 

 
“ Es que ez dut ez gogorik, ez... pertsona bakoitzari azaldu behar badiozu nongoa 

zaren! Badago jendea igual a saco doana eta hoiekin ya denbora galtzen duzu. (…) 

Jo! Zenbat aldiz esan dut “Ni Islandiakoa naiz” askoz errezago! “Nongoa? Islandia. 

Ah? Ah! Ala toma!” (barreak). 

 

Zer dakizu Islandiari buruz? Ez dakizu ezta hizkuntza! Listo! Es que ya kokoteraino 

(…) (barreak)  Orduan dices “Islandiakoa naiz!” (barreak) Asi que behitu, Islandiako 

naiz eta listo. “Ah, bonito continente! Baietz eh!” (barreak).”  

(Nahia, 2011) 

 

Ikerketan parte hartu duten gazteak euskal identitatea zer den definitzeaz nekatuta daude: 

hau bizi eta eraiki nahi dute. Ez dituzte definizio hori eman behar izateko arrazoiak ikusten 

eta galdera hori jasotzean, aurrean duten pertsona aseko ez duen erantzun zuzenik ezean, 

egoera horretatik ateratzeko taktika ezberdinak bilatzen dituzte: kasu honetan bezala, 

ironikoki eta umorearen bidez erantzunez. Ikerketa hau hasi nuenean, ordea, ez nituen 

lehenengo atalean proposatutako ideia teorikoak ez eta gazteen testigantzak ezagutzen. 

Horregatik, elkarrizketatutako gazteei plano etnosoziologikotik sortutako galderak egin 

nizkien eta ez ikuspegi soziologiko batetik formulatutakoak: euskal identitatea definitzea 

eskatu nien, hain zuzen ere.  
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Zer da euskal identitatea bezalako galderaren aurrean, lehenik eta behin, gazteak isildu egiten 

direla ikusi nuen eta erantzun bat pentsatzen zuten bitartean galdera berriz ere errepikatu 

behar nuen. Bigarren momentu batean, gazteen errezeloa zen nagusi: elkarrizketatutako 

gazte batek egin bezala, ez dira fio egindako galderaz eta “galdera tranpa” 60

 

 (Sakoneko 

Elkarrizketa  2, 2010) ote den galdetzen dute. Beste gazte batzuek, euren izaera erreflexiboa 

erakutsiz, egindako galdera susmagarritzat jotzeaz gain galdera bera kuestionatzen dute. 

Lehen aipatu bezala, erabateko erantzun asegarri bat aurkitu ezean euren buruari galdera 

bera egiteari uko egiten diote zenbait gaztek. Eztabaida talde batean neska honek azaldu 

bezala:  

“ Egiten dut paso ez dakidalako erantzuten. O sea, da gauza bat hitz egin dudala 

askotan, jende askokin, hasieran nuela nire buruan gauza bat, pues, euskalduna 

izatea zer izaten ahal zen edo zer sartu diguten edo zer esan didaten. Baina gero 

jun zait aldatzen eta jun beharrean definitzen joan naiz gero eta duda gehiago 

izaten, ulertzen? Ordun… buf!” 

 

(Eztabaida Taldea 2-ko 1kidea, 2010) 

 

Galdera erantzuten saiatzea behin eta berriz eskatzen zaienean, zenbait gaztek, atal 

teorikoan aipatutako jaiolekua edota hizkuntza bezalako definizio tradizionalak jartzen 

dituzte mahai gainean. Arazoa, ordea, definizio hauetan sakontzean sortzen da, izan ere, 

isiltasuna, galdera kuestionatzea eta erantzun asegabeak galdera argitzeko aski ez direnean 

elkarrizketatuek galdera elkarrizketatzaileari bueltatzen baitiote: “Uste nuen zuk definitu behar 

zenuela euskal identitatea. Baina ez al duzu egin definizio bat edo zerbait?” 61

 

 (Sakoneko Elkarrizketa  

2, 2010) galdetu zidan elkarrizketatuetako batek. 

Puntu honetan, galdera mota hau gazteei egitean Quebeceko kide batek, Christine Dallaire-

ek (2012), baino zorte hobeagoa izan nuela onartu behar dut. Izan ere, berak kontatu 

bezala, orri zuri batean gazte bati bere identitate akadioa zertan zetzan idazteko eskatu 

zionean eta galdera bere sentimenduak ordezkatzen ez zituzten arrazoi hutsez erantzuteaz 

nekatuta, orri zuria bola bat egin eta ikerlariari aurpegira bota baitzion. 

 

                                                           
60 “Es una pregunta trampa”. 
 
61 “Pensaba que tú ibas a definir la identidad euskaldun... ¿Pero no has hecho una definición o algo?”. 
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Horregatik, atal teorikoan landutako proposamen soziologikoak oinarri izanik eta landa 

laneko gazteen testigantza hauetatik abiatuta, euskal identitatearen inguruko iker galdera 

aldatu nuen. Era berean, marko metodologikoa aldatu nuen teknika kualitatiboetatik 

etnografikoetara pasatuz: euskalduntasuna zenbatzeko asmorik ez genuenez, hasiera batean, 

teknika kuantitatiboetatik kualitatiboetara igaro ginen eta, puntu horretan, teknika 

kualitatiboen bidez euskal identitatearen definizio ez osoa lortzen genuenez, teknika 

etnografikoetara pasatu ginen euskal identitatearen eraikuntza zuzenean behatu ahal 

izateko. Modu honetan, Nahiak proposatu bezala, hasieran deskribatutako etnografia 

digitalean beste pauso bat emanez nire burua modu autoetnografikoan aztertzea erabaki 

nuen:  

 
“ Lotara noaaaa. Muxu euskaldun bat! baina Txinatik! Heheheh. 

Ondo segi. 

Bai  zuk ere bai. 

Eta beste muxu euskaldun bat Kanadatik Txinara! 

Eta aztertu zure bizipen pertsonala ere! Kanadan zaude!”  

(Nahia, 2012) 

 

Doktorego Tesiaren hirugarren urtean egindako ikerketa-egonaldietan euskal identitatea 

atzerrian nola bizi eta eraikitzen nuen eta Facebook Euskal Herrian ez bezalako moduetan 

erabiltzen ote nuen kuestionatzen hasi nintzen. Horrela, ikerketa subjektu eta ikertzaile 

posizioak desitxuratuz, burutazio horiek eguneroko forma hartu zuten zelai-koaderno 

batean idazten hasi nintzen. Era berean, Kanadan nengoelarik, Skype bidez Nahia Txinatik 

galderak egiten hasi zitzaidan, ordu-arte genituen ikertzaile-ikertu posizioak hautsiz: 

 

“ Ta nola sentitzen zara? 

Bua! arraroa da. Herrimina oraindik gutxi. Hori bai! Janaria faltan botatzen 

dut!!!!!!! Hau kaka bat da. 

hahahhahahaa. Benetan?  Hemen ondo gaude. Emakume batek sukaldatzen digu 

janari txinatarra oso goxoa. 

Joe! hemengoa da dena sucedaneo: de leche, de café, de tomate… jajaja. Ez da ezer 

benetakoa!”62

         (Nahia, 2012) 

         

                                                           
62 Orain arte beltzez agertzen zen nik neuk, ikerlariak, esandakoa. Kasu honetan galderak egiten dituen 
pertsona ikerketan parte hartu zuen gaztea izaki, nire esaldiak belztu gabe daude. 
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Horrela beraz, ikerketan sakondu ahala, landa lanari esker ikerketaren diseinua eta marko 

teorikoa bera aldatzeko premia izan nuen eta honi esker denboraldi motz baterako atzerrian 

dauden gazteek euskal identitatea beste modu batera eraikitzen dutela (lehen pertsonan) 

ezagutzeko aukera ezin hobea izan nuen.  

 
Euskal identitatearen inguruko bizi-penak atzerritik 

 

Ikerketan parte hartu duten gazteen arabera, euskal identitatea atzerritik modu ezberdinetan 

bizi da: bai sentimendua baretuz, bai indartuz. Baina kasu gehienetan epe motz baterako 

atzerrira doazen gazteek euskal identitatearekiko perspektiba orokorrago eta osatuago bat 

dutela sentitzen zuten. Julenek Australian izandako bizipenetan azaltzen duen moduan:  

 
“ Nire ustez euskal sentitzen jarraitzen naz, baina munduarekiko perspektiba 

aldatu ein dot. Ta kanpora irteteak aldatu ein dozte. 

Ta zelan ikusten duzu oain? 

Lehen mundua (edo Euskal Herritik kanpo bizitzea) beldurrez ikusten naben ta 

orain aukera bat bezala ikusten dot.”    

 (Julen, 2012) 

 

Ikerketan parte hartu duten gazteen arabera, euskal identitatearen inguruko ikuspegi bakar 

eta denboran zehar iraunkorra den hori atzerrira joatean aldatzen da: kasu honetan, 

kanpoko aniztasunak sor ditzakeen beldurrak aldendu ditu Julenek atzerrian. 

 

Erasmus taldeko beste gazte honek, betiko ohiko harremanetatik ateratzean euskal 

identitatearekiko ikuspegia nola osatu duen azaltzen du:  

 
“ Ta kanpoan egoteak uste duzu zure euskal identitatearen inguruko bisioa 

aldatu dizula? 

Bai, asko.   

Zelan esango zenuke? Badakit zaila dela hitzak aurkitzea 

Pues... (Herria-tik) dena desberdin ikusten da. Inguru jakin baten bizi zara, 

aspalditik ezagutzen duzun jendearekin eta zure lurrarekiko sentimendu jakin 

batzuk konpartitzen dituzu. Baina bertatik urtetean ezberdina da: jende ezberdina 

ezagutzen duzu, pentsatzen zenuen guztia birplantearazten dizuten ikuspegi 

ezberdinekin.  
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Eta beste perspektiba batez hasten zara gauzak ikusten, orokorragoa, nire ustez. 

Eta jada nongoa zaren ez da garrantzitsua, baizik eta, nire kasuan, nor zaren. Ez 

dakit erantzun ote dizudan!”63

(Erasmus Kidea 3, 2012) 

    

 

Testigantza honen bidez, Facebookek sistema gisa Herri identitate-erreferentea betiko 

iltzatuta uzten duen arren, plano sozial batetik gazteek (euskal) identitatea bizitzeko eta 

eraikitzeko modua aldatzen ahal dutela azpimarratu beharra dugu: batetik, sistemaren 

arkitektura erabat determinista ez dela eta moldagarria dela baieztatuz eta, bestetik, 

ikerketan parte hartu duten gazte batzuek euskal identitate tradizionala “traizionatzearen” 

sentsazioa ez dutela agerian utziz.  

 

Beste alde batetik, euskal identitatearen inguruko sentsazioak atzerrian epe motz baterako 

dauden gazte hauengan nola aldatzen diren aztertuz, zenbait kasutan ikuspegi hau baretzen 

dela esan dezakegu. Testuinguruaren arabera eta atzerrian daudela kontuan izanik, adibidez, 

euskal herritarrak sentitzen direnak ere noizbait euren burua espainol gisa aurkezten baitute. 

Erasmus taldeko kide honek “Ni euskalduna sentitzen naiz, ez dut inoiz esaten “española”. Baina 

claro, batzutan hemen (atzerrian) egonda spanish esan behar duzu”la (Erasmus Kidea 4, 2012) 

azaltzen du.  

 

Era berean, Facebookeko profila moldatu ostean, Ostebik euskal aseguru enpresa batean 

telefonista gisa lana lortzean lankideekin zituen elkarrizketetan “todos somos españoles” 

(eguneroko pasarteak, 2012) bezalako esaldiak pasatzen uzten zituen. Euskal Herrian inoiz 

egingo ez lukeen hori atzerrian egiten zuen, euskal identitatea lekuaren eta aurrean dagoen 

pertsonaren arabera moldatzen dela agerian utziz. Beraz, testuinguruaren arabera, kasu 

honetan atzerrian egotean, euskal identitatearen inguruko ikuspegia laxatzen da. Horregatik, 

Kanadako lagunek hain kaskarra nintzen Hockey partiduetan jokaldi ez hain txar bat egiten 

nuenean animatzeko “Olé!” esaten zidatenean pasatzen utzi eta barre egitea nuen aukera 

onena. 

 

                                                           
63 “ Ta kanpoan egoteak uste duzu zure euskal identitatearen inguruko bisioa aldatu dizula? Bai, asko. 
Zelan esango zenuke? Badakit zaila dela hitzak aurkitzea. Pues... (Herria-tik) dena desberdin ikusten da. 
Vives en un entorno, con gente que conoces desde siempre y compartes unos sentimientos para con tu 
tierra. Baina bertatik urtetean ezberdina da: conoces gente diferente, con ikuspuntus diferentes que te 
hace plantearte lo que tú pensabas. Y empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, más ámplia, creo 
yo. Y ya no importa tanto de donde eres, si no quien eres en mi caso. No se si te he respondido!”. 
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Baina euskal identitatearen inguruko ikuspegia baretzen dela esatean ez dugu sentimendu 

maila gutxitu dela esan nahi, izan ere, etnografiatik egindako ekarpen honen arabera, euskal 

identitatea ez da kuantitatibo zein objektiboki neur daitekeen sentsazio bat: ez da gure 

asmoa gazte hauek lehen orain baino “euskal herritarragoak” zirela esatea edo beste gazte 

hura baino “euskal herritarragoa”; kualitatiboki modu indartsuagoan edo lasaiagoan bizi 

dutela ulertzea eta azaltzea da gure intentzioa.  

 

Izan ere, elkarrizketatuek eurek esan bezala, epe motz baterako atzerrian dauden gazteek 

euskal identitatearekiko ikuspuntua aldatzen dute, euren hitzetan, honen inguruko ikuspegi 

osatuago bat dute. Horrela, zenbait kasutan atzerriko aniztasunarekin euskal identitatea 

indartzen dela ikusi dugu. Erasmus taldeko kide batek Bereberrekin eman zituen hainbat 

hileren ostean “Hemen nagoenetik askoz harroago nago nire lurraldeaz, nire kulturaz eta ohituraz” 

zegoela azaltzen du (Erasmus Kidea 5, 2012). Sentimendu hau Euskal Herria bezalako 

estatu gabeko Herri batean izatean, berriz ere, euskal identitatearen aspektu kontestuala 

azpimarratu behar dugu.  

 

Atzerrian sentsazioak biderkatzen dira, “Gran Hermanoren antzekoa da”64

 

 Nahiaren (2012) 

ustez, eta horregatik Euskal Herritik kanpo egonda euskal identitate-erreferenteek kutsu 

bereziago bat hartzen dute. Euskararen aspektu kulturaletik hasita Athleticen kirolaren 

dimentsiora pasatuz, gazte hauen ustez atzerrian erreferente sinbolikoek indar berezi bat 

hartzen dute. Itsasok esaten duen moduan, Irlandan “denbora osoan Athleticeko kamisetarekin 

leku guztietatik” (Itsaso, 2012) zebilen, Bilbon egun berezietan soilik janzten duen elastikoa.  

Gazteen testigantza hauetan sakonduz eta neure burua kuestionatuz, epe motz baterako 

atzerrian dauden gazteek euskal identitatea beste modu batean bizi dutela ezagutzeaz gain, 

Facebook Euskal Herrian ez bezalako moduetan erabiltzen dela ezagutu genuen. Horrela, 

Facebooken (bidez) euskal identitatearen eraikuntzaren azterketan sakontzeko aukera izan 

genuen. 

 

 

 
 

                                                           
64 “Es como Gran Hermano”. 
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4.2. TESTUA, ARGAZKIA ETA TALDEA: EUSKAL IDENTITATEA HIPERTESTUEN 

BIDEZ ERAIKIZ  

 

Ikertu gabeko espazio baten aurrean egonda, lehen urratsa, espazio zabal hau mugatzea izan 

da. Facebook eta orokorrean online sare sozialen inguruko lehen euskarazko Doktorego 

Tesi honetan ikerketa gaia mugatzea beharrezkoa izan dugu azterketa sakon batean aurrera 

egin ahal izateko. Horrela, Facebooken aurkitu daitezkeen elementu guztietatik, euskal 

identitatearen eraikuntza aztertzeko hiru elementu zehatz arakatu ditugu soilik: testua, 

argazkiak eta taldeak. Are gehiago, ikerketan aurrera joan ahala eta gazteen erabilera zela 

eta, testuen, argazkien eta taldearen azterketa zenbait praktika zehatzera mugatu behar izan 

dugu.  

 

Izan ere, zazpigarren puntuan, “Euskal identitatearen eraikuntza Herri digitalean espazio 

ezberdinen arabera” aztertuko ditugun gazteek Facebookekiko egiten duten erabilera publiko, 

pribatu edota intimoa kontuan harturik, ikerketan parte hartu duten gazteen chat bidezko 

elkarrizketa pribatuak ezin izan ditugu ezagutu: euren profileko izen eta hormetan 

publikatutako post eta argazki publikoak behatzeko aukera izan dugu soilik. Taldeen kasuan 

ere, Erasmus taldearen kasuaz aparte, gazteen “fan page”ak edota gazteek “Atsegin dut” 

publikoki sakatzen duten taldeak ikusteko aukera izan dugu soilik: erabiltzaileek kide diren 

hainbat talde pribatu zein hauetan izaten dituzten elkarrizketak ezin izan ditugu aztertu 

espazio pribatu horietara sartzeko aukera izan ez dugulako.  

 

Etorkizuneko hainbat ikerketa lerro trazatu ostean, sar gaitezen testua, hizkuntza, argazkia 

eta taldeen azterketen bidez euskal identitatearen inguruan landu ditugun ideiak aurkeztera. 

 
Euskara “datsegit”: hitz egiten den bezala idazten den hizkuntza  

 
Aztertutako lehen elementua testu idatzia izan da eta, lehenik eta behin, hizkuntzari 

berebiziko garrantzia eman diogula azpimarratu beharra dugu: euskal identitatearen 

erreferente sinboliko sozial garrantzitsuenetarikoa den heinean, Facebooken (bidez) 

gauzatzen diren harremanetan ere, offline munduan duen nagusitasuna izango zuela aurre 

suposatu genuen. Horrela, euskara, euskal identitatea eraikitzen duen erreferente gisa 

aztertu dugu ikerketa soziologiko honetan eta, beraz, aspektu soziolinguistikoan beste 

ikerketa batzuetan bezain ondo ez dugu erreparatu.  
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Perspektiba honetatik, erabiltzaileak Facebookekin duen lehen harremana online sare sozial 

horretan erregistratzerako momentuan da eta, beraz, testuaren azterketa dimentsio 

sistemiko batetik hasi beharra dugu. Plano horretatik, erabiltzaileen itzultze lanagatik, 

2011tik Facebookek euskaraz erregistratzeko aukera ematen duela baieztatu dezakegu eta, 

horregatik, baita sistemak berak hizkuntza erabilera mota jakin bat baimentzen duela esan 

ere; sistemak ez baitu gaztelaniaz edo frantsesez komunikatzeko derrigortasunik sortzen ez 

eta euskaraz aritzea debekatzen.  

 

Hala ere, ikuspegi sistemiko honetatik ere kontrako egoera bat aurkitzen du erabiltzaileak; 

izan ere, Facebookek, egun, ez du aukerarik ematen erabiltzailearen identitatea euskal 

herritar moduan definitzeko. Beraz, lehen pauso honetatik hasita, eragin instituzionalak 

medio, euskal identitatea eraikitzeko lehen zailtasuna aurkitzen du gazteak: euskaraz 

nabigatu dezake bere Facebookeko profilean baina ezin dezake bere burua euskal herritar 

gisa erregistratu eta, modu honetan, “euskaldun = euskaradun” ekuazioa hausten da. 

Ondorioz, Facebookek eta estatuek duten eragin instituzionala ikusita, Internet askatasunez 

eraiki daitekeen espazio hutsa denaren ideia baztertu beharra dugu; euskal identitatea online 

sare sozialen bidez eraikitzeko dauden mugak agerian geratzen baitira.  

 

Hizkuntzaren azterketara bueltatuz, hau dimentsio sozialetik aztertuta eta erabiltzaile arteko 

harremanetan arreta jarriz, euskal gazteak euskaraz ere aritzen direla ikusi dugu behaketa ez 

parte hartzailearen bidez. Offline errealitateak eta onlineak duten harremana gogoratuz, 

elkarrizketatutako gazteen arabera, kaleko egunerokotasunean duten hizkuntza erabilera 

Facebooken gauzatzen dela esan dezakegu: familiarekin, ikastetxean edota lagunekin 

dituzten harremanetarako erabiltzen duten hizkuntzan aritzen dira Facebooken ere eta 

euskal gazteek offline munduan euskaraz aritzeko jarrera onlinean mantentzen dute65

 

.  

Horrela, hiperespazio kontzeptua jarraituz eta datu gabezi baten aurrean, maiz 

eztabaidatzen den gaia (Internet euskararentzat aukera edo mehatxua ote den) birplanteatu 

beharra dugu Doktorego Tesi honetan: diskurtso bat osatu aitzin, aipatutako gainontzeko 

espazioetan hamarkadetan zehar ikerketa sakonen bidez egin den bezala, Interneteko 

                                                           
65 Lehen esplorazio ikerketa honen ostean, etorkizuneko beste ikerketa lerro gisa, herrialdearen aldagaia 
kontuan harturik, ikerketa konparatibo bat egitea biziki interesgarria izango litzatekeela proposatu nahi 
dugu. Besteak beste, Euskal Herriko herrialde bakoitzean dauden hizkuntza lege ezberdinen arabera 
gazteen euskararen erabilera online sare sozialetan nola aldatzen den ezagutu ahal izateko. 
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plataforma ezberdinetan erabiltzaileek euskaraz aritzeko dituzten elementu estrukturalak eta 

joera sozialak aztertu behar ditugu. 

 
Beste alde batetik, mahai gainean jarritako bi dimentsioak uztartuz (Facebook sistema gisa 

eta horren bidez erabiltzaileek dituzten praktika sozialak), euskal gazteek Facebooken 

dituzten harremanak eta bereziki, horren bidez erabiltzen duten hizkera, hizkuntzan eragin 

zuzena izatera hel daitezkeela deritzogu. Landa lanean elkarrizketatutako gazte guztiek hitz 

tekniko espezifikoak (“argazkia altxatu” bezalakoak) erabiltzen zituzten euren online 

bizipenen berri emateko. Hori dela eta, gazteek euskara bere eginez eta euskararekin 

jolastuz, online harreman sozialek mundu ikuskeraren berri ematen duen hizkuntzan 

eragina duela esan dezakegu.  

 
Horrela, etnografia digitalaren behaketa parte hartzailearen bidez eta zehazki gazteek 

lagunen hormetan idatzitako postak arakatuz, sakoneko elkarrizketetan jasotako 

informazioa kontrastatu genuen. Suedek (2010) landu bezala, lagunez osatuta dagoen online 

espazio horretan, gazteek naturaltasun eta freskotasun osoz hitz egiten duten moduan 

idazten dutela ondoriozta dezakegu: beste hizkuntzetan bezala, euskarazko hitzak mozteaz 

gain, gazteek online sare sozialetan bestelako modutan idazten dute euskaraz. 

 

Ildo beretik, posta, orokorrean, dinamikoa eta motza den harreman testual mota bat dela 

baiezta dezakegu. Honen betebehar nagusia lagunak idatzitakoari erantzutea da: hizkera 

informalarekin idatzitako mezu ez oso hausnartuak dira bat-bateko komentario hauek. 

Horrela, hizkuntzaren erabilera informal baten bidez, behatutako gazteek hitzak laburtu, 

ortografikoki gaizki idatzi edota online munduarekin lotutako hitzak sortu eta erabiltzen 

dituztela ikusteko aukera izan dugu. Hain zuzen ere, Yusek (2001) “ahozko testu idatzia”66

 

 

bezala izendatutakoa ezagutzeko aukera izan dugu. 

Beste modu batera esanda, euskal gazteek euskararekin jolasten dute hizkuntzaren 

zuzentasuna alde batera utziz eta hau freskotasunez erabiliz. Adibidez, izenburuan 

erabilitako “Datsegit” Twitterreko zenbait erabiltzailek sortutako “Trinkotzaindia”ren 

“#hitzmoloi” (erabiltzaileek sortutako “hashtag” edo etiketa) bat da: hitz egiten den 

moduan idatzitako hitz honek erabilera sozialei esker euskarak egun duen izaera freskoaren 

berri ematen du.  

                                                           
66  “Texto escrito oralizado”.  
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Gure ikerketa kasura ekarrita, Aiorak berak idatzitako postean ikus daitekeen moduan, 

batetik, hitz egiten duen eran idazten du, “det” edota “pilla” bezalako hitzak erabiliz eta 

bestetik, euskararen arauak hautsiz, “earra” bezalako adjektiboak mozten ditu67

 

. 

 
3. Irudia: harreman testualak, euskara eta euskal identitatearen eraikuntza. 
 

Laburbilduz, gazteek hizkuntza arauak apurtzen dituzte idatzizko online harreman hauen 

bidez:  akatsak eginaz euskara propiotzat hartuz, barneratuz eta jolastuz, euskaraz aritzen 

dira lagunez osatutako Facebook online sare sozialean. Horrela, euskaraz aritzeko 

zailtasunak dituzten gazte askok offline munduko aurrez aurreko elkarrizketetan lotsa dela 

eta erdarara jotzen badute ere, gazte hauei espazio onlineak muga horiek gainditzea 

ahalbidetzen diela proposa dezakegu.  

 

Beste alde batetik, Facebooken euskara eta ingelesaren arteko nahasketak aurkitu ditugu ere 

eta horregatik produkzio kultural anglosaxoiak euskal gazteen artean duen eragin soziala 

azpimarratu behar dugu: erreferente horiek jarraituz edota euren pertsonai kuttunenek 

erabiltzen dituzten esaldiak birproduzituz, gazteek euskarazko esaldietan hitz ingelesak 

txertatzen baitituzte. 

 

Idatzizko harremanen azterketa honetan hizkuntzaren garrantzia zeharkakoa izan dela 

gogoan izanik, erabiltzaileen izen deiturak izan dira arakatutako bigarren elementua. 

Facebooken erregistratzeko izen bat jartzea ezinbestekoa da eta erabiltzaile askok euskal 

izaera baten berri ematen dute bai euren izen propio euskaldunen bidez (“Ximon”), bai 

lurraldetasunari erreferentzi egiten dioten izenen bidez (“Ximon Arrasatekoa”) eta bai 

euren euskal identitate sentimendua modu esplizituan azpimarratuz (“Ximon euskalduna”). 

 

                                                           
67 Etorkizunean lan daitekeen beste ikerketa lerro bat ireki dezakegu abiapuntu honetatik: Uxoa 
Anduagak (2012) iradoki bezala, hizkuntzak eta kasu honetan euskarak batez ere idatziz erabiltzen den 
espazio batean izan dezakeen ibilbidea ardatz duena. Batetik, hitz egiten den moduan idazten den 
hizkera mota bat dagoela ikusita eta honek hizkuntzan eragin zuzena duela ezagututa, aldaketa hauek 
identifikatu beharko genituzke. Bestetik, online sare sozialek etorkizunean hitz eginez komunikatzeko 
aukera eman ezean, hizkuntzen eta kasu honetan euskararen presentzia idatzizko harremanetara 
mugatuta egongo litzateke, hizkuntza beraren etorkizuna baldintzatuz.  
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Horrela beraz, Facebooken euskaraz arituz edota garrantzi gutxiko ekintza dirudien 

erabiltzaile izena hautatuz, gazteek euskal identitatea eraikitzen dute lurraldetasun edota 

kolektibitate sentimendua indartuz. Izan ere, mundu offlinean bezala, norberaren burua 

izen propio euskaldun baten bidez izendatzean euskal sentimendu baten berri ematen dute 

eta gainontzeko kideekin euskaraz aritzean euskal identitatea eraikitzen dute. Baina, mundu 

offlinean ez bezala, norberaren izena nahi bezala izendatzeko aukera dago eta hori dela eta, 

izen propio euskaldunak ematen duen euskal sentimenduaz gain, euskal gazteek 

Facebooken esplizituki eta modu erreflexibo batean euren euskal nortasuna aldarrikatzeko 

aukera dute.  

 
“Euskalduna naiz perfileko argazkian mendian ez agertu arren” 

 

Facebooken eta Facebook bidezko harremanen bidez euskal identitatea nola eraikitzen den 

identifikatzeko euskal gazteek altxatzen dituzten argazkiak ere aztertu ditugu. Aipatu berri 

ditugun erabiltzaile izenez gain, Facebook kontua sortzerako orduan, gainontzeko 

erabiltzaileek ezagutzeko baliagarria izango den profileko argazki bat jartzeko aukera du 

gazteak.  

 

Mota askotako profileko argazkiak aurkitu ditugun arren eta euskal identitatea eraiki 

dezaketen argazkiak asko diren arren, lehen esplorazio ikerketa honetan, kasu oso zehatz 

eta oinarrizkoetara mugatzea erabaki dugu: gazteek erabiltzen dituzten euskal sinbolo 

(lauburuak, arrano beltzak, ikurrinak adibidez), leku geografiko edota paisai eta 

aldarrikapenak agertzen diren profileko argazkiak izan ditugu aztergai, hain zuzen ere.  

 

Era berean, beharrezko sakontasunez aztertuak izan ez diren arren, bereziki interesgarriak 

dira 2011n Japonian egondako tsunamiaren ostean indarra hartu 

zuten “txapa” moduko ikurrak. Txapa hauek Euskal Herrian 

hainbat egoera salatzeko edota errebindikatzeko sortu eta erabili 

dira azken urteotan. Oierrek egin bezala, argazkiaren alboan 

jarriz, gazteek euren aldarrikapenen berri ematen dute modu 

esplizituan eta, modu honetan, gazteek offline munduko txapak  

online mundura eramaten dituzte. 
4. Irudia:Oierren  perfileko argazkia,  

“txapa”k eta euskal identitatearen eraikuntza. 
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Idatzizko harremanen kasuan esan bezala, zenbait gaztek gainontzeko erabiltzaileek eurekin 

izango duten lehen harremana (profileko argazkia zein izena), aurrerago aldatu dezaketen 

euskal identitate-erreferente baten bidez izatea erabakitzen dute. Eta honek, beste era 

batera formulatuta, euren burua Facebooken ordezkatuko duen irudia euskal sinbolo bat 

izatea erabakitzen dutela esan nahi du: gazteek identitate pertsonala sentimendu kolektibo 

batekin ordezkatuz, beste kide euskal herritarrek horrela ulertuta eta konpartituta, profileko 

argazkiaren bidez euskal identitatea eraikitzen dute. Euskal identitatearekin lotuta dauden 

aldarrikapenak euren profileko argazki bezala erabiltzean edota “Euskal Herriko selekzioa”, 

“Euskal Herrian Euskaraz” edo “Independentzia” fotografikoki adieraztean, gazteek euskal 

identitatea eraikitzen dute euren egunerokotasunean. 

 

Orokorrean, beraz, etnografia digitalari esker ikerketan parte 

hartu duten pertsonek euskal sinboloak bereganatuz eta hauek 

Facebooken bere lagunei publiko egitean, euskal identitatea 

eraikitzen dutela ezagutu dugu. Era berean, egindako 

behaketari esker, euskal gazteek ingurunearekiko duten 

harremana azpimarratu beharra dugu, izan ere, gazte gehienek 

Facebooken mendia, itsasoa edota zuhaitz bat euren aurkezpen 

eta ordezkapen argazki gisa hautatzen dute.   

5. Irudia: Aioraren perfileko 
argazkia, paisaia eta euskal 
identitatearen eraikuntza. 

 

Ideia honetan sakonduz, erabiltzaileek Facebooken publikatutako argazki mota hauen bidez 

euskal identitatea lurraldetasunari erreferentzia eginaz eraikitzeaz gain, naturak eta ama-

lurrak euskal irudikapen kolektiboan duen indarra ikusi dezakegu; gai hauekin harremana 

duten elementuek euskal gazteen Facebookeko bizitzan presentzia handia baitute. Ideia 

hauek guztiak kontuan izanik, egunerokotasuneko praktika sozialen baitan gazteek 

ateratzen dituzten paisai argazki hauen bidez euskal identitatea eraikitzen dutela 

ondorioztatu dezakegu. Beraz, Guibernauren proposamena (2009:43), zeinetan naturak 

Herri identitateen eraikuntzan duen garrantzia azpimarratzen duen, euskal identitatearen 

kasuan baieztatzen dela esan dezakegu. 
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Euskal identitatea eraikitzen dute gazteek eurek altxatutako argazkien bidez. Baina euren 

hormetan publikatzen dituzten argazkiak ez dira soilik eurek sortutakoak: Oierrek azaltzen 

duen bezala  “beste batzuk egiten dutena jartzea eta gero nik esaldi bat edo bitaz nire ideiak” (Oier, 

2012) publikatzen dituela argitzen du. Jarraian azaltzen duen bezala, askotan bera ez da 

argazki, artikulu edota bideoen ekoizlea, hauek klik baten bidez partekatzen ditu 

“Elkarbanatu” botoia sakatuz. 

 

“ O sea, bideoak jartzen ditut, fotoak adibidez ez... argazkirik normalean ez dut 

igotzen ze normalean nik ez dut ezer ekoizten, o sea, ni ez naiz kalera ateratzen 

bideoak egiten eta argazkiak ateratzen. Ordun, ez dut ezer nirea igotzen, igotzen 

dut beste jende batek ematen didana. Normalean argazkiak ez ditut jartzen, 

bideoak asko jartzen ditut, adibidez eta artikuluak bebai, hori, ni oso gutxi ekoizten 

dut, nik dudan bakarra nik ekoiztutakoa normalean letrak izaten dira: artikuluak 

izaten dira.    

(…)  

Aurrekoan ere bideo berdinean Bilboko horretan ba esaten zuen “jo ba 8. minutuan 

dago kristongo erreflexiñua gazteriaren ingurukoa” ez? Ba gero erreflexiño hori 

nerea egiten dot eta botatzen dot nirea ez dena.”  

(Oier, 2012) 

 

Facebook bidezko edukien elkarbanatze honen bidez, euskal identitatea norberak soilik 

eraikitzen ez duen identitatea dela esan dezakegu, gazteek identitate kolektibo berdineko 

kideek sortutako identitate-erreferenteak eta hauekin partekatzen dituzten edukiak jartzen 

baitituzte. Beraz, Facebooken (bidez), euskal identitatearen eraikuntza erlazionala modu 

argi batean gauzatzen dela ondoriozta dezakegu.  

 

Are gehiago, aurretiaz azaldu bezala beste kide batzuen edukiak propio egiteaz gain, maiz, 

beste kideek norberaren Facebookeko horman publikatzeko aukera dute. Hori dela eta, 

besteek edota Haiek norberaren aurkezpen publikoan eragina izan dezaketen heinean, 

aurrerago landuko dugun moduan, euskal identitatearen eraikuntzan Haiek (kasu honetan 

beste Herri identitateek) ere zer esan eta eraiki handia izan dezakete. 
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Taldea “Atsegin dut”: botoi bat klikatzean, euskal identitatea eraikitzen denean 

Ikerketa honetan aztertutako hirugarren eta azken elementua Facebooken sortzen diren 

taldeak izan ditugu eta hauek euskal identitatea beste modu batean ulertzen eta eraikitzen 

dituzten online harremanak izanik interes berezia sortu digute. Erabiltzaileek euskal 

identitatea eraikitzen duten mota askotako taldeak sortzen dituzte Facebooken (kirolekin, 

telebistarekin edota musikarekin lotutakoak adibidez), baina ikerketa honentzat bereziki 

garrantzitsuak izan dira euskal identitatea gai zentrala izanik hau modu banal edo 

umoristiko batean ulertzen eta birsortzen duten taldeak.  

 

Izan ere, testu eta argazkietan ez bezala, taldeetan karga emozional indartsua edota euskal 

gizartean duten eraginagatik jorratzen konplikatuak diren gaiak aurkitu ahal dira: “Barbie 

borroka”, “Nik ere polo soberanista dastatu nahi dut beroa egiten duenean” edota aurreko 

azpiatalean izenburu gisa erabilitako “Euskalduna naiz perfileko argazkian mendian ez agertu 

arren” taldeetan adibidez. Euskal identitatea ulertzeko eta eraikitzeko modu banal eta 

umoristiko bat aurkitu dugu baliabide honetan, izan ere, erabiltzaileek euren buruez barre 

eginez eta euskal gizartean jazotzen diren hainbat egoera irrigarri utziz euskal identitatea 

eraikitzen dute talde hauetan68

 

.  

Orokorrean, Facebooken taldeek izan duten arrakasta, batetik, erabiltzaileek hauek modu 

positiboan ulertu behar dituztelako da: gazteak taldea atsegin dezake baina ez du ez 

atsegiteko aukera, ikuspegi sistemikoki batetik, Facebookek “Ez dut atsegin” botoia sortu ez 

duelako. Eragin instituzional honek praktika sozialetan eragin zuzena dauka, Nahiak berak 

azaltzen duen moduan “Facebook gauza onetarako da bakarrik”69

 

 (Nahia, 2012) eta horregatik, 

elkarrizketa batean kontatu bezala, mutilarekin apurtu zuenean ez zuen ezer idatzi bere 

Facebookeko horman. 

Horrela, Facebooken kontrakotasuna adierazten duten taldeak dauden arren (“Etxe 

kaleratzerik ez”, adibidez), erabiltzailearen praktikak positiboa izan behar du nahi eta nahi ez 

“Atsegin dut” botoia soilik existitzen delako. Modu honetan, kideek partekatzen dutena eta 

atsegin dutena azaleratuz taldea sortzen da, kolektiboa modu positiboan eraikiz.  

                                                           
68 Era berean, euskal identitatea eraikitzeko era honetaz gain, tradizionalak diren beste zenbait talde ere 
aurkitu ditugu Facebooken. Aldarrikapen edota alderdi politikoen kasuak adierazgarrienak izan dira.  
 
69  “Facebook es solo para cosas buenas”.  
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Ildo beretik, taldeek duten arrakasta ulertzeko beste klabe bat talde hauek 

egunerokotasuneko bizitza offlinearen berri ematen dutelako da. “Nik ere gauzak niri 

bakarrik gertatzen zitzaizkidala uste nuen Facebook ezagutu nuen arte”70

 

 Facebookeko taldeak 

azaltzen duen moduan, egunerokotasunean offline espazio ezberdinetan jazotzen diren 

hainbat gertaera islatzen dira Facebookeko taldeen izenburuen bidez.  

Arrazoi ezberdinak medio, gazteak arin atxikitzen dira talde jakin batera “Atsegin dut” 

botoian klik eginaz: atxikimendua adierazteko modu erraza dute gazteek, atzamar bat 

mugitu eta euren gustua azaleratzen dute. Modu honetan, gaztea, gustu berdinak dituzten 

beste kide batzuekin biltzen da talde berean: euskal identitate-erreferente berdina 

konpartituz, maneiatuz eta negoziatuz euskal identitatea eraikitzen ahal duelarik. Klik egitea, 

beraz, berebiziko garrantzia duen praktika erreza eta hainbestetan errepikatua izateagatik, 

habitus gisa barneratua da gazteen artean. Izan ere, Facebookeko talde hauek sortzen duten 

kolektibotasun sentimenduari dagokionez, hauen kide izateko bete beharreko “rito de 

paso” edota “iragate-erritua” Facebookeko orrian agertzen den “atsegin dut” botoia 

zapaltzea da.  

 
Gazteek klik egitea komunikatzeko modu bat bezala erabiltzen dute: hitz egin gabe, 

argazkiak jarri gabe, soilik botoia sakatuz eta klik eginez euren gustuen eta sentimenduen 

berri ematen dute. Era berean, gazteek ekintza honen bidez euskal identitatea eraiki 

dezakete Facebooken euskal identitatearekin lotutako taldeen kide eginez edota hauek 

atseginez ikusten dituztela adieraziz. Ondorioz, habitus moduan barneratutako klik horren 

bidez, euskal identitatearen eraikuntza egunerokotasuneko praktika sozialetan txertatuta 

dagoela esan dezakegu. 

 

Azpi-puntu honekin bukatzeko eta taldeen atxikipenaren bidez euskal identitatea eraikitzen 

ahal dela ikusita, elkarrizketatutako gazte baten testigantza bereziki argigarria da itxuraz 

garrantzi gutxikoa den taldea “atsegingarri izate” honek euskal gazteen artean eta euskal 

identitatean duen indarra azpimarratzeko: mutil honek, 2010eko udan espainiar futbol 

selekzioak mundiala irabazi zuenean bere Facebookeko lagunetako bat ezabatu zuen 

garaipen hori goraipatzen zuen talde baten jarraitzaile egin zelako.  

 
 

                                                           
70 “Yo también creía que las cosas solo me ocurrían a mí hasta que descubrí Facebook”. 
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Anekdota hau azaldutako zenbait kontzepturen bidez aztertuz, Facebooken taldeek euskal 

identitatearen eraikuntzan duten garrantzia ikus daiteke. Batetik, online eta offline 

errealitateen artean gauzatzen den harremana agerian geratzen da, izan ere, 

elkarrizketatutako gaztea Facebooken laguntasuna ukatu zion gaztearekin aurrez aurre 

aurkituko baitzen etorkizunean. Eta atal honetan garrantzitsuagoa den gaia, gazteek 

Facebooken (bidez) dituzten harreman sozialetan maneiatutako erreferente sinbolikoen 

bidezko euskal identitatearen eraikuntza ikus daiteke. Azkenik, euskal identitatearen 

eraikuntza modu negatiboan (Haiek-engatik berezituz) egiten dela agerian geratzen da 

gertaera honen bidez, gazte honek euskal identitatea espainiar futbol selekzioarekiko duen 

aurkakotasunagatik eraikitzen baitu.  

 
Euskal identitatearen eraikuntza Facebooken (bidez) esperientzia pertsonalizatu 

partekatu gisa 

 
Euskal identitatea eraikitzeko modu anitz aurkitu ditugu ikerketan zehar. Izenburuko 

Ciofulli eta Lópezen (2012) esperientzia pertsonalizatu konpartituaren71

 

 ideia aurretiaz aipatu 

dugun arren, Facebooken aurkitu dugun euskal identitatearen eraikuntza eredua logika 

horren arabera egiten dela azpimarratu beharra dugu. Izan ere, Facebook espazio komuna 

dute gazteek baina modu pertsonalizatu batean ikusten dute euren horma: euskal 

identitatearen kasura mugatuz, ikerketan parte hartu duten gazteek, euskal komunitate 

beraren kide diren arren, euskal identitatea eragin estrukturalak dituen modu pertsonalizatu 

batean eraikitzen dute.  

Batetik, offline munduan ez bezala, online sare sozialetan komunitate zabal honek euskal 

identitate-erreferente anitz publikatzeko eta hauek maneiatzeko eta negoziatzeko tresna eta 

baliabide asko eskaintzen ditu. Atal honetan egindako hipertestuen azterketaren bidez, 

kolektibo bereko gazte bakoitzak euskal identitate-erreferente bera maneiatzeko baliabide 

ezberdinak (testua, argazkia, bideoa) dituela azaldu dugu: ikerketan zehar euskal identitate-

erreferente bera ulertzeko eta negoziatzeko modu anitz aurkitu ditugu.  

 

 

                                                           
71 Hemen, berriro ere, proposamen hau indibidualismotik ihes egiten duen ekarpena dela azpimarratu 
beharra dugu. Izan ere, batetik, euskal identitatearen eraikuntzaren izaera erlazionala azaldu dugu 
aurretiaz eta, bestetik, partekatzen den eraikuntza mota pertsonalizatu honetan eragin estrukturalak 
argi identifikatu eta azpimarratu ditugu. 
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Hipertestuen bidez euskal identitate-erreferente bera modu ezberdinez bizitzeaz gain, 

Facebooken euskal komunitatea euskal identitate-erreferente ezberdinak dituzten kolektibo 

txikiagoz (euskara, kirola edota alderdi politikoak,  besteak beste) osatuta dagoela ezagutu 

dugu. Gaztea, kolektibo bateko edota besteko erreferenteak negoziatuz, euskal 

komunitateko kide bilakatzen da, partekatutako esperientzia horietara heltzeko ibilitako 

bidea askoz ere pertsonalagoa delarik. Ondorioz, gustuak eta, orokorrean esanda, habitusak 

berebiziko garrantzia hartzen dute. 

 
Azken batean, “Ikerketaren diseinuaren” puntuan hipotesi gisa formulatzen genuen bezala, 

online sare sozial hauen bidez euskal identitatea eraikitzea errazagoa da gazteentzat. Azaldu 

bezala, gazteek euskal identitate-erreferente gehiago aurkitzen dituzte online sare sozialetan, 

eskuragarriago eta errazago konpartitu daitezkeenak. Are gehiago, Aiorak eta Oierrek 

esandakoak gogoratuz, offline munduan ez bezala, euskal identitatearen eraikuntza 

Facebookeko horman iltzatuta geratuko den sentimendua da eta, beraz, offline munduan ez 

bezala euskal identitate-erreferenteak errazago ikusi, aurkitu eta mantentzen dira. Hori dela 

eta, euskal sentimendua online sare sozialetan offline munduan baino ikusgarriagoa izateaz 

gain, denboran zehar Facebookeko horman mantenduko den Herri identitate-eredua da. 

 
Espazio berri batean, betiko euskal identitate-erreferenteak 

 
Gazteen artean aurretiaz aipatutako espainiar futbol selekzioaren inguruko eztabaida 

antzekoak izango ziren offline munduan ere; izan ere, espainiar erreferenteen bidez Haiek-

ekiko aurkakotasuna eginez euskal identitatearen eraikuntza modua klasikoa da. Zentzu 

honetan azpimarratu beharra dugu Facebook bezalako espazio berri batean aurkitu ditugun 

euskal identitate-erreferente tradizionalak. Espazio berri batean betiko euskal identitate-

erreferenteak aurkitu izanaren inguruan, etorkizunean kontrastatu beharreko hipotesi gisa, 

hurrengoa deritzogu.  

 

Gu, ikerlari gisa, euskal identitatearen eraikuntza berria eta ia aztertu gabea den tresna baten 

bidez zelan gauzatzen den aztertzerakoan, oinarrizkoak diren elementuen azterketatik 

abiatu behar izan gara. Ildo honetatik, erabiltzaileek eurek ere, pisu, errekonozimendu eta 

kontsentsu gehien dituzten euskal identitate-erreferenteak erabiltzen dituztela proposatu 

dezakegu. Beraz, espazio berri eta ezezagun batean sartzeko lehen momentuan, euren Herri 

identitateko kideek erraz identifikatuko zituzten erreferenteak erabili dituztela esan 

dezakegu. 
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Lagunak elkar aurkitzea helburu duen espazio horretan, gazteek lehen pausu gisa, 

komunitate bereko kideak bilatu nahi izan dituztela deritzogu. Horretarako, beste kide 

batzuek aurkitzeko, euren euskal identitatea adierazten duen erabiltzaile izen erabili, argazki 

partekatu edota taldeen kide egin dira: Herri-kideak bilatu eta taldekatzeko, hain zuzen ere. 

Modu honetan ulertu dezakegu ere, jarraian azalduko dugun bezala, euskal identitatea modu 

banal, ironiko zein umoristiko batean eraikitzen duten hain gazte gutxi aurkitu izana. Izan 

ere, espazioaren lehen ezagutze fase honetan erreferenteak adosteko momentua dela 

deritzogu: oinarrizkoak eta gehiengo zabal batek partekatzen dituen erreferenteetan 

oinarritu baitira gazteak euren euskal identitatea espazio berri honetan negoziatzen hasteko. 

Ondorioz, hasierako fase hau gainditzean gazteek euskal identitate-erreferenteak 

kuestionatzeko aukera izango dutela pentsatu dezakegu. 

 
Hori dela eta, euskal gizartean Herri identitatearen eraikuntzaren logikan emandako 

aldaketa orokorrak azpimarratu behar ditugu. “Hipotesien” puntuan planteatu bezala, egun, 

euskal identitatearen eta Euskal Herriaren komunitate ideiarekiko atxikimendu sozialak 

politikoak baino hedapen handiagoa duela proposatzen dugu. Horrela, hamarkadetan zehar 

jazotako eta egun konpondu gabeko tentsioa dela medio, Nahiaren testigantzaren bidez 

ikusi bezala, Facebooken zenbait gaztek kutsu politikoa duten hainbat erreferenteri ihes 

egiten diotela ezagutu dugu. Esan bezala, lehen esplorazio ikerketa honetan identitate-

erreferente klasiko eta sozialen nagusitasuna aurkitu dugu. 

 

Laburbilduz, euskal identitate-erreferente tradizionalak hipertestuen bidez negoziatuz eta 

talde jakin batzuen kide eginaz, ikerketan parte hartu duten gazteek eguneroko praktika 

sozial online-en bidez euskal identitatea testu, argazki edota taldeen atxikitzeen bidez 

eraikitzen dutela argi erakutsi dute. Praktika eta diskurtso hauetan sakonduz eta hauek 

multzokatuz, datorren puntuan aztertuko ditugun tipo idealak sortzeko aukera izan dugu. 
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LABURPENA: … ETA EUSKAL IDENTITATEAREN ERAIKUNTZA ULERTZEN: gazteek 
Facebooken (bidez) negoziatzen dituzten euskal identitate-erreferente, diskurtso eta 
praktika sozialak.   
 
 

Lehenik eta behin, atal teorikoan proposatuko hipotesi nagusia berretsi dugu puntu 

honetan. Ikerketan parte hartu duten gazteen testigantzei esker euskal identitatea 

soziologikoki definiezina izateaz gain, sozialki ere ez dela justifikatu nahi ezagutu dugu, 

gazte hauek zer da euskal identitatea iker galdera planteatzetik ihes egin eta euskal identitatea 

bizi eta eraiki besterik ez baitute nahi. Atzerrian epe motz baterako dauden gazteen 

kasuaren bidez, gainera, euskal identitatea bizi eta eraikitzerako orduan testuinguruak duen 

garrantzia ezagutu dugu: Euskal Herritik kanpo, euskal identitatearekiko ikuspegi orokor 

bat izateaz gain, dimentsio sozialeko euskal identitate-erreferenteek garrantzi berezia 

hartzen zutela azaldu baitute. 

 

Beraz, gazteek euskal identitatea Facebooken (bidez) zelan eraikitzen duten aztertzea izan da 

aukera soziologiko bakarra, horretarako, ikerketan parte hartu duten gazteek modu 

publikoan partekatutako testuak, argazkiak eta taldeak (Erasmus talde pribatua salbu) 

arakatu ditugu. Testuari dagokionez, euskara da ikerketan parte hartu duten gazteen artean 

euskal identitatea eraikitzeko erreferente garrantzitsuena. Dimentsio sistemiko batetik 

erabiltzaile euskaldunen lanagatik Facebookek euskaraz aritzea ahalbidetzen duen arren, 

euskal herritar gisa erregistratzea galarazten duela azaldu dugu; kanpo eragin estrukturalak 

euskal identitatearen eraikuntza sozialean duen garrantzia azpimarratuz. 

 

Era berean, euskararen erabilera onlinearen inguruan datu gutxi dauden une honetan, 

ikerketa sakon gehiago premiazkotzat jo ditugu gai hau jorratu ahal izateko: etnografia 

digital honi esker, espazio offlinea eta onlinea uztartuz, kaleko erabilera Facebooken 

gauzatzen dela esateko gai izan gara soilik. Ildo beretik, euskararen erabilera informala 

aurkitu dugu ikerketan zehar: Facebook lagunen arteko espazio bat izanik, gazteek hitzak 

moztuz, ortografikoki gaizki idatziz edota hitz berriak sortuz euskararekin jolasten dute. 

Azkenik, gazteen elkarrizketak behatu ostean, gaztelania, frantsesa eta ingelesaren eragina 

azpimarratu dugu. Beste alde batetik, gazteek profileko izenen bidez euskal identitatea 

eraikitzen dutela ikusi dugu: izen propio euskaldunen bidez, lurraldetasunari erreferentzi 

egiten dioten izenen bidez eta euren euskal identitate sentimendua modu esplizituan 

azpimarratuz, hain zuzen ere. 
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Argazkiei dagokienez, “txapen” bidez egindako aldarrikapenez gain, ama-lurrak euskal 

irudikapen kolektiboan duen garrantzia azpimarratu dugu eta, era berean, taldeetan euskal 

identitatearen eraikuntza modu banal eta umoristikoa aurkitu dugu. Ildo beretik, “Atsegin 

dut” botoia klikatzearen garrantzia azaldu dugu, gazteek taldeak atseginez, hitz egin gabe 

komunikatzeko eta euskal identitatea eraikitzeko aukera erraza baitute. Habitus gisara 

barneratutako klik egite honek agerian uzten du taldeetara sartzeko eta hauetatik ateratzeko 

“iragate-errituaren” malgutasuna.  

 

Hori dela eta, hasieran proposatutako beste hipotesi bat kontrastatu dugu puntu honetan: 

Facebooken (bidez) euskal identitatea eraikitzea errazagoa da espazio honen 

arkitekturagatik, eskaintzen dituen tresnengatik eta partekatzen diren euskal identitate-

erreferenteek ikusgarritasun handiago izateaz gain, nahi izanez gero, espazio horretan 

betiko iltzatuta geratzeko duten aukeragatik. Era berean, Facebooken baitan erreferente 

hauek partekatzean erabiltzaileek jasotzen dituzten eragin instituzionalak ezberdinak izanik, 

euskal identitatearen eraikuntza esperientzia pertsonalizatu konpartitu gisa izendatu dugu. 

 

Bukatzeko, egindako ikerketan zehar euskal identitate-erreferente tradizionalek izan duten 

nagusitasunaz aritu gara: ikerketan parte hartu duten gazteek Facebook espazio berria 

izanik, guri ikerlari gisa gertatu bezala, euskal identitatearen eraikuntzaren hastapen 

momentuan oinarrizko eta konpartituenak diren sinbolo sozial eta kulturalak erabili 

dituztela azaldu dugu. Azkenik, gazte hauei esker, Facebookeko kasuan euskal identitatea 

dimentsio politiko batetik baino, batez ere esparru sozial eta kulturaletik eraikitzen dela 

ezagutu dugu eta, era berean, Facebookeko taldeei esker ezagutu bezala, euskal identitatea 

eraikitzeko logika ezberdinak aurkitu ditugu: plano moral edota ideologikotik haratago, 

plano umoristiko eta banaletik hurbil daudenak, hain zuzen ere. 
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5. Euskal 
identitatearen 

eraikuntza 
atzerrian 

Facebooken 
(bidez) 

 
 
 
 
 

Entzun Youtuben: 

https://www.youtube.com/watch?v=d9TrUf7aUik 

 
(Jean Le Loup, Voyager) 

https://www.youtube.com/watch?v=d9TrUf7aUik
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Etnografia digitala behaketa ez parte-hartzailearekin hasi genuen. Lehen hurbilpen honek 

aurretiaz azaldutako euskal identitatearen eraikuntzaren inguruko ideiak identifikatzea 

ahalbidetu zigun eta hauek, behaketa parte-hartzaile eta gazteekin egindako sakoneko 

elkarrizketekin osatu genituen. Hasierako pauso honen bidez euskal identitatearen 

eraikuntza sozialarekin zerikusia zuten praktikak eta diskurtsoak errepikatzen zirela ohartu 

ginen eta tipo idealak sortzeko aukera ezin hobea aurkitu genuen momentu horretan.  

 

Puntu honetan, lehenik eta behin, tipo ideal banal, utilitarista eta militanteak azalduko 

ditugu eta, bigarrenik, ikerketa honetan berebiziko garrantzia izan duten atzerrian dauden 

gazteek euskal identitatea Facebooken (bidez) nola eraikitzen duten aurkeztuko dugu. 

Aurreko puntuan atzerritik euskal identitatea nola bizi duten ezagutu ostean, Facebookek 

gazte hauentzat duen garrantzia eta tresna zein espazio gisa dituen funtzioak aztertuko 

ditugu. 

 

Kanadako ikerketa-egonaldian hango pisu-kideari esker ezagututako Jean Le Loup 

abeslariaren kantak ondo baino hobeto islatzen du atzerrian dauden gazteek duten bidaiari 

sentsazioa: alde batetik bestera maiz ezer ezagun ez eta finkorik ez dutela bizitzearen 

sentsazioa. Etengabeko mugimendu horretan, Facebook, gazteek lagunak aurkitzeko eta 

hauekin egotea ahalbidetzen duen espazio moduan aztertuko dugu. Ideia hau, 

komunitatearen eta Herri digitalaren inguruko datorren puntua lantzeko oinarri egokia 

izango da.  

 

Has gaitezen, beraz, ikerketan parte hartu duten gazteek Facebooken maneiatzen eta 

negoziatzen dituzten euskal identitate-erreferente, diskurtso eta praktikak orokortuz sortu 

daitezkeen tipo idealak aztertzen. 

 
 

5.1. DISKURTSO ETA PRAKTIKA SOZIALEN ARABERA SORTUTAKO TIPO IDEALAK  

 

Gazteek Facebooken dituzten praktika eta diskurtso sozialen bidezko euskal identitatearen 

eraikuntzaren konplexutasuna ordenatzen eta sailkatzen lagunduko zizkiguten tipo idealak 

sortu genituen: atzerritik egiten diren praktikak (Erasmus gisa deitu ditugunak), militanteak, 

banalak eta utilitaristak identifikatu eta ezberdindu genituen. Weberrek (1964) azaltzen 

duen moduan, tipo idealak inoiz ez dira puruak eta maiz posizio ezberdinak euren artean 

uztartzeko joera ere badute.  
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Ikerketan parte hartu duten gazteek ere modu honetan ulertu zituzten tipo idealak: 

militante gisa izendatutako Oierrek, Facebooken erabilera banala eta utilitarista egiten duela 

ohartarazi zigun, tipo ideal hauen purutasuna kolokan jarriz. 

 
“ Bai argi dago nik ere joku txorra hoiek erabiltzen ditudala eta zeozer jartzen 

dudan bakoitzean nire autopropaganda bilatzen dudala nire iritziak botatzen. 

Nireak ere botatzen ditut eta nere blog horretan, hila dagoen blog horretan, zerbait 

botatzen dudanean hor ere idazten dudala eta orduan nire autopropaganda ere 

egiten dudala.” 

(Oier, 2011) 

 

Era berean, tipologia hau subjektuak (edota euskal herritarrak) sailkatzeko tresna bat izan ez 

dela argitu beharra dugu. Atal teorikoarekin bat eginaz, ariketa honen bidez praktika eta 

diskurtsoak ulertu nahi izan ditugu, subjektuak izan ditzakeen posizio ezberdinak 

identifikatzeko asmoz. Zelan galdera erantzuteak, hainbat euskal identitate-eraikuntza 

motara eraman gaitu eta hauek orokortuz tipologia ideal bat sortu dugu. Horrela beraz, 

tipologia hau ez dugu subjektuak sailkatzeko sortu, euskal identitatea nork eraikitzen duen 

erantzutea ez baita Doktorego Tesi honen ardatz nagusia. 

 

Azkenik, argitu beharra dugu sortutako tipo ideal hauei esker ez ditugula barnebildu euskal 

identitatea Facebooken bidez eraikitzen duten praktika eta diskurtso sozial guztiak, 

momentu zein tresneria teoriko eta metodologiko jakin batekin aurkitutako konplexutasuna 

ulertzeko sailkapen posibleetatik beste bat besterik ez baita izan. Beharrezkoak diren ohar 

hauek kontuan hartu ostean, sar gaitezen gazteen praktika eta diskurtso sozialen 

azterketaren bidez sortutako tipo idealak ezagutzera. 

 
Banalak eta utilitaristak 

 
Euskal identitatea Facebooken (bidez) modu banalean eraikitzen duten praktika eta 

diskurtso sozialen taldea osatu dugu lehenik eta behin. Hemen, batez ere, euskal 

identitatearen ulerpena eta edukien partekatzea modu ironiko zein umoristiko batean egiten 

duten gazteak barnebildu nahi izan ditugu. Gainontzeko hiru taldeekin egin bezala, eurekin 

kontaktatuz behaketa parte-hartzaile zein sakoneko elkarrizketetan oinarrituko ziren 

dinamikak martxan jarri nahi izan genituen. 
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Ikerketan aurrera joan ahala eta, aurretiaz azaldu bezala, euskal identitatea modu honetan 

eraikitzen zuten hainbat Facebookeko talde aurkitu genituen arren, ez genituen 18-35 

urteko tarteen baitan zeuden gazteak aurkitu. Beraz, tipo ideal honen bidez euskal 

identitatea eraikitzeko beste modu eta logika bat ezagutu dugun arren eta egungo gizartea 

ulertzeko eta azaltzeko beharrezkoa dugun klabe bat ematen digun arren, ezin izan dugu 

nahi bezain beste sakondu. Izan ere, praktika eta diskurtso hauen atzean dauden subjektuak 

ezagutzean ez hain gazteak diren erabiltzaileak aurkitu izan ditugu: bereziki, 35-45 urteen 

artean kokatzen diren pertsonak. Era berean, Oierren ustez, euskal identitatea barre eginez 

eraikitzeko atrebentziarekin aritzen diren gaztetxoek Tuenti erabiltzen dute, hori baita 

eurentzat modu horretako praktikak burutzeko espazio egokiena: “Tuenti da kotilleatzeko, 

banalago” (Oier, 2011). 

 

Aurretiaz azaldu bezala, ikerketa burutzean euskal gazteen artean Facebook hastapen fasean 

zegoen; hori dela eta, lehen momentu honetan euskal identitate-erreferente, praktika eta 

diskurtso oinarrizkoak erabili dituztela planteatu dezakegu. Behin erreferenteak adostuta, 

hauek modu banal, ironiko, zien umoristiko batean ulertuz, logika honek euskal 

identitatearen eraikuntzan garrantzi handiagoa izan dezakeela aurreikusten dugu. 

Horregatik, Facebooken lehen esplorazio azterketa honen bidez etorkizunean landu 

beharreko ikerketa lerroa identifikatu dugun arren, ezin izan ditugu praktika eta diskurtso 

hauek nahi beste arakatu. Horregatik, tipo ideal banalaren ardatza Facebookeko taldeak 

izan dira. 

 

Bigarrenik, ikerketa honen  bidez euskal identitatearen eraikuntza soziala Facebooken 

(bidez) modu instrumental edo utilitarista batean egiten duten gazteen praktika eta 

diskurtso sozialak identifikatu ditugu: modu batean edo bestean, euren interes pertsonalak 

medio, euskal identitateari lotutako edukiak partekatu eta negoziatzen dituzten gazteak, 

hain zuzen ere. Konnotazio txarra izan dezakeen hitza da “utilitarista” edo “instrumentala”. 

Ikerketa honetan, ordea, kontzeptua ez dugu ikuspegi moral batetik ulertu eta, horregatik, 

hau ez da balorazio moraletan oinarritutako proposamena. Are gehiago, guk geuk eta nik 

neuk Facebook eta euskal identitatearen inguruko ikerketa bat burutzen ari naizen heinean, 

euskal identitatea interes pertsonalengatik ere eraiki dut.  
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Beraz, motibazio pertsonal hauetan sakonduz, egun, euskal identitatea balio 

ideologikoetatik haratago doan beste logika bat jarraituz eraiki daitekeela ikusi dugu, euskal 

identitatea interes pertsonalen arabera ere eraikitzen den identitatea baita.  

 

Horrela azaltzen du ikerketan parte hartu zuen gazte kazetari eta idazle honek Facebook 

sortzearen arrazoiak eta online sare sozial honen erabilera nola aldatu zuen. 

   

“ Lagun batzuk nituen Facebook zutenak eta oso ideia jakinik gabe zer egin edo zer 

ez egin eta hasi nintzen bueno, lagun arteko zeozer bezala baina... ba bueno, gero 

hor kontua da, hor fase diferenteak izan ditut, hor adibidez garai batean, hasi ziren 

elkarteen eskaintzak eta lagun batzuen eskaintzak lagun izateko eta ez dakit zer. 

Garai batean elkarteei eta uko egiten nien, bainan orain claro, nere kasua da pixkat 

diferentea, bueno diferentea, ez dakit zelan esan: badago jende bat lagun eskaerak 

bidaltzen dizkidala idatzitako liburuengatik.  

 

Hau da, hasiera batean Facebookeko perfila zen lagun artekoa edo, baina egun 

badago jende asko ez dudana ezagutzen eta onartzen det lagun asko eskatzen 

didatela lagun izatea, ni ezagutzea, ba bueno… liburuengatik ezagutzen nauelako 

edo dena delakoa. Eta ordun claro, nere Facebookeko erabilera aldatu dela. Orain 

ya ez ditut jartzen... bueno lehen ere ez, baino kontu pertsonalak eta ez ditut 

erabiltzen argazki pertsonalak eta holan ez ditut jartzen apenas. Baten bat izango 

det baina ni oso kontzientea naiz edozer idazten dudana Facebooken publikoa 

dela.”  

(Beñat, 2011) 

 

Gazte hau, lagunen arteko espazio gisa erabiltzen hasi zen Facebook, baina espazio 

horretan egonkortzen joan den heinean, hau ulertzeko eta erabiltzeko modua aldatu egin 

zitzaion bere bizi profesionala dela eta. Aurretiaz “FaceGuk: Facebook Euskal Herrian” azpi-

puntuan ikusi bezala, dimentsio anitzetako ezagunak uztartzen dira profil berean; 

horregatik, Beñatek laneko ezagunak Facebookeko lagun egin zituenean hasiera batean bere 

horman jartzen zituen gai pertsonalak partekatzeari utzi zion. 

 

Bere bizi pertsonalaren argazkiak edo sentimenduak azaldu ordez, egoera berriaren jabe 

izanik eta Facebook zein identitatearen eraikuntza erreflexibo bat eginaz, lan 

profesionalarekin lotutako edukiak partekatzen hasi zen. Berak azaltzen duen moduan: 
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“ Eh... ordun Facebook nik entenditzen det eh... artikulu bat publikatzen dudanean 

ba igotzen det nire kontaktuak edo aukera izan dezaten ikusteko eta irakurtzeko 

edo komentatzeko incluso.”   

(Beñat, 2011) 

 

Modu honetan, Facebook bere interes pertsonalerako erabiltzen hasi zen; online sare sozial 

horretan bere euskarazko artikuluak edota postak publiko egitean, euskal argitaletxeen 

Facebooken lagun egitean edota euskal literatura zein zinemagintzaren inguruko iritziak 

ematean euskal identitatea modu utilitaristan eraikiz. Izan ere, bere hitzetan, Facebooken 

(bidez) bere ideiak eta euskal identitatea “zabaltzeko eta jende gehiagori heltzeko behintzat 

baliagarri iruditzen zait” (Beñat, 2011). 

 

Gazte honen Facebooken erabilera eta euskal identitatea eraikitzeko praktika eta diskurtso 

sozialek bide oparoa ireki ziguten arren, kide gehiago aurkitu ez genituelako ezin izan 

genuen ideia hauetan sakondu. Baina gazte honi esker, euskal identitatea logika banal, 

umoristiko edota ironiko baten arabera eraikitzeko moduarekin gertatu bezala, egungo 

euskal gizartean euskal identitatea eraikitzeko motibazioen artean balio edota ikuspegi 

ideologikoaz gain, interes pertsonalak ere badaudela ezagutu dugu. 

 

Murgildu gaitezen orain azken zita honekin zerikusi handia duen beste tipo idealean. 

 
Militanteak: “euskal identitatearen eraikuntza errazegia da eta kostatu behar du” 

 

 
6. Irudia: ekintza politikoa Facebooken? 

 

Beñaten helburu eta interes berdina izan dute militante bezala izendatutako Aiora eta Oier 

osatzen duten talde honetako kideek, baina interes pertsonal bat baino kolektiboa izan da, 

Facebooken (bidez) euren euskal identitatearen inguruko ikuspegia eta diskurtsoa ahal 

bezain beste gorpuztu eta hedatu nahi baitute gazte hauek.  
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Era berean, bi gazte hauen praktika sozialetan, euskal identitatea Facebook bidez 

eraikitzeko modu erreflexibo eta arrazional bat aurkitu dugu. Oierren hitzetan, “iruditzen zait 

sare sozial bakoitzak bere zentzua” (Oier, 2011) duela eta, beraz Facebook, Tuenti ez bezala, 

jolasetik haratago doan online sare sozial gisa ulertuz, espazio horri bestelako erabilerak 

ematen dizkio:  

 

 “ Lehen adibidez erabiltzen nituen Facebookek ematen zituen aukerak jokuak eta 

erabiltzeko, orain ya ez dut egiten eta bereziki ba denbora faltagatikan, ez daukat 

denbora holako jokuak egiteko.”  
(Oier, 2011) 

 

Zulaikak (1990) jolas eta jokoaren artean ezarritako ezberdintasunen arabera, Facebook, 

ume jolas moduan ulertu beharrean ondorioak dituen joko gisa ulertzen eta erabiltzen dute 

Oierrek zein Aiorak. Azken honen hitzetan, online sare sozial horretan berarentzat 

garrantzitsuak diren edukiak hedatuz, Facebook bere lagunen formazio ideologikoa 

sustatzeko erabiltzen du:    

 

“ Eta normalean ze estekak partekatzen dituzu? 

Ba niri interesantea iruditzen zaizkiten gauzanak. Ez dakit nola esan, interesantea 

iruditzen zaizkitenak, txorradak ez ditut partekatzen. Gainontzeko jendeak irakurri 

beharko lituzkeenak iruditzen zaizkiten gauzak.”  

(Aiora, 2011) 

 

Oierrek, espazio offline zein onlinearen arteko mugak gaindituz, Facebooken partekatutako 

eduki hauek kalean jarraitzeko hausnarketak ere badirela azaltzen du, norberaren 

formakuntza politikoa aurrera eramateko tresnak ere badirela azpimarratuz. 

 

“ Aurrekoan ere bideo berdinean Bilboko horretan ba esaten zuen “jo ba 8. 

minutuan dago kristongo erreflexiñua gazteriaren ingurukoa”, ez? Ba gero 

erreflexiño hori nerea egiten dot eta botatzen dot nirea ez dena, beste bati 

hartutakoa eta gero botatzen dudana gero kalean, ez? Orduan erabiltzen dut 

bereziki nik be bai formatzeko eta jendeari emateko aukera bat irakurtzeko edo 

entzuteko nik entzun eta irakurri dudan zerbait.”   

 

(Oier, 2011) 
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Gazte hauek Facebooken partekatzen dituzten edukien bidez egiten dute euren lagunen 

formakuntza, eta beraz, formatzeko iturriak izateko asmoz, berez lagun eta ezagun ez 

dituzten hainbat pertsonaren Facebookeko lagun egiten dira. Oierrek azaldu bezala, 

“Arnaldo Otegi, Oskar Matute... holako informazio bat eskainiko didaten pertsonak” (Oier, 2011) 

egiten ditu lagun online sare sozial horretan. Aiorak, ordea, Facebook eta Twitter arteko 

alderaketa nagusia azpimarratuz, pertsona zehatzen lagun egitea baino, interesgarri iruditzen 

zaizkion taldeen kide egitea nahiago du: 

 
“ Ni, a ver, naiz laguna “Etxerat” elkartea eta hola bai, elkarteak bai baina adibidez 

Otegiren laguna ez naiz. Ez, eta gero Matute eta halako politikoen laguna ez naiz. 

Es que iruditzen zait hori Facebook dela laguna eta Twitterren jarraitzaile egin 

zaitezke eta ya está! O sea, beste pertsonak onartu behar zaitu hortarako. Elkarte 

batena bai baina pertsona konkretuena ezagutzen ez dutena ez.” 

 

(Aiora, 2011) 

 

Horrela, Oierrek modu argi eta zuzenean azaldu bezala, praktika eta diskurtso hauen izaera 

militantea agerian geratzen da: “nik azkenean Facebook erabiltzen dut nire militantziaren parte 

bezala” (Oier, 2011). Zentzu honetan, hainbat euskal gaztek Facebook ekintza politikorako 

(modu tradizional zein instituzionalean ulertuta) erabiltzen duten espazio zein tresna ere 

badela esan dezakegu; Oierren hitzetan: “Facebook eta Twitter iruditzen zaizkit serioagoak, 

ekintza politikorako erabilgarriagoak” (Oier, 2011).  

 

Ildo beretik, eta aurretiaz aipatutako tipo idealen mugen gainditzearen erakusgarri, 

“Atzerria” tipo idealaren baitan kokatutako Ostebik Madrildik Facebook “zehazki, gai 

politikoetarako, ez dut beste ezertarako erabiltzen”72 (Ostebi, 2011) duela azaltzen du. Izan ere, 

berak argitzen duen moduan, Madrilen bizi zenez, 2012ko hauteskunde kanpainan 

Facebook erabili zuen alderdi baten aldeko bozka eskatzeko: “Hauteskundeetan erabili izan 

dut! (…) Hauteskunde kanpainan pila bat: makina bat gauza sartzen eta”73

 

 (Ostebi, 2011).  

                                                           
72 “Lo utilizo para temas concretamente políticos, no lo utilizo para otras cosas”. 
 
73 “¡Lo he estado usando en hauteskundes! (…) En campaña electoral a saco: metiendo mogollón de 
cosas y así”. 
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Zer partekatzen duen galdetuta, “denetarik imajinatzen dut… jendearen artikuluak, 

elkarrateratzeak, irudiak”74

 

 (Ostebi, 2011) erantzuten du: aurretiaz azaldu bezala, euskal 

identitatea praktika zein diskurtso militanteen bidez eraikitzeko Facebookek eskaintzen 

dituen komunikazio aukera hipertestualez (idatziz eta argazki bidez) baliatzen da. Era 

berean, bere alderdiak Facebookeko horman publikatzen zituen edukiez gain, Ostebik 

berak bere praktika sozialen izaera arrazional zein erreflexiboa erakutsiz eta Facebooken 

arkitektura sistema barrutik moldatuz, hurrengoa egiten zuela azaltzen du: 

“ Amaiur edo Bildukoak Facebookera igotzen dituzten halako gauzak. Nik egiten ohi 

dudana, edo argazkiak nire kabuz bilatu edo webetik deskargatzea da, igo eta 

lagun asko dituen jendea etiketatzea da. Ulertzen didazu?  

 

Argazki bat hartu, zu etiketatu eta zure lagun guztien horman agertzen da, orduan, 

Amaiuren argazki bat hartu eta 4.000 lagun dituen Floren Aoiz etiketatzen badut 

4.000 lagun horien horman agertzen da. “Ez dakit nor argazki honetan etiketatua 

izan da” agertzen da, orduan, noizbait egin dudana hauetariko zenbait lagun 

ditudalako, Oscar Matute, Floren Aoiz, Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea 

dena, eh… ta bueno oraintxe bertan esan ezin dizkizudan beste hainbat gogoratzen 

ez naizelako. 

 

Orduan, izan ere, laguntasun eskaera bidali nien ez nituelako, ez dakit “Bai Euskal 

Herriari” edo antzeko zerbait den makina bat lagun dituelako ere eta etiketatzeko 

eta mundu guztiaren horman agertu dadin. Ulertzen didazu? Azken finean nik nire 

Facebooketik egin dezakedana nire 200 lagunei mugatuta dago, baina modu 

honetan, beste jende baten ordenagailuan sartu zaitezke, beste jende baten 

horman, alegia.”75

(Ostebi, 2011) 

  

                                                           
74 “Pues de todo supongo… desde… artículos de la peña, a quedadas, a imágenes”. 
 
75 “Cosas así que suben los propios de Amaiur al Facebook o los de Bildu. Yo lo que suelo hacer es o 
buscar yo fotos por ahí por la web bajármelos, subirlos y lo que hago es etiquetar en esas fotos a peña 
que tiene muchos amigos. ¿Sabes lo que te digo? Yo cojo una foto y a ti te etiqueto, aparece en el muro 
de todos tus amigos, entonces si yo cojo una foto de Amaiur y etiqueto a Floren Aoiz que tiene 4.000 
amigos, pues aparece en el muro de las 4.000 personas. Aparece, “no se quien ha sido etiquetado en 
esta foto”, entonces lo que he hecho alguna vez, porque tengo a varios Oscar Matute, a Floren Aoiz, al 
Juan Carlos Izagirre que es el alcalde de Donosti, eh… y bueno alguno más que ahora no sé decirte.  
 
Entonces, de hecho, les mandé solicitud de amistad porque no les tenía, no sé si es “Bai Euskal Herriari” o 
algo así porque tiene mogollón de amigos también y para etiquetarles y para que aparezca en el muro 
de toda esa peña ¿Sabes? Porque al final yo lo que puedo hacer desde mi Facebook es limitado a mis 200 
amigos, pero de esa manera puedes meterte en el ordenador de otra peña, en el muro de otra peña 
vaya”.  
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Aurretiaz aipatutako taktika kontzeptua agertzen da euskal identitatea eraikitzeko modu 

honen bidez: Ostebik propioa ez duen Facebookeko espazioa bere egiten du eta honen 

logika ezagutuz, online sare sozialen aukerak maneiatzen ditu euskal identitatea praktika 

militanteen bidez eraikitzeko. Era berean, euskal identitatearen eraikuntza erlazionala 

azaltzen du gazte honek besteen ordenagailuan sartu eta beren profila moldatzeko aukera 

azalduz. 

 

Beste alde batetik, azpi-puntu honen izenburuan azaldu bezala, praktika eta diskurtso 

militante hauek dituzten gazteen ustez, euskal identitatea eraikitzeko beste hainbat modu 

“errazegiak” dira. Aioraren hitzetan: 

 

“ Oso erraza da “euskalduna naiz eta Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dut” atsegin 

dut ematea eta gero kalean erdaraz egitea. Eta artikulu bat konpartitzea 

suposatzen du artikulua irakurri duzula, interesantea iruditu zaizula eta konpartitu 

nahi duzula, diferentea iruditzen zait. 

 

Eta askotan ere ekitaldiei ez diet ematen ez bai ez ez... hor geratzen da. Iruditzen 

zait gauza bat, bai balio duela ekitaldia zabaltzeko baina gero ez da erreala 

agertzen den emaitza, 2024 esan dute joango direla. Ez da hola, ez dira juten 

2024!” 

(Aiora, 2011) 

 

Beste modu batera esanda, gazte hauen ikuspegi militantetik, euskal identitatearen 

eraikuntza, Facebooken ere, espazio offlinean beharrezkoa den esfortzu maila batekin egin 

beharko litzateke. Elkarrizketan aurrea joan ahala esfortzu honen zergatiak azaltzen ditu 

Aiorak: 

 

“ Oso militantea da esan duzuna, kostatzearena ta hori... 

Bai! Es que iruditzen zait batez ere batek iruditzen zaidalako zentzua daukala eta 

besteak ez. Lelo bat sortzea eta atsegin dut ematea ez du ezer aportatzen, baina 

eduki bat aztertzea, eduki bat konpartitzea bai da. Igual jendeak ez du irakurriko 

baina jendeak ikustea zuri hori gustatu zaizula... gainera artikulu konkretu bat da 

eta ez “Aiorari katu beltzak gustatzen zaizkio” hori erreza da.”  

 

(Aiora, 2011) 
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Horrela beraz, azpi atal honen hasierako binetak irudikatzen duen moduan, gazte hauek 

eztabaida interesgarri bat jartzen dute mahai gainean: helburu politiko zehatz batzuk lortze 

aldera Facebookeko praktika politikoek izan ditzaketen eraginkortasuna. Oierrek, 

manifestazio birtual baten berri izan zuenekoa eta honen inguruan zuen iritzia azaltzen du: 

 

“ Es que aurrekoan entzun nuena “Kukutza mani birtuala”, o sea, botoia 

klikatzearekin ya manian zeunden, manifara joan beharrean eta oihukatu 

beharrean eta korrika egin beharrean, etxetik edo etxeko sofatikan ematen zeniola 

baietz eta hor manifan parte hartzen zenuela. Gero ya ez dakit ze gaitasun duen 

horrek aldaketarako, imajinatzen dut gaitasun txikia izango duela.” 

 

(Oier, 2011) 

 

Oierren ustez, online sare sozialen bidez burututako praktika politiko hauek slacktivismoa 

(Carr, Ellison, Lampe, Smock, Vitak eta Zube, 2011) deritzotena bultzatu dezakete. Hitzak 

adierazten duen bezala, ekintzaileak eraginkortasun handia izango duen aktibismo mota 

dela pentsatu arren, ekintza horrek bere burua lasaitzeaz gain, ondorio gutxi izango dituen 

ekintza ahula da. Oierrek berak dioen moduan: 

 

“ Baina gero ere dugun arazoarekin, informazioaren arazoarekin herraminta 

potente bat da (Facebook): komunikabide tradizionalak irakurri eta ikusi egiten 

dituen pertsona batek pentsatuko du Kukutzan gertatu egin dena izan dala kale 

borroka bueltatu egin dela Bilbora eta erradikal batzuk egon direla kontenedoreak 

erretzen zipaioak boteak botatzen zituzten bitartean, ez? Ikusi izan dituenak kontra 

informazioak bidaltzen dituen informazioak badaki Kukutzan biolentoak nortzuk 

ziren eta zein zan defentsan zegoen jendea. Badaki nor zegoen leihoetara 

tirokatzen, nor sartu dan taberna batetan indarrez eta nor ez dakit zer, ez? Eta hori 

bakarrik jakin dezake... es que hori da Facebooken eta sare sozialen indarrik 

handiena!” 

(Oier, 2011) 

 

Hemen, beste autore batzuek (Del Amo, Diaux eta Letamendia, 2012) azaldutako online 

sare sozialen garrantzia eta kontra-informazioa azpimarratzen du Oierrek; izan ere, hauen 

arabera, eta zehazki Kukutza hustu zuten egunean, IKTek berebiziko garrantzia izan zuten 

gertatutakoa salatzeko eta jendea mobilizatzeko. Modu honetan, praktika militanteak 

dituzten gazte hauen ustez, eta gizarte zientzietatik proposatu nahi dugunaren kontra, 
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Facebooken (bidez) lagunak informatuz eta formatuz politika egin daitekeen arren, honek 

izan dezakeen eraginkortasuna baxua dela uste dute.  

 

Beste alde batetik, Facebookek mundu mailan panoptiko digitalaren (boyd, 2002) ideia 

erabiltzaileen artean zabaltzen duen heinean, ikerketan parte hartu duten gazteen arabera, 

Euskal Herriko kasuan sentimendu hau indartzen dela azpimarratu beharra dugu. 

Horregatik Aiorak gauza oso pertsonalak ez publikatzea erabaki du, “Nik normalean nire 

gauza pertsonalak eta ez ditut jartzen, ez ditut argazkiak igotzen edo “ez dakit zer nago egiten” esaten 

edo... oso pertsonalak diren gauzak ez ditut jartzen” (Aiora, 2011).  

 

Testigantza honi esker, “Euskalduna naiz perfileko argazkian mendian ez agertu arren” azpi-

puntuan ikusi bezala, gazteek euren profileko argazki pertsonalak ez jartzea eta ama-

lurrarekin zer ikusia duten argazkiak ordezkatzea hobeto ulertu dezakegu. Izan ere, 

Aioraren kasua da hau: bere identitate pertsonala, Euskal Herriko mendi baten irudiaren 

bidez aurkeztuz, euskal identitatea eraikitzeaz gain, bere burua aurkezteko duen beldurra 

erakusten du. 

 

Zazpigarren puntuan (“Euskal identitatearen eraikuntza Herri digitalean espazioen arabera”) 

aztertuko dugun moduan, publiko egiten diren edukiek, filtro bat pasatzen dute. Era 

berean, Aiorak aurreko testigantzaren bidez online sare sozialen erabilera erreflexibo eta 

arrazional baten berri ematen du, ondorioak izan ditzakeen praktika baita Facebookeko 

erabilera. Horregatik, perspektiba militante batetik, berak egokitzat jotzen ez dituen edukiak 

ez ditu Facebook bidez publiko egiten. 

 
“ Hombre! Jarrera militante batetik gauza batzuk esaten ditut baina beste batzuk 

ez. Ez naiz pasatzen, baina es que niretzat badira nire ustez oso bideo 

konprometituak jartzen dituenak edo oso konkrezio maila handitara heltzen 

direnak. Muga oso estremoetara ez ailegatzen saiatzen naiz, más que nada por lo 

que pueda pasar... O sea, kalean ezezagun bati esango ez niokena ez dut esaten 

Facebooken, bueno saiatzen naiz, batzuetan irristatzen naiz eta...” 

(Aiora, 2011) 

 

Tipo ideal ezberdinetako gazteek praktika antzekoak dituztela ikus dezakegu hemen, izan 

ere, “Atzerrian” eta “Erasmus” taldeetako kide den Nahiaren bidez jokabide hau (zenbait 

iritzi politiko ez partekatzearena) azaldu dugu aurretiaz.  
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Ildo beretik, Ostebik, euskal gazteek, eta bereziki praktika zein diskurtso militanteak 

dituzten gazteek, hainbat ideia publiko ez egitearen arrazoia modu zuzenean ematen du: 

poliziaren beldur direlako. Hamarkadatan zehar egondako errepresioaren ondorioak ikus 

daitezke gazte hauen Facebookeko erabileretan. Mundu offlineak onlinean, indar 

instituzionalak praktika sozialean eta Haiek Gu-aren eraikuntzan duten eragina (kasu 

honetan estatu espainolak euskal identitatearen eraikuntza sozialean) agerian uzten du 

honako testigantzan: 

 
“ Laguntasun eskaria bidali zizkidaten pare bat pertsonek, kriterio asko gabe talde 

batean ikusiko ninduten eta izateko bidali zidaten. Bati uste dut baiezkoa eman 

niola baina gehiengoari ezezkoa esan nion, niri ez dit zure laguna izatea 

interesatzen, borroka izan arren zure laguna ez dut izan nahi. Ulertzen nauzu? Nik 

zer dakit, agian polizia zara, nik zer dakit!”76

 

  

(Ostebi, 2011) 

 

“Nik zer dakit!” azken esaldi horrek argi erakusten du panoptiko digitalaren sentsazioak 

dituen ondorioak. Izan ere, euren sentsazioak errealak diren ez bereiztera heltzen dira 

gazteak eta ez dute behatuak diren ala ez frogatzeko aukerarik.  

 

Tipo ideal banala, utilitarista eta militantea ezagutu ostean, sar gaitezen ikerketaren ardatz 

izan diren Erasmusen edota, zehatzago izanda, atzerrian epe motz baterako dauden gazteen 

kasua ezagutzera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 “Bueno un par de personas que me mandaron solicitud de amistad, ellos han visto peña que invita a la 
gente y sin mucho criterio me verían ahí y me mandaron para ser. A uno creo que le dije que sí pero a la 
mayoría le dije que no porque a mí tampoco me interesa ser amigo, aunque seas borroka tampoco 
quiero ser amigo tuyo ¿Sabes? O yo que sé, o igual eres policía ¡Yo que sé!”. 
 



165 
 

5.2. “FACEBOOK SAKELAN ETA IBILI MUNDUAN”: EUSKAL IDENTITATEAREN 

ERAIKUNTZA ATZERRIAN 

 
“El nacionalismo es una enfermedad  

que se cura viajando” 

 

(Pio Baroja) 

 
Askotan entzun izan dugu esaldi hau estatu egonkortu bateko pertsonen ahotik eta 

ondorioz nazionalista beharrean biztanleak diren horietatik. “Euskal identitatearen inguruko bizi-

penak atzerritik” azpi-puntuan mahai gainean jarritako testigantzek, ordea, ideia hori kolokan 

jartzen dute.  

 

Izan ere, Nahiarekin egindako elkarrizketa batean, “Txapela buruan eta ibili munduan” 

esaera zaharretik abiatuta “Facebook sakelan eta ibili munduan” (Nahia, 2012) esandako 

esaldiak ondo baino hobeto laburbiltzen du atzerrian bizi diren gazteek euskal identitatea 

eta munduarekiko duten ikuspegia. Ideia honetatik abiatuta, Facebookek atzerrian duen 

funtzio garrantzitsua eta, besteak beste, atzerritik ere euskaraz aritzeko medio aproposa dela 

ezagutu genuen.  

 

Beraz, ikerketa honetan parte hartu duten gazteei esker identifikatu eta aztertu ditugu 

hainbat errealitate. Hori dela eta, jarraian datozen orriak behar bezala kokatzeko, urte 

hauetan lagundu gaituzten zenbait gazteren biografiak aurkeztuko ditugu: 

 

Julen izan zen etnografia digitalean parte hartu zuen lehen gaztea. Elkarrekin elkarrizketak 

zelan egin pentsatu genuen eta teknika berri hau zelan aplikatu bion artean landu genuen. 

Lizentziatura bukatuta eta lan errepikakorretan murgildurik, Australiara joateko erabakia 

hartu zuen eta orduan hasi ginen bere testigantzak biltzen. Ezaguna zuen eta bizimodu 

orekatua ematen zion jaioterri txikitik lehen aldiz atera zen Julen. Ingelesa ikasteko 

aitzakiarekin, Euskal Herrian egindako lehen elkarrizketan berak esan bezala, “ikasi eta 

bizitzeko” (Julen, 2011) joan zen Sydneyra urte beterako.                   

   

Paradisua, ordea, zailtasunez betea zegoen. Australiatik egindako lehen elkarrizketan azaldu 

bezala, atzerrian emandako lehen egunak txarrak eta tristuraz beteak izan ziren: 
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“ Bai baina kosta egiten da. Ze… buf! Eh… Ondo nau hemen baina konparaten han 

dekotenagaz asko galtzen dut. Ze… zelan esplikau?...  Juen baino aurretik eh… ni 

han eduki doten bizitzagaz ba eduki doten relazinogaz ta lagunegaz ta… ez dakit ba 

gimnaxixu edo… bizitza tipo bat eduki dotela ta horregaz apurtzea da oso zaila edo 

nik txarto pasau dotela. Nik, o sea… estoy como muy arraigau.”   

 

(Julen, 2011) 

 

Ezaguna zuen eta bera ezaguna zen herri batetik ezezaguna eta arrotza zen hiri batera heldu 

zen. Eta gainera, Euskal Herriarekin konektatzeko zuen tresna bakarra galdu zuen: hirira 

heldu bezain pronto ordenagailua lapurtu zioten hondartzan bainatzen ari zelarik. Lehen 

elkarrizketa horien ostean, Facebooken jartzen zituen argazkien bidez izan nuen bere berri 

eta bere postak ikusita (gerora enteratu nintzen bezala, pisu-kide eta lagunaren 

ordenagailutik jartzen zituenak) intuitzen zitzaion aldaketa bere egunerokoaren bidez 

berrestu zuen: 

 

 

 

2012ko otsaila 

Australian lau hilabete eman ondoren nire pentsaeran aldaketa nabarmena 

izugarria eman dela nabaritu dut. Heldu nintzenean Ingelesa eta bidaiatzea 

zen nire lehentasuna. Baina orain helmuga askoz ere handiagoak ditut, 

azkenaldian honekin bueltaka nabil baina orain dela gutxi arte ez naiz saltoa 

ematera ausartu. Errealista izanik, Euskal Herrian eta Espainian lana 

aurkitzeko egoera nahiko txarra da, eta nik errazago izan dezakedan arren, 

ez dut hain argi ikusten. Zerbait aurkitu arren, zer baldintzatan? Nahi 

dudan moduan bizitzeko haina irabaziko al nuke? Erantzuna ezezko borobil 

bat da.77

 

        
      (Julen, 2012, eguneroko pasarteak) 

                                                           
77 “Despues de cuatro cortos meses en Australia, he notado que ha habido una tremenda evolución en mi 
forma de pensar. Cuando llegué, mi prioridad era el inglés y viajar. Pero ahora tengo metas muchísimo 
más ambiciosas, llevo algún tiempo pensando en esto pero hasta hace algun tiempo no me decidí a dar 
el paso. Siendo realistas, la situación en Euskal Herria y España para encontrar trabajo son bastante 
malas, y aun para mí que en teoría podria tenerlo más fácil, no lo veo tan claro. Aun encontrando algo 
¿En qué condiciones? ¿Ganaría lo suficiente para vivir como me gusta vivir a mi? La respuesta es un no 
rotundo”. 
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Atzerrian egoteari zentzua hartu zion Julenek, bere buruari eta bidaiari zentzua hartu zion. 

Paradisua paradisu forma hartzen joan zen lehen hilabete triste eta aldrebesen ostean. 

Sentsazio eta ikuspegi hori handituz joan zen asteak joan ahala eta egindako azken 

elkarrizketan bere etorkizunaz galdetzerakoan emandako erantzuna eta esateko moduak 

asko harritu ninduten: 

 
“Ni hurrengo hilabetien Cambodia ta Tailandia 5 aste. 

Kaguen la ostia! ze ondo tio! 

Herritik derrigorrez urten binaz ta behin urten da ba... visa kontuek diela ta. 

Ta gero buelta Australiara? edo ikusiko da? 

Bai. 

Joe! ze ondo!!! 

Abuztu bukaeran. 27an heltzen naz Sydneyra. 

Ta gero beste 6 hile? 

Ez gero beste 3 hilabete ta etxera gabonetan. 

Puta madre. Ta ya EHn geratzeko asmoa? 

Ez. 

Jajajajja. Ke grande!!!! 

Latinoameriketara juengo naz. 

Gogoratzen duzu hasieran Australiara heltzean zenbat zailtasun ikusten zenitun? 

Ta orain munduan barrena joateko gogoz! 

Bai. 

Aldaketa haundia ez?! 

Asko. Asko hazi naz azken hilabete hauetan. 

Pertsonalki. 

Bai. Ta lehenengo beldur edo mugak gainditu egin dotaz ta errez gainera.” 

 

(Julen, 2012) 

 

Hilabeteetako lanaren ostean eta etnografia digitalaren bidez sortutako konplizitate maila 

agerian geratzen da. Hasieran bere egoeragatik gaizki pasatu ostean bere etorkizuneko 

planen berri izatean hartu nuen lasaitu ederra ere bai. Harreman berezia sortzeko aukera 

izan genuen teknika honi esker eta Skype zein Facebooketik mantendutako harremanaren 

bidez. Orain pista galdua diot. 

 
Nahiaren kasua erabat kontrakoa zen: atzerrian bizi baita gazte bilbotar hau. Bere biografia, 

lehen elkarrizketa egin genuen eguna arte, modu honetan laburbiltzen du:  
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“ Ni hasi nintzen juten kanpora Alemaniara orain dela lau urte Erasmus (beka) 

batekin eta ordundik ba... ba ondo. Gelditu nintzen, maitemindu nintzen judio 

batekin, Tel Avivekoa, gero joan nintzen Austriara eta orain Poloniara. Kuriosoa.”  

 

(Nahia, 2011) 

 

Kuriosoa, bai. Biografia hain ezberdinak izanda, kanpoan bizitzean dituzten zailtasunak 

nahiko antzekoak izan baitira bi gazte hauentzat, izan ere, atzerriratzearen zergatietan 

sakonduz mina azaleratzen du Nahiak: 

 

“ Zaila da... ez dela hain erreza kanpoan egotea. Ez da erreza. Eta esaten dizut, nik 

ezagutzen dut kanpoan dagoen jende asko ihesi dagola, ez dago, ez dago ez 

oporretan, ez lanean. Eta ihesi zaudenean gauzak ez dira hain errezak, nik uste dut 

askoz lasaiago zaudela nora itzuli, holan etxea edo aberri bat edo zerbait, base 

moduan.” 

(Nahia, 2011)  

 

Etengabeko mugimenduan ez zuen lasaitasunik aurkitzen gazte honek eta atzerrian 

bizitzean, Euskal Herriko lagunekiko distantzia handitu zen. Berak esan bezala, herrira 

bueltatzean gauzak bere horretan jarraituko dutela uste dugun arren, herriak, lagunak eta 

familiak bide ezberdinak egin dituzte: denboran izoztutako parentesi horretan, egoera asko 

aldatu da. Bere hitzekin ezin zituen bere sentsazioak ondo azaldu eta, horregatik, etnografia 

digitalak eskaintzen duen gertutasunaz eta hipertestu bidez komunikatzeko aukerez 

baliatuz, “Síndrome del viajero eterno” deitutako artikulu baten esteka partekatu zuen nirekin 

2011ko urrian Facebooken bidez. 

 

Lehen saio hauen ostean, 2012ko urtarrilean, Kanadara joan nintzen ikerketa-egonaldi bat 

egitera eta hara non berarekin aireportuan aurkitu nintzen Txinara zihoala. Frankfurteraino 

bidaia elkarrekin egin genuen, aspektu pertsonala eta akademikoa nahastuz, eta Txinara 

heltzean bere sentsazioen berri emango zidala agindu zidan. Agindu eta egin. Modu 

honetan definitu zidan Txina:  
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“ Shangain ezkongabeen merkatua dago. Amatxu guztiak doaz euren semeak 

saltzera! Jajajajjaja 60. hamarkadako Espainia frankista baten antza du honek 

baina XXI. mendeko teknologiarekin.”78

(Nahia, 2012) 

  

 

Bakardade sentimenduak Txinaraino jarraitu zion. Kultura berri hori, gainera, zenbaitetan 

gustuko zuen eta beste zenbaitetan gorroto zuen, bere eguneroko bizitzan gora beherak 

ezarriz: “3.astean edo me despertó el instinto asesino contra China. Baina hemengo jendeak esan dit 

normala dela. Batzutan lo odias, beste batzutan lo adoras. Se llama CHINOMETRO” (Nahia, 

2012).  

 

Asteak pasatu ahala egoera okertuz joan zen, izan ere, mutil-lagunarekin zuen harremana 

apurtu zuen. Bien artean distantzia geografikoa egon arren, harremana mantentzeko eta 

gertu egoteko aukera zuten Interneten bidez. Alde biko harremana, ordea, klik batekin 

moztu zuen Nahiak mutila Facebooken blokeatuz. Atzerriko bakardadea lausotzeko eta 

sentsazioak konpartitzeko euskarri ezin hobea aurkitu zuen gazteak bere beka berdina 

disfrutatzen zuten kideek sortutako Erasmus taldearekin. Berari esker taldea ezagutu nuen 

eta taldekide guztien onarpenarekin taldean sartu nintzen behaketa parte-hartzaile bat 

egiteko asmoa nuela lehen momentutik azalduz.  

 

Behaketa honen ostean, Erasmus Taldeko kide aktiboenekin sakoneko elkarrizketak burutu 

nituen eta hauetariko batean, talde honen sortzaileak, modu honetan azaldu zidan talde 

honen zergatia eta funtzioa: 

 
“ Eusko Jaurlaritzaren “Becas de Internacionalización” formazio kurtsoa hastean 

sortu nuen. 40 pertsona baino gehiago ginen, eta inork aurretiaz ezagutzen ez 

zenez, eta nola denok bekaren inguruan mila duda genituenez, eta nola ideia ona 

iruditzen zitzaidan denon artean ezagutzeko, taldea sortzea erabaki nuen. Eta 

plataforma ona izan da gure artean harremana mantentzeko, orain beka bukatu 

zaigula ere.  

Jendeak hasieran zelan hartu zuen? 

(…) Hasiera batetik jendeak gauzak komentatzen ibili zen taldean. Hasieran txutxu-

mutxuak, afari bateko argazkiak etab.  

                                                           
78 “Shanghain hay mercado de solteras y solteros. Ahi van todas las amatxus a vender a sus hijos! Jajaja 
Es como un país de los 60 de España de Franco bainaaaaa con tecnología del siglo XXI”. 
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 (…) Eta hortik abiatuta mota guztietako ekarpenak egon dira. Denoi eragiten zigun 

bekaren inguruko gaiak, konpartitu nahi genituen anekdota pertsonalak. Edo 

norbaiti zehazki zerbait bidali nahi zenionean, baina aldi berean talde guztiarekin 

konpartitu nahi zenituenak.”79

 

 

(Erasmus Kidea 6, 2012) 

 

Elkarrizketatutako taldekide gehienek ideia bera azpimarratzen zuten: esperientzia bera 

partekatzen ari ziren gazteen artean egoteko espazio ezin hobea zen Facebookeko talde 

hori. Euskal identitatearen gaian murgilduz honakoa esaten du gazte honek:  

 

“ Atzerrian bizi diren euskal herritarrak dira. Baina tira, zure pentsaera berdina 

dute, zure kultura. Hori ezin dezakezu hortik ezagutu duzun alemaniar batekin 

egin… zure egoera oso antzekoa pasa izan duen jendea da eta gainera zure 

baloreak konpartitzen dituena.”80

 

 

(Erasmus Kidea 2, 2012) 

 

Gazte hauek esperientzia pertsonalak partekatzeko espazio egokia dute talde hau: atzerrian 

egonda ere identitatearen inguruko bizipenak partekatzeko aukera baitute. Era berean, 

Nahiak berak esaten duen moduan, euskal identitatearen dimentsio sozialak berebiziko 

garrantzia hartzen du talde honetan. Horregatik dira hain garrantzitsuak, aurretiaz azaldu 

bezala, taldeen identitatea eraikitzerako orduan dimentsio sozialeko erreferenteak. 

 

 

                                                           
79 “Lo cree al empezar el curso de formacion de las becas de internacionalizacion del Gobierno Vasco. 
Eramos mas de 40 personas, y casi nadie se conocia de antes y como todos teniamos mil dudas sobre las 
becas, y me parecia una buena idea que todos nos conocieramos mejor, decidi crear el grupo. Y ha sido 
una buena plataforma para mantener el contacto incluso una vez se ha acabado la beca. La gente al 
prinicpio que tal lo cogio? (…) Y desde el mismo principio la gente estuvo comentando cosas en el grupo. 
Al principio pues mas cosillas de cotilleos, que si fotos de una cena que hicimos, etc. (…) Y a partir de ahi 
ha habido todo tipo de aportaciones. Cosas que nos incumbian a todos sobre temas de las becas, 
anecdotas personales que nos apetecia compartir. O cosas que querias dirigirle a alguien en particular, 
pero que ademas querias compartir con el resto del grupo”. 
 
80 “Son vascos que viven en el extranjero. Pero vamos, tienen tu forma de pensar, tu cultura. Eso no lo 
puedes hacer con un alemán que conozcas por ahí o así… son gente que ha pasado por una experiencia 
muy similar a la tuya y que encima comparte tus valores”.  
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“ Ba taldean era guztietako jendea dago. Nazionalistak eta ez hain nazionalistak. 

(…) Eskumako jendea. Tema politikoak oso oso gutxitan ikutu dira, (…) denok dakigu 

zer dagoen. PSOEko gazteriaren kide den (izena-k), (izena-ri) “batasuni” deitzen 

dio.” 81

 

 

(Nahia, 2012) 

 

Laburbilduz, Julenekin hasi eta, Nahiari esker, Erasmus talde honetako kideak 

elkarrizketatzen bukatu nuen; euren diskurtsoak errepikatu eta, beka bukatu zitzaielako, 

taldea bera erabili gabe geratu zen arte. Era berean, euren biografiak hemen narratu ez 

ditudan arren, ikerketan zehar Itsaso eta Ostebi ezagutu nituen ere eta gazte hauei guztiei 

esker Facebooken erabileretan murgiltzeko aukera izan nuen. 

 
Facebook atzerrian  

 
Julenek azaltzen duen moduan, Facebookeko erabilerak atzerrian izaera berezi bat hartzen 

du, online sare sozial hori euskal identitatearen sentsazioetan izandako bilakaeraren isla 

baita. Gazte honentzat, Facebook, “komunikaziorako bitartekaria izen da, ta bertan eman diren 

aldaketak nire komentarioekiko ni eta Euskal Herriarekiko aldaketaren islada izen da” (Julen, 2012). 

Azalpenarekin jarraituz “pentsakera aldatu egin denez, nire praktikak Euskal Herria ta 

Facebookerekiko aldatu egin dira” (Julen, 2012).  
 
Atzerrian izandako Facebooken erabilera euskal identitatearen inguruan duen ikuspegi 

aldaketaren isla izan da eta, beraz, ikerketan parte hartu duten gazteek atzerrian online sare 

sozial horri Euskal Herrian ez bezalako erabilerak ematen dizkiotela esan dezakegu. 

Adibidez, Erasmus taldeko gazte honek azaltzen duen moduan, epe motz baterako atzerrira 

doazen gazteek Euskal Herritik kanpo Facebook gehiago erabiltzen dute. 
 

 

 

 

 

                                                           
81 “Pues hay gente de todo tipo. Nacionalistas y no tan nacionalistas. (…) Gente de derechas  vamos. Muy 
pocas veces tocamos temas políticos, (…) Todos sabemos lo que hay. A (nombre) que es de las 
juventudes del PSOE, a (nombre) la llama batasuni”. 
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“ Ta (Herria-n) egon naizenean, Fuzhoura etorri baino lehen, ezer berezirik egin ez 

genuenez ia ez nituen argazkirik igo. 

Eta adibidez, lagunekin (Herria-n) hainbeste hitz egiten zenun FBtik. 

Ez. (Herria-n) telefonoa edo Hotmaila (lanean gauden bitartean Hotmail bidez 

egiten gendun berba). FB ia ezertarako.”   

 

(Erasmus Kidea 2, 2012) 

 

Horrela, Euskal Herrian lagunekin edota familiarekin dituzten aurrez aurreko harreman 

horiek gabe, gazte hauek atzerrian Facebook gehiago erabiltzen dute harreman mota hauek 

ordezkatzeko eta herrikoengandik hurbil sentitzeko. Hala ere, orain arte atzerriaz hitz egin 

badugu ere, Erasmus taldeko gazteek erakutsi bezala, atzerri ezberdinak daudela 

azpimarratu beharra dugu. Ikuspegi orokor batetik, gazteek Facebooken dituzten praktika 

sozialak Euskal Herrian eta atzerrian ezberdinak izateaz gain, atzerriko herri ezberdinen 

arabera gazteen Facebookeko erabilerak aldatzen dira.  

 

Ideia honen bidez, identitatearen eraikuntzan testuinguruak duen garrantzia azpimarratu 

beharra dugu. Izan ere, Nahia Txinan egon zen bitartean ezin izan zuen nahi bestetan 

online sare sozial horretara konektatu eta, beraz, testuinguruak eragindako baldintzapen 

estruktural hau dela medio, ezin izan zituen euskal identitatearen inguruko sentsazioak 

Facebook bidez nahi beste plazaratu. Era berean, Helsinkitik Txinara lan egitera mugitu 

zuten Erasmus taldeko beste gazte honek atzerri mota ezberdinak bizi dituela azaltzen du 

bere Facebookeko erabilera nola aldatu den kontatuz: 

  
“ Ta orain Txinan. 

Ba, gehiago erabiltzea gustatuko litzaidake. 

Baina zentsura ezta? 

Bai, hori da. Zaila dela, uzten nautenean erabili dezaket. Helsinkin FB erabiltzea zen 

zerbait… egunerokotasuneko partea zen. Ta horregatik askotan txutxu-

mutxuentzako erabiltzen nuen... ta orain, jendeaz jakiteko erabiltzen dut soilik. 

Orain "luxu" bat da. Baina orain ilusio gehiagoz sartzen naiz!”82

 

  

(Erasmus Kidea 3, 2012) 

                                                           
82 “Ta orain txinan. Ba, gehiago erabiltzea gustatuko litzaidake. Baina censura ez? Bai, hori da. Que es 
complicado, erabili dezaket cuando me dejan. Helsinkin Fb erabiltzea era una cosa más… era algo 
incluido en el día a día. Ta horregatik askotan lo usaba para cotillear... ta orain, solo lo uso para saber de 
la gente. Orain es un "lujo". Pero ahora con mas ilusion cuando puedo entrar!”. 
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Helsinkin Facebookeko erabilera, egunerokotasuneko praktika barneratua zena, Txinan 

luxu bat da. Facebookera konektatzea luxua da eta, horrek, atzerrian epe motz baterako 

dauden gazteen bizimoduetan eragin zuzena du: herrikoekin hitz egitea, herrian sentitzea 

eta euren bizipenen berri ematea luxu bat da. Azken batean, Nahiak azaltzen duen moduan, 

“Estabilitatea ematen dizu ezaguna denak, ez?” (Nahia, 2012). Eta hori da atzerrian gazte hauek 

lehen momentu batean ezagun duten espazio bakarrenetatikoa: Facebook, Facebookeko 

lagunak eta Facebookeko harremanak. 

 
Facebook tresna gisa: Herriaren arabera euskal identitatearen eraikuntza ezberdina 

 

Facebook tresna bat da gazte hauentzat: atzerrikoekin harreman sozialak sortzeko eta 

izateko eta lagun zein senideei euren buruen berri emateko. Nahiak dioen moduan, 

Erasmus taldeko kide bakoitzak “Bere informazioa zuzentzen du, beraien muroetan. Dagoen 

herrialdetik EHra, direkzio horretan” (Nahia, 2012). Era berean, atzerrian denbora gehiago 

eman ahala euskal identitatearekiko sentsazioak eta hauen isla den Facebooken erabilera 

aldatzen doaz eta tresna honi erabilera ezberdina ematen diote. Julenen kasuan:   

 
“ Nire ustez, komentarioei buruz aldaketa bat emon da. Lehen nire lehengo 

bizitzarekiko erreferentzia askoz gehiago eitten nabezan: padela adibidez, edo 

janaria. 

Ta orain? 

Ba adibidez Sydneyra parrandan jutea, edo bidai bati buruz... Egoera berri hontara 

moldatu egin naz. 

Hango egunerokotasunaren berri ematen duzu. 

Bai.”  

(Julen, 2012) 

 

Atzerriko bizimodura ohitu ahala Facebookeko erabilera aldatzen da. Erasmus taldeko 

gazte honek azaltzen duen moduan, Euskal Herrian Facebooken erabilera mota banal bat 

izatetik, atzerrian tresna hau bere interesen arabera modu utilitarista batean erabiltzera igaro 

da, adibidez.  

 

“Orain FBa lagunaz jakiteko erabiltzen dut, hau da, (Herria-n) nengoenean era más 

de chorradas baina hemen nagoenetik me encanta saber de los planes que hace mi 

cuadri, nire ahizpa…”  
(Erasmus Kidea 5, 2012) 
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Atzerrian dauden gazteentzat Facebook Euskal Herritik gertu sentitzeko tresna 

pribilegiatua dela ikusi ostean, sakondu dezagun euskal identitatearen erreferente 

nagusienaren kasuan: euskararen kasuan, hain zuzen ere. 

 
“Euskara da gure territorio libre bakarra” 

 
“Funtzionarioak zelatan ditugu beti: 

bazterretik jarraitzen digute patioan, 

atzetik jarraitzen digute komunera, 

aurretik jarraitzen digute bisitara, 

ateko mirillatik zaintzen gaituzte zeldan 

eta gure loa ere zelatatzen dute. 

Ezin haiengandik alde egin ez patioan, 

ez komunean, ez bisita 

kabinan, ez zazpigarren loan. 

Euskara da gure territorio 

libre bakarra.” 

 

(Joseba Sarrionandia, Kartzelako poemak) 

 
Ikusi bezala, Facebook euskal identitatearen inguruko sentimenduak plazaratzeko espazio 

eta tresna pribilegiatua da gazte hauentzat eta, era berean, atzerrian dauden bitartean 

euskararekiko hurbiltasun berezi bat sentitzen dutela ere esan dezakegu. Itsasok azaltzen 

duen moduan, Euskal Herrian euskaraz hitz egiteko ohitura gutxi duen arren, atzerrian 

sentitutako herriminak euskaraz aritzera bultzatu zuen:  

 

“ Jo ba igual hemen lagun batekin euskaraz hitz egiten handik eta hemen ez dugu 

inoiz egiten baina kanpoan egonda... es que kanpoan zaudenean da como... 

hemengoaz gehiago gogoratzen zara.” 

 

(Itsaso, 2012) 

 

Atzerrian euskaraz hitz egitean lasai eta seguru sentitzen dira gazte hauek, euskaraz esaten 

ari diren hori inork ez baitie ulertuko eta, beraz, Sarrionandiak (2011) azaldu bezala, euskara 

territorio librea dute gazte hauek behatuak sentitzen diren online espazio horretan. Ondo 

baino hobeto azaltzen du Nahiak euskarak atzerrian duen garrantzia pasarte honen bidez:  
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“ Benetan, da sorgin hizkuntza bat, entre otras cosas, kotilleatzeko. Eta finlandesari 

esan nion “edo ikasten duzu euskera edo ikasten dut nik finlandesa!” behar dugu 

hizkuntza komun bat ze polakoa ez dakigu biok oso ondo. Baina es que benetan da 

gozada bat, jakitea hizkuntza bat ez dakiena ia inor da benetan...!”   

 

(Nahia, 2011) 

 

Plazer bat da gazte hauentzat euskaraz aritzea, are gehiago, Euskal Herritik hurbil 

sentiarazten dien identitate-erreferentea da euskara. Modu honetan azaltzen du Julenek bere 

egunerokoan:  

 

2012ko otsaila

 

:  

Avalonen nago!!  

Hau diferentzia Brisbane-ekin konparatuz, hondartzatik 200 metrotara 

nago!! Bizi naizen ostatua Euskal Herriko jendez lepo dago. Gehiengoa 

surfistak edo pasadan dauden bidaiariak, Asia eta Pazifiko osotik lan eta bizi 

dira. 

Alde batetik ona da, etxean bezala sentitzen naiz eta (egun osoa euskaraz 

hitz egiten ematen dut).83

(Julen, 2012, eguneroko pasarteak) 

  

 

 

Euskarak etxean bezala sentiarazten diola gaztelaniaz goraipatzeak arreta deitzen du. Hau, 

Doktorego Tesiaren parte zen ariketa bat zela bazekielako izan daiteke eta, beraz, bere 

bizipenak jende gehiagori hedatzeko asmoz gaztelaniaz idatzi zuela interpretatu dezakegu. 

Nola edo hala, euskarak epe motzerako atzerrian dauden gazteak Euskal Herrian 

sentiarazten dituela ikusi dugu ikerketan zehar eta Nahiak horrela azaltzen du, euskaraz: 

 

“ Orain dela bi asteburu egon nintzen Berlinen, askotan juten naiz hemetik eta 

gustatzen zait pilo hiri hori. Eta egon nintzen finlandesarekin eta egon ginen herritik 

ibiltzen eta niri española entzutea ez zait gustatzen bat ere, o sea jartzen naiz oso 

oso nerbiosa, ez dakit nola esan, ez zait gustatzen. Baina egon ginen gaztetxean eta 

                                                           
83 “ Ya estoy en Avalon!! Menuda diferecia con Brisbane, estoy a 200 metro de la playa!! El hostal donde 
vivo, esta lleno de gente de Euskal Herria. La mayoria de ellos son surfistas o viajeros que estan de paso, 
trabajan y viajan por Asia o el Pacifico. Por una parte es bueno, ya que me siento como en casa (estoy 
todo el dia hablando en euskera)”. 
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bapatean entzun nuen norbait euskeraz eta kriston ilusioa! “euskeraz daude! 

Euskaldunak dira?” eta bai, ba ziren. Orduan... polita da eta ez dakit nola esan, 

euskaldunak aurkitzea ez da hain erreza.” 

 

(Nahia, 2011) 

 

Testigantza honen bidez euskaldun eta erdaradunen arteko bereizketa argi bat ikus 

dezakegu. Nahiarentzat Guk eta Haiek-en arteko muga bat dago euskararen arabera: 

euskaraz hitz egiten duen jendearekin hurbiltasun berezi bat sentitzen du eta besteekin 

ordea ez; are gehiago, gaztelaniaz hitz egiten duten pertsonen kasuan, hauekiko 

kontrakotasun bat bizi duela esan dezakegu. Identitate kolektiboa euskararen bidez eta 

besteetatik, exotaldetik, berezituz atzerrian nola eraikitzen den argiago azaltzen du jarraian: 

 

“ Eta azkenaldian ez naiz aurkitu euskaldunekin, Copenhagen ez... eta Polonian 

aurkitu ditut erdaldunak baina ez dut beraiekin hitz egin egia esan. Ez daukat 

konexio hori, baina ez nik ez eta erdaldunek ere ez, eh! Ez zaigu gustatzen 

erdaldunak ikustea, gainera pilo bat daude eta leku guztietan gainera, normalean 

da alderantziz “berriro ez!”, bua paso.” 

 

(Nahia, 2011) 

 

Euskarak atzerrian dauden gazteentzat funtzio berezi bat du eta, Nahiak esan bezala, 

atzerriko jendea harritzen den arren, gazte hauek Euskal Herritik hurbilago sentitzen dira 

euskaraz hitz egitean: “Jende asko harritzen da beste hizkuntza bat daukagulako, jende asko 

harritzen da euskeraz hitz egiten dugulako, euskeraz ikasi dudalako “unibertsitatea euskeraz?””. 

(Nahia, 2011). Ildo beretik, gazte hauentzat euskara territorio librea dela esanda, zuzenean 

Facebook euskal identitatearen inguruko sentimenduen berri emateko espazio eta tresna 

pribilegiatua izatearen hipotesia gogora datorkigu. Nahiak azaltzen duen moduan “gustatzen 

zait pilo bat euskaraz idaztea eta jendeak badaki euskalduna naizela eta jendeak galdetzen du “Ze 

hizkuntza da? Ba euskara da”” (Nahia, 2011).  

 

Atzerrian indartzen den euskararekiko harrotasuna Facebooken bidez hedatzen dute 

gazteek, eta ez soilik euskaraz: Facebook ere bada atzerriko lagunei euskararen edota 

Euskal Herriko egoeraren berri emateko tresna pribilegiatua. Horrela, Nahiaren kasuan 

bezala, atzerrian dauden gazteek euskal munduarekin zer ikusia duten eta azpitituluak 

ingelesez dituzten bideoak partekatzen dituzte online sare sozial honen bidez: 
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“ Ba igual lagun asko internazionalagoak direlako eta jartzen ditut askotan bideoak 

euskarari buruz, bertsolaritzari buruz ere jarri ditut eta gainera saiatzen naiz 

bideoak ingelesez subtitulatuak egotea, horrela mundu guztiak ikusi ahal ditu. 

Jende gehiagora iristeko, ez? Askotan jendeak jartzen ditu euskaraz edo erderaz, 

baina atzerrian bizi zarenetik saiatzen zara pixkat bilatzen ingelesa edo pixkat 

unibertsalagoa. Batez ere mezua zabaldu nahi baduzu. Ta ordun Youtubeko 

dokumentalak euskarari buruz jarri ditudanean saiatu izan naiz ingelesez jartzen.”  

 

(Nahia, 2011) 

 

Atzerrian dauden gazteek euskara eta Facebook nola bizi duten azaltzen bukatzeko, zenbait 

kasutan, atzerrian egoteak euskararen erabilera gutxitzea ere suposatu dezakeela esan 

beharra dugu. Izan ere, nire kasuan, Facebooken zenbaitetan gaztelaniaz idazten nuen 

euskaraz ez dakien amak nire atzerriko abenturen berri izateko eta horrela nire berri izan 

zezan. Era berean, tipo ideal utilitaristako kidea zen Beñatekin egindako sakoneko 

elkarrizketa honetan, tipo idealak uztartzen direla ezagutzeaz gain, hizkuntza erabilera 

lekuen arabera aldatzen dela ikus dezakegu: Euskal Herrian Facebook euskaraz eta 

Bartzelonan katalanez aritzen zela azaltzen baitu.  

 

“ Bartzelonan bizi nintzen eta mezu guztiak jartzen nituen euskeraz eta katalanez 

baino gehienez katalanez eta euskeraz. Eta orain itzuli naiz honera eta konturatu 

naiz inkontzienteki ia dena euskaraz egiten dudala, euskeraz idazten dudala. 

Gainera kuriosoa izan zen ze euskeraz eta katalanez idazten nuenean hemengo 

lagunen bat kejatu zitzaidan ez zekiena euskeraz “Joe! Es que ez dut ulertzen!”. Joe! 

Ba bi hizkuntzetan jartzen ditut eta zuk jartzen duzu hizkuntza bakarrean, 

espainolez, eta inork ez dizu kexatzen. Nik egiten dut esfortzua bi hizkuntzetan 

jartzeko eta hala ere kexatzen zara! (…) 

 

Bartzelonan nengoenean jartzen nitun gauza gehiago, baita ere ziren Kataluniako 

aktualitateaz eta horregatik baita ere katalanez jartzen nituen eta orain ba ordea 

ez, ze pixkat coñazo da, eguneroko kontaktu hori galdu det eta orain euskeraz. Igual 

burura etortzen zait igual gehiago idazten diedala euskal lagunei eta lehen ez 

hainbeste. Igual lehen ziren katalanak edo... Igual bai egiten dudana da zeozer 

interesatu dakiokeela hango lagun bati orduan bai itzultzen dudala.”         

 

  (Beñat, 2012) 
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Gazteak berak esaten duen moduan, testuinguruak berebiziko garrantzia dauka hizkuntza 

bat edo beste erabiltzerako orduan: gaztelaniaz aritzeko presioaz gain, inguruko egoeraren 

berri emateko lekuko hizkuntza erabiltzen baitu. Bestetik, idatzizko harremanez gain, 

bideoen bidez ere euskal munduarekin zer ikusia duten gaiak partekatzen dituzte gazteek 

atzerriko lagunekin eta, beraz, hitz egiteko modu ezberdinak erabiltzen dituzte gazte hauek 

atzerrian. 

 
Argazki bidez hitz egiten 

 

Testuan zehar errepikatu dugun moduan, gazteek idatziz, argazkiz edota beste eduki batzuk 

konpartituz euren sentimenduak adierazten dituzte: Facebooken hipertestuaz baliatzen dira 

euskal identitatea eraikitzeko. Euskal identitatearen inguruko bizipenak atzerrian nola 

aldatzen diren ezagutu dugu gazteen testigantzei esker eta, era berean, Facebook 

sentimendu hauek islatzeko espazio pribilegiatua izateaz gain, online sare sozial hau 

senideei euren egoeraren berri emateko erabiltzen dutela ikusi ere. 

 
Atzerrian dauden gazte hauek, ordea, arazo handi bat daukate Euskal Herriko lagunekin 

hitz egiterako orduan: bi Herrien artean dagoen ordutegi ezberdina. Nahiaren kasuan 

Facebooken konektatzean lagun gutxi aurkitzen zituen konektatuak: “Diferentzia horarioa 

handia da. Orduan, orain sartzen naizenean da de kotilleo, ez dago ia inor konektatuta” (Nahia, 2012). 

Arazo horren aurrean eta Facebookek eskaintzen duen harreman hipertestualez baliatuta, 

idatziz komunikatzeaz gain, argazki edota edukien bidez komunikatzen zen bere Herriko 

lagunekin:  

 

“kontenidoekin komunikatzen naiz. Polonian chatarekin ere bai baina aldaketa 

horariari begira gaur egun nire chata Facebookarekin Txina eta Indiako jendearekin 

bakarrik erabiltzen dut (India ..-2,5 ordu).”  

(Nahia, 2012) 

 

Aurretiaz atzerrian euskarak bestelako dimentsioak hartzen dituela ikusi dugu. Zenbait 

gaztek euskara gehiago erabiltzen dute, beste batzuek ingelesez partekatzen dituzte edukiak 

atzerriko lagunek euren herriaren eta kulturaren berri izateko eta beste batzuek tokiko 

hizkuntza erabiltzen dute euskara beharrean. Erasmus taldeko gazte honek azaltzen duen 

moduan, Facebooken publikatzen dituen postak ez dituzte soilik bere herriko lagunek 



179 
 

ikusten, atzerriko lagunek baita eta, zenbait kasutan, argazkien bidez komunikatzea 

abantaila bat da. 

 

“ Eta baita zure (Herria-ko) lagunekin konpartitzeko? 

Ez (Herria-koekin) soilik ez. Argazkiak agregatua dudan jende guztiarekin. Lagunak 

ditut munduko parte askotan eta parte askotan jajaja. 

Zelan eragiten dizu hainbeste lagun izateak hainbeste lekuetan? Zintzilikatzen 

dituzun gauzetan, hizkuntzan… 

Bueno iaz arte denak hitz egiten zuten gaztelania. Orain ya…. Turkian kontua aldatu 

da. Baina Turkian jendea ikusten dudanez berdin dio, gainera argazkietan berdin 

dio hizkuntzak.”84

         

 (Erasmus Kidea 1, 2012) 

     

 

Ondorioz, atzerrian dauden gazteek argazkiekin hitz egin dutela esan dezakegu: ideia hau 

baliagarria izango da laugarren puntuan (“… Eta euskal identitatearen eraikuntza ulertzen”) 

gazteek Facebooken (bidez) dituzten euskal identitate-erreferente, praktika eta diskurtsoak 

beste prisma batetik ikusteko.  

 

Baina, era berean, komunitateko kideek konpartitzen duten espazioaz hausnartzeko beta 

ematen du. Izan ere, argazkia Facebookeko horman utzi eta datorren eguneko 

komentarioen zain geratzen zen kide honek, aurrez aurrekoa ez den espazio konpartitu bat 

du bere Euskal Herriko lagunekin. Azter dezagun beraz Facebookek atzerri eta aberri 

artean betetzen duen espazioa. 

 
Facebook espazio gisa: atzerriaren eta aberriaren artean 

 
Gazte hauentzat Facebook Herrira hurbiltzen dien eta maiz Euskal Herrian bertan 

sentiarazten dien espazio pribilegiatua da ere. Atzerrian sentitzen duten herrimina lausotzen 

dute Facebook bidez, Nahiak azaltzen duen moduan: “Guay da egotea Polonian eta jakitea 

etxetik ikusten dizutela es que egiten dizu ilusioa. (…) Eta polita da.” (Nahia, 2011).  

                                                           
84 “Y tb para compartirlo con tus amigos de (Herria)? No con los de (Herria) solo no. Las fotos con toda 
la gente que tengo agregada. Tengo amigos de muchas partes del mundo y en muchas partes jaja. Como 
te influencia el tener tantos amigos de tantas partes? Las cosas que cuelgas, el idioma… Bueno hasta 
el año pasado todos hablaban castellano. Ahora ya...en Turquía la cosa cambia. Pero como a la gente en 
turquia la veo no pasa nada, ademas para las fotos da igual el idioma”. 
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Era berean, atzerrian bakarrik sentitzen zenean Facebook erabiltzen zuen Itsasok 

lagunengandik hurbil egoteko: 

 

“ Denbora osoan erabiltzen nuen, faltan botatzen nuen pilo bat hemengo jendea 

eta orduan nengoen denbora osoa sartua, ikusten besteen argazkiak eta… bai. Eta 

koadrilarekin hitz egiteko, Messenger batzuetan ere... Es que igual batzuetan 

konektatzen nintzen eta zegoen norbait eta chatera, orduan berriro beste bat 

agertzen zen eta esaten nion “konektatuko naiz ordu bat barru ea ez dakit nor 

dagoen eta kontatzen diodan beste gauza bat” eta orduan denbora osoa 

konektatzen eta konektatzen hitz egiteko jendearekin.”  

 

(Itsaso, 2011) 

 

Berak esan bezala, etengabe erabiltzen zuen Facebook atzerrian herritik hurbilago 

sentitzeko asmoz eta, honek, sakoneko elkarrizketa burututako beste gazte honi gertatu 

bezala, Euskal Herriko jendearekin atzerriko jendearekin baino denbora gehiago pasatzea 

eragin zion.  

 

“ Nik uste Facebookeko erabilera garai hartan gehienbat incluso lotuta zegoen 

gehiago Euskal Herriarekin Kataluniarekin baino, nahiz eta ni han bizi nintzen. 

Orduan eguneroko istorioak jarraitzeko baliagarria zitzaidan, bai.  

(…) 

Ba adibidez, nerekin hartu emanak zituzten jendeak gehiago ziren Euskal Herrikoak 

hangoak baino, agian gaiak ere? Gero agian ere ni hasi nintzenean gaiak jartzen 

edo artikuluak jartzen gehiago ziren artikuluak, claro euskeraz dira eta orduan hor 

hemengo jendeak komentatzen zituen edo… ez? Gero bai inpresioa hemengo jende 

gehiagorekin interaktuatzen nuela ez dakit zehazki zergatik. Agian bueno, kanpoan 

izanda hemengo gauza batzuk faltan botatzen nituelako edo...”  

(Beñat, 2011) 

 

Atzerrian egonda ere, gazteak Facebooken bidez herritik hurbil eta herrian sentitzen dira. 

Modu honetan, atzerriko eta Euskal Herriko espazioak eta denborak uztartu zituen 

Erasmus taldeko beste kide honek: “(Herria-ra) Bueltatu nintzenean ez zirudien ia urte bat 

Txinan neramala. Ez nuen Txinan egon izanaren sentsazioa, oso arraroa zen”85

                                                           
85 “(Herria-ra) Bueltatu nintzenean ez zirudien ia urte bat Txinan neramala. No me parecía que hubiera 
estado en Txina, oso arraroa zen”. 

 (Erasmus Kidea 3, 

2012).  
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Espazioak eta denborak bestelako dimentsioak hartu eta bestelako moduetan bizi dira 

atzerritik etengabe Facebook erabiltzean eta ia beti etxean sentitzean. Honen adibide argia 

bidaia egin ostean etxekoei ezer berririk kontatzeko ez duzula da eta horrela idatzi nuen nik 

2012ko udan Oxforden egindako kurtso batetik bueltatzeko egun gutxi geratzen 

zitzaizkidanean:   

 

2012ko uztaila: 

  

Lehen bidai bat egin, etxera joan eta gertatutakoak kontatzen ziren. Egun 

ordea, etxera bueltatzean ez dut ia ezer Uxoari kontatzeko izango. Emailak, 

skypea... hemen balego bezala da, han banengo bezala da. Ez dago, kasu 

honetan, han eta hemen arteko diferentziarik. 
(Koldo, 2012, eguneroko pasarteak)  

 

 

Gertaera anekdotiko honen bizipenak zelai-koadernoan idazteak, hango eta hemengo lekuen 

artean ezberdintasunik ez egotearen ideian sakontzea ahalbidetu zidan. Izan ere, 

autoetnografiaren ariketa bera kuestionatuz, Facebook atzerriaren eta Herriaren arteko 

banaketak eta mugak desitxuratzen dituen espazioa dela ikusi nuen. Momentu horretan, 

Facebook, bestelako territorio bat marrazten duen harremanez betetako espazio gisa ikusi 

eta ulertu nuen. Bilboko aireportuan hegazkinaren zain nengoela hurrengoa idatzi nuen: 

 

 

2012ko uztaila: 

Bueno, atzerriko sentsazioak bereziki jartzeko sortu dut dokumentu hau eta 

agian hona ideia potente bat: hainbeste bidaiatzen nago (Bilbo, Honddarbi, 

Barna, Oxford, Buenos Aires) eta agian ya ez dago kanpoa eta barrena. (…) 

"porque no se puede salir de aquello que no tiene límites". 

(…) 

Espazioak aldatzen dira harremanak izateko modu honetan. Ez da 

desagertzen etxea eta kanpoaren arteko kontua baina bai lehen zekan 

indarra galdu. Edonon, leku guztietan Internet bidezko harreman hauek 

izanda espazio ia guztiak berdin bizi ditudalako. Etxean zaude, zeozerk 

gogoratzen dizulako baina etxean egotearen sentsazio orokor hori edonon 

dugu.  
(Koldo, 2012, eguneroko pasarteak ) 
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Modu honetan, Euskal Herriaren eta atzerriaren artean territorio komun bat egon zitekeela 

pentsatzen hasi nintzen eta ideia hori garatu ahala euskal komunitateak Internet garaian 

habitatzen eta irudikatzen ahal duen territorioa aztertzen hasi nintzen. 
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LABURPENA: EUSKAL IDENTITATEAREN ERAIKUNTZA ATZERRIAN FACEBOOKEN 
(BIDEZ) 

  
 
Sortutako tipo idealen bidez aurreko puntuan identifikatutako euskal identitate-erreferente, 

praktika eta diskurtsoak sailkatzeko eta hauetan sakontzeko aukera izan dugu: subjektuetan 

baino eraikuntza prozesuetan oinarritutako “banalak”, “utilitaristak” edo “instrumentalak”, 

“militanteak” eta “atzerrikoak” tipologiak, gainontzeko tipologia idealak bezala, posizioen 

arteko nahasketa bat erakutsi du.  

 

Izan ere, euskal identitatea eraikitzeko bestelako logikak erakutsi arren, militante gisa 

sailkatutako gazteek apenas partaiderik aurkitu ez ditugun tipo ideal banal eta 

instrumentalen praktika antzekoak burutu dituzte. Hauek, interes politiko edota ideologiko 

kolektiboen arabera Facebook bere lagunen formakuntza politikorako erabiltzen dutela 

azaldu dute: taktika kontzeptua gogoratuz, propioa ez duten espazio bat bereganatuz eta 

honen arkitektura moldatuz, euskal identitatearen eraikuntza sistemaren espazio horretatik 

egiten dute. Beste alde batetik, sistema eta espainiar zein frantziar estatuekiko duten 

beldurragatik, gazte hauek zenbait iritzi isildu edota beste modu batera plazaratzen dituztela 

azaldu dute: kide hauek, mundu offlinean hamarkadetan zehar egondako errepresioa online 

espazioan ere jazotzen dela, indar instituzionalak praktika sozialetan eta Haiek Gu-aren 

(kanpoko taldeek talde barnearen) eraikuntzan duen eragina agerian utzi dute. 

 

Azkenik, atzerrian dauden gazteen kasua ezagutu dugu. Facebook, hor partekatutako eduki 

motengatik eta hauek hor iltzatuta geratzen direlako, euskal identitatearen inguruan 

izandako ikuspegiaren garapenaren berri ematen duen espazioa dela azaldu dute. Ildo 

beretik, gazte hauek Euskal Herrian lagun zein senideekin zuten aurrez aurreko harremanik 

gabe online sare sozial hau gehiago erabiltzen dutela ikusi dugu eta, gainera, euskal 

identitatearen eraikuntzaren testuinguruko aspektua gogoratuz, Herri ezberdinek ezartzen 

dituzten eragin estrukturalak direla medio, eraikitzen duten euskal identitatea ere ezberdina 

dela. Horregatik, Facebookek euskal identitatea eraikitzeko tresna gisa hartzen dituen 

dimentsio anitzengatik, atzerriaz hitz egin beharrean, atzerriez hitz egiteko garrantzia 

azpimarratu dugu. 

 

Ildo beretik, munduan zehar sakabanatuta dauden gazte Erasmusen artean errepikatu den 

diskurtsoa Facebook Euskal Herrira hurbildu eta maiz Euskal Herrian bertan sentiarazten 

dien espazioa dela izan da: atzerrian online sare sozial hau ezaguna zuten espazio bakarra 
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izateagatik horretara etengabe konektatuta zeudenez, Euskal Herrira heltzean atzerriaren eta 

aberriaren arteko espazioak eta denborak nahasten zituztelako. Bi Herrietako mugen artean 

kokatzen den irudikapen kolektibo bat habitatzen zuten gazte hauek Facebooken (bidez), 

euskarak ere territorio propio bat eraikitzeko aukera ematen zien. Izan ere, ikerketan parte 

hartu duten zenbait gaztek, atzerrian euskaldun eta erdaldunen artean mugak ezarriz, euskal 

identitatea eta komunitatea Haiek-engatik bereizteagatik modu “negatiboan” eraikitzen 

zuten. 

 

Azkenik, gazteek euskararekiko eta euskal sentimenduarekiko atzerrian sentitzen zuten 

harrotasuna Facebooken (bidez) hango lagunekin konpartitu nahi zutela ikusi dugu eta, 

horretarako, ingelesaz gain, argazkiak “hitz egiteko” testu egokia zirela azaldu dute. 

Ordutegi aldaketagatik zuzeneko elkarrizketak izateko aukera gabe, besteak beste, argazkia 

Facebookeko horman iltzatuta utzi eta hurrengo egunean lagunek komentatzeko aukera 

dute. Honek, era berean, aurretiaz aipatutako atzerri eta aberriaren arteko espazio 

konpartitua eta irudikapen kolektiboa ulertzen laguntzen du. 

 

Laburbilduz, batetik, ikerketan parte hartu duten gazteen bidez euskal gizartean euskal 

identitatea eraikitzeko logika ezberdinak ezagutu ditugu: balio zein sentimendu ideologiko 

batzuez gain, bai interes pertsonalengatik eta bai barre eginez euskal identitatea eraikitzen 

baita gaur egun. Bigarrenik, atzerrian dauden gazteen testigantzen bidez, Facebooken 

dituzten harremanek muga geografikoak gainditzen dituen espazio bat habitatzen dutela 

ezagutu dugu. Ideia hau euskal identitatearen eraikuntzaren gaira ekarriaz, Euskal Herriak 

marrazten duen lurraldetasun eredua aldatu egin dela proposatu dezakegu. 
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6. Euskal 

komunitatea 

hiperespazioan:

Herri digitala? 
 

Entzun Youtuben: 
http://www.youtube.com/watch?v=DHEOF_rcND8  

 (Edward Sharpe eta The Magnetic Zeros, Home) 

 

“Aberria. Zer da aberria?  

Milaka kilometrotara dagoen lur puska? Hiru milioiko jendartea?  

Lur zati batean bizi diren pertsonak?” 

( Mikel Antza, Atzerri) 

 

“Facebook ez da EH, zerbait birtuala da eta agian mentala. 

Beste espazio mota bat? Ez fisikoa? 

Bai. Agian beste nazio bat? ;)” 
 (Nahia) 

http://www.youtube.com/watch?v=DHEOF_rcND8
http://www.youtube.com/watch?v=rjFaenf1T-Y
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Epe motz baterako atzerrian dauden gazteek Facebooken (bidez) euskal identitatea zelan 

eraikitzen duten ezagututa, gazteek mahai gainean ipinitako gai bat lantzeko aukera dugu 

orain: Facebooken atzerria eta aberriaren artean habitatzen duten espazioa trazatu eta, era 

berean, harreman sozialen bidez osatzen duten komunitate eta kolektibitate motak aztertu 

ditzakegu orain. 

 

Mikel Antzak Atzerri liburuan proposatutako kezkan pausatuko gara beraz: atzerria 

kuestionatuko dugu eta aberriaren mugak marrazten saiatuko gara. Are gehiago, aurretiaz 

gazteen testigantzek iradoki bezala, atzerritik beharrean, atzerrietatik so egingo dugu aberria: 

atzerrietako lekuan lekuko eragin estrukturalak kontuan izanik, gazte hauek online eta 

offline harremanen bidez komunitatea nola bizi duten ikusteko aukera izango dugu. Beraz, 

atzerrien eta aberriaren artean dagoen espazio hau nola bizi eta irudikatzen duten landuko 

dugu atal honetan.  

 

Nahiak atzerrian zituen sentipenak deskribatzeko zailtasunak zirela medio, zita moduan 

aurkeztutako esteka bidali zidan Facebooketik. Horrela, Edward Sharpe eta The Magnetic 

Zerosen kantak azaltzen duen moduan “etxea zurekin nagoen edozein leku da”, gazteek 

Facebooken (bidez) dituzten harreman sozialek habitat bat sortzen duten heinean hau etxe 

moduan ulertu daiteke. Baina, zer bizi espazio sortzen da atzerri eta aberriaren artean leku 

geografikorik okupatzen ez duen Facebookeko “etxe” horretan? 

 

Nahiak berak esan bezala, Facebookeko harremanen bidez sortutako espazio hori, 

dimentsio onlinea eta offlinea (“fisikoa eta mentala” deritzona) eta atzerria eta aberria 

gainditzen dituen territorioa da. Are gehiago, “beste nazio bat” ote den bere buruari ozen 

galdetzen dio. Beraz, ikerketan parte hartu duten gazteek mahai gainean jarritako gai honi 

aurre egiten saiatuko gara: Herriek Internet garaian habitatzen duten territorioa ezagutzen, 

ulertzen eta trazatzen hasiko gara.  

 

Espazio hau irudikatu eta marraztu baino lehen, ordea, praktika eta diskurtso sozialen bidez 

negoziatutako euskal identitate-erreferenteek osatzen duten komunitate kontzeptua landu 

beharra dugu. Izan ere, aurretiaz azaldutako azken hamarkadetako aldaketa sozial eta 

instituzionalek euskal identitatearen iker galdera eta euskal identitatea eraikitzeko era aldatu 

duten moduan, komunitate sentimendua ere moldatu egin dutela proposatu nahi dugu.  

http://www.youtube.com/watch?v=rjFaenf1T-Y
http://www.youtube.com/watch?v=rjFaenf1T-Y
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Horrela, Facebooken gazteek sortzen duten komunitate eta kolektibitateen lehen azpi-

puntuaren ostean, atzerrian dauden gazteen kasura mugatuz, “irudikatutako eta xedeko 

komunitateen” kontzeptuak landuko ditugu. Azkenik, oinarri honen bidez eta gazteen 

testigantzak ardatz izanik, online-offline eta atzerri-aberriaren muga geografikoak 

desitxuratzen dituen Herria irudikatuko dugu Kamiok (2012) proposatutako nazio 

digitalaren ideiatik abiatuz eta Herri digitalaren gaian murgilduz. 

 
6.1. 

 

KOMUNITATEA ETA KOLEKTIBITATEAK ONLINE SARE SOZIALETAN: 

EZAGUTZEN EZ DIREN TALDEKIDEAK? 

Komunitatea eta Kolektibitateak… 

 
Atal teorikoan landu bezala, komunitate sentimendu sendoa zuen euskal gizarte bat aurkitu 

zuten aurreko hamarkadetan euskal identitatea eta komunitatea aztergai zuten teorilari 

batzuek. Gurruchagak (1990) dosel sakratu baten inguruan antolatzen zen gizarte gisa 

irudikatu zuen euskal komunitate hori: gizarte modernoetako komunitateen eredua 

jarraituz, totem bakar baten inguruan antolatzen zen euskal gizartea, alegia. 

 
Talde barneko Gu-a eta talde kanpoko komunitateak (Haiek) modu argian bereizten ziren 

garaiko euskal gizartean. Era berean, batez ere kanpotik planteatutako euskal identitatearen 

inguruko galdera plano sozial zein soziologiko batetik garaian garaiko euskal identitate-

erreferente jakin bat izatearekin lotzen zenez, erantzun bat eta bakarra zuen: euskaraduna 

izan edota Euskal Herrian jaio, bizi edo lan egitearen bidez erantzuten baitzen zer da euskal 

identitatea. Hori dela eta, erantzun sozial anitz hauetan erreparatuz, Azurmendi (1992) 

bezalako beste autore batzuek Euskal Herria Herri gisa totem baten inguruan antolatu 

beharrean, erreferente ugariren baitan oinarritutako taldetasun eredua identifikatu zuten: 

komunitate beraren baitako kolektibo bateko edo besteko kide eginez Euskal Herriaren 

komunitate ideia eraikitzen zela landu zuten, hain zuzen ere. 

 
Gaur egungo gizarte Postmodernoen eredua jarraituz, XXI. mendeko euskal gizartea 

aniztasun horretan oinarritzen dela deritzogu. Izan ere, azken hamarkadetan plano sozialak 

eta kulturalak duten nagusitasunagatik euskal identitate-erreferenteak biderkatu direla 

deritzogu, eta baita Gu-aren eraikuntza baldintzatzen duten Haiek-en kanpoko eragin 

kulturalak ere (Facebooken gazteek negoziatzen dituzten erreferenteak nagusiki 

anglosaxoiak baitira).  



189 
 

Era berean, Azurmendirekin (1992) jarraituz, euskal identitate-erreferente bakar batetik 

anitzetara pasatzeaz gain, Facebooken jazotzen diren harreman hipertestualetan ikusi bezala 

eta Anduagak (2013) maila teoriko batean landu bezala, totemaren sakralitatea apurtuz 

sinboloak manipulatzeko, kritikatzeko eta hauetaz barre egiteko aukera dago egun. Are 

gehiago, datorren azpi-puntuan azalduko dugun moduan, kideen adskripzio ugaria aurkitu 

dugu Facebookeko taldeetan: egungo ereduan kolektibitate bateko eta besteko partaide 

izateko aukera baitu erabiltzaileak. 

 

Ondorioz, atal teorikoan mahai gainean jarritako Maffesoliren (1990) tribuen aroaren 

proposamenaren ildotik, ikerketan zehar egindako behaketa (ez) parte-hartzaileari eta 

gazteen testigantzei esker, euskal gizartearen eredu askotarikoa finkatu dela esan dezakegu. 

Kolektibitate txikietan euskal identitate anitz negoziatzen diren gizarte eredu baten aurrean 

gaudela deritzogu, euskararen, kirol taldeen edota alderdien arabera antolatzen diren eta 

euskal identitatea bizi eta eraikitzen duten kolektibitate ugari baitaude egungo euskal 

gizartean. 

 

Horrela, hasierako hipotesiari eutsiz, zer da euskal identitatea iker galdera soziologikoki 

erantzun ezina eta sozialki erantzunda dagoela berretsi dezakegu. Izan ere, aniztasunaren 

baitan, kolektibitate bakoitzeko euskal identitate-erreferente bakarrak iker galdera hori 

erantzuten bazuen ere, egun, adskripzio aniztasunak (honek dakartzan definizio sozialen 

arteko tentsioengatik) euskal identitatea zelan eraikitzen da aztertzera bideratzen gaitu: euskal 

identitatea modu batean eta bestean sozialki definitzean (barneratzearen eredua jarraituz 

euskal herritarra, euskaraduna eta Euskal Herrian jaio eta bizi eta lan egiten duen biztanlea 

baita) eta komunitatearen kolektibitate bateko eta besteko kide izatean, euskal identitatearen 

esentzia antzuki bilatu beharrean (soziologikoki definiezina baita), honen eraikuntza 

mekanismoak aztertu behar ditugu. 

 

Euskal Herria, beraz, komunitate bakarraren osotasuna baino, kolektibo ugaritan zatituta 

dagoen gizartea bezala irudikatu dezakegu, izan ere, ikerketan zehar komunitate berean 

euskal identitate zehatz bat ardatz duten kolektibitate txikiagoak aurkitu baitigu. Horrela, 

komunitate orokor honek euskal identitate-erreferente jakin komun bat izan beharrean, 

originalik ez duen kopia bat eta inoiz betetzen lortuko ez den identitate nukleo bat du 

ardatz (Butler 2002, 2007): inoiz izan ez den eta izango ez denaren inguruko irudikapen 

kolektibo bat konpartitzen dute Euskal Herriko biztanleek, hain zuzen ere. 
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Beste era batera esanda, biztanleak euren gustuko (berriz ere habitus kontzeptuak 

berebiziko garrantzia duela ikus dezakegu) edota hurbileko kolektibitate txikiagoen euskal 

identitate-erreferentea konpartituz egiten dira komunitate osoaren kide. Komunitate honen 

baitan, irudikapen kolektibo berdina konpartitzen dutelako, beste euskal identitate-

erreferente batzuk konpartitzen dituzten kideak eta kolektiboak euren taldearen parte gisa 

onartzen dituzte: euskara ardatz duen kide batek, euskal kultura ardatz duen beste bat 

euskal komunitateko kide gisa ulertzen du, adibidez. Are gehiago, adskripzio aniztasunak 

erakusten duen moduan aldi berean bi kolektibo edo gehiagoko kide izateko aukera du 

biztanleak eta, modu honetan, beste kide batzuk irudikapen kolektibo beraren baitan 

ulertzeko baliabide gehiago ditu. 

 

Komunitatearen osaketa honetan sakonduz eta plano teoriko batetik aztertuz, aurretiaz 

aipatutako Juliok (2013) lantzen duen meta-komunitatearen kontzeptua dugu: komunitate 

ezberdinak barnebiltzen dituen komunitate orokor baten proposamena, alegia. Ildo beretik, 

euskal komunitatean zuzenean erreparatuz, Anduagak (2013) euskal kolektibitate anitzek 

euskal nazio multipolarra osatzen dutela defendatzen du: euskal identitate-erreferenteak 

komunitate baten baitan egoteaz gain, gizarte zein erakunde praktika eta diskurtsoen bidez 

etengabeko disputan eta negoziazioan baitaude. Beraz, euskal identitate-erreferente eta 

kolektiboen arteko negoziazioaren bidez eraikitzen dira gaur egun euskal komunitatea eta 

euskal identitatea. Hori dela eta, dimentsio sozial edota kulturaleko euskal identitate-

erreferenteak berebiziko garrantzia dutela esan dezakegu. 

 

Horrela, aurretiaz Facebooken kasuan atzerriaz hitz egin beharrean estatu ezberdinen 

eragin estruktural offlinea zela eta atzerriez aritzen ginen moduan, orain, modu metaforiko 

batean aberriaz hitz egin beharrean aberriez hitz egin beharra dugu: euskal kolektibo anitz 

baitaude Euskal Herrian, atal teorikoan proposatutakoarekin lotuz, euskal identitatea 

sentitzeko, ulertzeko eta eraikitzeko modu anitz daudelako egun.  

 
… Facebooken 

 
Ikerketa-espazioa mugatzearen beharrak Interneteko plataforma ezberdinetan dauden 

kolektibitate ugariak filtratzeko aukera eman zigun. Horrela, komunitatearen inguruko 

nozioa online sare sozialetara eta bereziki Facebookera mugatzean, gai zabal eta konplexu 

hori, batetik, talde pribatuetan eta, bestetik, “fan page”-etan zentratzea erabaki genuen.  
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Lehenengoa epe motz baterako atzerrian dauden gazteek sortutako talde mota da: taldean 

sartzeko onartua behar du izan erabiltzaileak eta, beraz, izaera pribatua du. Bestetik, alde 

bakarreko eta izaera publikoa duten “fan page”ak daude: erabiltzailea, kasu honetan, 

“atsegin dut” botoia sakatzearekin gai jakin baten inguruan antolatzen den taldearen kide 

bilakatzen da.  

 

Aurretiaz aipatu bezala, Facebooken aurkitzen dugun komunitate mota aniztasunarekin 

lotutako eredua da. “Atsegin dut” botoia klikatuz talde batean sartzeak eta Gu baten parte 

izateak, ez du beste talde baten kide izateko aukera galarazten. Totemak ez bezala, 

komunitate-eredu honek ez du euskal identitate-erreferente ugaritasuna ekiditen ez eta 

kolektiboen artean esklusioa sortzen. Taldetasun mota honek, talde hau edo bestearen kide 

izan beharrean, Facebookeko kirol talde hau eta beste euskal musika talde horren kide izatea 

ahalbidetzen du. 

 
Talde barneko harreman motei dagokionez, etnografia digitalaren bidez ezagutu dugun 

moduan, bizitza offlinearekin alderatuz Facebookeko kolektibo hauek izaera lausoago bat 

dutela deritzogu: bai hauetan sartzeko eta hauetatik ateratzeko egin beharreko ekintzagatik 

(klik egitea), bai taldean mantentzeko ez dagoelako inongo jarduera berezirik egin beharrik 

(talde horretatik berriz ere ez agertu arren eta taldekideekin harremana jarraitu ez arren 

horren kide izateko aukera baitago) eta bai taldearekiko eta taldekideekiko izan beharreko 

konpromiso maila baxuagoa delako taldea uzterako orduan. 

 

Horrela beraz, kolektiboko kide izateko igaro-errito bakarra botoi bat sakatzea da: “atsegin 

dut” botoian klik egitearekin taldean sartu eta ateratzeko aukera erraza du gazteak. Modu 

honetan, Facebookeko kolektibo eredu hauen izaera anitzaz gain, denboran zehar 

iraunkorrak ez direla azpimarratu beharra dugu. Identitate kontzeptuarekin lotutako 

elementua da honako hau ere, orain arte, aipatutako komunitate-eredua jarraituz, identitatea 

denboran zehar tradizioa traizionatzen ez zuen elementu identiko bakar gisa definitu, ulertu 

eta bizi izan baita. 

 

Egun, ordea, euskal identitatearen definizioa eta eraikuntza aldatzen den heinean, 

kolektibitate zein komunitate-ereduak moldatu direla esan dezakegu: besteak beste, taldetik 

sartu, atera, edota horretan jarraitzeko konpromisoa eta betebeharrak ia hutsak direnez, 

gaztea talde jakin baten kidea dela ahaztera hel daiteke.  

 



192 
 

Modu honetan azaltzen du Oierrek taldeetatik ateratzeko aukera erraza eta taldekide izatea 

ahaztearen sentsazioa. 

 

“ Noizean behin gainera begiratzen dut ea ze talderen kide egin naizen. (…) Ze 

normalean taldeak sortzen dira baina sortzen dituen pertsonak gero ez ditu 

ezabatzen, ordun hemetik eta lau hilabetetara izan naiteke “Bateragunea auzia 

stop”ren kide edo izan naiteke “Kukutzatik ez dira pasako”ren kide. Non Kukutzatik 

pasatu diran, bota duten eta ez dakit zer. Orduan noizean behin begiratzen dut ze 

talderen kide egin naizen eta ba hori ya zaharkituta dauden taldeetaz ateratzen 

naiz ze ya ez du zentzu askorik hor mantentzea.” 

 

(Oier, 2011) 

 

Era berean, Ostebik horrela kontatzen du talde barnean duen aktibitatea:  

 

“ Eta zerbait egin behar duzu taldekide izateko behin horren barruan zaudelarik? 

Zer egin baina? 

Normalean talde baten kide zarenean ekintzak egiten dituzu, ez dakit talde 

horrek ere egiten dituen. 

Ez. 

O sea taldean sartu eta beste barik zaude. 

Noski! (…) Egiten duzun guztia informazioa jasotzea da, helburu nagusia 

informazioa da.”86

 

        

(Ostebi, 2011) 

 

CEICek (2005) lonjak aztergai izandako ikerketa batean erakusten zuen moduan, gazteek 

espazio horietan egiten zuten gauza bakarra egotea zen eta egote huts hori egite bat zen. 

Facebooken ere gazteak antzeko jarrera bat dute, baina, egote-egiteaz gain, informazioa 

jasotzen dute eta esfortzu gutxiko praktika den arren, klik egiten dute: horrekin taldeen kide 

egiten dira edota identitatea eraikitzen dute. 

 

                                                           
86 “¿Y tienes que hacer algo para ser miembro del grupo una vez que estás ahí? ¿Cómo hacer algo? 

Normalmente cuando eres parte de un grupo este grupo hace actividades, no sé si ese grupo también 
las hace. No. O sea que tú entras en el grupo y estás ¡Claro! (…) Lo que haces sobre todo es recibir 
información, el mayor objetivo es la información”. 
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Praktika honek, ordea, ez du harreman berezi bat sortzen taldekideen artean. Oierrek esan 

bezala “igual baditut lagunak ni bezala “Bateragune auzia stop” eman diotenak baina ez daukat 

erlaziorik haiekin baietz emateagatik” (Oier, 2011). Are gehiago, Ostebik onartu bezala “baina 

nik ez ditut ezagutzen, ez dakit nortzuk diren” (Ostebi, 2011)87

 

. Komunitatea orain arte 

ulertzeko eta berau definitzeko eskemak erabat iraultzen dira elkar ezagutzen ez duten 

kideen Facebookeko talde eredu honekin. 

Beste alde batetik, etnografia digitalaren behaketa (ez) parte-hartzailean sakontzeak eta 

ikerketan parte hartu zuten gazte hauekin sakoneko elkarrizketak egiteak, “fan page”-etatik 

haratago joatea ahalbidetu zigun. Horrela, Ostebirekin egindako elkarrizketa batean, 

“ekimen”etan sakontzeko aukera izan genuen: gertaera batera dei egiten duen eta honetan 

sartzeko gonbidatua izan beharra dagoen talde eredua da hau. 2011ko hauteskundeetan 

“Amaiur” alderdi politikoa bozkatzeko deia egiten zuen talde bat sortu zuen Ostebik eta 

taldekideekin izandako harremanaren inguruan hurrengoa esaten du. 

 
“ Eta jende horrekin zer nolako harreman izan zenuen? 

Ba ezin nien mezurik bidali, ekimenaren horman idazten zuen jendearekin  izan 

nuen harremana gehien bat, dudaren bat baldin bazuten ba nik erantzuten nien. 

(…) 

Eta gero ba hori, oraintxe bertan ikusten ari naiz hemen, zera jartzen dut “Venga 

peña 900en muga gainditu dugu, segitu jendea gonbidatzen”. Ba hori, gehien bat 

jendea gonbidatzen eta hori. 

 (…) 

Behitu, hemen badago bat 20N berekoa, batek dio “Nik uste Amaiurrek 3, eta PNVk 

3 aterako dutela” (…) Halako gauzak, komentarioak jartzen.”88

 

  

(Ostebi, 2011) 

 

 

                                                           
87 “Pero yo no les conozco, yo no sé quiénes son”.  
 
88 “¿Y con ese tipo de gente que tipo de relación tuviste? Pues no les podía mandar mensajes, yo la 
relación que tuve pues más que nada fue con la gente que escribía en el muro del evento si tenían alguna 
duda que yo podía responder pues  les contestaba (…) Y luego eso, pues ahora mismo lo estoy viendo que 
pongo aquí “Venga peña 900en muga gainditu dugu, segitu jendea gonbidatzen”. Pues eso invitando a la 
peña que siga invitando a peña y eso.  (…) Mira aquí hay una del mismo 20N que pone uno “Yo creo que 
Amaiur saca 3 y PNV 3”. (…) Cosas así, poniendo comentarios”. 
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“Fan page”-etan ez bezala, “ekimen”etan aukera gehiago daude taldekideekin 

komunikatzeko eta hauekin harreman sendo eta iraunkorragoak sortzeko. Horman idatzi 

dezake gazteak, gainontzeko taldekideek partekatutakoa irakurri eta, helburu zehatz batekin 

sortutako taldeak diren heinean, baita kideekin afinitate eta laguntasun harreman estuago 

bat garatu ere. Hala ere, Ostebik berak onartzen duen moduan, denboran ibilbide luzerik ez 

duten eta oso iraunkorrak ez diren harremanak eta kolektiboak dira hauek: taldeak sortu eta 

iraupen laburraren ostean desagertu egiten baitira. 

 
 “ Eta jende horrekin gaur egun harremana duzu? 

 Ez. Noski! Ekimena pasatu da eta joan da, ulertzen nauzu? Izan ere, bilatu behar 

duzu, “Ekimenak, aurreko ekimenak”-etara joan behar zara, nahiz eta zuk sortu ez 

zaizu zuzenean agertzen.”89

(Ostebi, 2011) 

  

 

Laburbilduz, Facebookek kolektibo mota ezberdina, lausoa, denboran zehar iraunkorra ez 

dena eta zenbait kasutan taldekideak euren artean elkar ezagutzen ez duten talde eredu bat 

du. Orain, komunitatea kolektibo anitzetan zatikatuta dagoela ikusita eta gazteen harreman 

motak ezagututa, aztertu dezagun Doktorego Tesi honetara bultzatu gintuen gazte 

koadrilen kasua taldetasunaren gaia beste prisma batetik landu ahal izateko. 

 

Gazte koadrilak Facebooken 

 

Koadrilak aurreko hamarkadetan, Ramirezek (1991) aztertu bezala, gizarte Modernoetan eta 

euskal gizartean nagusi zen talde eredua jarraitzen zuen: erritu zehatzak zituzten taldekideek 

eta talde-adskripzio aukera bakarra zegoen, koadrila batekoa izateak beste batzuetako kide 

izatea galarazten zuen. Bilboko alde zaharraren, euskal identitatearen eta gazte koadrilen 

inguruan egindako ikerketak (Diaz, 2009), ordea, XXI. mende hasieran koadrila eredu hau 

aldatzen zihoala demostratu zuen: koadrila bat baino gehiagoko kide izateko aukera du 

gazteak (honetan sartzeko eta ateratzeko aukera gehiago ditu) eta talde honekiko duen 

adskripzio mota baloreengatik izateaz gain, aspektu instrumental batengatik ere bada 

(planaren arabera koadrila bati edo besteari lotzen baitzaizkio gazteak). 

                                                           
89 “¿Y con esa gente hoy en día tienes relación? No. ¡Claro! Porque el evento pasa y ya pasó ¿Sabes? De 

hecho tienes que buscar, tienes que ir a “Eventos, Eventos anteriores”, no te aparece directamente, por 
mucho que lo hayas creado tú…”. 
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Koadrilen taldetasun eredu honek, orain gutxi deskribatutako Facebookeko taldeen 

kolektibitate eta komunitatearekin lotura handia duela esan dezakegu. Izan ere, koadrila 

sentimendu orokor baten baitan (komunitatea), interes batzuen arabera erreflexiboki gazte 

bat koadrila bati edo besteari (kolektibitateak) lotzen zaio adskripzio anitz eginaz: denboran 

zehar iraunkorra ez den koadrila eredu anitz honek taldetasun mota lausoago bat erakusten 

du. 

 

Gazte euskal herritarren koadrilek Facebooken hartzen duten izaera ikerketa objektu 

nagusia izan ez den arren, aurretiaz egindako ikerketa horrek Doktorego Tesi honetan 

jasotako gazteen testigantza eta ekarpenetan gai horretan arreta berezia jartzea eragin digu. 

Modu honetan, taldetasunari lotuta, gazte koadrilak Facebooken zer nola antolatzen diren 

ezagutzen hasi ginen. Sakoneko elkarrizketa batean Beñatek azaldu zuen moduan, lehenik 

eta behin, koadrilako laguntasun ereduak eta Facebookekoak talka egiten dutela ezagutu 

genuen. Izan ere, aurretiaz Beñatek berak esan bezala, bere Facebookeko lagunak lankideak 

ere badira eta, horregatik, jarraian azaltzen duen moduko tentsioak sortzen dira. 

 

“ Gogoratzen dut baten diskusio batean nere koadrilako bat hasi zitzaidala gauzak 

esaten koadrilakoak eta moztu egin nion ze Facebooken bidez gauza hauek ez, ez, 

koadrilako istorioak dira. Baina ulertzen ez dena, nire lagun horrek bere 

Facebookeko kontaktuak lagunak dira, baina claro nere Facebookeko kontaktuak 

dira nire betiko lagunak baina baita ere kultur mundutik ezagutzen nautenak eta 

horiek ez. Nik uste det nire lagun batzuen Facebookeko erabilera oso diferentea 

dela nik egiten dudanarekin konparatuz.” 

(Beñat, 2011) 

 

Orain arte offline munduan izandako koadrilako lagunak Facebookeko online mundura 

eramatean logika, dimentsio eta harreman ezberdinak uztartzen dira zenbait tentsio sortuz. 

Horregatik, Beñatek Facebooken harreman gutxi du bere koadrilako lagunekin eta 

bestelako Facebook lagunekin “komunitate paralelo bat sortuz” harreman sendoago bat du. 

 

“ Nik Facebooken dudan hartu emana, o sea, nere kuadrila koadrilakoarekin oso 

gutxi da. Ordun bai iruditzen zait halako komunidade paralelo bat bezala neurri 

batean, gainera egiten dudan erabileragatik nahiko publikoa dena eta ordun 

nolabait esparru diferenteetako jendea dago nire Facebookeko kontuan, ez?” 

 

(Beñat, 2011) 
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Komunitate paralelo horretan, ordea, ez du soilik koadrilakoekin harremana galtzen. 

Goffmanen (1971, 2006) dramaturgia gogoratuz, badaude zenbait gauza Beñatek 

Facebooken esan ez eta koadrilan soilik geratzen direnak: “nolabait nire koadrilan esaten 

ditudanak ez ditut Facebooken esaten inolaz!” (Beñat, 2011). Horrela, “komunitate paraleloan” 

koadrilako lagunekin harreman paraleloa sortzen du, zenbaitetan harreman estuagoa sortuz 

eta beste zenbaitetan lausoagoa. 

 

Jokabide berdina jarraituz, epe motz baterako atzerrian dauden gazteek Herri berrira 

heltzean bizitako lehen sentipenak ez zituztela Facebooken modu publikoan partekatzen 

ezagutu genuen; lehen egunetako adaptazio fase horretan, lagunekin zein familiarekin 

izandako solasaldi pribatuek berebiziko garrantzia baitzuten. Egunak aurrera joan ahala, 

ordea, sentsazioak baretuz zihoazen: lagunekin izandako harremana baretzen zihoan 

heinean, gazteek harreman hauek atzerriko lagunekin zituzten harremanekin uztartzen 

hasten ziren. 

 

Gai honen azalpenarekin bukatzeko, Facebookeko harreman mota honek hartzen duen 

dinamika propioak zenbait kasutan lagunek euren artean zelan dauden ez galdetzea eragin 

dezakeela azpimarratu beharra dugu. Izan ere, Facebookek aurretiaz “Zertan ari zara 

pentsatzen?” galdetu du eta jada erantzun bat publikatu du gazteak bere horman. Nahiak 

honakoa dio. 

 

“ Ez dakit ezer haiei buruz, Facebooketik bakarrik eta ez dute ezta galdetzen ya! 

Egia da Facebook dagoenetik emailak askoz gutxiago bidaltzen direla, nire kasuan 

gutxienez, ez? Ze suposatzen da zuk jartzen duzun estatuan zelan zauden eta ya 

jendeak ez dizu galdetzen eta horrekin ya Facebook ematen dizu pintzeladak.”  

 

(Nahia, 2012) 

 
Gazte koadrilek ekarri gintuzten Facebookera eta hauen bidez ezagututako talde eredua 

bereziki interesgarria izan zaigu kolektibitateak eta komunitatea aztertzeko eta ulertzeko. 

Era berean, atzerrietan dauden gazteek Facebooken (bidez) sortzen dituzten taldeak eta 

komunitateak bereziki interesgarriak dira; izan ere, Facebooken atzerria eta aberriaren artean 

territorio propioak sortzen dituztela ere ezagutu dugu. 
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6.2.  “IRUDIKATUTAKO KOMUNITATEA” ETA “XEDEKO KOMUNITATEA”, 

ATZERRIAN DAUDEN EUSKAL GAZTEEN KASUAN 

 
Komunitateari eta honek Facebooken hartzen duen izaerari eskainitako puntu honetan 

Anderson (1993) eta Baumanen (2010) ekarpenak beharrezkoak ditugu: hurrenez hurren, 

irudikatutako komunitatea eta xedeko komunitatea kontzeptuak landu dituzten autoreak. Izan 

ere, ekarpen hauei esker, atzerrian dauden gazteek komunitatea nola bizi duten eta atzerrien 

eta aberrien artean Facebooken sortzen duten territorioa zer nola birtrazatzen duten 

ulertzeko aukera izango dugu. 

 

Andersonen irudikatutako komunitatearen proposamena askotan jorratu den kontzeptua 

da. Bere ustez, komunitatea harreman sozialen ikuspuntutik aztertzen du autoreak, nazio 

bereko kideek partekatzen dutena nazio identitate-erreferenteek sortutako elkartasun 

sentsazioak sortutako lotura da: irudikapen kolektibo partekatu bat, alegia. Bere hitzetan 

nazioa imajinatua da… 

 

“ Komunitate politiko imajinatu bat, mugatua eta soberanoa dena. Imajinatua da 

nazio txikieneko kideek ere sekula ez dituztelako Herrikide gehienak ezagutuko, ez 

dituzte ikusiko ez eta eurei buruz entzun ere, baina norberaren mentalitatean euren 

komunioaren irudia bizi da. 

  

…eta era berean, nazioa mugatua da: 

 

Nazioa mugatua irudikatzen da hauetariko handienean ere, agian mila milioi gizaki 

barnebiltzen dituena, muga finitioak dituelako, baina elastikoak, hauengandik 

haratago beste nazio batzuk aurkitzen direlarik.” 90

 

 

 (1993: 23, 24,25) 

 

 

                                                           
90 “Una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque 
aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no 
los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. 
La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a mil millones de 
seres humanos vivos,  tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras 
naciones”. 
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Horrela, proposamen antropologiko honen bidez komunitatea eta nazioa lotzeaz gain, 

Andersonek dimentsio sozialari erreparatzen dion ikuspegia ematen du. Era berean, nazio 

handietako kideen artean komunikazio fisikoa nekeza zen garai bat azterturik, inprentak 

kohesio sozialerako izan zuen eragina azpimarratzen du; geroago ikusiko dugun moduan, 

berebiziko garrantzia duen ekarpena. 

 

Bestetik, Tsavkok (2012) bere Master bukaerako ikerketan aztertu bezala, Baumanek (2010) 

xedeko komunitatea kontzeptuaren bidez elkarrekin bizi ez eta ideiengatik konektatuak 

dauden komunitateko kideak aztertzen ditu. Ekarpen honetatik abiatuz, xedeko 

komunitatea helmuga gisa duten komunitate moduan planteatu daiteke ere: zer nolakoak 

nahiko luketen izan agerian uzten duen kontzeptua bezala, hain zuzen ere. Beraz, xedeko 

komunitatea, aipatu berri dugun irudikatutako komunitate batek bere taldetasun ereduari 

loturiko idealizatutako irudikapen kolektibo eta, era beran Butler (2002, 2007) oroituz, inoiz 

bete ezin daitekeen irudi komunitario moduan ulertu dezakegu. Horrela, kideek eskuraezina 

den taldetasun eredu bat jarraitzen dute; izan ere, irudikapen partekatu idealizatu horren 

bidez inoiz izan ez den eta izango ez den komunitatea bilatzen dute. 

 

Orain arte landutako hainbat ideia agertzen dira bi proposamen hauen bidez: komunitatea, 

kideen arteko distantzia, irudikapen kolektiboa, nukleo existentzial eskuraezina edota 

idealizazioak, besteak beste. Horregatik, etnografia digitalaren bidez egindako ibilbide 

metodologikoak epe motz baterako atzerrian dauden gazteengana eraman gintuenean 

euskal identitatearen eraikuntza sozialaren ardatz nagusitik taldetasunaren eraikuntza eta 

irudikatzea nola gauzatzen den aztertzerako jauzia egitea erabaki genuen: Nahiaren 

testigantzaren bidez puntu honen hasieran ikusi bezala, gazteek eurek mahai gainean 

jarritako gaiaren haria jarraituz, atzerrian eta Facebooken (bidez) Euskal Herriak izan ahal 

dituen muga territorialak aztertzeari ekin genion.  

 

Azterketa honek, batetik, aurreko puntuan ikusi dugun moduan, Euskal Herri barnetik zein 

kanpotik gazteek euskal identitatearen inguruan dituzten bizipen ezberdinak azaleratu 

zituen. Bestetik, ikerketan parte hartu zuten kideek komunitate ezberdinak bizitzeko 

dituzten moduak azaltzeko aukera eman zuen, irudikatutako zein xedeko komunitateak 

kasu zehatz batean identifikatzeko aukera emanez. Azkenik, Facebook tresna eta espazioa 

den heinean, azterketa honek online sare sozial hau euskal identitatea eraikitzeko tresna eta 

Euskal Herria habitatzeko espazioa ere badela argitu zuen.  
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Aztertu ditzagun ardatz hauek banan-banan aurreko teoriekin zubiak ezarriz. Batetik, 

aurretiaz azaldu dugun bezala, Euskal Herrian dauden gazteek euskal identitatea eraikitzen 

dute Facebooken bidez eta hauek estaturik gabeko Herri batean bizitzeagatik esparru 

offlinean jasotzen duten eragin estrukturala azpimarratu dugu. Facebook, beraz, euskal 

identitatea eraikitzeko tresna da eta harreman hauen bidez komunitate imajinatu bat 

eraikitzen da: euren artean harreman fisikorik ez duten Herri bereko kideek konpartitzen 

duten irudikapen kolektibo orokorra, alegia (Euskal Herrian egon arren, biztanleek aurrez 

aurrekoa ez den harremana baitute). 

 

Atzerrietan dauden gazteek bi elementu hauek (Facebook euskal identitatea eraikitzeko 

tresna eta honen bidez sortzen duten komunitate imajinatua) berresteaz gain, lekuan lekuko 

eragin estrukturalak jasoz, Euskal Herrira itzultzeko duten asmoagatik xedeko komunitate 

bat ere sortzen dute: euren Herria nolakoa zen idealizatu dute denboraren eta distantziaren 

poderioz eta, aurreko puntuetan ikusi bezala, negoziatzen dituzten euskal identitate-

erreferenteak oinarrizkoagoak (dimentsio sozial zein kulturaleko erreferenteak eta gehiengo 

zabal batek partekatzen dituenak) dira. Horrela, indarrean duten eta gainontzeko kideekin 

partekatzen duten irudikapen kolektiboa birmoldatuz doa.  

 

Gazteek Facebooken (bidez) euskal identitatea nola eraikitzen duten ezagutuz, atzerriak-

aberriak eta komunitatearen (kasu honetan nazio moduan ulertuta) inguruko bi kontzeptu 

jarri ditugu mahi gainean. Orain arte landutako ideiak modu grafikoan azalduz, eta 

Anderson (1993) eta Baumanen (2010) teoriekin lotuz, honako taulan laburbildu ditzakegu. 

 

 

 EUSKAL HERRIAN  ATZERRIAN 

FACEBOOK EUSKAL 

IDENTITATEA 

ERAIKITZEKO TRESNA 

a) Euskal identitate-

erreferente, praktika eta 

diskurtso bidez 

d) Oinarrizko euskal 

identitate-erreferenteak eta 

atzerrietako eragin offlineak 

FACEBOOK EUSKAL 

GIZARTEARENTZAT 

ESPAZIOA 

b) “Irudikatutako 

komunitatea” 
e) “Xedeko komunitatea” 

7. Taula: atzerriak - aberria, Irudikatutako-Xedeko komunitateak eta Facebook euskal identitatearen 

eraikuntzarako tresna zein euskal gizartearentzat espazio gisa. 
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Plano analitiko batetik espazio online-offline eta aberri-atzerria banatuz eta taula ezkerretik 

eskumara eta goitik behera irakurrita, a) Facebook, euskal identitate-erreferenteak praktika 

eta diskurtso sozialen bidez negoziatuz euskal identitatea eraikitzeko aukera ematen duen 

tresna dela azaldu dugu aurretiaz: b) kolektibitate anitzek erreferente komun jakin bat ez 

dutenez eta, era berean, biztanle guztiek aurrez aurreko harremanak ez dituztenez, 

irudikatutako komunitate bat eraikitzen dute.  

 

Harreman eta komunitate berdinak atzerritik d), aurreko puntuetan gazteen testigantzei 

esker azaldu bezala, identitate-erreferenteak idealizatzen dira: atzerrietako eraginengatik eta 

distantzia espaziala eta tenporala medio, mitifikatuak dituzten eta oinarrizkoagoak diren 

euskal identitate-erreferenteak Facebook bidez partekatzen dituzte. Horrela, e) Euskal 

Herrian izandako harremanak eta parte hartutako kolektiboak idealizatzen dituztela esan 

dezakegu ere.  

 

Modu honetan, hasierako kanta gogoratuz, Facebooken sortzen den “etxe” horrek, “zu eta 

biok eta beste lagun eta senide batzuk dauden etxe horrek”, batetik, aberriak eta atzerriak 

eta, bestetik, irudikatutako eta xedeko komunitateak uztartzen dituen territorioa dela esan 

dezakegu. Izan ere, euskal identitate-erreferente eta kolektibo ezberdinak aurkitzen diren 

irudikapen kolektibo honek, atzerrian eta aberrian dauden gazteen muga geografikoak 

gainditzen ditu: leku batean edo bestean, eragin estruktural ezberdinak medio, euskal 

identitatearen eraikuntzarako espazio berdina partekatzen baitute gazteek, kasu honetan 

Facebooken sortutako espazioa.  

 

Ondorioz, Euskal Herrian zein atzerrietan dauden gazteek Facebooken (bidez) euskal 

identitatea eraikitzen dute: harreman hauek, komunitatearen inguruan landutako bi  

kontzeptuak jarraituz, euskal gizarteari habitatzeko espazio bat ematen diote Facebooken. 

Horrela beraz, zein da harreman hauek, euskal identitatea eraikitzen duten praktika eta 

diskurtso sozial hauek, marrazten duten Herria? 
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6.3. HERRI DIGITALA: “MAPPING A COUNTRY” 

 
Gaur egun arte, Herri identitatea leku geografiko baten baitan eraikia izan da: nazioan, 

estatuan edota diasporako egituretan. Egun, beste garai batean inprentak bezala, distantzia 

fisikoak gainditzen dituen tresna bat dago, baina beste garai batean ez bezala tresna hau 

espazioa ere bada: Facebook, euskal identitatea eraikitzeko tresna da eta gizarteak 

habitatzen duen espazioa ere bada. Ikerketa prozesuan zehar bi ideia hauek uztartuz, online 

sare sozial horretan eraikitzen den euskal identitateak Euskal Herriaren muga geografikoak 

gainditu dituela ezagutu dugu. 

 

Modu honetan, orain arte euskal identitatea leku ez geografiko batean (Facebooken) nola 

eraikitzen den ezagutu badugu ere, nola irudikatu dezakegu harremanek habitatzen duten 

espazioa eta mugatzen duten Euskal Herria? Kamiok (2012) Twitterren idatzitako tweet 

batek argi apur bat eman zion planteatzen ere zaila den gai ilun honi. Izena jarri zion 

bueltaka genuen konplexutasunari espazio offline eta onlineak uztartzen diren territorioari 

nazio digitala deituz91

 

. 

 
Sarea da gure territorio libre bakarra? Herri digitala irudikatzen 

Castells bera, azken urteetan munduan jazotako erreboltetan IKTek izandako garrantzia 

aztertzerako orduan, bi espazio hauek (offlineak eta onlineak) sortzen duten hirugarren 

espazio horren azterketan zentratu da. Harreman teknopolitiko honek, “Harremanerako 

espazio forma berria sortu zuen, lekuen espazioen nahasketa bat, territorio determinatu baten eta 

Interneten fluxuen espazioa”92 eraiki zuela azaltzen du. (2012: 168). Lekuen espazioa (offlinea) 

fluxuen espazioarekin (onlinea) uztartuz bestelako espazio bat sortzen da, zehazki 

“Ziberespazioaren eta espazio urbanoaren hibrido honek hirugarren espazio bat eraikitzen du, nik 

autonomia espazioa deritzotena”93

                                                           
91 Doktorego Tesi honetan ideia hori garatuz eta egokituz, Herri digitala kontzeptua landu dugu. 

 (2012: 213). Autoreak, hirugarren espazio hau munduan 

zehar hainbat erreboltetan parte hartu zuten biztanleentzat egoteko eta egiteko autonomia 

espazio bat izan zela azpimarratzen du. 

92 “Construyó una nueva forma de espacio, una mezcla de espacio de lugares, en un territorio 
determinado y espacio de flujos de Internet”. 
 
93 “Este híbrido de ciberespacio y espacio urbano constituye un tercer espacio que yo llamo espacio de 
autonomía”. 
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Gure kasuan, Herri digitalaz ari garenean, Herri batek Internet garaian mugatzen duen 

espazioaz ari garela azpimarratu beharra dugu. Kontzeptu honen bidez ez da gure asmoa 

gizartearen sektore jakin batek habitatzen duen hirugarren espazioa identifikatzea; ez eta 

migranteek online sare sozialei esker euren Herria nola eraikitzen duten azaltzea edota 

subjektu hauek Interneten dauden plataforma ezberdinen bidez euren Herriarekiko 

oinarriak ez galtzeko erabiltzen dituzten tresnak aztertzea (aurreko puntuetan atzerrietan 

dauden gazteen testigantzei esker egin duguna). Besteak beste Vertovecek (2009) aztergai 

duen transnazionalismoa ez da momentu honetan Herri digitala kontzeptuarekin argitu nahi 

dugun ikerketa-objektua.  

 

Proposamen honekin gaur egun Herri batek Interneten agerpenarekin trazatzen dituen 

mugak identifikatu nahi ditugu: lurraldetasunari begirako azterketa da gurea, ez Herri baten 

osaketa prozesuari lotutakoa. Herri digitala kontzeptuarekin Herria mapeatu nahi dugu. 

Izan ere, Herria kideen harreman eta identitate-erreferenteengatik ere mugatuta dagoela 

esan dezakegu (Anderson, 1993), eta ez soilik muga geografiko batzuengatik: Internet 

garaian euskal identitatea eraikitzen duten praktika eta diskurtso sozialek sortutako 

kolektibitateek ere Euskal Herriaren mugak markatzen dituztela proposatu nahi dugu.  

 

Aurretiaz atzerrian dauden gazteen testigantzei esker ezagutu dugun bezala, atzerrian egon 

arren, gazte hauek Facebooken konektatzen zirenean Euskal Herrian bertan sentitzen ziren: 

atzerria eta aberriaren muga geografikoak gainditzen zituen irudikatutako komunitate bat 

osatzen zuten espazio online horretan. Horrela, diaspora kontzeptuak erakusten duen 

moduan, komunitatea eraikitzen ahal da jatorrizko Herriaren lurralde geografikotik kanpo; 

baina diasporak ez bezala, Herri digitalak ez du immigratutako Herriaren espazio 

geografikoaren beharrik (“euskal etxeen” egiturak kasu): Interneten, Herri bereko 

biztanleek euskal identitate-erreferenteak konpartitu ditzakete leku geografiko iguala 

konpartitu gabe eta, Erasmus taldeko gazteen kasuan bezala, munduko Herri ezberdinetan 

egon arren. 

 

Hori dela eta, Internet aroan Herri bat mapa batean irudikatzean hiru dimentsiotan 

marraztu beharko litzatekeela deritzogu. Herri digitalean, batetik, maparen muga 

geografikoak trazatu behar ditugu; bestetik, Internetek habitatzen duen hodeia kontuan izan 

behar dugu eta, azkenik, biak uztartuta osatzen duten hirugarren territorioa identifikatu behar 

dugu. 
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Lehenik eta behin, mapak, Herri batek duen lurralde geografikoa eta horren baitan jazotzen 

diren eragin instituzional offline ezberdinak (politikoa, ekonomikoa, kulturala edota beste 

dimentsio batekoak) barnebiltzen ditu: etnografia digitalean zehar atzerrian bizi diren 

gazteen testigantzei esker ezagututako lekuan lekuko eragin ezberdinak kontuan hartzen 

ditu. Bestetik, hodeiak, Internet bidez sortzen den Herri identitatea azaltzen du, Doktorego 

Tesi honetako aurreko puntuetan aztergai izan dugun ikerketa-objektua, hain zuzen ere. 

Beraz, kontzeptu honek harreman sozial onlineak ere kontuan hartzen ditu: espazio 

geografikorik okupatzen ez dutenak eta bestelako eragin instituzional, tresna eta logikak 

barnebiltzen dituztenak. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Irudia: Mapa eta Hodeia. 

 

Atal teorikoan, gaur egun online eta offline espazioak uztartuz hirugarren espazio bat 

sortzen dela azaldu dugu: hiperespazioa (Gómez, 2002), hain zuzen ere. Era berean, IKTek 

egunerokotasunean eta harreman sozialetan duten garrantzia dela eta, Miller (2011) 

bezalako autoreek harreman sozio-teknologikoak deritzotenak identifikatu dituzte. Ildo 

honetatik, maparen eta hodeiaren logikak uztartuta daudela ikusi dugu, baina zelan gauzatzen 

dira prozesu hauek Herri baten kasuan? 

 

Herri identitatea bezala, Herria hirugarren espazio horretan, hiperespazioan, eta harreman 

mota horien bidez, harreman sozio-teknologikoen bidez, eraikitzen da egun. Offline eta 

online espazioetako eraginak, bi espazioetako harreman sozialak, Herri identitate-

erreferenteak partekatzeko tresnak eta logikak uztartzen dira gune horretan. Herria, Herri 

digitala da egun; harreman sozio-teknologikoen bidez negoziatzen diren Herri identitate-

erreferenteek sortutako irudikapen kolektiboak, mapa eta hodeiaren artean kokatzen den 

territorioa habitatzen baitu. Horrela, muga geografiko, harreman sozial eta Herri identitate-

erreferenteek mugatzen duten territorio honetan (Herri digitalean), maparen aspektu 

offlinea, hodeiaren onlinea eta biak uztartuz sortzen diren espazioak kontuan hartzen dira. 

MAPA: OFFLINE ESPAZIOA 
(Lurralde geografikoa eta eragin instituzional offlineak) 

  HODEIA: ONLINE ESPAZIOA 
(Lurralde ez geografikoa eta eragin instituzional onlineak) 
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MAPA: OFFLINE espazioa

HODEIA: ONLINE espazioa

H
I
P
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HERRI DIGITALA

Territorioa: imajinario kolektiboa (harreman sozialak
eta sinboloak).

•MAPA: offline espazioa.

•HODEIA: online espazioa.

•HIPERESPAZIOA: online-offline espazioak.

 
 8. Irudia: Herri digitala. 
 

Beste era batera esanda, Internetek eskaintzen duen hodeira munduko edozein Herritik 

(mapa) konektatzeko aukera dago, betiere, online espazioan jazotzen diren harreman 

sozialak (gune horretako arkitekturaren eraginez gain) espazio offlineko eraginen bidez 

baldintzatuta daudela kontuan hartuz. Behaketa (ez) parte-hartzaileari esker Euskal Herrian 

dauden gazteek Facebooken bidez euskal identitatea nola eraikitzen duten ezagutzeko 

aukera izan dugu eta baita atzerrian dauden gazteen testigantzei esker eraikuntza honek 

Herri ezberdinetako eraginen arabera dituen moldaketak ere. 

 

Komunitatearen inguruan landutako bi kontzeptuei esker (Anderson, 1993 eta Bauman, 

2010), muga geografikoez gain harreman sozialek zein identitate-erreferenteek ere Herria 

mugatzen dutela ezagutu dugu eta, beraz, offline munduko eragin ezberdinekin online 

espazioan egiten diren euskal identitatearen eraikuntza mota hauek Euskal Herriaren mugak 

ezartzen ahal dutela proposa dezakegu. Era berean, offline eta online espazioak hirugarren 

espazio bat sortzen duten heinean (hiperespazioa), euskal identitatearen eraikuntza honek 

sortzen duen gunea hirugarren espazio horretan kokatu beharra dugu: territorio moduan 

izendatu dugun horretan, hain zuzen ere. Honengatik guztiagatik, gazteen testigantzak 

landutako kontzeptu teorikoekin (euskal identitate zein Interneten ingurukoak) uztartuz 

Herri digitala kontzeptua proposatzeko aukera dugu. 
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Beste alde batetik, Herri digitala mapa eta hodeia uztartzen dituen territorio moduaz gain, 

Piscitelli (2005) jarraituz, “Internet XXI. mendeko inprenta” gisa irudikatuz ere azaldu daiteke. 

Andersonek (1993) aztertu bezala, inprenta nazio bateko kideak biltzeko tresna 

garrantzitsuena izan zen eta, egun, Internetek funtzio hori ere betetzen duela esan 

dezakegu. Are gehiago, Internet tresna izateaz gain espazioa ere badenez, Herri ezberdinetako 

kideak elkarrekin bizi dira: inprenta Herri bereko kideak biltzeko tresna zen bitartean, 

Internet inprenta eta Herri hauek guztiak barnebiltzen dituen espazioa dela esan dezakegu. 

Izan ere, Herri ezberdinetako egunkarien web orrialdeak aurkitu ditzakegu Interneten, eta beraz, 

Herri bereko kideak hurbiltzeaz gain, Herri ezberdinak biltzen dituela esan dezakegu. 

 
Facebooken zentratuta, inprentaren kasuan bezala, elkar ezagutzen ez duten kideak batzen 

dituen tresna eta espazioa da hau. Aurretiaz Ostebik esan bezala, kolektibo hauetako kideek 

ez dute elkar ezagutzen eta ez dute elkarren berri eta, hori dela eta, Facebook Herri bereko 

kideak biltzen dituen tresna eta espazioa dela azaldu dugu: kideek irudikatutako komunitate 

bat habitatzen dutela azaldu dugu, hain zuzen ere.  

 

Pauso bat gehiago emanez eta kolektibotik komunitatearen dimentsiora igoz, Herri 

digitalean kolektibitate bereko kideek elkar ez ezagutzeaz gain (Andersonen kasuan bezala), 

komunitate bereko kolektibitate ezberdinek euren berri ez dutela ere esan dezakegu. Izan 

ere, Herri identitate-erreferenteak ezagutu arren, kideek ez dute zertan horren inguruan 

sortzen diren kolektibitate guztiak ezagutu behar: adibidez, euskararen aldeko Facebook 

taldeak daudela jakina den arren, Facebookeko euskal komunitateko kideek ez dituzte 

honen inguruko kolektibitate guztiak ezagutzen. Berriz ere, Herri digitaleko kideek elkarren 

artean irudikapen kolektibo konpartitu bat dutela baieztatu dezakegu. 

 

Azkenik, atal teorikoan Millerri (2011) esker behar eta nahi ezberdinen arabera Interneteko 

plataforma ezberdinak erabiltzen direlako “Internet ezberdinak” daudela azaldu dugu. Are 

gehiago, “Facebook ezberdinak” ere badaudela ezagutu dugu Ciuffoli eta Lópezi (2012) 

esker: horma urdin berean erabiltzaile bakoitzak elementu ezberdinak publikatzen ditu. Era 

berean, komunitatea kolektibitate anitzen arabera antolatzen dela azaldu dugu: Anduagak 

(2013) esan bezala, nazio berean “nazio ezberdinak” sortu daitezke. Horregatik, Herri 

digitalean Herri ezberdinak edota komunitate beraren baitan kolektibitate txikiagoak aurkitu 

ditugula azpimarratu beharra dugu. Konplexutasun hau guztia Euskal Herriko kasuan 

ikustea eta, bereziki, ardatz izan ditugun atzerrian bizi diren gazteen testigantzak mahai 

gainean jartzea ideia hauek lantzeko lagungarri izango zaigu. 
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Euskal Herria: lurraldetik, territoriora 

Azken urteetan lurraldetasunaren inguruan Euskal Herrian jazotako aldaketak aztertzeko 

Euskal Hiria (Calzada, 2011) eta 8. Lurraldea bezalako ideiak sortu dira. Herria 

birtrazatzearen ildo beretik, Herri digitala ideiaren bidez proposatu nahi dugun territorio 

kontzeptuarekin (mapa eta hodeia barnebiltzen dituena) harreman sozialek eta euskal 

identitate-erreferenteek mugatutako espazio onlinea eta offlinea edota geografikoa eta 

“birtuala” kontuan hartu nahi dugu: beti ere Internet ardatz izanik eta honek lurralde bat 

okupatzen ez duela kontuan izanik.  

 

Ildo beretik, Euskal Herriak ere plano imajinatu bat baduela ikusi dugu. Gazteek 

Facebooken dituzten praktika, diskurtso eta harreman sozialen bidez, irudikapen kolektibo 

konpartitu baten baitan (komunitatea) irudikapen anitz biltzen dira (kolektibitateak). Era 

berean, Euskal Herriak Xedeko komunitate bat du, idealizatua dena, adostua ez dena, 

irudikapen kolektiboak bezalaxe etengabe negoziatzen dena eta etengabe birsortzen dena: 

inoiz izan ez zen eta inoiz izango ez den euskal komunitatearen esentzia bilatzen duen hori, 

hain zuzen ere. 

 

Euskal Herriko kasuan, atzerrian dauden gazteen ekarpenei esker artikulatu dugu muga 

geografikoez gain muga sozial eta sinbolikoak kontuan hartu nahi dituen Herri digitalaren 

kontzeptua. Era berean, Facebooken sortzen den territorio horretan, Euskal Herritik kanpo 

zein barnean dauden biztanleek komunitate imajinatu eta xedeko komunitate berdinak 

konpartitzen dituztela ikusi dugu. Julenek azaltzen duen moduan, Facebooken hirugarren 

espazio bat habitatzen da: “ni hemen nago eta orain bizitzen nauena hemen gertatzen ari da, 

Facebooken eta Australia bitartean dago eta bertan nire aldaketa pertsonalak islatzen dira euskal 

identitatearekiko” (2012).  

 

Bizipen horiek eta Herri ezberdinetako baldintzen araberako euskal identitatearen 

eraikuntza ezberdinak “Facebooken eta Australia bitartean” edota Facebooken eta Euskal 

Herria bitartean gauzatzen ari dira: Euskal Herri barruan zein kanpoan dauden gazteek 

territorio bera partekatzen baitute. Honengatik guztiagatik Euskal Herriaren mugak 

aztertzerako orduan (muga geografikoak eta sinbolikoak kontuan izanik) lurralde noziotik 

Herri digitalak mugatzen duen territoriora igarotzea proposatzen dugu.  
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Izan ere, munduan zehar sakabanatuta zeuden Erasmus taldeko kideen euskal 

identitatearen eraikuntza ezberdinak (Herriaren arabera, eragin ezberdinak jasotzen 

zituztelako) Facebooken aurkitzen ziren eta Facebooken bidez Euskal Herrian sentitzen 

ziren gazte hauek. Hori dela eta, Herri baten mugak harreman sozialek ere ezartzen 

dituzten heinean, mapa eta hodeia artean kokatzen diren harreman hauek Herri digitalaren 

territorioa osatzen dutela esan dezakegu. 

 

Ildo beretik, Sarrionandiaren (1991) ekarpena gogoratuz, esan dezakegu territorio 

kontzeptua Herri identitatearen eraikuntza Interneten zelan gauzatzen den azaltzeko zentzu 

bikoitzean dela lagungarri. Izan ere, berak landutako territorioaren ideia Interneten (bidez) 

osatzen den Euskal Herriko Herri digitalerako ere baliagarri zaigu: kartzelan bezala, espazio 

onlinean ere etengabeko kontrola dago sistemaren aldetik (panoptiko digitala. boyd, 2002), 

baina euskararen bidez, eta orokorrean, euskal identitate-erreferenteen bidez, hortik 

ateratzeko aukera dago (bosgarren indar faktikoa. Dutton, 2009) eta beraz Herri identitatea 

eraikitzeko territorio libreak sortzen ahal dira. 

 

Horrela, terrriorio kontzeptuak, batetik, espazio geografikoaz gain harreman sozial eta 

sinboloen arabera mugatutako espazioa azaltzen laguntzen digu eta, bestetik, kontrolpeko 

espazio batetik gune propioak sortzeko eta habitatzeko modua lantzen laguntzen digu. 

Modu honetan, territorio kontzeptuaren bidez Herri digitalaren ideia lantzeko eta, ikerketan 

parte hartu duten gazteen arabera, Facebook euskal identitatearen eraikuntzarako espazio 

ez seguru baina pribilegiatua dela proposatzeko aukera dugu.  

 

Beraz, ikerketan zehar Facebooken dimentsio onlinean euskal gazteek euskal identitatea 

zelan eraikitzen duten aztertu badugu ere, orain, bi espazioak uztartuta euskal identitatea 

nola eraikitzen den azaltzeko unea da: Herri digitalean euskal identitatearen eraikuntza 

nolakoa den aztertzeko momentua da. 
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LABURPENA: EUSKAL KOMUNITATEA HIPERESPAZIOAN: Herri digitala? 
  
 
Lehen momentu batean komunitate beraren baitan kolektibitate anitz identifikatu dituzten 

lanak aipatu ditugu. Gure ekarpenetik ere (euskal identitatea soziologikoki definiezina dela 

eta sozialki era askotara bizi eta eraikitzen dela proposatzen dugun heinean), euskal 

identitate-erreferente anitzek euskal komunitate beraren baitan kolektibitate anitz sortzen 

dituztela proposatu dugu. Izan ere, egun Euskal Herria batzeko arrazoi nagusia erreferente 

komun bat izatea baino, erreferente ezberdinak dituzten kolektiboek partekatzen duten 

irudikapen kolektiboa dela deritzogu. 

 

Facebooken kasuan, gainera, kolektibitate aniztasunak kideen adskripzio aniztasun bat 

dakarrela azaldu dugu, klik soil baten bidez euskal komunitateko talde batean eta bestean 

kide izateko aukera baitu gazteak. Kolektiboetan egiten den harreman mota honek orain 

arte aztertutako talde ereduak iraultzen dituela ikusi dugu: ikerketan parte hartu duten 

gazteek, harreman lausoagoak eta denboran iraunkor ez direnak izateaz gain, taldekideek ez 

dutela elkar ezagutzen azaldu baitute. 

 

Beste alde batetik, atzerrian dauden gazteen eskutik irudikapen kolektibo hau atzerriak eta 

aberriak gainditzen dituen espazioa dela ikusi dugu. Euskal Herrian dagoen irudikatutako 

komunitateaz gain, atzerrian hau mitifikatzeagatik eta Herrira itzultzeko asmoagatik xedeko 

komunitate bat ere badagoela ezagutuz, Herria Internet garaian Herri digitala dela 

proposatu dugu. Modu honetan, espazio geografiko bat okupatzeaz gain, Interneteko 

espazio ez geografikoan ere Herri identitatea eraikitzen denez, lurralde kontzeptua 

beharrean, sinboloak eta harreman sozialen mugak ere kontuan hartzen dituen territorio 

kontzeptua proposatu dugu. 

 

Izan ere, Sarrionandiak (2011) proposatutako territorio nozioaren bidez Internet garaian 

Herriak mugatzen duen espazio propioa ere uler dezakegu: kartzelan bezala Facebooken 

behatuta sentitu arren territorio libreak sortzen dituzten euskal gazteen kasuan panoptiko 

digitala (boyd, 2002) eta bosgarren indar faktikoa (Dutton, 2009) kontzeptuen uztarketa 

errazago azaldu daiteke. 
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Azaldu bezala, bere mugei dagokienez Euskal Herriak gaur egun Herri digital baten itxura 

hartzen du. Atzerrietan dauden gazteek erakutsi moduan, Facebook bezalako online sare 

sozialak zein Interneteko espazioak bereganatuz eta habitatuz etxean sentitzen dira. Era 

berean, egun, euskal identitatea ez da soilik lur eremu geografiko baten baitan eraikitzen: 

mapak eta bere estrukturak baldintzatzen duten arren, Interneteko hodeian ere euskal 

identitatea eraikitzen da. Bi espazioetako harreman sozial hauek direla medio, territorio batez 

hitz egiteko beharra azpimarratu dugu. 

 

Euskal Herriko muga geografikoez gaindi atzerrietan epe motz baterako dauden gazteen 

testigantzak zazpi probintzien baitan gauzatzen den euskal identitate eraikuntzaren logikan 

ere aplikagarriak direla deritzogu: Herri digitala Euskal Herrian bertan gauzatzen baita, 

alegia. Hasiera batean, euskal identitatea hodeian nola eraikitzen den aztertzeak Euskal 

Herriko mapatik kanpo berau nola gauzatzen den ezagutzeko aukera eman digu Herri 

digitalaren ideia proposatuz. Orain, kontzeptu hau Euskal Herrian nola aplikatu daitekeen 

aztertzeko unea dugu. 

 

Izan ere, euskal identitatea aurrez aurre (offline) eraikitzeaz gain, Facebooken (online) ere 

eraikitzen dela ezagutu dugu ikerketa honetan zehar. Atzerrietan dauden gazteek Txinan 

edota Islandian egoteak duen garrantzia azaldu dute, euskal identitatearen eraikuntza 

onlinean eragin estruktural offlineak duten funtzioa agerian utziz. Beraz, euskal identitatea 

Euskal Herrian (online eta offlinean) nola eraikitzen den arakatu beharra dugu.  

 

Beste alde batetik, atal teorikoan landu bezala, identitatea eta gure kasuan Herri identitatea, 

estrukturalki baldintzatutako egunerokotasuneko praktika eta diskurtsoen bidez eraikitzen 

da. Euskal identitate-erreferenteek eta harreman sozialek sortutako irudikapen kolektiboak 

aztertuz, euskal identitatearen eraikuntzak logika sozial bat jarraitzen duela proposatu dugu: 

aurreko hamarkadetan logika politiko bat jarraitzen zuen euskal identitatearen logika 

mantentzen den arren, honek indarra eta erreferentzialtasuna galdu duela deritzogu. 

 

Herri identitateaz gain, Castellsen (2006:243) arabera, nazioa bera eraikitzeko logika ere 

transformatu egin da azken hamarkadetan: Katalunia ideologia politikoen bidez eraiki 

baino, aspektu kultural (kirola, sukaldaritza edota hizkuntza, besteak beste) eta sozialaren 

(egunerokotasuneko harremanak, praktikak eta diskurtsoak) logiken arabera eraikitzen da 

autore honen ustez, eta Internetek berebiziko garrantzia du prozesu horretan.  
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Gaur egungo egoera soziopolitikoa kontuan izanik, ekarpen honi dimentsio instituzionalak 

duen garrantzia gehitu behar diogu; izan ere, ikerketan zehar azaldu bezala, estatu gabeko 

Herria izateak baldintza ugari ezartzen dizkie kataluniar zein euskal identitateen eraikuntza 

sozialei. 

 

Abiapuntu honetatik beraz, batetik, azter dezagun egunerokotasuneko online-offline 

harreman sozialen bidez euskal identitatea nola eraikitzen den Euskal Herri digitalean 

Facebookeko ikerketa kasu zehatzean. Bestetik, ikertu dezagun gazteek online sare sozial 

honek dituen dimentsio publiko, pribatu eta intimoak nola kudeatu eta bizi dituzten eta 

hauetan euskal identitatea nola eraikitzen duten. 

 

 
7.1. EUSKAL IDENTITATEAREN ERAIKUNTZA HIPERESPAZIOAN: ONLINE ETA 

OFFLINE ESPAZIOAK ETA LOGIKAK UZTARTUZ 

 

 
Iragana-oraina denborak, offlinea-onlinea-offlinea espazioak 

Ikerketan parte hartu duten gazteei esker gaur egun espazio onlinean eraikitzen den euskal 

identitatea eragin estruktural offline baten arabera egiten dela azaldu dugu. Izan ere, atal 

teorikoan proposatutako euskal identitatearen definizio analitikoa jarraituz, identitate honen 

eraikuntza eragin sozio-historiko-estruktural batek baldintzatuta gauzatzen da, aurreko 

hamarkadetako gertaerek (politikoak, sozialak, akademikoak) eragina baitute egungo euskal 

identitatea ulertu, bizi eta eraikitzerako orduan. 

 

Beraz, gazteek offline eta online espazioetan eraikitzen duten euskal identitateak dimentsio 

historiko eta estruktural bat dauka eta, era berean, baita eraikuntza onlineak eragin offline 

bat ere: Euskal Herria estaturik gabeko Herri bat izateak eta gainera euren identitatea ez 

kuestionatzeaz gain berau legeen bidez objektibatzen duten bi estaturen baitan egoteak, 

online espazioko euskal identitatearen eraikuntza zeharo baldintzatzen du. Are gehiago, 

hiru errealitate instituzional ezberdin bizi dituen Euskal Herriaren baitan lurraldeen 

araberako euskal identitate eraikuntza ezberdina ematen dela proposa dezakegu94

                                                           
94 Facebook, online sare sozial eta, oro har, Interneten inguruko aspektu soziala aztertzen duen lehen 
Doktorego Tesia izanik, gure burua esplorazio ikerketa batera mugatzeko beharra ikusi dugu. Hipotesi 
zehatz hau soilik etorkizunean kontrastatu beharreko iker galdera konparatibo gisa mahai gainean 
plantea dezakegu. 

.  
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Horrenbestez, Nafarroan edota Iparralde zein Hegoaldeko herrialdeetan gazteek jasotzen 

duten eragin offline instituzionala ezberdina izanik, eraikuntza onlinea ere ezberdina izango 

dela planteatu dezakegu. Izan ere, besteak beste, lurralde osorako euskararen (euskal 

identitatea eraikitzeko identitate-erreferente nagusiena) lege homogeneorik ez duen Herri 

honetan, gazteek Facebooken euskaraz aritzeko, eta beraz, euskal identitatea eraikitzeko  

joera ezberdina dute. 

 

Espazio offline zein onlinerako balio duen hausnarketa honek (kalean euskara erabiltzeko 

orduan baldintza antzekoak izango baititu gazteak), Euskal Herria Herri digital baten 

prismaren arabera aztertzeko beharra erakusten du. Izan ere, offline zein online logikak 

antzekoak izateaz gain hauek uztartu egiten dira: Internet euskal gizartearen 

egunerokotasuneko bizitzan instalatu den garai honetan, bata bestea gabe ezin daitekeelako 

ulertu ez eta aztertu. Proposamen honek, era berean, aurretiaz landutako nazio 

multipolarizatuaren (Anduaga, 2012) ideia indartzen du. Izan ere, eragin estruktural 

ezberdinengatik Herri berean herrialde ezberdinen arabera euskal identitate-erreferente 

berdina modu ezberdinetan bizi da (aurretiaz Facebookeko kasuan esperientzia 

pertsonalizatu partekatu gisa izendatu duguna) eta, beraz, komunitate beraren baitan 

kolektibitate anitz sortzen direla esan dezakegu.  

 

Beste alde batetik, Facebook bidezko euskal identitatearen eraikuntza onlineak eragin 

instituzional edota estruktural offlineak ditu, baina era beran, Interneten bestelako eragin 

online estruktural batzuk daudela azaldu dugu (online sare sozialaren arkitektura bera edota 

panoptiko digitala (boyd, 2002) besteak beste). Espazio onlineak, beraz, bere logika propioa 

gehitzen dio aurretiaz offline eraginek baldintzatutako harreman sozialei, kasurik argiena, 

Peris (2010) jarraituz, estatuek erabiltzen duten bi digituen bukaera delarik: .es edota .fr 

kasu. Izan ere, Euskal Herriak Herri gisa euskal kulturaren inguruan Interneten sortzen 

diren orrialdeak .eus amaieran biltzeko aukera berriki (2013ko ekainean) lortu duen arren, 

oraindik ere ez du bi digitudun bukaerarik izateko baimenik eta, beraz, ez du inguruko 

estatuen eskumen iguala ez eta Interneten euskal identitatea eraikitzeko eskubide berdina. 

Beste behin ere, bi espazioen eraginak uztartuta gauzatzen direla ikusita, hiperespazioaz eta 

Herri digitalaz hitz egiteko beharra agerian geratzen da. Izan ere, bi digitudun bukaera 

izateko ezintasuna eta espazio onlinean sozialki eraikitzen den euskal identitateak duen 

baldintzapen instituzionala espazio offlinetik dator: Euskal Herriak estatu gisa ez duen 

errekonozimendua Interneten ere gauzatzen baita.  
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Ildo honetatik, Herri digitalean offline zein online estrukturen bidez baldintzaturiko euskal 

identitatearen eraikuntza onlinea ez da soilik espazio horretan geratzen: ordenagailua 

amatatzean edota Facebookeko saioa ixtean ez da euskal identitatearen inguruan sortutako 

prozesua eteten. Herri digitalean espazio onlinetik offlinera igarotzen da euskal 

identitatearen eraikuntza, prozesu hau  mapatik hodeira doan moduan, hodeitik mapara ere 

badoalarik. Izan ere, Millerren (2011) harreman sozio-teknologiko kontzeptuak erakusten 

duen moduan, ordenagailua amatatu arren, erabiltzailea ez da online sare sozialetik 

ateratzen: identitatearen aspektu erlazionala gogoratuz, Facebookeko horman bere 

identitatea eraikitzen jarraitu dezakete gazte horren lagunek.  

 

Honen adibide argia, aurretiaz Facebooken hasitako eztabaidak aurrez aurreko 

elkarrizketetan duten presentzia dugu: Beñatek bere koadrilan Alardearen inguruan 

izandako eztabaida kasu (online espazioan hasi eta handik egun batzuetara izandako afari 

batean errepikatu zena). Ildo beretik, ikuspegi militante batetik, Aiorak Facebooken 

adierazitakoa kalean edota aurrez aurreko ekintzetan koherentziaz jarduteko beharraz 

aritzean, online espaziotik offlinera dagoen jauzia ere nabarmentzen du: 

 

“ Nik esan dizutena, o sea, nik kalean esaten dudana esaten dut Facebooken eta 

Facebooken esaten dudanarekin konsekuente naiz kalean. Esan dizutena, ez dit 

ezertarako balio esatea “atsegin dut” zerbait gero ez baldin badet horrekiko 

konsekuente jokatu behar kalean. O sea, txorakeria iruditzen zait hori, edo juango 

naiz edo... jo ke guay! Facebookean gauza pilo egiten ditut baino gero kalean ezer 

ez, hori ez. O sea, lehenago egingo det kalean eta Facebooken ez aipatu, 

Facebooken esan eta kalean ez egin baino.”  

(Aiora, 2011) 

 

Azkenik, behaketa ez parte-hartzaileari esker “Elkartzen Bilbok” erabiltzaileak Facebooken 

zintzilikatutako irudi honek ondo baino hobeto 

erakusten du online eta offline espazioen arteko 

konbergentzia. Paper horri esker, birtuala dena edota 

fisikoa ez dena, material bihurtzen du gazte honek: 

Facebookeko horma onlinea fisiko egin eta aurrez 

aurreko harremanetara eramaten du “kaleko 

Facebookaren” bidez eta, beste modu batera, online eta 

offline espazioak uztartzen ditu.             9. Irudia: kaleko Facebook. 
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Euskal identitatearen eraikuntzak Facebook bezalako espazio online batean, beraz, 

identitate honen eraikuntza offlineak dituen eragin historiko eta estrukturalak ditu; horrez 

gain, espazio onlineak berak ezartzen dituen eragin propioak ere baditu. Azkenik, espazio 

online honetan offlinera igarotzeko duen gaitasunagatik, euskal identitatearen eraikuntza 

egun ulertzeko eta aztertzeko Herri digitala bezalako kontzeptu berriak beharrezkoak dira. 

Baina, euskal identitate berri baten aurrean ote gaude? 

 

 
Euskal identitate berria edo euskal identitatearen eraikuntza berria? 

Maiz, berritasunek eta bat-bateko erantzunek irtenbiderik ez duen bide ilun bat jarraitzera 

eramaten gaituzte. Horregatik dira hain beharrezkoak gizarte zientzietatik egindako 

ekarpenak, pauso bat atzera eman eta isilune baten ostean egindako proposamenak. Atal 

teorikoan San Corneliori (2008) esker ezagutu bezala, identitate digitala ez da uste bezain 

berria; are gehiago, identitatea zerbait estatiko izatetik urrun dagoen eraikuntza dinamiko 

bat dela ere azaldu dugu. 

 

Horregatik, espazio online hauetan aurkitzen dugun euskal identitatea berria ez dela 

azpimarratu behar dugu: beste tresna eta espazio berri batean eraikitako identitatea den 

heinean, euskal identitatearen eraikuntza modu berri baten aurrean gaude, ez ordea euskal 

identitate-eredu berri baten parean. Hemen, Interneten ikerketa objektutik haratago doan 

ikuspegi eta proposamen teorikoa dago; izan ere, “Identitatearen identifikazio identikoa” 

azpipuntuan azaldu bezala, identitate kontzeptua ulertzeko eta aztertzeko modua dago 

oinarrian. 

 

Aurreko hamarkadetan, koadrila, familia, eskola edota lantegia bezalaxe, egun, euskal 

identitatea eraikitzeko espazio berri bat dago Euskal Herrian: Internet, eta, ikerketa kasu 

zehatz honetan, online sare sozialak. Baina gune horiek ez bezala, Interneteko hodeiak ez du 

leku geografiko bat okupatzen eta horregatik Herri digitala kontzeptua proposatu behar 

izan dugu. Era berean, online sare sozialak, aurreko leku horiek ez bezala, tresna ere badira: 

euskal identitatea eraikitzeko espazio berria dira eta aldi berean baita medio berria ere.  
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Euskal identitatea eraikitzeko modu honi erreparatuz eta Pérez-Agotek (1984) aurreko 

hamarkadetan euskal identitatearen inguruan egindako ikerketekin alderatuz, Facebookek, 

Franco garaian etxea (familia eta lagunen leku segurua) bezalako espazio pribatu batek zuen 

garrantzia duela esan dezakegu. Izan ere, marko teorikoan landutako ideiei esker, diktadura 

osteko garaian espazio publikoak (kalea edota plaza) zuen erreferentzialtasuna galdu egin 

duela baieztatu dezakegu.  

 

Gazteek ikerketan zehar azaldu bezala, online sare sozialetan eroso sentitzen dira eta kalean 

bezala behatuak sentitzen diren arren, espazio hauetan euren identitatea eraikitzeko espazio 

pribilegiatua aurkitzen dute. Espazio publikoa erakundeek monopolizatuta, okupatuta eta 

arautua dagoenez, gazteek online sare sozialetako espazio pribatuetan egoteko, egiteko eta 

euskal identitatea dimentsio sozial batetik eraikitzeko aukera aurkitzen dute. Beraz, beste 

espazio batzuetan ez bezala, gazteek lagun guztiak biltzeko aukera dute online sare 

sozialetan, are gehiago, lagun hauek multzokatzeko aukera ere badute, lagun batekin edo 

bestearekin eduki ezberdina partekatu dezakete. 

 

Ildo beretik, online sare sozialetan habitatzeko espazio bat izateaz gain, gazteek 

Facebooken euskal identitatea eraikitzeko aukera gehiago aurkitzen dituzte.  Aurrez aurreko 

ahozko harremanetan ez bezala, gazteek idatziz, argazki edota talde-adskripzioen bidez 

eraiki dezakete euskal identitatea eta, beraz, euren sentimenduak adierazteko baliabide 

gehiago dituztela azaldu dugu. Hori dela eta, Doktorego Tesian ardatz dugun 

egunerokotasuneko harreman sozialei erreparatuz, euskal identitatea egun, espazio 

pribatuetan geroz eta gehiago eraikitzen dela esan dezakegu.  

 

Beraz, Franko garaian bezala, Facebookeko ikerketa kasuak erakutsi bezala, espazio 

pribatuak euskal identitatea eraikitzeko espazio eta tresna pribilegiatuak dira. Baina online 

sare sozialak euskal identitatea eraikitzeko espazio pribilegiatuak direla esateak ez du esan 

nahi, beste garai batean bezala, espazio seguruak direnik. Franko garaian, etxea zen euskal 

identitatea eraikitzeko lagunez osatutako eta kaleko kontrol sozialetik ihes egiteko espazio 

pribatua, pribilegiatua eta segurua. Facebookek lagunez betetako espazio pribilegiatua eta 

euskal identitatea eraikitzeko tresna gehiago eskaintzen dizkio gaur egungo gazteari, baina 

ez ordea espazio seguru bat: zenbait gaztek azaldu bezala, online sare sozialetan espainiar 

estatuagatik kontrolatuta sentitzen dira eta, beraz, Facebook harreman sozialak garatzeko 

espazio pribilegiatua izan arren, ez da kontrol sozialetik at egoteko espazio segurua. 
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Ondorioz, marko teorikoan landu bezala, azken hamarkadetan erakunde politikoek 

gizartetik bereiziz eta espazio publikoak araututa izanik, ikerketan parte hartu duten gazteek 

euskal identitatea eraikitzeko espazio pribatuetara jo dutela azaldu dute. Gazteek kalea 

bezala espazio ez segurua den, baina kalean ez bezala lagunekin egoteko eta egiteko aukera 

eskaintzen duen Facebooken erakunde politikoen logikatik kanpo dauden moduen bidez 

euskal identitatea eraikitzeko aukera dute. Hori dela eta, egunerokotasuneko harreman 

sozial onlinetan dimentsio kultural zein sozialeko identitate-erreferenteek garrantzia hartu 

dutela proposatu dugu. 

 

Horrela, taktikoki, propioa ez duten espazio batetik abiatuz, gazteek online sare sozialak 

bezalako espazio pribatuak konkistatu dituzte. Beste era batera esanda, online sare sozialak 

euskal identitatearen eraikuntzarako espazio intimo eta publikoak bihurtu dituzte. 

 

 
7.2. EUSKAL IDENTITATEAREN ERAIKUNTZA FACEBOOKEKO ESPAZIO PUBLIKO, 

PRIBATU ETA INTIMOAN 

 
Hasieran aipatu bezala, Facebook bezalako online sare sozial bat espazio pribatu, publiko 

eta intimoa da gazteentzat. Espazioa erabilera ezberdinen arabera ulertu beharra dago 

gizarte zientzietatik eta, ikerketan zehar ezagutu bezala, Facebooken erabilera publiko, 

pribatu edo intimoa egiten dute euskal gazteek kasuan kasu. Azter ditzagun erabilera hauek 

banan-banan eta arakatu dezagun espazioaren ulerkuntza horien atzean egon daitezkeen 

beste interpretazio batzuk. 

 

 

Publikoa: enpresa pribatu baten baitan esandakoa publikoa da 

Facebook enpresa pribatu bat den heinean, espazio pribatu horretan publikatutako guztia 

publiko egin dezake erakunde horrek. Horrela, ikuspegi sozial batetik, gazteek erabilera 

publiko bat ematen diote Facebooki eduki ezberdinak partekatuz eta publikatuz; baina 

ikuspegi sistemiko batetik, online sare sozial hau espazio pribatua da, enpresa batekin 

kontratu bat sinatu ostean edukia bere esku uzten delako. Modu honetan, enpresa horren 

espazio pribatuan edukia publikoki konpartituz, ikuspegi sozial batetik espazio publikoa 

izateaz gain, plano sistemiko batean publikoa ere badela esan dezakegu: enpresa pribatu 

horrek publiko egin dezake gazteak bere Facebookeko horman bere lagunak modu 

pribatuan ikus zezaten partekatutako edukia.  
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Oierren kasuan, adibidez, Facebook espazio gisa nola ulertzen duen galdetuta, espazio 

publikoaren eta espazio pribatuaren bi zentzuak (plano sistemikotik enpresa pribatua den 

heinean eta plano sozialetik lagunekin modu pribatuan partekatutako edukia den heinean) 

ageri dira.  

 
“ Gaur egun badaude zenbait gauza ezin direnak esan ez Facebooken, ez kalean, ez 

inun, ez? Orduan bai Facebooken, bai leku guztietan, hainbat iritzi ezkutatzen dira, 

gainera kontuan izanda Facebook sare sozial publiko bat dala. O sea, niri jarraitzen 

nautela nire lagunek baina badakidala beste jende batek ikusi dezakeela ni idazten 

ari naizena.”       

 (Oier, 2011) 

 

Bere hitzetan, espazio publikoa da “beste jende batek” berak idazten duena ikusten duelako: 

bere laguntasun sare pribatutik kanpo enpresa pribatu horrek publiko egiten duelako bere 

edukia, alegia. Beste jende horren baitan, ikuspegi sistemiko batetik, Facebook berak 

lagunak ez diren pertsonei heda diezaiekeen edukia egoteaz gain, lagun zerrendan egon 

daitekeen jendea ere badago. Izan ere, euskal gazteek Facebooken lagunak ez eta ezagunak 

ez diren lagunak dituzte eta, horregatik adibidez, Beñatek ez ditu hainbat argazki 

Facebooken jartzen. 

 

“ Nere kontaktu asko ez ditut ezagutzen, ez dakit ezta nortzuk diren eta ordun 

claro... horregatik ez dut jartzen demagun... ba ez dakit, parrandan ateratzen naiz 

eta argazki bat ateratzen didate goizeko seietan, eta hori gertatu izan zait, eta 

etiketatzen naute eta nik etiketa kentzen dut.” 

(Beñat, 2011) 

 

Gazteak online sare sozial horren horman publikatutako edukia (Facebookek eduki hori 

beste era batzuetan publiko egin dezakeela oinarri izanik) eta bere pribatutasuna mugatu 

dezake iragazki ezberdinen bidez: ikuspegi sistemiko batetik zenbait eduki lagun jakin 

batzuek (ez) ikusteko aukera dago Facebooken arkitektura dela eta. Hala ere, Gorkaren 

ustez, aukera honi ez zaio behar besteko garrantzirik ematen.  

 

“ Ni ere zer ari naiz jartzen hemen eta niri zein ikusi nazake eta zer komentatu 

dezake hortik tiraka. Hori problematikoa da, o sea, zentzu hortan ikusten dut 

problematikoa, o sea, bai, filtratu dezakezu, mugatu dezakezu eduki batzuk 

batzuentzat baino batetik ez dugu inorrek egiten edo ez ondo edo ez gera ari 

erreparatzen horri.”              (Gorka, 2011) 
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Filtratzeko aukera hau behar bezala ez erabiltzeaz gain, Facebook eta identitatearen 

eraikuntza bera ere prozesu erlazional bat izateak pribatutasunean mugak jartzea zailtzen 

du. Hori dela eta, Facebook espazio publikoa dela esan dezakegu, izan ere, Gorkak berak 

dioen moduan, beste lagun batzuek bera etiketatu dezakete eta berak nahi ez dituen 

argazkiak publiko egin. 

 

“ Etiketen kontua ere kuriosoa da porque nahiz eta zuk etiketatuta izan edo zu 

zauden etiketa baten egon eta argazkia blokeatuta eduki gainontzeko 

erabiltzaileentzat ez dutelako jendea ikustea nahi nere argazki bat parrandan 

edozeinek. Claro, norbaitek etiketatzen zaituenean behintzat bere lagunek bai ikusi 

dezakete, ze nik hori blokeatua izan dezaket baina nere lagunak ez.”      

 

   (Gorka, 2011) 

 

Azkenik, berriz ere plano sistemiko batera igaroz eta Euskal Herriko gizarteak azken 

hamarkadetan sufritutako errepresioa dela medio, berriz ere hainbat gaztek Facebooken 

duten panoptiko digitalaren (boyd, 2002) sentsazioa azpimarratu beharra dugu. Aurreko 

azpi-puntuan aipatutako plano historikoa eta Herri digitalean gauzatzen diren harreman 

offline-onlineak kontuan hartuz, aurretiaz aipatutako ETAko kideei laguntza emateagatik 

epaitutako bi kideren kasua gogoan izanik, Gorkak Facebook online sare soziala tentu 

handiz erabiltzen duela azaltzen du: 

 

“ Ikusita gainera nola erabili izan dan asuntoa polizialki ere (…) eta iruditzen zait 

gauza bat nahiko ebitatu beharko litzatekena batez ere gauzak nola egon diren 

ikusita ba problematikoa izan zitekeen: ikusten duzu, segun eta ze sarekada segitun 

jartzen dute Facebookeko perfila “bai gustuko zuen taldea...” eta gauza hoiek 

prentsan atera dira.”  

 

(Gorka, 2011) 

 

Laburbilduz, Facebook espazio pribatua da ikuspegi sistemiko batetik, hau enpresa pribatu 

bat baita. Horregatik, online sare sozial honekin sinatutako kontratuaren ondorioz sistema 

honek nahi bezala publikatu ditzake gazteek bere horman partekatutako edukiak eta euskal 

identitate-erreferenteak. Era berean, panoptiko digitala (boyd, 2002) kontzeptua jarraituz, 

euskal gazteek online sare sozial honen izaera publikoa dute gogoan: azaldu bezala, 

Facebook espazio segurua ez denez, ezin dezakete euskal identitatea nahi bezala eraiki.  
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Baina, hala eta guzti ere, egoera horren jakitun izanik ere, gazteek lagunekin egoteko eta 

egiteko espazio pribatu bat aurkitzen dute Facebooken, online sare sozial hau euskal 

identitatearen eraikuntzarako espazio pribilegiatu bilakatu arte. Aiorak dioen moduan: 

 

“ Bueno berez hor agertzen den informazioa Facebookena da, orduan, hor jartzen 

dudan informazio guztia Facebookarena dela badakit eta mundu guztiak badaki eta 

hala ere erabiltzen deu. Baina nik pribatua entenditzen det nik markatzen detelako 

mugak. Neurri batean, nik esan dezaket hau nere laguna da, hau ez, ta ya está. 

Gero publikoa da lagun hoiekin konpartitzen ditudalako gauzak.”  

(Aiora, 2011) 

 

 

Pribatua: sistemaren parasitoen taktika 

Aurreko azpi puntuan azaldu bezala, ikerketan parte hartu duten euskal gazteek kalearen 

espazio publikoa erakunde politikoengatik monopolizatuta aurkitzen dute XXI. mende 

hasiera honetan: gazteek espazio arautua izateaz gain, kalean egoteko eta egiteko aukerak 

murriztuak dituztelako. Kalean egoteko ezintasun edo deserosotasun horren aurrean 

gazteek, espazio publikoa konkistatzeaz gain, azken urteetan bestelako espazio pribatuak 

habitatu dituzte harreman sozialen bidez euskal identitatea eraikitzeko: besteak beste lonjak 

edota, ikerketa kasu honetan aztertu bezala, Internet eta online sare sozialak. 

 

Ideia honetan sakonduz, Facebook beste garai batean etxea izan zitekeen espazio 

pribilegiatua baina ez segurua dela azaldu eta gero, Pérez-Agotek (1984) mahai gainean 

jarritako azken hamarkadetako euskal identitatearen eraikuntzaren hiru faseak jarraituz 

(frankismoa, Franco osteko garaia eta instituzionalizazio prozesua), egungo laugarren 

momentu hau deskribatzeko hurrengoa esan dezakegu: Castellsen (2006) proposamena 

gure eginez, euskal gizarteak euskal identitatearen eraikuntza logika politiko baten arabera 

egiteaz gain logika sozial baten baitan eraikitzen duen une historiko honetan, online sare 

sozialen espazio pribatua euskal identitatearen eraikuntzarako espazio pribilegiatua dela. 

 

Horrela beraz, aurreko hiru faseetan euskal identitatea batez ere harreman sozialen bidez 

logika politiko baten arabera eraiki izan bada ere, XXI. mende hasiera honetan ikerketan 

zehar gazteei esker ezagutu bezala, batez ere logika sozial baten arabera eraikitzen dela esan 

dezakegu, gazteek egunerokotasuneko harreman sozialen bidez bereziki plano sozial edota 

kulturaleko euskal identitate-erreferenteak negoziatzen baitituzte.  
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Era berean, plano akademiko batetik euskal identitatea ulertzeko beste modu bat 

proposatzen dugu; izan ere, hau Herri identitate politiko soil bat bezala ulertu beharrean, 

inguruko beste Herri identitateak (espainola edo frantsesa kasu) aztertzerako orduan 

identifikatzen diren plano sozial edota kulturala gehitu behar zaizkiola deritzogu. Horrela, 

estaturik gabeko Herri batean Herri identitatearen eraikuntza soilik plano politiko baten 

arabera egiten ez dela proposatzen dugu. Izan ere, Herri identitate eraikuntza logika 

negatiboa jarraituz komunitatea (Gu) kanpoko eraginengatik (Haiek) politikoki 

errebindikatzen bada ere (Gu-Haiek), ikerketan demostratu bezala, euskal identitatea batez 

ere talde barneko harreman sozial positiboen bidez (Gu-Gu) eraikitzen da: euskal identitate-

erreferenteak, diskurtsoak eta praktikak dira euskal identitatearen oinarria eta ez kanpo 

eraginen aurrean garatutako estrategiak, erantzunak ez eta justifikazioak. 

 

Hori dela eta, plano akademiko batetik euskal identitatearen inguruko iker galdera aldatzea 

proposatu dugu. Izan ere, zer da euskal identitatea galdera planteatzeak batez ere kanpotik 

eskatutako justifikazio bat du ardatz, euskal identitatea badela demostratzea hain zuzen ere. 

Egun, justifikazioak gaindituz, erantzun ezineko galderak alboratuz eta gainontzeko Herri 

identitateen iker galdera akademikoa jarraituz, euskal identitatea zelan eraikitzen den aztertzea 

proposatu dugu ikerketan zehar. Honengatik guztiagatik, Frankismotik gaur egun arte 

euskal identitatearen eraikuntzak egindako ibilbidearen laugarren fase honetan, logika 

politiko negatiboak zuen nagusitasuna logika sozial positiboa hartzen ari den indarragatik 

murriztuta dagoela proposatzen dugu.  

 

Espazioen azterketara bueltatuz, espazio publikoa arautua zegoen Franco garaian etxea 

bezalako espazio pribatuak garrantzia zuen moduan, gaur egun ere espazio pribatuak 

garrantzi berezia duela azaldu dugu. Ikuspegi sistemiko batetik espazio pribatuak diren 

online sare sozialak habitatu eta hauetaz baliatzen dira gazteak identitate pertsonal eta 

kolektiboak eraikitzeko. Franco osteko garaian ez bezala, euskal gizarteko sektore batek ez 

du soilik estrategikoki logika politiko baten arabera espazio pribatutik ekinez espazio 

publikoa konkistatu nahi. Gazteek, propio ez duten espazio batetik, taktikoki (De Certau, 

1996), harreman sozialak izateko eta euskal identitatea logika sozial eta positibo baten 

arabera eraikitzeko espazio pribilegiatu bihurtzen dute Facebook. 
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Izan ere, dimentsio sozial batetik lagunekin egoteko eta euren identitatea eraikitzeko 

espazio bat nahi dute gazteek, eta Facebookeko espazio arrotza eurena eginez gune hori 

lortu dute. Ikerketa honi esker ezagutu bezala, kontrolatuak sentitzen ziren eta arrotza 

zuten espazio publikotik ihesi, behatuta baina propio egin duten Facebook bezalako 

espazio pribatu batera mugitu dira zenbait euskal gaztek. Ikerketan parte hartu duten 

gazteek azaldu bezala, espazio publikoa konkistatu beharrean, espazio pribatu hori geroz 

eta propioagoa eta erosoagoa sortzea dute helburu. 

 

Hori dela eta, Doktorego Tesia “FaceGuk” izenburuarekin izendatu dugu: gazteek espazio 

pribatu arrotz batez bereganatuz euskal identitatea eta taldetasuna nola eraikitzen duten 

hasiera batetik irudikatzeko. Izan ere, ikerketan parte hartu duten gazteek adierazi bezala, 

erakunde politikoek proposatzen duten euskal identitatea sentitzeko, ulertzeko, definitzeko 

eta eraikitzeko moduaz gain, bestelako modu sozialak garatzen ahal dituzte gazteek 

Facebooken (bidez). Modu honetan, online sare sozial hau euskal identitatea sozialki 

eraikitzeko espazio pribilegiatua dela azpimarratu dugu.  

 

Hemen ere beste berezitasun bat aurkitzen dugu aurreko hamarkadetan etxeak eta egun 

Facebookek espazio pribatu gisa jokatzen duten funtzioan. Facebook espazio ez segurua 

izanik, enpresa pribatu baten esku dagoen gune arrotzat dute gazteek; izan ere, lagun eta 

senideez habitatuta baldin badago ere ez da etxea bezalako espazio propioa. Horregatik, 

gazteak sistemaren egituraz edota Facebookeko arkitekturaz baliatzen dira espazio pribatu 

horretan: arrotz duten espazio horretan lagunekin egoteko eta euskal identitatea egiteko 

espazio propioa izan dezaten gunea eraikitzen dute.  

 

Erreflexibitate kontzeptuak berebiziko garrantzia du puntu honetan; izan ere, gazteek 

egoera soziopolitikoa ulertuz, eskura dituzten hainbat tresna eta hauen logika barneratuz eta 

euren arau propioak ezarriz, beste espazio batzuetan eraiki ezin duten euskal identitatea 

sustatzeko espazio bat sortu dute Facebooken. Beste era batera esanda, kaleko espazio 

publikoan egoteko ezintasunaren aurrean zenbait gazte online sare sozial horrek suposatzen 

duen espazio pribatura igaro dira, sistema beraren baliabideak bereganatuz, espazio propio 

bat sortu eta euskal identitatea erakundeek proposatzen duten ereduetatik at eraiki ahal 

izateko. 
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Azkenik, etxea eta Facebookeko espazioetan murgilduz eta gurasoekin bizi diren gazteen 

kasuan zentratuz, euren gurasoen etxeko gelatik konektatzen diren gazteen kasua bereziki 

interesgarria da. Berez etxea, espazio pribatua eta segurua den hori, gurasoekin bizi diren 

zenbait gazterentzat ez da espazio erabat propioa: gurasoen etxea da, ez eurena; eurek 

logela dute gurasoen etxeko espazio pribatuan gune propioa. Modu honetan, euren 

logelako ordenagailutik Facebookera konektatzean aurkitzen dute Oier bezalako gazteek 

espazio pribatua: online sare sozial hau baita lagunekin egoteko eta egiteko espazioa 

eurentzat. Bere hitzetan: 

 

“ Nire etxean ordenagailua dago gela aparte batean, etxekoak ez dira hortikan 

pasatzen, ni  ordenagailuan sartzen naizenean, nago ni bakarrik ordenagailuaren 

aurrean eta askoz jota holan ulertu ahal bada ordenagailuaren beste aldean 

dagoen jendearekin: ba chat bidez hitz egiten nago Gasteizko lagun batekin eta 

berarekin hitz egiten nago edo ez dakit zer. Baina ez da, ez nago gurasoen etxean 

berez, ez, nago konbertsazio bat edukitzen.”  

 
(Oier, 2011) 

 

Gurasoen etxean bizi diren gazteen kasuan ere, aurretiaz azaldutako Facebook bidezko 

muga geografikoak gainditze hori eta territorio libreen eraikuntza uler ditzakegu; izan ere, 

lagunekin partekatzen duten espazio online horretan, harreman sozialek osatzen dituzten 

mugek berebiziko garrantzia dute. Horrela, etxea bezalako espazio ez propio batetik, 

zenbait gaztek hasieran propiotzat ez zuten eta taktikoki horretaz bereganatu diren 

Facebookeko espazio pribatura konektatzen dira territorio propioak sortzeko. 

 

Espazio pribatuaren azpi-atala bukatzeko, pribatua izateak pertsonala edota intimoa izatea 

suposatu behar ez duela azpimarratu beharra dugu. Ikuspegi sistemikotik panoptiko digitala 

(boyd, 2002) kontuan izanik eta plano sozial batera igaroz, Facebook kontua sortu nahi ez 

baina espazio horretan lagunek dituzten harremanen berri izan nahi duten koadrila kideei 

bere pasa-hitza uzten dieten gazteen kasua dago. Oierrek berak azaldu bezala: 

 

“ Batzuk badute Facebook, beste batzuk ez. Gero beste alde batetik ere Facebooka 

ez daukaten lagun batzuk eta izan nahi ez duten lagun batzuk nere Facebookaren 

contraseña daukate eta nahi dutenean sartu daitezke. Badute aukera sartzeko eta 

ikusteko besteek zer esaten duten eta badute nere contraseña eurek ez dutelako 

eta ez dutelako izan nahi. Baina noizean behin ikusteko zerbait edo irakurtzeko 

zerbait erabiltzen dutelako.”                               (Oier, 2011) 
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Facebooken alde publikoak eta pribatuak ezagutu ostean eta hauek euskal identitatearen 

eraikuntzan duten eragina ezagutu ostean, azter dezagun azkenik online sare sozial horren 

alde pribatu eta pertsonala: alde intimoa, alegia. 

 

 
Intimoa: ematen dudan irudi publikoa, pribatua eta pertsonala da 

Landa lanean zehar martxan jarritako teknika ezberdinen bidez oso zaila izan da espazio 

hau behar bezala arakatzea; izan ere, etnografia digitalaren baitan kokatzen diren Facebook 

irekiarekin egindako elkarrizketa gutxi egiteko aukera izan dugu. Ondorioz, espazioa 

identifikatu dugun arren, etorkizunean trazatu beharreko gunea da Facebookeko espazio 

intimo hau.  

 

Espazio hau autoetnografiari esker intuitzen hasi ginen, zehazki, Facebookeko zenbait 

lagunek nire intimitatea urratzen zutela ohartu nintzenean: Kanadan nengoelarik hango 

pisu-kideak mezu pribatu moduan informazio baten berri eman beharrean nire horman 

publikoki partekatu zuen eta nik erabaki gabe lagun guztiek informazio horren berri izan 

zuten. Berriz ere, Facebook eta identitatearen (eraikuntzaren) alde erlazionala agertzen da 

puntu honetan, Facebooken besteek norberaren identitatea (nortasuna baino gehiago dena, 

beraz) publiko egiteko duten aukera hain zuzen ere: aurrez aurreko harremanetan ez bezala, 

Facebooken (bidez) besteek norberaz esaten dutena ikusgarriagoa edo agerikoagoa da eta 

jende gehiagorengana eta azkarrago hel daiteke.  

 

Hala ere, lagunekin tirabira bat edo beste sortaraz ditzakeen arren, gazteek nahi ez duten 

eduki hori kentzeko aukera ere badute: espazio hau, Facebookeko sistemaz baliatuz, 

espazio intimoa bilakatzen dute. Beñatek dioen moduan:  

 

“ Kendu nuen eta esan zidan “eta zergatik kendu duzu etiketa?” eta nik “Bueno, 

erabaki det nik jartzen ditudan argazki guztiak etiketak dutena nik kontrolatzen 

ditudala eta holako gauzak ez ditut nahi jartzea”, ez?”  

(Beñat, 2011) 

 

Facebookek, enpresa pribatu batek sortutako espazio eta tresna den horrek, lagunen arteko 

harreman pribatuen bidez euskal identitatea modu publikoan eraikitzeko aukera ematen 

duela erakutsi dute gazteek. Orain, Erasmus taldeko gazte honen testigantzari esker, online 

sare sozial hori espazio pertsonal bat ere badela esan dezakegu:  
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“ Eta blokeatzen erakusten diet edo komentario txoroak ezabatzen. 

Jajajajja. 

Umeek ez baitira ohartzen ze puntu-arte gehiegi idazten duten. Nire anaiak 11 urte 

ditu eta badu neska laguna klasean (ligoi bat da;). 

Jajaja. 

Eta berak argazki bat jarri zuen bihotz batekin eta Marina. Eta ume batek inbidia 

dio eta oso komentario itsusiak jartzen hasi zitzaizkion, bera marikita zela eta 

Marina ero bat eta nik zer dakit. 

Joe! 

Ba esan nion ez zuela soilik bere laguna izateagatik onartu behar. FB eta Tuenti 

zerbait nahiko pertsonala dela eta poz pozik geratu zen blokeatzen erakutsi 

nionean.”95

 

  

(Erasmus Kidea 5, 2012) 

 

Gazte honek esan bezala, Facebook “nahiko pertsonala da”: dimentsio publiko eta pribatua 

izateaz gain, intimoa ere bada, alegia. Gorkak aurretiaz aipatutako etiketen bidez 

Facebookeko kontua pertsonalizatzeko aukera dago; horrela, gazteak Facebooken zenbait 

lagunek eduki jakin batzuk (ez) ikusteko aukera du. Aukera honetaz baliatuz, Erasmus 

taldeko beste gazte honek esan bezala, Facebook taldeka banatuta duten erabiltzaileak 

daude. 

 

“ Koadrila edo bekako taldeetan komentarioak. 

Koadrilako taldea ere baduzu.. 

Bai, baita lehengo lanekoa ere. 

Joe, bizia FBko taldetan konpartimentatua! jejeje 

jejjee, bai, intimitate pixka bat bilatzen edo.”96

(Erasmus Kidea 3, 2012) 

     

 

                                                           
95 “Y les enseño a bloquear o a borrar comentarios estupidos. Jajajajja Porque los niños no se dan cuenta 
de hasta que punto escriben demasiado. Mi hermano tiene 11 y tiene una novia ahora de una clase más  
(es un ligón ;). Jajaja Y él había puesto una foto con un corazón y Marina. Y un niño le tenía envídia y le 
empezó a poner unos comentarios muy feos en la foto, de que él era mariquita y Marina una loca y no se 
que Joe! Pues le dije que no tenía que aceptar a alguien solo porque fuera su compañero. Que el FB o el 
Tuenti es algo bastante personal y se quedó encantado cuando le enseñé a bloquearle”. 
 
96 “Comentarios en el grupo de la cuadrilla o en la beca. Grupo de la cuadrilla ere baduzu. Bai, baita del 
trabajo de antes. Joe, bizia FBko taldetan konpartimentatua! Jejeje jejjee, bai, intimitate pixka bat 
bilatzen edo”. 



226 
 

Gazteen ustez, Facebooken intimitatea lortzeko aukera ona da online sare sozial horretan 

talde txikiagoak egitea; izan ere, aurrez aurreko harremanetan lagun guztiekin eduki 

berdinak partekatzen ez dituzten bezala, Facebooken ere gauza bera egin nahi dute. Oierren 

kasua da hau, bere Facebookeko horma pertsona gutxik ikusteko aukera baitute:  

 

“ Oso murriztuta. O sea konektatuta ikusi ahal naute 15 pertsona, zuk konektatua 

ez nazu ikusi es que hitz egin duzu nirekin mezu bidez baina ni normalean irekita 

izaten dut beti baina nik normalean dut zabalduta 15 pertsonentzat.”  

 

(Oier, 2011) 

 

Facebookek duen arkitekturari esker edukia filtratzeko eta lagunak multzokatzeko aukera 

honek, zenbait kasutan egungo euskal gizartearen komunitatea kolektibo txikiagotan banatu 

dela azaltzeko adibide argia da. Izan ere, gazteak laguntasunak multzokatzean bere 

komunitatea kolektibotan banatzen dago eta beraz, habitus (Bourdieu, 1988) kontzeptua 

gogoratuz, Interneten gustuen arabera bereizten dira lagunak. Beraz, egun, partekatutako 

euskal identitate-erreferentearen arabera lagun batzuekin edo besteekin euskal identitatea 

modu ezberdinetan eraiki ahal da: eduki batzuk lagun zehatz batzuekin partekatzeko diren 

heinean, euskal identitate-erreferente batzuk lagun zehatz batzuekin partekatutako dira; 

euskal komunitate osoa kolektibo txikiagotan bereizten da, horrenbestez. 

 
Ondorioz, euskal identitatearen eraikuntzak Facebooken dimentsio pertsonal bat ere badu. 

Aurretiaz azaldu bezala, ekarpen psikologizista eta indibidualistetatik at dagoen 

proposamen teoriko soziologiko honen bidez euskal identitatearen eraikuntzak aspektu 

pertsonal partekatu bat duela azpimarratu nahi dugu. Izan ere, sozializazio prozesu offline 

zein online baten ondorioz gazteak euskal identitate-erreferente bat edo beste negoziatuko 

du modu diferentean, komunitate beraren baitan kolektibitate anitz sortuz Herri digital 

beraren baitan. 

 

Beraz, euskal identitatearen eraikuntza erreflexiboa izateaz gain (nork egiten duen), aspektu 

erlazionalak (norekin) eta testuingurukoak (non) funtzio garrantzitsu bat ere badute. Ostebik, 

hiru aspektu hauek mahai gainean jartzen ditu hurrengo testigantzan:  
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“ Eta zuk orduan, gai horietaz hitz egiten duzunean Facebookeko pribatutasuna 

mugatzen duzu.  

Noski, zuk publikazio bakoitza posible duzulako egin… bideo hau ez ikustea ez dakit 

nork eta hurrengo bideoa mundu guztiak ikustea. Orduan gauzak jartzen 

ditudanean ba….”97

 

   

(Ostebi, 2011) 

 

Ariketa erreflexibo baten ondorioz nori zer esaten dion erabakitzen du gazte honek eta, 

horretarako, Facebookek testuingurua mugatzeko ematen duen gaitasuna beharrezkoa du: 

identitatearen, eta kasu honetan, euskal identitatearen aspektu erreflexiboa, erlazionala eta 

testuingurukoa azaltzen ditu, beraz. 

 

Identitatearen izaera erlazionaletik abiatuz, norberaren eraikuntzan eta euskal identitatearen 

eraikuntzan parte hartzen duten agenteak aztertzeko aukera dugu orain. Beraz, bigarren atal 

honen azken puntua lantzeko unea da: agenteen atala lantzeko unea da, hain zuzen ere. 

Puntu honek, era berean, online sare sozialen ikerketa kasu zehatzetik jarraian landuko 

dugun ondorioen ikuspegi globalerako zubi-lana egiten lagunduko digu; izan ere, Facebook 

eta gazteen kasu zehatza gainditzen duten zenbait ideia landuko ditugu azken puntu 

honetan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97 “Y tú entonces cuando hablas de esos temas limitas la privacidad de Facebook.Claro porque tú cada 
publicación puedes hacer que… que este vídeo no lo vea no sé quien y el siguiente vídeo que lo vea todo 
el mundo. Entonces cuando pongo cosas a veces…”. 
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LABURPENA: EUSKAL IDENTITATEAREN ERAIKUNTZA HERRI DIGITALEAN 

ESPAZIO EZBERDINEN ARABERA  

 
 

Lehenik eta behin, gaur egun gazteek Facebooken (bidez) eraikitzen duten euskal 

identitateak espazio offlinetik eratorritako iraganeko baldintza estrukturalen zein harreman 

sozialen eragina duela azaldu dugu. Bi baldintza hauek (historikoa zein offlinea) azaltzeko 

adibide argiena estatuek Interneten duten bi digituen bukaera da. Euskal Herriak urteetan 

zehar jasandako kanpo eragin estrukturalak direla medio, egun online espazioan .es edota 

.fr bezalako bi digitudun euskal bukaerarik erabili ezin daitekeela azaldu dugu. 

 

Bestetik, hiperespazioa eta harreman sozio-teknologiko kontzeptuak gogoratuz, espazio 

onlinean eraikitzen den euskal identitatea pantaila zeharkatu eta espazio offlinera igarotzen 

dela ezagutu dugu: horregatik, Interneten eraikitzen den euskal identitatea beste modu eta 

eragin batzuen baitan egiten bada ere, eredu berria ez dela defendatu dugu. Euskal 

identitatearen eraikuntza onlineari dagokionez, aurreko hamarkadakoekin alderatuz, online 

sare sozialena Franco garaian etxeak betetzen zuen espazio pribilegiatu baina ez segurua 

dela proposatu dugu: etxea bezala, lagunez eta senideez osatutako espazioa da Facebook, 

baina espazio pribatu honetan ere beste garai batean zegoen kontrol soziala dgoa. 

 

Era berean, marko teorikoan landu bezala, azken hamarkadak “politikaren 

instituzionalizazioaren” garaia izan ziren heinean (non politika gizartetik bereizi zen), gaur 

egun gazteen kasuan espazio pribatuak euskal identitatearen eraikuntzarako gune 

pribilegiatuak direla ezagutu dugu; espazio hauetan euskal identitate-erreferente kultural eta 

sozialak maneiatuz euskal identitatea erakundeek proposatutako ereduetatik at eraikitzen 

ahal dutelako. 

 

Espazioen azterketan zentratuz, lehenik eta behin ezagutu dugu Facebook, ikuspegi 

sistemiko batez gain, gazteen erabileraren arabera ulertu beharra dagoela: online sare sozial 

hau espazio publikoa, pribatua edota intimoa izan daitekeelako, hain zuzen ere. Ikuspegi 

sistemiko batetik, Facebook, enpresa pribatu bat izanik, espazio pribatua dela azaldu dugu. 

Horregatik, online sare sozial honekin sinatutako kontratuaren ondorioz, honek nahi bezala 

publika ditzake gazteek bere horman partekatutako edukiak. Izan ere, panoptiko digitala 

(boyd, 2002) kontzeptua jarraituz, euskal gazteek online sare sozial honen izaera publikoa 
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dute gogoan: azaldu bezala, Facebook espazio segurua ez denez, ezin dezakete euskal 

identitatea nahi bezala eraiki. 

 

Baina, bigarrenik, aurretiaz landu bezala, gazte hauek Facebook, espazio ez segurua izan 

arren, espazio propio bihurtzen dute. Hori dela eta, gazteek euskal identitatea erakunde 

politikoen ereduetatik kanpo eraikitzeko aukera dute, Facebooken dimentsio kultural zein 

sozialeko euskal identitate-erreferenteei garrantzia ematen dietela eta eraikuntza mota 

positiboa (talde barneko harremanen bidezkoa) gailentzen dela azaldu dugu. Horrela, 

frankismoan ez bezala, gazte hauek taktikoki espazio arrotz eta pribatu batean euren gune 

propioa sortzen dute eta beraz, espazio publikoa estrategikoki konkistatzeko nahiak indarra 

galtzen du.  

 

Era berean, senideek osatutako espazio pribilegiatu bat bereganatzearen Facebookeko 

logika hau gurasoekin bizi diren gazteek ere etxe horretako logelan aplikatzen dutela 

ezagutu dugu. Gurasoen etxea ez dute propio bezala sentitzen zenbait gaztek eta, ondorioz, 

euren logelara sartuz, Facebookera konektatuz eta lagunekin hitz eginez muga geografikoak 

gainditzen dituzten territorio propioak sortzen dituzte. 

 

Azkenik, Facebook espazio intimoa dela ezagutu dugu. Izan ere, gazteek online sare sozial 

hau bereganatzeko dituzten tresnen artean etiketak daude: lagunak multzokatuz eduki 

zehatz bat kide batzuekin (ez) partekatzeko aukera ematen duen baliabidea, hain zuzen ere. 

Horrela, komunitate osoa kolektibitate txikiagotan banatuz, gazteek hasiera batean arrotza 

zuten espazio bat euren espazio pribatu pertsonal edota intimoa bilakatzeko aukera dute. 

Modu honetan, Facebookeko lagun ezberdinekin euskal identitate-erreferente ezberdinak 

konpartituz, Herri identitate hau modu anitzen bidez eraikitzen dutela ezagutu dugu. 
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8.  Euskal identitate 

(digitala) eraikitzen 

duten agenteak 
 

 

 

 

“-  Noiz galtzen da identitatea edo posible al da berri bat sortzea? 

    (..)  Pentsatzen dut gure identitatea ez dela guk egiten dugun hori 

bakarrik. Guk gure ingurukoen eta gertuko jendearen identitatean 

dugu eragina, eta horiek guztiek osatzen dute aldi berean gure 

identitatea.” 

 
(Garazi Goia, Txartel bat (des)herrira) 

 
 

Entzun Youtuben: 
http://www.youtube.com/watch?v=bGQWU4UsUeA 

 
“Será que la necedad parió conmigo, 

la necedad de lo que hoy resulta necio: 

la necedad de asumir al enemigo, 

la necedad de vivir sin tener precio.” 

 
(Silvio Rodriguez, El necio) 

http://www.youtube.com/watch?v=bGQWU4UsUeA
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Eragin estrukturala eta instituzionala azpimarratu izan ditugu Facebook bidez gazteek 

egunerokotasunean egiten duten euskal identitatearen eraikuntza soziala aztertzea helburu 

duen Doktorego Tesi honetan zehar: euskal identitatea ikerketa objektu gisa hautatutako 

momentutik, iker galdera honi aurreko hamarkadetan eman zaizkion definizioak mahai 

gainean jartzean edota guk ikerlari gisa proposatutako definizio analitikoan bertan, euskal 

identitatearen eraikuntzan parte hartzen duten hainbat agente agerian utzi ditugu. 

 

“Agentea”ren ideiaren bidez, talde batek bere identitatea eraikitzeko okupatzen dituen 

posizio ezberdinez ari garela azpimarratu beharra dugu. Hau da, identitate hori eraikitzeko 

zenbait kasutan erreferentziazko agentea taldea bera (Gu) izan daitekeen arren, beste kasu 

batzuetan kanpo talde bat edo batzuk izan daitezke (Haiek). Era berean, talde barnea (Gu) 

edo kanpoa (Haiek) definitzeko, arreta harreman sozialetan eta ez pertsonetan jarri dugula 

azpimarratu beharra dugu: Herri identitatea eraikitzen duten praktika, diskurtso eta 

erreferenteen azterketa soziologikoa jarraituz, komunitatea osatzen duten harreman 

sozialak aztertuko ditugu eta ez subjektuak. Talde baten kidea nor den ezagutu eta definitu 

baino, taldea bera zer praktika bidez eraikitzen den (zelan) ulertu nahi dugun heinean, Gu-a 

talde barneko logika, harreman eta identitateek eta Haiek-a talde kanpoko logika, harreman 

eta identitate-erreferenteek osatzen dituzten agente gisa landuko ditugu. 

 

Beraz, marko teorikoan “Identitatearen identifikazio identikoaren” puntuan landutako ideiak 

gogoan izanik, identitate kolektiboa eraikitzeko bi agente klasiko identifikatu ditugu orain 

arte: talde barneko kideek identitate-erreferenteak negoziatuz osatzen duten Gu–Gu agentea 

eta taldeek inguruko taldeengandik bereiztean komunitatea osatzeko duten modua, Gu–

Haiek98

 

. Bi agente hauez gain, ikerketan parte hartu duten gazteen testigantzei esker, taldeak 

bere identitatea eraikitzeko okupatzen dituen beste bi posizio identifikatzeko aukera izan 

dugu. Egindako landa lanean zehar euskal identitatearen kasuan, batetik, Haiek–Gu-aren 

eraikuntza baldintzatzen dutela ezagutu dugu, identitate kolektiboa, kanpoko beste 

kolektibo batzuek eraiki eta definitzen dutela azaldu baitute gazteek. Bestetik, gazteek 

Facebooken maneiatzen dituzten identitate-erreferenteei erreparatuz, orainaldiko euskal 

identitatearen eraikuntzan iraganak eragin zuzena duen agentea dela esan dezakegu. 

                                                           
98 Bi agente hauek ikerketan zehar landu izan ditugu gazteen testigantzei esker eta, horregatik, puntu 
honetan aipatu besterik ez ditugu egingo. 
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Horregatik, plano sistemiko batetik alboetara (inguruko Herri identitateetara) zein atzera 

(euskal identitatearen iraganeko identitate-erreferenteetara) begiratzeak ematen duen 

ikuspegia landu nahi dugu puntu honetan: XXI. mendeko euskal identitatearen eraikuntza 

sozialean iraganak, estatua bezalako erakundeek eta kanpo Herri identitateek duten eragina 

identifikatu ahal izateko, hain zuzen ere.  

  
8.1. GU–GU: talde barneko harremanen bidez euskal identitatea eraikitzen  

 
Identitate kolektiboen eredu klasikoari jarraituz, laugarren puntuan (“…Eta euskal 

identitatearen eraikuntza ulertzen”) landu dugun bezala, gazteek Facebooken, batez ere, talde 

barnean dituzten hartu-emanen bidez eraikitzen dute euskal identitatea. Euskal identitatea 

dimentsio sozialeko erreferenteen bidez eraikitzen dute euskal komunitateko kide diren 

gazteek: egunerokotasuneko praktika eta diskurtso sozialen bidez, identitate-erreferenteak 

negoziatzen dituzte Facebookeko testu, argazki zein bideoen bidez (harreman 

hipertestualak deritzeguna).  

 

Euskal identitatearen eraikuntzan, dimentsio politikoaren gainetik aspektu sozialak duen 

garrantzia azaltzeaz gain, ikerketan zehar Gu-a agente gisa identifikatu eta kasu zehatz 

batean ikusi ahal izan dugu: harreman sozial ezberdinek eta identitate-erreferente 

partekatuek kolektibo anitz barnebiltzen dituen komunitate bat osatzen duten Gu-a, hain 

zuzen ere. Izan ere, Facebooken bidez euskal identitate-erreferente anitz partekatu eta 

negoziatzen dituzte gazteek eta, beraz, komunitate beraren baitan kolektibo ugari sortzen 

dituzte.  

 

Horrela, talde edota Gu bakar, koherente eta uniforme batetik, euskal identitate-erreferente 

ezberdinak eta ugariak partekatzen dituzten kolektibo anitz barnebiltzen dituen eredu 

batera igaro da euskal komunitatea. Ildo beretik, komunitate baten baitan kolektibitate 

ezberdinak identifikatu ditugu aurretiaz eta baita komunitatearen baitan berau ulertzeko eta 

eraikitzeko talde eta harreman ezberdinak mahai gainean jarri. Modu honetan, Anduagaren 

(2013)  nazio multipolarizatuaren proposamena jarraituz, Gu-Gu agente honen baitan, Herri 

bereko kide direnen artean gauzatzen diren sentimendu eta eraikuntza modu askotarikoak 

azpimarratu behar ditugu; Doktorego Tesi honetan erakutsi bezala, euskal identitatea 

sozialki ulertzeko eta definitzeko modu ezberdinek (Gu-Gu harreman sozial askotarikoek), 

komunitate beraren baitan erreferente ezberdinak ardatz dituzten kolektiboak sortzen 

dituztelako. 
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8.2.   GU–HAIEK: kanpoko taldeekiko oposizioaren bidez euskal identitatea eraikitzen 

 

Ikerketan parte hartu duten kideek Facebookek ahalbidetzen dituen harreman 

hipertestualen bidez beste Herri identitateetatik bereiztuz ere euskal identitatea eraikitzen 

dutela erakutsi dute. Identitate kolektiboaren eraikuntza modu negatibo honek, Gu-Haiek-

etatik banatzen dituen identitate-erreferente, praktika eta diskurtso sozialak mahai gainean 

jartzen ditu.  

 

Horrela, dimentsio politiko batetik aurreko hamarkadetan hainbat eragilek “Hau ez da 

Espainia ez Frantzia. Hau Euskal Herria da” lelopean egin bezalaxe, egun, euskal gazteek 

egunerokotasuneko praktika eta diskurtso sozialen 

bidez euskal identitatea beste identitate kolektiboetatik 

bereiztuz eraikitzen dute Facebooken. Modu honetan, 

euskal identitatea frantziar zein espainiar 

identitateetatik banatuz (Gu–Haiek) eraikitzen da 

online sare sozialetan: euskal identitatea osatzen duten 

identitate-erreferenteak modu positiboan indartu 

beharrean, taldea kanpoko taldeekiko oposizio baten 

bidez eraikitzen da, beraz.  
10. Irudia: Bai Euskal Herriaren kartela. 
 

Eraikuntza modu honek, beraz, kanpoko taldeak ditu ardatz. Hori dela eta, kanpotik 

egindako kuestionamendu bati erantzutea du helburu, kanpoko talde horren logikatik 

bereizten saiatzean, kanpoko taldeen edo Haiek-en logika jarraitzen du. Horrela, talde 

barneko identitatea eraikitzen da, euskal identitatea eraikitzen da, baina kanpotik ezarritako 

ardatz eta gai batzuen arabera. Ondorioz, euskal identitatea talde barnetik eraikitzetik (Gu-

Gu), kanpoko taldeen agerpena, eragina eta hauen barneratzea dela medio, talde barneko 

kideen harremanek eta euskal identitate-erreferenteek indarra galtzen dutela esan dezakegu.  

 

Izan ere, Herri identitate guztiek inguruan eragiten dieten beste Herri identitate batzuk 

dituzten arren, Euskal Herria estaturik gabeko Herria izatean egoera honek indarra hartzen 

duela deritzogu. Estatuaren babes instituzionalik gabe, euskal identitatearen kasuan, talde 

kanpotik egindako kuestionamenduei erantzuteko behar handiagoa dago eta talde kanpotik 

ezarritako logika barneratzeko aukera gehiago daude estatu egonkortu bat duten espainiar 

zein frantziar kasuetan baino. 



236 
 

Horrela beraz, kanpoko taldeen agerpenak euskal identitatea talde barneko harremanen 

bidez eraikitzeaz gain (Gu-Gu), talde kanpotik ezarritako kuestionamenduetatik bereiztuz  

ere eraikitzea eragiten du (Gu-Haiek). Hirugarrenik, ideia honetan sakonduz, kanpoko logika 

urteetan zehar barneratzean kanpoko taldeek barneko taldeen identitatea eraikitzera heldu 

ote daitezkeen planteatu dezakegu. 

 

 
8.3. HAIEK–GU: kanpoko taldeek euskal identitatearen eraikuntza baldintzatu eta 

eraikitzen dutenean 

 
Plano sistemiko batetik aztertuta, historian zehar espainiar eta frantziar estatuek euskal 

identitatearen eraikuntza baldintzatu dute: instituzionalki euskal identitatea eraikitzeko 

jarritako mugengatik, identitate kolektibo honen eraketan sozialki eragina eta erabakia izan 

duten estatuak dira hauek. Aurretiaz azaldu bezala, hiru administrazio ezberdinen baitan 

dagoen Herria da Euskal Herria eta, beraz, urteetan zehar kanpotik jasotako eraginek logika 

ezberdinak jarraitu dituzte: aipatutako euskararen legeen kasua, zeinetan hiru administrazio 

ezberdinek erabakiak hartzen dituzten, bereziki argigarria da. Hori dela eta, kanpoko 

taldeek barneko taldearen erabakietan eragiteko eta, zenbait kasutan, erabakitzeko duten 

aukeragatik Haiek-Gu-aren Herri identitatea baldintzatzen dutela deritzogu. 

 

Plano instituzionaletik teorikora igaroz, plano akademiko zein ideologikotik, euskal 

identitatearen inguruko iker galdera ardatza talde kanpotik egindako galdera izan dela esan 

dezakegu. Aurretiaz azaldu bezala (“Estatua da erantzuna, baina… zein zen galdera?” azpi 

atalean hain zuzen ere), euskal identitatea zelan eraikitzen den aztertu beharrean, kanpotik 

ezarritako zer da euskal identitatea iker galdera erantzuten saiatu izan dira zenbait teorilari. 

Hau erantzunezina izanik, talde barneko harreman eta logika propioak ahaztuz kanpotik 

ezarritako logika jarraitu dutela esan dezakegu. 

 

Horregatik, kanpoko taldeek talde barnearen logikan eragina dutela proposatzen dugu: 

euskal gizartean (Gu-a) maila teoriko batean Haiek (kasu honetan estatu espainiar zein 

frantziarra) planteatutako iker galdera eta kezka jarraitu baita. Hori dela eta, kanpoko talde 

batzuek azken urteetan euskal identitatearen inguruan ikerketa-galdera ardatza izan den zer 

da euskal identitatea ezarri duten heinean, Haiek-Gu-aren eraikuntza baldintzatu eta 

kanpoko taldeak talde barnearen erreferentzia izatera pasatu direla proposatu dezakegu.  
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Horrela beraz, taldeko identitatea kideen harremanen (Gu-Gu) eta kanpoko taldeekiko 

oposizioaren bidez (Gu-Haiek) eraikitzeaz gain, kanpoko taldeek talde barneko identitate 

eraikuntza baldintzatu eta zenbait kasutan ardatz bilakatzen direla deritzogu: Haiek-Gu-a 

eraikitzen dutela, hain zuzen ere. Azter dezagun Facebooken bidez gazteek eraikitzen duten 

euskal identitatearen kasuan nola gauzatzen den harreman hau. 

 
Estatuaren indarra eta eragina XXI.mende hasieran: online sare sozialen jostuna?  

 

Euskal identitatearen eraikuntza soziala ulertzeko landutako puntuan (“…Eta euskal 

identitatearen eraikuntza ulertzen” azpi atalean) ikusi bezala, gazteek euskal identitate-

erreferente anitz maneiatzen dituzte Facebooken testu, argazki, bideo edota talde atsegiteen 

bidez. Hori dela eta, taldea barneko erreferenteen bidez eraikitzen den heinean, Gu-Gu 

agentea identifikatu eta azaldu dugu. Baina, era berean, dimentsio kultural batetik, gazte 

hauek Interneten aurkitzen dituzten eta beste Herri batzuetako Facebookeko lagunek 

partekatzen dituzten kanpo identitate-erreferenteen bidez (ingelesak eta ipar amerikar 

erreferenteek garrantzi berezia dute) euren Herri identitatea ere eraikitzen dute. 

 

Beraz, talde barneko kideek zenbait kasutan talde kanpoko erreferenteak dituzte ardatz: 

Haiek-en sinboloen bidez Gu-a (euskal identitatea) eraikitzen da eta Haiek-Gu-a (kanpoko 

taldeek barneko taldea) baldintzatzen eta eraikitzen dute. Era berean, orain arte Haiek 

izendatzean plano instituzional batean espainiar zein frantziar estatuez aritu bagara ere, 

dimentsio kultural batetik honen produkzio kulturalak egunerokotasuneko bizitzan duen 

eraginagatik AEBen indarra aipatu beharra dugu.  

 

Kanpo eragin estruktural eta kultural honen aurrean euskal identitatearen erreferenteak 

babesten dituen sare instituzional bat ezean, Facebooken (bidez) egiten den euskal 

identitatearen eraikuntza soziala estatuaren sostengua duten beste Herri identitateen 

erreferente kulturalen eraginaren pean gauzatzen dela azpimarratu behar dugu. Izan ere, 

euskal gazteek Interneten dauden amerikar, ingeles edota frantziar zein espainol identitate-

erreferenteak maneiatzen dituzte: besteak beste, Hamaika Telebistaren inguruko ikerketa 

batean ondorioztatu bezala (Anduaga eta Díaz, argitaratzeke), telebistan euskal saio jakin 

batzuk edota euskarazko fikziorik ez dagoenez, euskal gazteek ipar amerikar erreferente 

hauek kontsumitu eta Facebooken partekatzen dituzte.  
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Herri identitatearen eraikuntzan kanpo eragin kultural estatubatuarra euskal identitatearen 

kasuan soilik gauzatzen ez dela ere ikusi daiteke, espainiar zein frantses gizarteak eta oro 

har ia munduko gizarte zein Herri identitate guztiek erreferente anglosaxoien eragina 

baitute. Baina euskal gizartearen kasuan desabantaila bikoitza dago: bata plano offlinean eta 

bestea onlinean. Batetik, euskal produkzio kulturala geroz eta oparoagoa izan arren, 

erakunde espainolak eta frantsesak erreferente hauek oztopatzen saiatzen direla eta, 

bestetik, Interneten kasuan ere euskal estatu bat ez izateak eta instituzionalki bi estatu 

egonkorturen menpe egoteak euskal identitatearen eraikuntza onlinean eragin zuzena duela 

esan dezakegu. 

 
Bigarren ideia honetan sakonduz, euskal gazteek Internet bidezko egunerokotasuneko 

harremanetan euskal identitatea eraikitzen duten arren (Gu-Gu agentea deritzoguna), Haiek-

Gu-a edota espainiar eta frantziar identitateek euskal identitatea eraikitzen dutela ere 

ezagutu dugu. Perisek azpimarratzen duen moduan: “estatu nazioek gaur egun ere teknologia 

berrietan askok nahiko lukeen baino eragin handiagoa dute” (2010: 229)99

 

. Autoreak, garrantzi 

berezia ematen dio estatuek erabiltzen duten bi digituen bukaerei (.es edo .fr), hauek, 

estatu-nazioaren tresna sinboliko bilakatzen direla iradokiz: bukaera horiek dituzten 

helbideek estatu bati erreferentzia eginez Herri identitatea eraikitzen dute, euskal 

identitatearen kasuan euskal estatu bat sortu ezean ezinezkoa den aukera. 

Beraz, online munduan euskal identitatea eraikitzen duten harreman sozialak ere estatu 

espainol zein frantsesaren eragina duten emaitza gisa ulertu daitezke. Batetik, aurreko 

puntuan azaldu bezala, eragin sozio-historiko-estruktural offline desberdinek baldintzatzen 

dituztelako online munduan aztertutako identitate praktika sozial hauek. Bestetik, 

Facebooken (bidez) eraikitzen den euskal identitateak okupatzen duen espazio online 

horretan ere estatuek eragin zuzena dutelako. Horregatik, Gu-aren (euskal identitatearen) 

harreman sozialetan Haiek (kanpoko Herri identitateak) plano instituzional batetik duten 

baldintzatze eraginagatik, Haiek-Gu agentea identifikatu dugu. Ondorioz, Haiek–Gu-a 

(kanpoko herri identitateak, euskal identitatea) barnetik sozialki zein instituzionalki 

eraikitzen dutela esan dezakegu. Hori dela eta, euskal identitatea “gutasun” modura 

eraikitzen duten praktikak Interneten eta online sare sozialetan ere kanpo logika eta “beste” 

identitate kolektiboen eragin batzuek baldintzatzen dituztela azpimarratu behar dugu.  

                                                           
99 “los estados nación todavía ejercen una capacidad de control mayor sobre las nuevas tecnologías de lo 
que a muchos les gustaría”. 
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Izan ere, Castellsek esan bezala “komunikazio sareek boterea oinarritzen den esanahien eraikuntza 

prozesatzen duten bitartean, estatuak, gainontzeko botere sareen funtzionamendu egoki jakin bat osatzen 

du” (2012:25)100

 

. Definizio honen arabera beraz (sistema ekonomiko, kultural eta sozial 

kapitalista kontzeptua gehitu beharra dagoela deritzogun arren), estatuak sareen jostun gisa 

ere ulertu daitezke: harreman sozialak eta Herri identitate eraikuntzak gauzatuko diren 

Interneteko sareen jostunak, alegia. Honako ideia helbideen bukaerek duten izaera 

sinbolikoaren ahalmenaren ideiarekin uztartuz, estatua ordezkatzen duten bi digituen 

bukaera hauen bidez Herri identitate eraikuntzaren sare bat osatzen dela esan dezakegu. 

Hori dela eta,  Euskal Herriak Herri gisa babestuko duen estatu bat gabe, euskal identitatea 

eraikitzeko ezintasun argia du eta baita Haiek-Gu-a instituzionalki eraikia izateko arriskua 

ere.  

Horrela, euskal identitatearen eraikuntza sozialean frantziar zein espainiar estatuek duten 

eragina Facebookeko kasu zehatzean kontrastatuz, ikerketan zehar Haiek–Gu-a duen 

eraikitzeko modua konplexuagoa dela ikusi dugu. Lehen momentu batean ikertu bezala 

(Díaz, 2011), hasiera batean Facebookek ez zuen ahalbidetzen Euskal Herria jaioleku gisa 

markatzea eta, horregatik, euskal identitatearen eraikuntza plano sistemiko batetik 

eragotzita zegoen: Haiek–Gu-a (kasu honetan Haiek-a Facebookeko sistemak eta espainiar 

zein frantziar estatuen eraginak eta Gu-a, orain arte bezala, euskal identitateak osatzen dute) 

eraikitzen zuen, eta online sare sozial horretan espainiar edota frantses gisa erregistratzeko 

aukera soila zegoen. 

 

Honako Doktorego Tesi hau idazten ari garen 2013. urte honetan, online sare sozial honek 

bere burua birdefinitzeko duen gaitasuna eta abiadura erakutsiz, Facebookek 

erregistratzerako orduan, batetik, herri baten izena eta koma batez banatuta “Espainia” edo 

“Frantzia” eta, bestetik, jaio leku gisa “Euskadi” hautatzeko aukerak ematen ditu. Aldaketa 

hau, beraz, Herri identitate eraikuntza terminoetan, aurretiaz landutako frantziar zein 

espainiar estatuen logiken jarraipena besterik ez da: plano sistemiko batetik, inguruko bi 

estatuen eragina medio, ezin baita Euskal Herri osoko euskal identitatea eraiki. Balorazio 

ideologiko eta moralak alde batera utziaz eta identitate kolektiboaren eraikuntzaren 

azterketa plano soziologiko batean paratuz,  lehen aukera hautatuz modu esplizitu batean 

                                                           
100 “Mientras que las redes de comunicación procesan la construcción de significado de la que depende el 
poder, el estado constituye la red predeterminada para el funcionamiento adecuado de las demás redes 
de poder”. 
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Haiek–Gu-aren identitatea (kanpo identitate batzuek sistemaren arkitekturaz baliatuz euskal 

identitatea) eraikiko dutela esan dezakegu. Eta bigarrena hautatuz gero ere bai. 

 

“Euskadi” terminoak berak adierazten duen moduan, Facebooken erregistratzerako orduan 

hautu hau eginaz, Euskal Herria osatzen duten zazpi herrialdeetatik soilik hiru (Bizkaia, 

Araba, Gipuzkoa) agertzen dira: Facebookek, estatuen eragin instituzionalak medio, 

gainontzeko lauak (Nafarroa, Nafarroa Behera, Lapurdi eta Zuberoa) Euskal Herriaren 

definiziotik at uzten ditu. Espainiar eta frantziar estatuek euskal identitatea eraikitzeko 

duten eragin hau, edota Haiek–Gu agente instituzional hau, are argiago geratzen da 

“Euskadi” hitzaren atzean koma batek banatuta “Espainia” edo “Frantzia” agertzen dela 

ikustean: ustez euskal identitatea eraikitzeko aukera ematen zuen erdibideko aukera horrek 

espainiar zein frantziar estatuen logika bezain beste erreproduzitzen duela ikustean, hain 

zuzen ere. 

 

Azkenik, kanpo identitateek euskal identitatea edota Haiek–Gu-a eraikitzeko duten modu 

hauen baitan aurretiaz landutako panoptiko digitalaren (boyd, 2002) kontzeptuak Euskal 

Herrian duen izaera azpimarratu beharra dugu. Izan ere, ikerketan parte hartu duten 

gazteen testigantzen arabera, euskal identitatea zenbait modutan eraiki nahi eta ezin 

dutenen kasuak daude. Beraz, aurreko hamarkadetan euskal gizarteak espainiar zein 

frantziar estatuen partetik bizitako errepresioak (egun ere zenbait kasutan mantentzen dena) 

ondorioak ditu online sare sozialetan ere: behatuak eta zigortuak izango diren beldur, 

erabiltzaileek egunerokotasuneko harreman sozialetan euskal identitatearekin lotutako 

hainbat ideia moldatu edota zuzenean isiltzen dituzte.  

 

Azpi puntu hau bukatzeko, gazteen testigantzei esker online sare sozialen arteko ariketa 

konparatibo bat eginez, estatuen eragina Interneteko plataforma guztietan berdina ez dela 

ezagutu dugu. Zera esaten du Nahiak denboraldi baterako etxez aldatzeko helburua duen 

“Couchsurfing” online sare sozialaz:  

 

“ Es que ni gainera jarrita daukat euskalduna naizela, ematen dizu perfilak aukera 

esateko euskaldunak garela, o sea, perfilean daukat jarrita “Bilbo, Basque 

country”.”  
(Nahia, 2012) 
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Beraz, plano sistemiko batetik begiratuta, Facebooken ez bezala, espazio horretako 

gainontzeko lagunen aurrean euskal herritar gisa agertzeko aukera du Nahiak 

Couchsurfingen. Zergatik ordea? Zer dela eta online sare sozial batean euskal identitatea 

eraikitzeko aukera hau izatea eta beste batean ez? Bi online sare sozialak ezagututa, 

erantzun argia du Nahiak: 

 

“ Eta hori da, ez dakit nola esan, komunitateak borrokatu duelako, ze Facebooken 

ez dakit aukera dagoen esateko Euskal Herria dela, uste dut ezetz. Eta 

Couchsurfingen bai, egia da ere Couchsurfing sortzen duela komunitateak berak eta 

orduan errezagoa da aldatzea. Facebooken badaude propietario batzuk eta hoiek 

jartzen dituzte legeak, Couchsurfing errezagoa izan da aldatzea komunitatea 

komunitateak egiten duelako.”  
(Nahia, 2012) 

 
Gazteak berak esan bezala, sistemaren izaera da bereizgarri handiena: online sare sozial 

zentralizatua den ala ez, alegia. Abiapuntu gisa azaldu bezala, lagun arteko harremanen 

kudeaketaren bidez etekin ekonomikoak lortzea helburu duen enpresa da Facebook eta, 

ondorioz, sareen jostunak diren estatuen interesen kontra joatea ez zaio komeni: ez dago 

frantziar zein espainiar estatuen eragina medio, euskal herritar gisa erregistratu edo 

identifikatzeko aukerarik. Komunitateak berak kudeatzen duen online sare sozial baten 

helburuak eta interesak, ordea, bestelakoak dira. Beraz, Couchsurfingen bidez, batetik, 

online sare sozial deszentralizatuek ematen dituzten baliabideak eta hauen izaera mahai 

gainean jartzeko eta, bestetik, identitate kolektiboaren eraikuntzan harreman sozialek eta 

komunitatearen izaerak duten garrantzia agerian uzteko aukera dugu.  

 
Espainiar eta frantziar estatuen eragin instituzionalen gainetik harreman sozialen bidez 

euskal identitatea eraikitzen   

 
Hainbat kasu identifikatuz Haiek–Gu-a edota kanpo Herri identitateek euskal identitatea 

barnetik zein kanpotik sozialki, kulturalki edota instituzionalki eraikitzen dutela azaldu dugu 

orain arte. Era berean, kanpotik frantziar zein espainiar estatuek duten eragin mailari 

erreparatuz eta gure ikerketa kasura mugatuz, euskal gazteek Facebooken erregistratzerako 

unean euskal herritar gisa aurkezteko aukerarik ez dutela azpimarratu dugu. 
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Estatuen eta sistemaren kanpo baldintza instituzional horietatik abiatuta, ordea, eguneroko 

harremanen bidez, taktika ideia jarraituz, espainiar zein frantziar gisa identifikatzeko 

baldintza gaindi daitekeela ikusi izan dugu ikerketan zehar. Hasiera batetik arreta deitu 

zigun hainbat euskal gazte jaio leku exotiko bateko kide gisa erregistratu izana Facebooken: 

Hawaiiko Mikel edota Trinidad eta Tobagoko Nerea aurkitu ahal dira online sare sozial 

horretan. Horrela, espainiar edota frantziar gisa identifikatu eta Herri identitate hauek eraiki 

beharrean, beste Herri txikiago, urrun edota ezezagunagoen kide gisa agertzen dira hainbat 

gazte. Nahiak berak esan bezala:  

 

“ Jendeak jartzen du “Bilbo” eta espainia jarri beharrean zenbat jendek dauka 

“Oregon” edo ez dakit “Islandia” edo…”  
(Nahia, 2012) 

 

Hau da, gazteek, bestelako dimentsio batzuetan historikoki euskal identitatearen 

eraikuntzan eragin zuzenik izan ez duten Herriak hautatzen dituzte, Herri hauek osatzen 

duten Haiek horrek Gu-a (euskal identitatea) eraiki eta baldintzatzen ez duelako. Beraz, 

Facebookeko sistemak berak eskaintzen duen espazio hori propio eginez eta espainiar zein 

frantziar identitateak hautatuz Haiek-Gu-aren eraikuntzan izan dezaketen eragina onartu 

beharrean, zenbait gaztek Facebooken erregistratzerako orduan taktika gisa ia ezinezkoak 

diruditen jaiolekuak hautatzen dituzte. Horrela, taktikoki, euskal herritarraren posizioa 

habitatzeko aukera ez dagoen espazio batean kanpoko eragin instituzionala saihesteko 

hautu erreflexiboa da hau. 

 

Era berean, Haiek–Gu-aren agente honetatik, aurretiaz aipatutako Gu–Haiek agentera ere 

igaro gaitezke. Izan ere, modu esplizitu batean banatzen dira euskal komunitateko gazteak 

espainiar zein frantziar estatuek osatzen duten Haiek horietatik herri exotiko hauek 

hautatuz. Modu honetan, Facebookeko lagunek eta euskal komunitateko gainontzeko 

kideek horrela ulertuta, espainiar zein frantziar Herri identitateekiko jarritako distantzia dela 

eta, euskal identitatea Gu–Haiek-etatik bereiztearen arabera eraikitzen dela esan dezakegu.  

 

Azkenik, aurretiaz azaldu dugun arren, erregistratzeko orduan gazteek hartzen dituzten 

Herri identitate hautuen azalpena borobiltzeko, profileko izenaren bidez modu esplizitu 

batean euskal identitatea eraikitzen duten gazteak daude. Baldintza instituzionalak alde 

batera utziaz, gainontzeko lagunek identifikatuko duten “Ximon Bilbokoa” edota “Mikel 

euskalduna” bezalako profileko izenak erabiltzen dituzten gazteak aurkitu ditugu 
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Facebooken. Ondorioz, egunerokotasuneko harreman sozialen bidez eta ariketa erreflexibo 

baten ostean, gazteek hainbat irtenbide sortzen dituzte estatu frantziar eta espainiarraren 

eraginen aurrean. Baina, euskal estatu bat egongo balitz, nola eragingo luke euskal 

identitatearen Facebookeko eraikuntza sozialean? 

 
Balizko euskal estatu baten onurak euskal identitate digitalaren eraikuntzan 

 
Doktorego Tesi honetan aztergai ditugun plano soziala eta soziologikoa euskal 

identitatearen eraikuntza sozialak dituen mugak trazatuta utziz, motzean bada ere, 

abstrakzio ariketa bat egin nahiko genuke dimentsio instituzional batetik balizko euskal 

estatu batek izan litzakeen ondorioez hausnartzeko. Izan ere, frantziar zein espainiar 

estatuen eragina ezagututa eta gazteek sortzen dituzten taktikak ikusita, balizko euskal 

estatu batek Facebooken (bidezko) euskal identitatean izan ditzakeen onurak agerian 

geratzen dira.  

 

Ikusitakoaren arabera, bi dira euskal gazteek estatu bat ez izateagatik Facebooken (bidezko) 

euskal identitatearen eraikuntzan dituzten muga nagusiak: plano instituzional batetik 

erregistratze unea eta plano kultural batetik identitate-erreferenteen sorrera, babesa eta 

partekatzea, hain zuzen ere. Estatu propio bat izatean, gazteek euskal identitatea 

ordezkatuko lukeen Herria hautatzeko aukera izango lukete. Modu honetan Facebooken 

erregistratzeko orduan euskal herritar gisa identifikatzean, euskal identitatea eraikitzeaz 

gain, gazteek ez lukete nahi ez dituzten frantziar zein espainiar Herri identitateak eraikiko.  

 

Era berean, egoera behartu horren aurrean sortzen dituzten taktiken beharrik ere ez lukete 

izango: Haiek–Gu-aren (kanpoko taldeek barneko taldearen) identitatea ez eraikitzeaz gain, 

Gu-a (euskal identitatea) talde barneko harremanen bidez eraikiko litzateke eta ez Gu–Haiek 

kanpo logika jarraitzen duen bestelako Herrien biztanle gisa identifikatzearen eraikuntza 

modu negatiboaren bidez. Euskal identitatea Haiek-en (kanpoko Herri identitateen) arabera 

eraiki ordez, Herri identitate honen ardatz nagusia identitate kolektiboa bera izango 

litzateke. 

 

Dimentsio instituzional honetan jarraituz baina planoa orokortuz, euskal estatu batek 

Euskal Herrian sortutako web orrialdeak estatuek dituzten bi digituen amaiera propioa 

izateko aukera ahalbidetuko luke. Marko teorikoan (“Identitate digitalaren eraikuntza” azpi 

atalean) azaldu bezala, hiru digituetako .eus edo “.cat” amaieradun web orrialdeek duten 
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izaera kulturalaz haratago joateko aukera egongo litzateke balizko euskal estatuaren bi 

digituen amaierarekin. Gainera, berriz ere, Euskal Herriko web orrialdeek ez lukete zertan 

.es edota .fr bukaerekin espainiar zein frantziar estatuen menpe dauden orrialde gisa 

aurkeztu behar. 

 

Bestetik, plano kultural batetik behatuta, euskal estatu batek identitate-erreferente propioak 

sortu, bildu eta elkarbanatzeko aukera eta erraztasun gehiago emango luke. Horrela, batetik, 

euskal gazteek beste Herri identitate batzuen erreferenteak maneiatu beharrean euskal 

erreferenteak partekatzeko aukera izango lukete eta, bestetik, euskara bezalako identitate-

erreferente nagusi batek beharrezko sostengua izango luke sarean ere. Era berean, espainiar 

zein frantziar estatuek euskal identitatea sozialki eraikitzeko jartzen dituzten mugak 

gaindituko lirateke, panoptiko digitalaren ideia jarraituz, Haiek-Gu-a (aipatutako estatuek 

euskal identitatea) eraikitzeko duen modu hori ezabatuz. Nork daki, agian bestelako 

dimentsio bat hartuko luke kontzeptu honek euskal estatu baten baitan.  

 

Horregatik, plano instituzional batetik aukera hipotetikoak aztertzea baino, egungo egoera 

ulertzen lagunduko digun iragana aztertzera bueltatzeari komenigarriago deritzogu. Azter 

dezagun beraz ikerketan zehar identifikatutako Gu–Gu iragana agentea. 

 
8.4. GU–GU IRAGANAREN BIDEZ ERAIKITZEN 

 

Orain arte esandakoaren arabera, beraz, gazteek talde barneko harreman sozialekin (Gu–

Gu) zein kanpoko taldeekiko oposizioaren (Gu–Haiek) bidez eraikitzen dute euskal 

identitatea Facebooken. Berriki ikusi bezala, bederen, kanpoko Herri identitateek euskal 

identitatearen eraikuntzan eragina izateaz gain, zenbait kasutan zeresan zuzena ere badute 

eta horregatik, Haiek–Gu-a eraikitzen dutela esan dezakegu.  

 

Puntu honetan, identitatearen eraikuntzan (bai indibiduala, kolektiboa edo Herri identitatea) 

irudiak berebiziko garrantzia duen une historiko batean, irudikapen edota imaginario 

kolektiboak Facebooken (bidezko) euskal identitatearen eraikuntzan duen funtzioa 

azpimarratu beharra dugu. Era berean, atal teorikoan landu bezala, identitatea, eta gure 

kasuan euskal identitatea, hutsetik eraikitzen ez dela ezagutu dugu: aurreko hamarkadetako 

barne zein kanpo eragin sozial, estruktural edota instituzionalen behin-behineko emaitza 

kontingentea ere bada egungo euskal identitatea. Butler (2002, 2007) gogoratuz, identitatea, 
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denboran zehar eraikitzen den eta soziologikoki bete edo okupatu ezin daitekeen nukleoa 

da eta, honek, erdietsi ezin daitekeen irudia eta irudikapen kolektiboa sortzen du.  

 

Modu honetan, identitatearen eraikuntzaren izaera konstrukzionista eta diakronikoa 

kontuan hartzen badira, iraganeko irudikapenak negoziatzen diren egungo irudikapen 

kolektibo hau agente gisa uler daiteke. Beste era batera esanda, egun euskal identitatea 

eraikitzen duten identitate-erreferente, praktika eta diskurtsoak iragan baten arabera 

eraikitzen diren Gu–Gu iragana logika jarraitzen duten harreman sozialak ere badira. 

Harreman hauek, gainera, Facebook bezalako espazio batean non irudiek, argazkiek eta 

bideoek testu idatziek baino garrantzi handiago duten, indar berezia hartzen dute; 

Facebooken, ahazten ez duen espazio horretan, iraganeko argazkiak orainaldira ekartzen 

baitira eta orainaldiko argazkiak arin bihurtuko baitira iragan. 

 

Hala ere, aurrera egin baino lehen, kanpoko taldeek talde barnean edota Haiek–Gu-aren 

eraikuntzan duten eragina gogoratuz, talde barneko definizioaren eraikuntzan bezalaxe, 

iraganaren narrazioan zein kontakizunean Haiek (kanpoko Herri identitateek eta hauen 

estatuek) duten baldintzatze maila azpimarratu beharra dugu. Izan ere, aurretiaz ikusi 

bezala, estatu frantziar zein espainolak euskal komunitatearen eraikuntzan eragin 

nabarmena izan dute historian zehar. 

 
Identifikatutako agente berri honetan zentratuz, Gu–Gu iraganaren agenteak ikergai dugun 

online sare sozialen espazioan garrantzi berezia hartzen duela esan dezakegu: azaldu bezala, 

Facebookek ahalbidetzen dituen harreman sozial hipertestualak direla eta, argazki zein 

bideoen bidez euskal identitatea eraikitzeko aukera dute gazteek. Egungo identitate-

erreferenteak negoziatzen dituzte gazteek online harreman sozialen bidez eta, era berean, 

iraganaren eragina duen irudikapen kolektibo bat sortzen dute egunerokotasuneko euskal 

identitate eraikuntza honen bidez. 

 
Ondorioz, ikerketan parte hartu duten gazteei esker Facebooken maneiatzen diren 

identitate-erreferente asko iraganarekin zerikusia duten elementuak direla ikusi ahal izan 

dugu: identitate-erreferente tradizionalak jarraituz, hauek egungo identitate-erreferenteekin 

nahastuz edota hauen gainetik igaroz, gazteek euskal identitate kolektiboa iragan baten 

arabera eraikitzen dutela ikusi dugu, Gu–Gu iraganaren arabera eraikitzen dutela, alegia.   
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Tradizioaren arabera eraikitzen den euskal identitatea 

 
Aurretiaz laugarren puntuan (“…Eta euskal identitatearen eraikuntza ulertzen”) ikusi bezala, 

gazte askok euren profileko argazkian ikurrinak bezalako euskal identitate-erreferenteak 

erabiltzen dituzte: modu honetan, batetik, euskal komunitateko gainontzeko kideek erraz 

aurkitu dezakete gaztea eta, bestetik, gainontzeko Herri identitateetatik bereizten da. 

Horrela, beste garai batzuetan bezala, euskal identitatea iraganeko erreferente tradizionalen 

arabera eraikitzen da egun; baina beste hamarkada batzuetan ez bezala, gazteek sinbolo 

hauek irudien bidez lagunekin partekatuz publiko egiteko eta lagun kopuru altu batera 

hedatzeko espazio bat erabiltzen dute: gazteek online sare sozialetan betiko iltzatuta 

geratuko den identitate-erreferentearen irudia, inoiz ez bezala, lagun askorekin partekatu 

dezakete euskal komunitatearen barnean kolektibo anitz sortuz. 

 

Modu honetan, tradizioa jarraituz eraikitzen da egun euskal identitatea: egunerokotasuneko 

praktiken bidez negoziatzen diren iraganeko identitate-erreferenteak partekatuz, hain zuzen 

ere. Ikerketan zehar ikusi bezala, gazteek euskal komunitatearen baitan onarpen maila altua 

duten irudi eta sinbolo sozialak (euskal identitatearen eraikuntzan oinarrizkoenak diren 

horiek) partekatzen dituzte: iraganetik, Facebooken partekatuz, orainaldira ekarriaz. Baina 

sinbolo tradizionalak partekatzeaz gain, gazteek egungo beste identitate-erreferenteekin ere 

nahasten dituzte. 

 
Tradizioarekin eraikitzen den euskal identitatea 

 

Gazteek Facebooken musika edota bideo ezberdinak partekatzen dituzte. Egungo euskal 

gizartearen egoera politiko eta soziala jarraituz, esparru kulturalean iragana birpentsatu eta 

modu honetan birformulatzen duten espresioak sortu dira azken urteetan: musika teknoa 

txalapartarekin nahastu, bertsoak hip-hop edota jazzarekin uztartu edota euskal dantzen 

estetika erotizatzen da egun.  

 

Modu honetan, Facebooken (bidez) iraganeko eta orainaldiko identitate-erreferenteak 

uztartzen dituzten euskal kultura arloko edukiak partekatuz, gazteek euren 

egunerokotasuneko harreman sozialetan euskal identitatea tradizioarekin batera eraikitzen 

dute. Horrela, Facebookeko horman euskal identitate-erreferenteen irudiak erakutsiz 

tradizioa orainaldira ekartzeaz gain, tradizioa moldatzen dute. 
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Era berean, aurretiaz azaldu dugun moduan, online sare sozialetan aurrez aurreko 

harremanetan ez bezala, kanpo Herri identitateen erreferente kulturalen eragina modu 

argiago batean ikusi eta sentitzen da. Horregatik, Facebooken (bidez) edukiak partekatzen 

diren heinean eta AEBek produkzio kulturalerako duen makineria kontuan izanik, euskal 

gazteek partekatzen dituzten edukiek maiz iturri anglosaxoia dutela esan dezakegu.  

 

Balizko euskal estatu batek Facebooken eraikitzen den euskal identitatean izango lukeen 

eraginaz aritzean ere eduki kultural hauek azpimarratu ditugu, barne edukiak babestuz eta 

berriak produzituz, euskal identitate-erreferenteak kanpo edukiekin nahasteko aukera 

egongo bailitzateke. Osterantzean, barne edukirik produzitu eta babestu ezean, gazteek 

kanpo edukiak partekatuko lituzkete soilik Facebooken (bidez): Haiek–Gu-a (kanpoko 

Herri identitateek euskal identitatea) eraikitzeaz gain, euskal tradizioa egungo 

erreferenteekin uztartu baino, egungo beste Herri identitateetako edukiekin eraikiko litzake 

soilik. 

 

2009ko Michael Jacksonen heriotzaren harira sortutako kolektibo batek ondo baino hobeto 

barnebiltzen ditu orain arte aipatutako zenbait ideia. Hainbat elkarretaratze deitu ziren 

munduan zehar musikari honen omenez eta, baita Euskal Herrian ere, Facebook deialdi 

hauentzako kanal nagusia izan zen (kartel hau Facebooken (bidez) arin zabaldu zen). Euskal 

tradizioa egungo beste Herri identitateetako sinboloekin uztartzen da irudian: Euskal 

Herrian, egun, batez ere jai egun zehatzetan eta euskal 

dantzetan erabiltzen den lanerako arropa tradizionalaz 

jantzita, Michael Jacksonen “ingravity” dantza pausua 

egiten du silueta batek. Era berean, “gogoan zaitugu” lemak 

eusko gudariei egindako omenaldietan oihukatutako 

aldarria gogoratzen duen heinean, euskal identitateari 

erreferentzia zuzena egiten diola esan daiteke.  
11. Irudia: Mikel gogoan zaitugu kartela. 
 
 

Horrela beraz, batetik, egungo egoera politiko eta sozialean, identitate-erreferente 

tradizionalak erabiliz euskal identitatea beste Herri identitateekin batera eraikitzeko aukera 

dagoela ikus dezakegu. Bestetik, Anduagak (2013) aztertu bezala, euskal identitatea barre 

eginez eta umorearen bidez ere eraikitzen dela esan dezakegu, heriotza politikoaz hitz 

egiteaz gain, horretaz barre egiteko aukerak erakusten duen moduan.  
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Tradizioaren gainetik eraikitzen den euskal identitatea 
 

“Mikel Gogoan zaitugu” leman ikusi bezala, beste garai batean sakratua edota gai tabua zen 

hori (gudari baten heriotza), egun, manipulatzen da, ukitzen da eta zenbait kasutan 

(testuinguru eta subjektuaren arabera) horretaz barre egiten ahal da. Izan ere, gazteek euskal 

identitate-erreferente tradizionalen irudiak Facebooken erakusten dituzte hauekiko 

distantziak markatzeko eta euskal identitatea beste modu batera eraikitzeko.  

 

Praktika honen beste adibide argi bat aurretiaz aipatutako “Euskalduna naiz perfileko 

argazkian mendian ez agertu arren” Facebook taldea da: Franco garaian zelatarietatik urrun 

euskaraz aritzeko zein politikan jarduteko mendia zen garaiko euskal gazteen eta egungo 

aitona-amonen espazio pribilegiatua. “Estatua da erantzuna, baina… zein zen galdera?” azpi 

puntuan ikusi bezala, trantsizio garaiko gazteek, ordea, bestelako espazio instituzionalez 

baliatu ziren politikarako eta euskal identitatearen eraikuntza sozialerako: espazio pribatutik 

agertu berri ziren alderdi politikoetara igaro ziren pausoz pauso espazio publikoa 

konkistatuz. Horrela, egungo gurasoek, mendia ikuspegi ekologista zein aisialdi espazio gisa 

habitatu zuten: euren seme-alabei, egungo gazteei, praktika hori transmitituz eta berauek 

igandero mendira eramanaz.  

 

Egungo gazteek, ordea, aitonaren irakaspena jarraituz, aita hil dute eta, parekide izanik, ama 

ere bai: egungo gazteek sakratua zena profanatu dute, zenbait praktika eta erreferente 

banalizatuz (Billig, 1995) eta gainera horretaz barre eginez (Anduaga, 2013). Euskal 

identitatea, beraz, tra(d)izio baten arabera eraikitzen da online sare sozialetan; izan ere, 

maiz, euskal gazteek tradizioa traizionatzen dute, Facebookeko harreman sozialen bidez 

euskal identitatea tradizioaren gainetik eraikitzen baitute.  

 

Horrela, euskal identitatearen eraikuntza sozialaren tipo idealetara bueltatuz, Facebook  ere 

totem sakratuen profanazio eta barre egiteko espazio pribilegiatu ere badela proposa 

dezakegu. “Euskalduna naiz profileko argazkian mendian ez agertu arren” taldeak ondo baino 

hobeto azaltzen du egoera hau: gurasoentzat mendia aisialdi espazio bikaina bazen ere, 

egungo gazteak Facebooken erosoago daude; aitona-amonek euskal identitatearen 

eraikuntzarako eta borroka politikorako zuten espazio pribilegiatua baino (etxea), Facebook 

nahiago dute.  
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Ondorioz, euskal identitatearen eraikuntza Franco garaian zein gaur egun espazio 

pribatuetan egiten bada ere, batetik, gaur egun ez dago online espazio horretatik espazio 

publikoa konkistatzeko estrategia nagusirik; izan ere, gazte hauek taktikoki espazio arrotz 

pribatu bat bereganatu nahi dute. Bestetik, euskal identitatea, egun, balio batzuen bidez 

eraikitzeaz gain, ikerketan zehar azaldu bezala, modu umoristiko eta instrumentalean ere 

egiten da. Azkenik, dimentsio politikoak gaur egun ere Franco garaian bezala garrantzia 

duen arren, dimentsio sozialak eta kulturalak indar gehiago hartu dutela esan dezakegu, 

gazteek egunerokotasuneko harreman sozialetan Facebooken (bidez) negoziatzen dituzten 

erreferenteak dimentsio horietakoak baitira. 

 
Tradizioa eraikitzen duen euskal identitatea 

 

Euskal identitatea tradizioaren gainetik eraikitzean, orainaldiko euskal identitatea beste 

modu batean eraikitzen da. Baina era berean, orainaldiko posizio honetatik iragana eta 

iraganeko tradizioa eta iraganeko euskal identitatea (eraikitzeko moduak) berrinterpretatu 

eta birdefinitu daitezke.  

 

Euskal gizartean azken urteetan ikusi bezala, “Memoria historikoa” deritzotena ez da soilik 

memoria ariketa bat, memoriaren interpretazio eta kontakizun bat da: zenbait aspektu 

indartu eta beste zenbait ezkutatu arte ahuldu egiten duen interpretazioa. Are gehiago, 

interpretazio edota memoria bihurtu arte posizio eta diskurtso ezberdinen arteko tirabira 

eta negoziazio bat gauzatu da: interpretazioak eta memoriak daude “memoria historiko” 

horren baitan. Beraz, gaur egunetik memoria historikoa egiten da, historia idatzi eta 

iraganeko euskal identitatea eraikitzen da, kontakizun honetan Haiek (euskal 

komunitatearen baitan ez dauden kanpoko taldeek) berebiziko funtzioa dute: kontakizun 

hau baldintzatuz, espainiar zein frantziar estatuek narrazio honetan parte-hartze zuzena 

dute. 

 

Etnografia digitalaren baitan egindako behaketa ez parte-hartzailearen bidez online sare 

sozial horretan historia eta tradizioaren berri ematen duten hainbat kolektibo aurkitu 

ditugu. Tradizioa eraikitzen duen adibide gisa, Gamazada azaltzeko eta gogoratzeko 

sortutako Facebook talde bat dugu: Nafarroako konkista kontatu eta interpretatzen du, hau 

“Memoria historikora” ekarriz. Horrela beraz, Facebook ere bada orainalditik iragana 

kontatzeko espazioa eta euskal identitate tradizionala eraikitzeko tresna.   
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Laburbilduz, agenteen puntu honen bidez Gu-aren (euskal identitatearen) Herri identitatea 

barne (Gu-Gu) zein kanpo harreman bidez (Gu–Haiek) eraikitzeaz gain, kanpo Herri 

identitateen eraginek ere (Haiek–Gu) eraikitzen dutela landu dugu. Era berean, iragana 

agente gisa ulertuta, egungo euskal identitatea modu ezberdinez iragan baten arabera (Gu–

Gu iragana) eraikitzen dela proposatu dugu.  

 

Horrela, aurreko puntuetan landutako hainbat ideia mahai gainean jartzeko eta hauen artean 

loturak ezartzeko aukera izan dugu. Ideia hauek ikuspegi orokor batetik aztertzean, 

Doktorego Tesiaren motibazioa, ikerketa-galderak, hipotesiak, helburuak eta hauek 

erantzuteko sortutako metodologia hobeto azaltzeko aukera izango dugu. Segi dezagun 

beraz ikerketa kasu zehatzari esker planteatutako hausnarketak ikuspegi orokor batetik 

ikertuz: sar gaitezen Doktorego Tesiaren ondorioak ezagutzera. 
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LABURPENA: EUSKAL IDENTITATE (DIGITALA) ERAIKITZEN DUTEN AGENTEAK  
  
 
Identitate kolektiboen eraikuntza posizio klasikoez gain (talde barneko harremanak ardatz 

dituzten Gu-Gu posizioa eta kanpoko taldeekiko bereiztea helburu duen Gu-Haiek posizioa) 

beste bi identifikatu ditugu ikerketan zehar. 

 

Lehenik eta behin, Haiek-en (kanpoko taldeen) eragina urteetan zehar jaso eta gero, Haiek-

Gu-aren (talde barnearen) identitatearen eraikuntza baldintzatzen dutela proposatu dugu: 

besteak beste, estatu espainol zein frantsesetik historikoki euskal identitateren eraikuntzak 

izandako mugak honen adibide dira. Baina era berean, kanpoko taldeak, barneko taldearen 

identitatearen garapena baldintzatzeaz gain, Haiek-Gu-aren Herri identitatearen 

eraikuntzaren ardatz bilakatzeko duen gaitasunagatik, Haiek-Gu-a eraikitzen duela ere 

proposatu dugu. Honen adierazlea plano teoriko (akademiko zein ideologiko) batetik euskal 

identitatearen inguruan formulatutako iker galderan aurkitu dugu: Haiek (kanpoko taldeek) 

proposatutako erantzun egokirik gabeko zer da euskal identitatea izan baita ardatz teorikoa eta 

ez talde barneko harremanak aztertzea helburu duen zelan eraikitzen da euskal identitatea iker 

galdera. 

 

Honen adibide, Facebooken kasuan, Haiek-Gu-a (kanpo Herri identitateek euskal 

identitatea) baldintzatzeko eta talde barneko harremanen ardatz bilakatuz hau eraikitzeko 

modua, batetik, plano instituzional batean estatu espainol zein frantsesen mugak medio, 

online sare sozial horretan euskal herritar gisa erregistratzeko ezintasuna dugu. Hala ere, 

baldintza hauek taktikoki (sistemaren baliabideak bereganatuz) gaindituz, gazteek frantziar 

edo espainiar gisa erregistratu beharrean Herri exotikoetako biztanle egiten direla ezagutu 

dugu. Bestetik, identitate-erreferente anglosaxoiak euskal identitatearen eraikuntzaren 

ardatz bilakatzen direla ezagutu dugu, hori dela eta, euskal erreferenteak babestuko dituen 

sare instituzional offline eta online bat gabe Haiek-Gu-aren Herri identitatea eraikitzen 

dutela proposatu dugu. Horregatik, euskal estatu batek euskal identitatearen eraikuntza 

sozial onlinean izan ditzakeen onurak azpimarratu ditugu.  

 

Bigarrenik, iraganak gaur egun duen funtzio erreferentziala agente gisa izendatuz, 

Facebooken (bidez), batetik, identitate-erreferente tradizionalak partekatzen direla ezagutu 

dugu. Puntu honetan, beste gizarte eredu batzuetan bezala, euskal gizartean irudiak duen 

garrantzia azpimarratu dugu, Facebooken partekatutako euskal identitate-erreferente asko 
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argazkiak edota bideoak baitira. Era berean, gazteek irudi tradizional hauek orainaldiko 

erreferenteekin uztartzen dituztela azaldu dugu; are gehiago, baita kanpoko taldeen (Haiek-

en) Herri identitate-erreferenteekin nahasten dituztela ikusi ere. 

 

Bestetik, sinbolo tradizional hauek partekatu eta nahasteaz gain, hirugarrenik, hauetaz barre 

egiten dutela ezagutu dugu eta, horregatik, egungo euskal identitatea iraganaren gainetik 

eraikitzen dela proposatu dugu. Izan ere, zenbait gaztek beste garai batzuetan ardatz izan 

diren praktika eta sinboloez barre egiten baitute Facebooken; modu honetan euskal 

identitatea eraikitzeko beste logika batzuk identifikatu ditugu. Azkenik, orainalditik iragana 

narratzeko aukera azpimarratuz, tradizioa eraikitzen duen euskal identitatearen aurkikuntza 

landu dugu. Puntu honetan Haiek (bereziki estatu espainol eta frantsesak) Gu-aren (euskal 

identitatearen) kontakizuna baldintzatzeko duten gaitasuna eta parte-hartze zuzena 

azpimarratu ditugu. 
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HIRUGARREN ATALA . “SAIOA ITXI”?:  
 
Ondorioz, aurrera begira  
 

 

 

Entzun Youtuben:  
http://www.youtube.com/watch?v=J2Trpii5SBw 

 

“Esta historia empieza en un final feliz. 

Esta historia no tenía que ocurrir” 

 

(Standstill, Hay que parar) 
 

 

Ikerketan zehar prozesu induktiboa izan da nagusi. Ikertu gabeko espazio batean murgildu 

ginen (Internet eta online sare sozialetan, hain zuzen ere) eta, horregatik, ikerketa lerro berri 

hau hobeto arakatzeko, ezjakintasunetik hipotesi hutsak ez proposatzea erabaki genuen. 

Interneten inguruan dena esateko zegoen arren, lehenik eta behin, espazioa behar bezala 

esploratu nahi genuen. Ikerketa bide honek, ordea, ziurgabetasunean mugitzea eskatu 

zigun, ez baikenekien ikerketa nola amaitu behar zen. Beraz, Doktorego Tesian egindako 

hautu metodologikoari esker prozesu induktibo honetan sakontzeko aukera izan genuen; 

izan ere, etnografia digitalak ibilbide zehatz hau egitea eskatu eta ahalbidetu zigun.  

 

Horrela, gazteek online sare sozialen bidez euskal identitatea nola eraikitzen duten 

ezagutzeko asmoz martxan jarritako etnografia digitalarekin ikerketa prozesuaren 

linealtasuna (hipotesietatik hasi eta ondorioetan bukatzen dena) hautsi dugu. Horregatik, 

Standstill musika taldekoek euren kantu batean esan bezala, “istorio hau amaiera zoriontsu 

batekin hasi da” testu honen hasieran amaiera ezagutzen baikenuen jada: marko teorikoan 

proposatuko hipotesiak hiru urtez egindako ikerketa esploratzailearen ondorio izan baitira. 

Hala ere Doktorego Tesiaren hasieran azaldu bezala, jasotako emaitzak hobeto lantzeko 

asmoz, testuan modu deduktibo batean hipotesiak hasieratik plazaratuz (ikerketaren 

ondorio diren horiek) ikerketan zehar egindako prozesu induktiboa irauli dugu.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J2Trpii5SBw
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Hori dela eta, Doktorego Tesi honetan hipotesiak betetzen edo ukatzen diren lantzea lekuz 

kanpo dago. Azken atal hau, beraz, orain arte mahai gainean jarritako ideiak beste prisma 

batetik aztertzeko sortu dugu: ez landutako ideien errepikapen edota laburpen soil bat 

izateko, ikerketaren ondorio diren hipotesiak lantzeko eta bigarren ataleko puntuak ikuspegi 

orokor batetik ikusteko. Ariketa honek, etorkizunean landu beharreko hainbat gai 

identifikatzeko baliagarri izateaz gain, online sare sozialen bidez eraikitzen den euskal 

identitatearen ikerketa kasu zehatza teorizatzeko eta orokortzeko aukera emango digu. 

 

Atala, ondorio edota ikerketaren emaitza analitiko eta teorikoetan banatu dugu. Batetik, 

Doktorego Tesiaren prozesu bera kolokan jarriz eta marko metodologikoan izandako 

eboluzioa kontuan hartuz, ikerlari gisa izandako esperientziaz hausnartuko dugu ariketa 

meta-soziologiko bat eginez. Bigarrenik, ikerketa kasu zehatzeko helburu zein hipotesi 

analitikoetatik abiatuz, euskal identitateari dagozkion aspektuak jorratuko ditugu: ikerketan 

zehar parte hartu duten aditu, aritu zein gazteei esker identifikatutako aspektu zehatzak 

orokortuko ditugu. Beraz, batetik, euskal identitateak XXI. mendean dituen eraikuntza-

elementu eta ardatzak mahai gainean jarriko ditugu eta, bestetik, Doktorego Tesian zehar 

landutako euskal identitatearen inguruko galderari buruzko proposamen bat egingo dugu; 

azkenik, Interneten garaian Herriak mugatzen eta habitatzen duen territorioa kuestionatuko 

dugu. 

 

Doktorego Tesian zehar izandako ibilbide induktiboak ondorioak hipotesi izatera eraman 

gintuen eta orain, ondorioen atalean, ikerketaren bidez lortutako emaitzak jorratu eta 

ordenatzeko aukera izango dugu.  
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9.1.  IKERTZAILEAREN ESPERIENTZIA 

 
Lau urtez eguneko 24 orduak buru-belarri izan nauen ikerketa honekin 2010ean non 

bukatuko ote nuen ez nekien ibilbideari ekin nion. Bidea oso ezberdin ikusten dut hasiera 

batetik hona eta, batez ere, oso ezberdin ikusi izan dut ibilian nenbilen bitartean: hainbat 

lekutatik eskatzen zizkidaten erantzun kategorikoak ez nituenean, helburuak betetzen ez 

nituela ikustean eta osatzen ez ziren ideietan urperatzen nintzenean. 

 

Doktorego Tesia, plano pertsonal batetik, nire buruarekin eta barnearekin borroka gogor 

bat izan da: nire helburuekin (Doktorego Tesia egitea), anbizioekin (Doktorego Tesi onena 

eta osatuena egitea), beldurrekin (kapaza izango ote naiz?), frustrazioekin (noski ezetz!) eta 

aspirazioekin (benetan hori al da nire bizitzan garrantzitsuena?!). Barne borroka hau, ordea, 

plazera izan dela onartu behar dut. Izan ere, euskal identitatearen eraikuntza soziala plano 

teoriko batetik ezagutzea motibazio-iturri pertsonal zein akademikoa izan dut: gustuko 

dudan eta interesa pizten didan horren inguruan irakurri, hausnartu, jende interesgarria 

ezagutu, ikertu eta idaztea zorte handia izan da niretzat.  

 

Etnografia digitalean murgiltzea erabaki nuen unetik tentsio pertsonal eta interes teoriko 

hauek hautu metodologiko batekin lotuak egon dira: besteak beste, bizi pertsonala eta 

akademikoa uztartu ditut igande goizetan Facebooketik ikerketan parte hartu duten gazteen 

galderak erantzunez. Etnografia digitala (ezezaguna nuen teknika izanik hainbat erronka 

sortu dizkidan teknika) beharrezkoa izan dut euskal identitatea zelan eraikitzen den 

identifikatu eta taldetasuna nola osatzen den jakiteko: etnografia digitalak, funtsean, 

zuzenean behatzeko eta parte hartzeko aukera eman dit. Horrela, plano teorikotik egindako 

hautu metodologikoak (plano pertsonala ere astindu didana), maila teorikoan ondorio 

garrantzitsuak izan ditu, beste modu batean inoiz planteatuko ez nituzkeen iker galdera 

berriak sortzeko aukera izan baitut (Herri digitalaren gaia kasu).  

 

Beraz, hiru planoak (pertsonala, metodologikoa eta teorikoa) elkarlotuta bizi izan ditut 

Doktorego Tesian zehar, hainbesteraino non azkenean, plano teorikotik pertsonalerako 

bidea egin baitut. Ikertzen ikasteaz gain, pertsona gisa hartzen diren hautuen garrantzia 

ikusteko eta ikasteko aukera izan dut: azken batean, pena izango litzateke lau urteko ibilbide 

honetan ikasketa akademikoak soilik lortzea.  
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StandStill musika taldearekin jarraituz, ordea, “istorio hau ez zen gertatu behar”. Ez orain, 

behintzat; ez hain gazte. Ikerketa-egonaldiei esker Doktorego Tesiarekin baino gehiago eta 

hobeto ikasteko lekuak eta esparruak daudela argi ikusi dut: orri batzuk defendatzeko 

helburuarekin burbuila batean itxita egotea baino interesgarriagoak diren biziak, alegia. Hau 

guztia, noski, bide honi, Doktorego Tesiari esker ezagutzeko aukera izan dut eta batez ere 

etnografia digitalari esker: hasieran gai ezezaguna zena, eta orain, bidea ibili ahala zenbait 

hausnarketa eta ondorio plazaratzeko aukera ematen diguna. 

 
 

9.2. HAUSNARKETA METODOLOGIKOAK  

 
Marko teoriko batek teknika jakin batzuk eskatzen ditu, galdera zehatz batzuk erantzuteko 

tresna metodologiko egokiak beharrezkoak baitira. Lizentziaturan zehar ikasitako oinarri 

hau, ordea, ez da hain erraza teknika kuantitatibo eta kualitatiboak nagusi diren inguru 

batean eta beste teknika batzuen (etnografia digitala kasu) egokitzapenaz pentsatzea hain 

zaila denean.  

 

Euskal herritarrak zenbatu ez eta neurtu nahi ez genituela argi izanda segituan baztertu 

genituen teknika kuantitatiboak: euskal gizartearen praktika eta diskurtsoak arakatu nahi 

genituen soziologikoki, ez euskal herritartasuna baloratu edota neurtu. Beraz, ezagun 

genuen beste teknikan zentratu ginen: teknika kualitatiboan, alegia. Sakoneko elkarrizketak 

eta hiruko taldeak osatu ostean, hainbat galdera erantzun gabe geratzen zirela ohartu ginen: 

gazteen artean “zer da zuretzat euskaldun izatea?” edota “nola definituko zenuke euskal 

identitatea?” galdetzean isiltasuna eta nekea ziren nagusi.  

 

Gazteei esker, marko metodologiko eta teorikoaren artean jauzi bat zegoela ohartu ginen. 

Euskal identitatea definitzea ez bazen gure asmoa eta gainera maila teoriko batean jakin 

bagenekien definitu ezin zela, zergatik jarraitu galdera berdinak egiten? Era berean, 

neutralizatutako aldagaiek ez zuten espero genuen emaitzarik ematen. “IKTekiko 

harremanak” aldagaia ez zen batere diskriminatzailea gazte guztiek harreman altua zutelako 

eta “inguru offline / online euskalduna” aldagaiak marko teoriko eta metodologikoaren arteko 

beste egokitasun falta bat agerian uzten zuen: zelan banatu bi inguruak hiperespazio 

kontzeptua nagusi den garaian? 
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Bi aldagai hauek baztertzean, diskriminatzaileak izan zitezkeen edota informazio oparoa 

eman zezaketen beste bi aldagai maneiatzea planteatu genuen: “jaiolekua” eta “gaztearen bizi 

lekua”. Lehengoaren bidez Euskal Herri osoko herrialdekako analisi konparatibo bat egin 

zitekeen eta bigarrenaren bidez espazioen kudeaketa modu sakonagoan aztertuko litzateke 

(bizilekua edota emantzipazioa kontuan hartuz). Hemen, berriro ere, ikerketa egokia 

sortzeko jarraitu beharreko mugapenaren logika agertzen da. Izan ere, Facebook (eta 

orokorrean online sare sozialak eta Internet) eta euskal identitatea aztertzen duen 

ikerketarik ez dagoenez, lehenengo pauso batean irakurketa orokor bat lantzea erabaki 

genuen. Horregatik, analisi konparatiboak (lurraldekako ikerketak adibidez) bi ikerketa-

objektuen oinarri sendoa finkatzean egitea erabaki genuen, hauek, Interneten espazioa eta 

euskal identitatearen iker galderaren inguruko oinarriak ezartzean datozen urteetan egiteko 

asmoz.  

 

Eta horrela, frustrazioz beteta baina gazteen testigantzak jarraituz eta zintzo jokatuz, 

ezagutzen genituen aukera guztiak baztertu genituen beste logika bat aplikatzeko eta 

motibatzen gintuzten ikerketa galderei erantzun bat emateko asmoz.  Etnografia digitalaren 

inguruko liburuak irakurtzen hasi ginen eta IN3an egindako ikerketa-egonaldiari esker 

teknika hau erabat finkatu genuen Doktorego Tesian.  

 

Akatsez eta dudaz beteriko bide honek, esperotako emaitzak baino oparoagoak emateaz 

gain, etorkizunean sakonago esploratu nahi dugun Facebook irekiarekin egindako 

elkarrizketak ezagutzea ahalbidetu digu. Modu honetan, aurrez aurre egindako elkarrizketa 

mota hau, online eta offline espazioak eta gaztearen bizipenak uztartzen dituena, teknika 

etnografikoak (behaketa (ez) parte-hartzailea) eta kualitatiboak (elkarrizketa bat den 

heinean) aldi berean martxan jartzeko proposamen interesgarria dela deritzogu: besteak 

beste, gurasoen etxean bizi diren gazteek Facebookeko espazio publikoa, pribatua eta 

intimoa nola kudeatzen dituzten ikusteko eta euskal identitatearen eraikuntza-modu 

ezberdinetan sakontzeko.  

 

Gai hauek etorkizuneko balizko ikerketen ondorio izango direnez, sar gaitezen orain eta 

hemen Doktorego Tesi honen helburu eta hipotesiak lantzera. 
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Azkenik, heldu gara Doktorego Tesiaren azken kapitulura. Marko teorikoak landa lana 

mugatzera eta ikerketa kasu zehatz bat arakatzera eraman gintuen eta, orain, landa lan 

horretatik plano teorikora igaro behar gara, agian, etorkizun batean abiapuntu teoriko 

honetatik abiatuz euskal identitatearen inguruko bestelako kasu zehatzak aztertuko dituzten 

ikerketei bidea irekitzeko. 

 

Horrela, kapitulu honen lehen azpi-puntuan, landa lanean identifikatutako euskal 

identitatearen eraikuntza mota marko teorikoan landutako autoreek aurreko hamarkadetan 

deskribatutako ardatzekin alderatuko dugu: ikerketa kasu zehatzetik abiatuta XXI. mende 

hasierako euskal identitatearen eraikuntzaren dimentsioak, logikak, espazioak eta agenteak 

azalduko ditugu, beraz. Bigarren azpi-puntuan, aurreko orrietan egindako hausnarketa 

guztiei erantzun bat emateko asmoz, Doktorego Tesi honen motibazio iturri izan den 

euskal identitatea ikertzeko planteatu beharreko iker galderan murgilduko gara. Azkenik, 

hirugarren puntuan, ikerketa zehatz honen iker galderak erantzutean sortutako galdera 

berriak planteatuko ditugu, hori eginez, Euskal Herriaren eta Herri digitalaren inguruan 

etorkizunean, beste ikerketa batzuetan, kontrastatu beharreko ideiak planteatuz. 

 

 
10.1. EUSKAL IDENTITATEAREN ERAIKUNTZA ARDATZAK  

 
Euskal identitatearen eraikuntzaren dimentsioak eta logikak   

 
Ikerketan parte hartu duten gazteen testigantzen eskutik online sare sozialak eta zehazki 

Facebook ulertzea lortu dugu: hirugarren puntuan (“Gazteen bidez online sare sozialak 

ezagutzen”) landutako gai hauek euskal identitatearen eraikuntzaren dimentsio eta logiken 

inguruan zenbait argibide eman dizkigute.  

 

Lanketa bibliografikoari esker, Internet eta Facebook nazioartean dituzten erabilera 

askotarikoak direla medio, definitu ezin daitezkeen ikerketa-objektuak direla ezagutzeko 

aukera izan genuen, praktika sozialen arabera definitu beharreko espazioak baitira hauek. 

Abiapuntu horretatik, teknika kualitatiboen bidez gazteek Facebooken inguruan zituzten 

diskurtsoak interpretatu eta etnografia digitalaren bidez espazio zein tresna hau nola 

erabiltzen zuten deskribatu ahal izan dugu.  
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Horrela, online sare sozialek Euskal Herrian dituzten erabilera posibleak gazteen bidez 

ezagutu eta interpretatu ditugu. “Zer da” erantzuteko orduan (Doktorego Tesiaren lehen 

helburua), Facebook, enpresa pribatu baten espazioa, arkitektura jakin bat duen eta eragin 

estruktural jakin bat ezartzen duen sistema izanda ere, euskal gazteei egoteko eta elkar 

aurkitzeko espazio bat eskaintzeaz gain, harremanak izateko eta identitatea (kasu honetan, 

Herri identitatea) eraikitzeko hipertestuz (idatziz, irudiz zein talde atsegiteen bidez) 

osatutako tresna ere badela azaldu dugu. Era berean, Euskal Herrian garai horretan nagusi 

ziren beste bi online sare sozialekin alderatuz (Tuenti eta Twitter), ikerketan parte hartu 

duten gazteek batez ere Facebook erabiltzen dutela azaldu dute. Gazte hauen hitzetan, 

batetik, urteak joan ahala eta atzerrian lagun berriak egitean, nazioarteko proiekziorik ez 

duen Tuenti atzean utzi eta Facebook sortu eta erabiltzen hasten dira. Bestetik, ikerketan 

zehar Twitter ez duten gazteak aurkitu ditugu eta online sare sozial hau erabiltzen dutenek 

batik bat lanaren inguruko bizipenak konpartitzeko erabiltzen dutela azaldu dute: 

jarraitzailez osatutako online sare sozial horretan ez dituzte hainbeste jorratzen gainontzeko 

esfera pertsonalak.  

 

Azkenik, konexio orduak aztertzerakoan, gazteen artean aldaketa nabarmenak ikusi ditugu 

2010-2013 urteen tartean. Internet konexioa soilik ordenagailuen bidez egiten zen garai 

batean gazteek batez ere arratsaldeetan eta etxetik konektatzen zirela adierazi dute: eskola 

edota lan orduak bukatu ostean, alegia. Gaur egun, ordea, telefono mugikorretan Internet 

konexioa dagoen garai honetan, gazteek etengabe konektatuta daudela azaldu dute: marko 

teorikoan azaldutako online eta offline espazioen uztarketa eta harreman sozio-

teknologikoaren zein identitatearen eraikuntza erlazionala kontzeptuak Euskal Herrian 

aplikatuz, gazte hauek konektatuta bizi direla esan dezakegu. 

 

Etengabe konektatuta egotean, bigarrenik, gazteek Facebooken (bidez) eraikitzen duten 

euskal identitatea birtuala, berria edota faltsua ez dela argitu dute. Identitate kolektiboa 

(kasu honetan Herri identitatea) eragin estruktural baten pean kideek konpartitu eta 

negoziatzen dituzten erreferenteek ezartzen duten komunitate-sentimendu bezala ulertuta, 

Facebooken, eragin estruktural eta sistemiko baten pean (online sare sozialaren arkitektura 

eta estatuek honengan duten eragina dela eta), gazteek euskal identitate-erreferenteak 

partekatzeko eta euskal identitatea eraikitzeko aukera dutela ikusi dugu laugarren puntuan 

(“…Eta euskal identitatearen eraikuntza ulertzen”) zehar: espazio onlinean aurkitzen dugun 

euskal identitatea offlinearen isla baino haratago doan eraikuntza dela esan dezakegu.  



267 
 

Identitate-erreferenteei dagokienez (Doktorego Tesiaren bigarren helburua), ikerketan parte 

hartu duten euskal gazteek Facebooken (bidez) nagusiki dimentsio sozialarekin lotuta 

dauden elementuak partekatzen dituztela azaldu dute: gazteek euskal identitatea kultura, 

kirol edota paisaiaren (lurraldetasunarekin lotuta) inguruko sinboloak partekatuz eraikitzen 

dute. Horrela, euskal identitatea Facebooken (bidez) eraikitzeko praktika eta diskurtsoetan 

oinarrituz, tipo ideal militantea ezagutu dugun arren, ikerketan parte hartu duten gazteen 

arabera online sare sozial honetan dimentsio politikoa (zentzu tradizionalean ulertuta) 

sozialarekin alderatuz bigarren plano batean dagoela esan dezakegu: tipo ideal honetaz gain, 

banalak, utilitaristak eta atzerrian dauden gazteak identifikatu ditugu. Modu honetan, euskal 

identitatea balioen bidez eraikitzeko moduari, kideen interes pertsonalen arabera ere (tipo 

ideal instrumentalaren bidez ezagutu duguna) eraikitzen dela ondorioztatu dugu. Honetaz 

gain, Anduagak (2013) lantzen duen moduan, gazteek euskal identitatea barrearen bidez 

eraikitzen dutela ezagutu dugu: gure ikerketan, Facebookeko taldeak Herri identitatea 

eraikitzeko modu honen adierazle argia izan dira.  

 

Ildo beretik, Doktorego Tesian zehar euskarak duen garrantzia azpimarratu beharra dugu; 

izan ere, aberrian dauden gazteez gain atzerrietan dauden zenbait gaztek euskal identitatea 

erreferente honen arabera eraikitzen dute. Bosgarren puntuan zehar (“Euskal identitatearen 

eraikuntza atzerrian Facebooken (bidez)”) ikusi bezala, epe motzerako atzerrian dauden gazteek 

euskarak duen erreferentzialtasuna azpimarratu dute eta, era berean, euskal identitatea 

sentitu eta eraikitzeko bestelako moduak dituztela ere agerian utzi dute: euskal identitatea 

pertsonala eta erreflexiboa izateaz gain, lekuaren zein aurrean duten pertsonaren arabera 

moldatzeagatik testuingurukoa eta erlazionala izanik, nortasunetik (“nork bere tasuna”) 

haratago doan sentimendua eta eraikuntza dela agerian utzi dute, funtsean. 

 

Doktorego Tesian identifikatutako bi helburu hauek lortzeak euskal identitatearen 

eraikuntzaren dimentsioak eta logikak ulertzeko zenbait bide ireki zizkigun: orokorrean, gai 

hau ikertu zuten azken garaitik (marko teorikoan ikusi bezala, XX. mende bukaeratik) 

aldaketa nabarmenak jazo direla ondoriozta dezakegu. Plano teorikoan aurreko 

hamarkadetan euskal identitatea maila mikro batean nola eraiki den ezagutu ostean (Pérez-

Agote 1984, 1989, 2008), abiapuntu gisa, gure ikerketa gizartetik bereizia dagoen sistema 

politiko instituzionalizatu baten euskal gizartearen iruditik hasi dugu.  
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Aurreko hamarkadan erakunde politikoek zuten euskal identitatea eraikitzeko nagusitasuna, 

baina, egun, ikerketa kasu zehatzean ezagututakoari esker, gizarteak edota dimentsio 

sozialak garrantzia hartu duela esan dezakegu. Besteak beste, ikerketan parte hartu duten 

gazteek, erakunde politikoetatik ezartzen zaien euskal identitatearen ulertzeko eraz gain, 

identitate hau sentitzeko, ulertzeko, definitzeko eta eraikitzeko modu ezberdinak dituztela 

adierazi dute. Ikerketan zehar gazteek argi utzi dute nekatuta daudela euskal identitatea zer 

den definitzeaz. Izan ere, habitus gisara inkorporatuta duten identitatea da hau eta, 

horregatik, inguruko beste Herri identitateetako (espainola edota frantziarra kasu) kideen 

antzera, uste dute ez dutela definitu behar: Doktorego Tesian zehar Facebookeko kasuan 

ikusi bezala, egunerokotasunean sentitu, bizi eta eraikitzen duten identitatea baita euskal 

identitatea.   

 

Ildo beretik, ikerketa kasu zehatz honetan, gazteek kanpoko Herri identitate kolektiboetatik 

(edota Haiek-etatik) datozen galderei geroz eta garrantzi gutxiago ematen dietela eta, era 

berean, euskal identitateren eraikuntza modu positiboak garrantzia hartu duela ondoriozta 

dezakegu (Doktorego Tesiaren bigarren hipotesia). Hau da, euskal identitatea plano 

akademiko batetik batez ere identitate politiko moduan ulertzen zen aurreko hamarkadetan 

eta, era berean, kanpoko galderak soziologikoki zein politikoki oso kontuan hartzen ziren 

euskal identitatearen eraikuntzan: “Ez gara espainolak ezta frantsesak ere, gu euskaldunak gara” 

lema jarraituz, euskal identitatearen eraikuntza negatiboak (Haiek-etatik berezituz) 

berebiziko garrantzia zuen. Egun, ordea, Facebooken (bidez) gazteek eraikitzen duten 

euskal identitate-ereduan, komunitateko kideen arteko harremanek garrantzia hartu dutela 

ezagutu dugu.  

 
Euskal identitatearen eraikuntzaren espazioak 

 

Gizartean historian zehar izan den estrukturaren eragina eta indibiduo edota kolektiboaren 

erreflexibotasunaren arteko tentsioa aurkitu dugu Facebookeko espazioaren eta euskal 

gazteen artean (Doktorego Tesiaren laugarren helburua). Izan ere, Facebook enpresa 

pribatu bat den heinean, espazio pribatu bat da, erabiltzaileak espazio horretan sartu ahal 

izateko erregistratu eta kontratu bat sinatu behar baitu. Baina era berean, plano sistemiko 

horretan jarraituz, enpresa pribatu honek bere erabiltzaileen (langileen akaso? Enpresa 

aurrera ateratzen duten pertsonak baitira kide hauek) datuak erabiltzeko eta publiko egiteko 

aukera ere badu.  
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Gazteak, zazpigarren puntuan zehar (“Euskal identitatearen eraikuntza Herri digitalean espazio 

ezberdinen arabera”) azaldu bezala, batetik, kontziente dira printzipioz pribatua den espazio 

hau publikoa ere badela (subjektu erreflexiboaren ideiak garrantzia hartzen du). Euskal 

gazte hauek, bigarrenik, plano sozial batean, espazio publikoan (kalean edota plazan) 

aurkitzen ez duten gune bat dute espazio pribatu honetan: hitz egiteko, elkar aurkitzeko, 

euren gustuko edukiak partekatzeko eta, noski, euskal identitatea eraikitzeko aukera baitute. 

Azkenik, pribatutasun partekatu batetik pribatutasun indibidual edo pertsonalizatu batera 

igaroz, gazteek Facebook espazio intimo moduan bizitzeko eta erabiltzeko duten joera ere 

identifikatu dugu: besteak beste, sistemak eskaintzen duen pribatutasun aukerez baliatuz 

hainbat eduki zenbait lagunekin (ez) partekatu eta euren profil propioa osatu ahal dutelako.  

 

Beraz, ikerketan parte hartu duten gazteen testigantzetan oinarrituz, Facebook euskal 

identitatea eraikitzeko espazio pribilegiatua dela ondoriozta dezakegu (Doktorego Tesiaren 

hirugarren hipotesia). Beste era batera esanda, espazio intimo bat bezala ulertu arte 

barneratu duten espazioa izanik eta espazio publikoa erakunde politikoek arautzeagatik 

horretan arrotz sentituz, gazteek elkar aurkitzeko eta identitatea eraikitzeko espazio ezin 

hobea bezala ulertzen dute. Duttonen (2009) proposamena gure ikerketa kasura ekarriaz, 

Euskal Herrian ere Internet gizartea biltzeko, antolatzeko eta plano desberdinetan 

jarduteko espazioa dela ondorioztatu dugu. Izan ere, euskal gazte hauen ustez, Facebooken 

lagunekin egoteko eta egiteko espazio ezin hobea dute: espazio pribatu hau harreman sozialak 

izateko eta euskal identitatea eraikitzeko gune pribilegiatua da.  

 

Honekin, batetik, ez dugu esan nahi espazio publikoan (kalean edota plazan) gazteen 

presentzia ez dagoenik edota euskal identitatea eraikitzeko aukera ez dagoenik eta, bestetik, 

ez dugu Internet eta Facebook espazio askeak direnik proposatu nahi. Maila teorikoan zein 

enpirikoan ikusi bezala, tresna hauek arkitektura jakin bat ezartzen duten sistemak ere 

badira: panoptiko digitalaren (boyd, 2002) ideia jarraituz, gazteek Facebook euskal 

identitatea eraikitzeko espazio pribilegiatu gisa bizi dute baina jakitun dira online sare sozial 

honen kontrol sozialaz, eta, horrez gain, estatu espainol eta frantsesaren kontrolagatik 

espazio ez seguru gisa ulertzen dute.  
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Horregatik, Castellsen (2012) hitzak gure ikerketa kasura ekarriaz, Facebook gazteentzako 

autonomia espazioa dela deritzogu: gazteek propiotzat sentitu eta euskal identitatea 

eraikitzeko espazio pribilegiatua izan arren, sistemaren mugez kontziente direlako. Are 

gehiago, ustez kontraesana izan daitekeen kontrolpeko espazio batean territorio propioak 

osatzearen ideia, Sarrionandiak (2011) kartzelatik idatzitako Territorio librea olerkiaren bidez 

hobeto ulertu eta azaldu dugu: bi kasuetan, kartzelan zein Facebooken, behatuta egon arren 

euskal identitate-erreferenteak partekatuz territorio propioak sortu daitezkeelako. 

 

Ondorioz, ikerketan parte hartu duten gazteen iritzia jarraituz, Facebook euskal identitatea 

eraikitzeko espazio pribilegiatua baina ez segurua izatearen hipotesia kontrastatu dugu eta, 

beraz, gaur egungo eredua aurreko hamarkadetako euskal identitatearen eraikuntza-

ereduekin aldera dezakegu orain. Aurreko lan teorikoei esker (Pérez-Agote, 1984 eta 

Martínez de Albéniz, 2003) frankismoan etxea bezalako espazio pribatuak euskal 

identitatearen eraikuntza sozialerako espazio pribilegiatuak eta seguruak zirela ezagutu 

dugu. Hori dela eta, Facebookek gaur egun osatzen duen espazio pribatua, ordea, 

pribilegiatua bai baina segurua ez dela esan dezakegu.  

 

Era berean, espazio pribatuaren izaeraren aldaketek, honekiko egiten diren erabilera 

sozialak aldatzea eragin duela ere ondoriozta dezakegu: frankismoan etxeko espazio pribatu 

segurutik kale eta plazetako espazio publikoa konkistatu nahi zen bitartean, egun, gazteek 

Facebookeko espazio pribatu ez segurutik espazio pribatua bereganatzea dute helburu 

nagusia eta ez espazio pribatu horretatik abiatuz espazio publikoa estrategikoki 

konkistatzea. Horregatik, estrategia kontzeptua beharrean taktika (De Certau, 1996) 

kontzeptuak garrantzia hartu duela deritzogu: gazteek Facebookeko sistemaren (Haiek-en) 

baliabideez bereganatuz arrotz duten espazio bat propio bihurtzen dutelako. 

 

Ildo beretik, online sare sozial hau euskal identitatearen eraikuntzarako espazio pribilegiatu 

baina ez segurua izateaz gain, Facebookeko arkitekturak, hipertestuz komunikatzeko aukera 

eskaintzen duen tresna izanik, gazteek euskal identitate-erreferenteak idatziz, irudiz zein 

talde atsegiteen bidez partekatu eta negoziatzeko aukera dute. Hori dela eta, ikerketan parte 

hartu duten gazteek Facebook bidez euskal identitatea eraikitzeko modua aurrez aurreko 

harremanen bidez baino errazagoa eta lausoagoa dela azaldu dute (Doktorego Tesiaren 

laugarren hipotesia), “klik” soil batekin euskal identitatea eraikitzeko aukera dute, euskal 

identitatearen inguruko talde bateko kide bihurtuz. 
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Horrela, aurrez aurreko harremanetan euskal identitatea batez ere hitzez eraikitzen den 

bitartean, gazteek egunerokotasuneko harreman sozialetan “hitz” hauek (berriz ere, idatziz 

irudiz zein talde atsegiteez) Facebookeko horman iltzatuta geratzen direla azaldu dute. Ildo 

beretik, koherentzia bat mantendu nahian, gaur egun esandakoari etorkizunean kontra ez 

egiteko, zenbait gaztek euskal identitatearen eraikuntzaren erreflexibotasuna muturrera 

eramaten dutela ezagutu dugu.  

 
Euskal identitatearen eraikuntzaren agenteak  

 

Doktorego Tesiaren bosgarren helburu analitikoa zortzigarren puntuan (“Euskal identitate 

(digitala) eraikitzen duten agenteak”) jorratutako agenteen identifikazioan landu dugu. Gazteek 

Facebooken (bidez) euskal identitatea nola eraikitzen duten ikertuz, talde identitatearen 

eraikuntzan klasikoki aztertu diren Gu-Gu motaz (komunitateko kideek eraikitzen duten 

identitatea) eta “identitate negatiboaz” gain (Gu-Haiek: Haiek-etatik berezituz Gu-aren 

identitatearen eraikuntza eredua) beste bi agente identifikatu ditugu.  

 

Batetik, Facebookeko talde motak arakatzean ikusi ahal izan dugun moduan, tradizioak 

(Gu-Gu iragana) ere egungo euskal identitatea eraikitzean berebiziko garrantzia duela 

egiaztatu dugu: bai euskal identitatea tradizioaren arabera eraikiz; bai honekin uztartuz 

tradizioarekin bat eraikiz, bai tradizioaren gainetik euskal herritartasun sentipen tradizionala 

banalizatuz edota umorez tratatuz egungo euskal identitatea eraikiz, eta bai tradizioa 

berridatziz iraganeko eta gaur egungo euskal identitatea eraikiz.  

 

Bestetik, Haiek-Gu eredua (kanpoko komunitateek barneko komunitatea eta identitatearen 

eraikuntza baldintzatu eta zenbait kasutan eraiki ahal dituzteneko eredua) aurkitu dugu 

Facebooken; are gehiago, espazio eta tresna honek duen arkitekturak Herri identitate 

eraikuntza mota batzuk ezartzen dituela ere ikusi dugu: ikerketa honetan zehar estatuek 

Interneten duten eragina eta esku-hartzea agerian geratu dira. Facebooken euskal herritar 

moduan erregistratzeko ezintasuna edota gazteek euskal identitatearen zenbait gai 

jorratzerako orduan dituzten beldurrak eta mugak ezagututa, estatu espainol zein frantsesak 

online munduan gauzatzen den euskal identitatearen eraikuntza sozialean duten eragin 

estrukturala agerian geratu da. Horregatik ere, abstrakzio ariketa bat eginaz, balizko euskal 

estatu batek euskal identitatearen eraikuntza sozial onlinean izan ditzakeen onurez aritu 

gara. 
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10.2. EUSKAL IDENTITATEA ULERTZEKO ETA IKERTZEKO PROPOSAMENA  
 
Lehenik eta behin, marko teorikoan landutakoari esker, identitateak dituen plano 

ezberdinak ezagutu ditugu eta, landa laneko gazteen testigantzei esker, euskal identitatea 

ulertzeko eta aztertzerako orduan honen inguruko ikuspegi anitz kontuan izan behar 

ditugula ere konprobatu dugu. Izan ere, Doktorego Tesian zehar maiz euskal identitateaz 

hitz egiten dugunean, besteak beste, plano ideologikoa, soziala, soziologikoa eta politikoa 

nahasten direla ohartu gara. 

 

Plano pertsonal edota ideologiko batetik hasten gara euskal identitatea pentsatzen eta 

honen inguruan mintzatzen: gure kasuan, Doktorego Tesi honen leitmotiva izan da. Euskal 

identitatea zein Euskal Herria zer izatea nahiko genukeenaren plano hori, ordea, ezin dugu 

gainontzeko planoetara estrapolatu: batetik, komunitateko beste kide batzuek plano sozial 

batean beste desio batzuk izan ditzaketelako eta, bestetik, eta ikerketa honentzat 

derrigorrezkoa dena, nahi horrek ikuspegi soziologikoa itsutu dezakeelako ikerketa-objektua 

behar bezala ez aztertuz. 

 

Ikerketari esker plano sozialean euskal identitateari erantzun anitz ematen zaizkiola ezagutu 

dugu, baina, jarraian jorratuko dugun moduan, erantzun hauek ezin dira analisi 

soziologikoak bailiren tratatu. Hori dela eta, “Estatua da erantzuna, baina… zein zen galdera?” 

puntuan landutako euskal identitatearen inguruko definizioak plano sozial zein politiko 

honen baitan ulertu behar dira. Beraz, Doktorego Tesi honen dimentsio soziologikotik, 

sozialki ematen diren definizio anitz edota euskal herritarra “Euskal Herrian bizi eta lan” 

egiten duen pertsona bezala ulertzen duten alderdi politikoen erantzunak ezin ditugu 

kritikatu. Izan ere, euskal identitatea ikerketa-objektua izan arren, plano sozialean edota 

politikoan egindako eta logika eta helburu ezberdinekin garatutako proposamenak dira. 

 
Euskal estatua da erantzuna eta zelan eraikitzen da euskal identitatea da galdera    

 
Ikerketa kasu zehatzetik abiatuta, lehenik eta behin, lehen hipotesi teorikoari eutsiz, euskal 

identitatea aztertzerako orduan emaitza mamitsuak lortzeko formulatu beharreko iker 

galdera hausnartu dugu: euskal identitatea zer den iker galderatik, zelan eraikitzen denera 

igarotzea proposatu dugu.  

 



273 
 

Arazoa, ordea, zenbait proposamenek (Gatti eta Martínez de Albéniz, 2006) egin bezala, bi 

iker galderen planoak eta erantzunak nahastean aurkitu dugu: zelan eraikitzen da, zer da iker 

galderaren erantzuna bezala ulertzean, hain zuzen ere. Horregatik, gizartean egiten diren 

praktika sozialen azterketa soilarekin identitatea teorikoki zentzuz betetzea ezinezkoa dela 

deritzogu. Soziologikoki identitate jakin bat ezin da praktika multzo bat bailitzan definitu. 

Hala eginez gero, identitatea zer den ikuspegi esentzialista gainditzea bilatzen duen 

konstruktibismoa, “konstruktibismo esentzializatua” bilakatuko litzateke, ikuspegi honek 

identitatearen esentzia bat onartu eta hau praktiken bitartez definitzen baitu.  

 

Horren ordez, identitatearen nondik norakoak ulertzeko, oinarri teoriko on batetik abiatuz 

praktika sozial eta diskurtsiboak eta hauek gorpuzten direneko testuingurua aztertu behar 

direla deritzogu. Ondoren, bertatik ateratako erantzunak maila kontzeptual eta teoriko 

batean dagokien ingurura mugatuz euskal identitatea azaldu ahal izateko. Erreferentzia 

teoriko hauek ikusita, beraz, Doktorego Tesi honen bidez euskal identitatearen ikuspegi 

esentzialista atzean utzi nahi dugu.  

 

Izan ere, euskal identitatea ez da lortzen ahal dugun zerbait, besteak beste, euskara bezalako 

Herri identitate-erreferente bat eskuratuz. Euskal identitatea ez da mantendu behar den 

zerbait, inguruko zein etorkizuneko “mehatxuen” aurrean. Euskal identitatea ez da zerbait 

estatikoa, urteak pasa ahala moldatu ez dena. Euskal identitateak ez du esentzia erreal bat, hori 

lortu, mantendu eta urteetan zehar estatiko zaindu beharrekoa. Hori dela eta, euskal 

identitatea garatzen edo birproduzitzen (errepikapen huts moduan ulertuta) ez dela 

defendatu dugu ikerketa guztian zehar, euskal identitatea dimentsio askotatik eraikitzen den 

Herri identitatea dela proposatzen baitugu. Besteak beste, harreman sozial, politiko edota 

kulturalen ondorioz etengabeko mugimenduan eta aldaketan dagoen identitatea da hau ere 

(gainontzeko identitate-eredu zein Herri identitateak bezala, alegia).  

 

Identitatea denboraren poderioz moldatua eta aipatutako harremanek eraikia izan dela 

ezagutu dugu maila teorikoan (Butler 2002, 2007) eta, orain, gazteek euskal identitatearen 

inguruan dituzten definizio, diskurtso eta praktikei esker euskal identitatea originalik gabeko 

kopia dela ondorioztatu dezakegu: euskal identitatearen “benetakotasun” edota 

“purutasunaren” ideia plano akademikotik baztertu behar dugu, beraz.  
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Beste era batera esanda, gaur egun sozialki irudikatzen den euskal identitatearen nukleo 

esentzial hori edota “erreala” den euskal identitate hori inoiz ez da irudikatutako moduan 

izan(go): ikusi bezala, orainalditik iragana birdefinitzen da, euskal identitatea zer zen hitzez 

hitz definitu ezinean, errealitate hori moldatzen da. Historian zehar tradizioa ezin daiteke 

bere horretan “puru” mantendu inongo aldaketarik izan gabe, eta beraz, “benetako” euskal 

identitatea erreproduzitzeko gauzatzen diren praktikek berau transformatzen dute; izan ere, 

erreprodukzioa ezin da inoiz aurkezpen gardena izan, honek beti aldaketaren bat eragiten 

baitu. Proposamen hau beste logika batekin aurkezteko asmoz, kopia eta originalaren 

arteko loturaren ideia ondo baino hobeto azalduta agertzen da Jon Alonsoren Camembert 

helburu saiakera-eleberrian pertsonaiek duten elkarrizketa batean: 

 

 “- Begira, demagun badugula urteak eta urteak inor ikusi gabe pasatu dituen preso 

bat, eta delako horrek, egun batez, pertsona baten aurpegia marrazten duela (…) Ez 

da naturaren kopia bat, autonomoa da naturarekiko. Ez da existitzen den ezeren 

kopia, bere legeak dituen mundua da.”  

 

(1998: 123) 

 

Egungo euskal gizarteak urteak eta urteak daramatza iraganekoa ikusi gabe, eta euskal 

identitatea horren arabera eraikitzen saiatzen bada ere, eraikuntza horrek natura edota 

esentziarekiko beste lege edo logika batzuk ditu: orain imajinatu eta irudikatzen dugun 

euskal identitate tradizionala, purua, erreala edo benetakoa ez da inoiz existitu; inoiz ez da 

izan eta inoiz ez da nukleo esentzial horretaz betea egon. Hori dela eta, Herri identitatea 

inoiz izan ez zenaren gainean eraikitzen delako, soziologikoki euskal identitatea originalik 

gabeko kopia bezala ulertzea proposatzen dugu: etengabeko eraikuntzan egoteagatik nukleo 

esentzial, benetako edota pururik ez duelako.  

 

Era berean, azken hamarkadetan zer da euskal identitatea erantzuteko asmoz plano 

soziologiko, sozial zein politikotik emandako definizio anitzek euskal identitatea esanguraz 

hustu (Laclau, 1996) dutela deritzogu. Elkarri kontra egiten dioten esanahi hauek euskal 

identitatea soziologikoki definiezina dela konprobatzeaz gain, berriz ere, akademiatik 

benetakotasun edota purutasunaren ideia erabat baztertu behar dugula gogoratzen digu. 
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Ondorioz, XX. mendea ia bukatu arte euskal identitatea indartzeko asmoz maila teoriko 

batetik euskal identitatea zer da erantzunez berau eraiki nahi izan duten ekarpenen ostean 

eta azken hamarkadetan plano beretik euskal identitatea zelan eraikitzen da erantzunez 

deseraiki101

 

 duten ekarpenen ostean, egungo garai historiko, politiko, soziala eta akademikoa 

dela eta, euskal identitatea teorikoki berreraikiko duen ekarpena proposatu nahi dugu.  

Kanpotik, espainiar zein frantziar estuetatik, euskal identitatea zer da iker galderaren bidez 

kuestionatua zen garai soziopolitiko batean, hau indartzeko asmoz korronte teoriko 

eraikitzaile bat identifikatu dugu “Estatua da erantzuna, baina… zein zen galdera?” puntuan. 

Barneko jakin-mina eta kanpoko kuestionamenduak medio, euskal identitatea gorpuzteko 

eta legitimatzeko behar teoriko bat izan zuten teorilari hauek eta, garaian garaiko egoerari 

moldatuz, zer da euskal identitatea iker galderari maila makro batetik erantzun landuak eman 

zizkioten: hori dela eta, euskal identitatea indartzeko asmoagatik, korronte hau eraikitzaile 

bezala izendatu dugu. 

 

Iker galdera honek, ordea, maila teoriko batean erantzun zuzenik ez duela ezagutu dugu 

(Hall, 2003 eta Butler 2002, 2007) eta, gainera, geroz eta esanahi gehiagoz betetzean 

esangura galtzen duela ezagutu dugu ere (Laclau, 1996). Horregatik 80. hamarkada inguruan 

lehen iker galdera aldaketa proposatuz, euskal identitatea zelan eraikitzen da erantzunez 

euskal identitatea akademikoki deseraikitzen duen korrontea (besteak beste, Gurruchaga, 

1990 eta Pérez-Agote 1984, 1989) agertzen da. Autore hauek euskal identitatearen 

mekanismoak aztertzen dituzte soilik, batetik, maila politiko zein teoriko batean 

kuestionatua den euskal identitatea zein ikerketa-objektua akademiatik ahulduz, bestetik, 

estatua duten Herri identitateekin alderatu gabe erantzun teoriko partzialak lortuz eta, 

azkenik, euskal identitatea soilik dimentsio politiko batetik aztertuz. Honengatik guztiagatik, 

ekarpen hauek teorikoki euskal identitatea deseraikitzen zuten proposamenak direla 

deritzogu. 

 

Autore hauen proposamenak bere eginez eta ildo teoriko berdina jarraituz, XXI. mendeko 

lehen hamarkadan ikerketa-galdera bigarren aldiz aldatzen duten proposamenak aurkitu 

ditugu (Gatti 2007, Gatti eta Martínez de Albéniz, 2006 eta Martínez de Albéniz, 2003). 

Aurretiaz azaldu bezala, teorilari hauen ustez, zelan eraikitzen da euskal identitatea da zer da 

euskal identitatearen erantzun teorikoa. 
                                                           
101 Gaztelaniazko “deconstruir” kontzeptua aditzera eman nahi dugu hemen. 
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Doktorego Tesi honetan, eta berriz ere aurreko ekarpenetan oinarritutako proposamena 

dela azpimarratuz, euskal identitatea, gainontzeko identitate-eredu zein Herri identitateak 

bezala, soziologikoki definiezina dela defendatzen dugu. Modu honetan, euskal identitatea 

deseraikitzen duen korrontearen zelan eraikitzen da euskal identitatea iker galdera, korronte 

eraikitzaileak euskal identitatea indartzeko duen asmo akademikoari lotuz, euskal identitatea 

berreraikiko duen proposamena egiten dugu. Hau da, beste ikerlari batzuek proposatu 

bezala (Peris, 2008), ikerketa-objektua bere osotasunean kolokan jarri beharra dagoela 

deritzogu eta maila akademiko batean euskal zein espainiar edota frantses identitateak parez 

pare jarri. 

 
Era berean, Doktorego Tesian euskal identitatea zelan eraikitzen da iker galderatik plano 

soziala ulertuz eta aztertuz, hau modu anitzez definitzen den Herri identitatea dela ezagutu 

dugu. Horregatik, identitatea eraikitzeko praktika eta diskurtsoek zer da euskal identitatea 

definitzen ez dutela uste dugu eta, honen ordez, hirugarren ikerketa-galdera aldaketa 

proposatuz, praktika eta diskurtso sozial hauek subjektu erreflexiboa komunitatearen edo 

Herriaren kolektibo baten behin-behineko kide bilakatzen dutela deritzogu: “Euskal 

komunitatea hiperespazioan” puntuan landu bezala, komunitatea edo Herria bera kolektibo 

txikiagoz osatuta dagoela ezagutu dugu eta, beraz, subjektua bere harreman sozialen bidez 

kolektibo hauen kide bilakatzen dela deritzogu. 

 

Beste era batera esanda, zelan eraikitzen da euskal identitatea ez da zer da euskal identitatea 

edota nor da euskal herritarra galderen erantzuna. Izatekotan, berriz ere ardatz nagusia zelan 

eraikitzen da euskal identitatea iker galdera dela azpimarratuz, subjektu erreflexiboak dituen 

praktikak eta diskurtsoak behin-behinekoz zer kolektiboren kide den aditzera emango lukete. 

Praktika zehatz batzuek (zelan) beste kide batzuekin partekatuz kolektibo baten partaide 

bilakatuko lukete subjektu erreflexiboa, eta beraz, harreman sozial hauen bidez euskal 

identitatea ezin da soziologikoki definitu. Azkenik, behin-behinekotasuna eta aniztasuna 

azpimarratuz eta arreta soziologikoa praktiketan erreparatuz, subjektu erreflexiboa aldi 

berean edota aurrerago beste kolektibo baten kide izan daitekeela ezagutu dugu. 

 

Beraz, plano soziologikotik gizarte-praktika eta diskurtsoak aztertu behar ditugu, hauek 

definizio soziologiko bat baino, plano sozial batean kidetasun sentimendu bat eragiten 

dutela jakinik: zelan eraikitzen da euskal identitatea galderaren erantzunak zer da euskal 

identitatea edota nor da euskal herritarra galderen erantzunak ez bezala, biztanlea behin-

behinekoz zer kolektiboren parte sentitzen den azaltzen baitu; kolektibo honetako eta ez beste 
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bateko kide egiteko arrazoi nagusia, talde horretako kideek partekatzen dituzten Herri 

identitate-erreferenteak eta mantentzen dituzten harremanak dira. 

 

Izan ere, ikerketan parte hartu duten gazteek euskal identitatea definitzeaz nekatuta daude, 

zer da euskal identitatea eta nor da euskal herritarra erantzuteaz nekatuta daude: euskal 

identitatea kolektibo anitzen bidez bizi, sentitu eta eraikitzea besterik ez dute nahi. Hori 

dela eta, euskal identitatearen definizioan eta subjektuan edota, ikerketa ildo hori jarraituta, 

nazionalista gisa ulertzen den euskal herritarrean erreparatu beharrean, euskal identitatea 

zelan eraikitzen da erantzuteko euskal biztanleriaren gizarte-praktiketan eta diskurtsoetan 

zentratzea proposatzen dugu. 

 

Ondorioz, ikerketan parte hartu duten gazteek euskal identitatea sozialki izate bat bezala 

definitu eta ulertzetik urrun daude; izan ere, euskal identitatearen egite anitzei garrantzi 

handiagoa ematen diote. Euskal identitatea aztertzeko, beraz, soziologikoki beste 

perspektiba bat beharrezkoa dugu, Facebookeko kasuari esker ezagutu bezala, besteak 

beste, testuinguruak eta aurrean dauden pertsonak edota kolektiboak berebiziko garrantzia 

baitute. 

 
Nork-Nori-Non: subjektu erreflexiboak egunerokotasunean eraikitzen duen euskal 

identitatea ulertzeko modua  

 

Horrela beraz, identitatearen gaia ikerketa-ardatz duten bestelako lanen perspektiba 

barneratuz eta ikerketa kasu honen bidez ikusitakoaren arabera, identitatearen izaera 

erreflexiboa, erlaziozkoa eta testuingurukoa “Nork-Nori-Non” hitz jokoaren baitan aurkeztea 

proposatu nahi dugu datozen ikerketetarako. Izan ere, Facebooken (bidez) gazteek 

eraikitzen duten euskal identitatearen ikerketari esker, euskal identitatearen eraikuntza eta 

irudikapena nork eraikitzen duen, norekin edota zerekin egiten duen eta zein testuingurutan 

kokatzen den edota non ematen den baldintzatzen dutela ondorioztatu dugu.  

 

Ikerketa kasu zehatzean ikusi bezala, euskal identitatea sentitzeko, irudikatzeko eta 

eraikitzeko modu anitz daudela azpimarratu beharra dugu, euskal identitatea Herri 

identitate-erreferente desberdinen negoziaketa egiten duen pertsonaren, norekin egiten 

duenaren eta non egiten duenaren arabera, hau, modu batean edo bestean eraikitzen baita.  
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Ekarpen honen bidez, ordea, ez da euskal identitate indibidualizatu, pertsonalizatu edo 

psikologizista baten molderik defendatu nahi. Horren ordez, eragin sozio-historiko-

estrukturala eta alor kontingentea, dinamikoa, erlaziozkoa eta testuingurukoa kontuan 

izanik, praktiketan eta uneetan oinarritzen den euskal identitatearen analisi bat bultzatu nahi 

dugu. Nork-Nori-Non ideia jarraiki, planteamendu honen gakoa euskal identitatea 

definitzean eta izatean baino, euskal identitatea eta kolektiboa egitean datzala deritzogu, 

euskal identitatea zer erreferenteren negoziaketaren bitartez eta zer praktikaren bitartez 

eraikitzen den identifikatuko baita horrela.  

 

Beraz, aurretiaz ere euskal identitatearen esentzia bat dagoen ideia gainditu dugula 

gogoratuz, “benetako edo purua” den euskal identitatea erabat ukatzen dugu proposamen 

honen bidez, egiten eta eraikitzen den euskal identitate planteamendu honen bidez, 

originalik gabeko kopia baten arabera eraikitzen den Herri identitate baten eredua 

formulatzen baitugu. Era berean, “benetakoa” den euskal identitatea ez dagoen moduan 

(euskal identitate faltsurik ez dagoelako ere ez, besteak beste), “euskaldun berri” kontzeptua 

gainditu beharra dugula deritzogu: aurretiaz esan bezala, euskal identitatea ez baita 

elementu baten bidez eskuratzen den objektua, eraikuntzan dagoen sentimendua baita hau.  

 

Izate batetik egite batera pasatzeko erabilgarria izan daitekeen Nork-Nori-Non tresna 

proposatzeaz gain, euskal identitatea gainontzeko identitateekin erlatibizatu beharra dagoela 

azpimarratu nahi dugu. Euskal identitatea erreflexiboa den nork batek eraikitzen du, 

identitate desberdinez osatuta dagoen subjektu horrek, unean une (non) eta aurrean duen 

pertsonaren arabera (nori) bestelako identitate bat lehenetsi eta eraiki dezakeelarik: hiru 

elementu horien arabera, Nork-Nori-Non horren arabera, Herri identitatea, genero 

identitatea, sexuala edota langile identitatea lehenetsiko duelarik102

 

. 

Hiru elementuak aztertuz, batetik, ikerketa kasuan zehar argi ikusi dugu subjektuaren 

erreflexibotasuna (nork), besteak beste, gazteek Facebook baliatuz euren espazio propioa 

bihurtzeko duten gaitasunarekin eta euskal identitatea eraikitzeko espazio pribilegiatu gisa 

duten gaitasunarekin.  

                                                           
102 Honen harira, hAUSnART (2011) aldizkarian Joseba Sarrionandiak esandakoa bereziki lagungarria eta 
argigarria izan dela azpimarratu beharra dugu.  
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Bestetik, gazteek euskal identitatearen alde erlazionala (nori) agerian utzi dute Facebooken 

(bidez) partekatzen dituzten eduki zein Herri identitate-erreferenteak ezberdinak direla 

azpimarratzean: euskal identitatea egunerokotasuneko praktiken bidez eraikiz, zenbait 

lagunekin euskaraz aritzen direlarik eta beste batzuekin, adibidez, harremanak kirolaren 

edota lurraldetasunaren bidez sendotzen dituztelarik.  

 

Azkenik, atzerrian epe motz baterako dauden gazteen bidez testuinguruak (non) duen 

garrantzia ezagutzeko aukera izan dugu: gazteek, batetik, aurrez aurre edo offline harreman 

bidez edota online harremanen bidez eraikitzen duten euskal identitatea zeharo ezberdina 

delako eta, bestetik, Euskal Herrian edota atzerrietan egotean lekuan lekuko eragin 

estrukturalak eta bizipenak ezberdinak direlako. 

 

 
10.3. EUSKAL KOMUNITATEA-HERRIA IRUDIKATZEKO MODUAK 

 

Bukatzeko, seigarren puntuan (“Euskal komunitatea hiperespazioan”) zehar landu dugun 

taldetasuna dugu Doktorego Tesiaren hirugarren helburua. Etnografia digitalaren bidez 

behatutakoaren arabera Facebooken aurkitutako taldetasun eredua aurrez aurrekoa baino 

lausoagoa dela ondorioztatu dezakegu. Horregatik, Facebookeko taldeek euskal identitatea 

modu lausoago batean eraikitzeko aukera ematen dutela esan dezakegu; izan ere, euskal 

identitateen taldeen parte izateko (eta hortik ateratzeko) igaro beharreko erritu bakarra 

“atsegin dut” botoia sakatzea da: praktika honek taldetasunaren eta orokorrean euskal 

sentimendu kolektiboaren ulerkuntza malguago bat ematen du. 

 
Orokorrean, beraz, ikerketa honetan zehar Facebook bidezko gazteen arteko harreman eta 

taldeak miatuz, egungo gizartean euskal identitatea eraikitzeko beste modu bat aurkitu 

dugu: online sare sozial honetan plano sozial zein kulturaleko talde mota asko (kirolarekin, 

musikarekin edota aisialdiarekin zerikusia dutenak, hain zuzen ere) egoteaz gain, maiz, 

euskal identitatea modu banal zein umoristiko batean ulertzen duten taldeak ere aurkitu 

baititugu. Izan ere, ikerketan parte hartu duten gazteek, zenbait eztabaida saihesteko asmoz, 

oinarrizkoagoak edo gehiengo zabal batek onartutako identitate-erreferenteak negoziatzen 

dituzte; azken batean, gazte gehienek Facebook lagunekin egoteko espazio gisa ulertzen 

dute eta ez eztabaida sakonak izateko gune gisa.  
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Horregatik, gazteek Facebooken (bidez) partekatzen dituzten euskal identitate-erreferenteak 

eta komunitatearen talde gehienak plano sozialekoak izanda, Castellsek (2006) Kataluniaren 

inguruan egindako proposamena Euskal Herrira ekarriaz, nazioa etorkizunean eskuratu 

beharreko ideia politikoa baino, gazteek Facebooken egunerokotasunean bizi eta eraikitzen 

den sentimendu moduan (euskal identitatea bezala) ulertzen dutela ondorioztatu dugu 

(Doktorego Tesiaren bosgarren hipotesia): testuan zehar ideia hau azaltzeko nazioa ordez 

“euskal gizartea”, “biztanleak”, “euskal herritarrak” edota “Herria” kontzeptuak erabili ditugu. 

 

Ildo beretik, taldetasunari dagokionez, euskal komunitate beraren baitan kolektibo anitz 

(asko eta ezberdinak) aurkitu ditugula azpimarratu beharra dugu. Komunitate hau euskara, 

alderdi politiko, kirol talde, kultura arloko abeslari zein idazleen inguruan sortutako talde 

ezberdinez osatzen dela egiaztatu dugu eta, horregatik, euskal komunitatearen baitan 

kolektibitate anitz daudela ondorioztatu dugu. Era berean, Facebookeko talde aniztasun 

honek, kolektibo bat baino gehiagoko kide izateko aukera ematen dio euskal gazteari, 

euskal identitatearen eraikuntzan elementu batek baino gehiagok parte hartuz, euskal 

identitatea soziologikoki erreferente baten bidez definitzea ezinezkoa suertatzen da: sozialki 

euskal identitatea ez baita sentitzen, ulertzen ez eta definitzen item bakar baten bidez.  

 

Modu honetan, Facebookeko kasu zehatzari esker euskal komunitatea edota Herria bat eta 

homogeneoa ez dela ezagutu dugu, honen baitan Herri identitate-erreferente ezberdinak 

ardatz dituzten kolektibitate anitz baitaude. Garai batean zenbait teorilarik euskal 

komunitatea biltzen zuen dosel sakratu (Gurruchaga, 1990) batez hitz egiten bazuten ere, 

egun, euskal gizartean dagoen konplexutasunak bestelako erantzun posible batzuk bilatzea 

eskatzen du. Izan ere, Herri identitate-erreferente zehatz bat euskal identitatearen ardatz 

izan daiteke momentu eta praktika konkretu batzuetan, baina berau ere aldakorra izan 

daiteke baldin eta testuingurua, praktika edota subjektua bera aldatzen badira: horregatik, 

transformatu egin den egoera sozial honen aurrean, proposatutako Nork-Nori-Non edota, 

kasu zehatz honetan, Herriaren baitan sortzen diren kolektibitate ezberdinak aztertzeko 

nazio multipolarizatua (Anduaga, 2013) bezalako ideia teoriko berriek garrantzia hartzen 

dute.  
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Beraz, euskal identitatea modu bakar batean soziologikoki definitzen zein sozialki eraikitzen 

ez delako, ezin da identifikatu komunitatearen edo Herriaren barnean dauden kide guztiek 

duten elementu komun bakarra zein den. Euskal identitatea soziologikoki zer da ezin 

definitu izateak Gu (komunitatea edo Herria) euskal herritar bakar eta homogeneo bat 

egotea ukatu egiten du: gizarteak euskal identitatearen eraikuntzan negoziatzen dituen 

erreferenteak anitz izanik, kideak Herri beraren baitan antolatzeko kolektiboak ere anitz 

baitira. Ondorioz, euskal identitatea soziologikoki zer den erantzun ezin daitekeen garai 

honetan, Herri identitate-erreferente ezberdinak ardatz dituzten euskal kolektibitate anitz 

daude subjektu erreflexiboa nagusi den gizartean, komunitatean edota Herrian.  

 

Horrela, soziologikoki eskuratzea edo betetzea ezinezkoa den euskal identitatea etengabe 

aldatzen ari bada ere, euskal identitate beraren existentzia bermatua dago, mito identitario 

honek, inork eskuratu ezin duena baina etengabe imitatua dena, nukleo ideal horren 

inguruan norberaren burua irudikatzera eta horren arabera zenbait praktika burutzera 

eramaten baitu subjektu erreflexiboa (Butler 2002, 2007). Hori dela eta, komunitateko 

kideek partekatzen dutena Herri identitate-erreferente soil bat edota dosel sakratu bat ez 

dela deritzogu: Euskal Herriko biztanleek partekatzen dutena Herri identitate-erreferente 

anitzetan antolatzen diren kolektibitate txikiagoen arteko negoziazioaren bidez sortzen den 

irudikatutako komunitatea dela proposatzen dugu. Are gehiago, gazteak eta Facebookeko 

ikerketa zehatzari esker, Herri identitate-erreferente hauek aztertzerako orduan gaur egungo 

euskal gizartean dimentsio sozial eta kulturalak duten garrantzia ezagutu dugu, ikerketan 

parte hartu duten gazteentzat, eskuratu beharreko ideia politiko gisa baino, Euskal Herria 

Herri gisa egunerokotasun sozialean bizi eta eraikitzen den sentimendua dela ondorioztatu 

baitugu. 

 

Azkenik, plano teorikoan azaldu bezala, harreman sozio-teknologikoak indartzen ari diren 

garai honetan, non harreman online eta offlineak uztartzen diren, dimentsio sozial batetik 

egunerokotasunean eraikitzen den Herri eredu honek bestelako mugak dituela ondorioztatu 

dugu (Doktorego Tesiaren seigarren hipotesia). Izan ere, Internet tresna izateaz gain, 

espazioa ere badela eta online eta offline espazioak kontuan hartzen dituen hiperespazio 

(Gómez, 2002) kontzeptua gogoratuz, hasiera batetik Facebooken identifikatutako euskal 

identitatearen eraikuntzak Euskal Herriari bestelako mugak ezartzen dizkiola ikusi dugu.  
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Etnografia digitalaren bidez atzerrian dauden gazteek euskal identitatea nola eraikitzen 

duten ezagututa, diasporan euskal identitatea eraikitzeko beharrezkoa den lurraldea 

gainditzen zela ohartu ginen. Gainera, atzerriko unibertsitateetan egindako ikerketa- 

egonaldietan burututako autoetnografiak atzerri eta aberriaren arteko mugak desitxuratzen 

zirela sentiarazi zidan. Kamiori (2012) esker nazio digitala kontzeptua ezagutu genuen eta 

modu honetan hain gai konplexu eta iluna argia hartzen joan zen. Termino honekin, 

Internet garaian Herri identitatea eraikitzeko lurralde geografikoa determinantea ez dela 

lantzen hasi ginen, egun, Herri identitatea estatua, nazioa edota diaspora ez den beste 

espazio ez geografiko batean eraiki baitaiteke, hodeian, hain zuzen ere.  

 

Horrela, maparen (espazio offlinea) ikuspegitik Euskal Herriak dituen muga geografikoei, 

hodeiaren dimentsioko muga ez geografikoak eta bi espazio hauen artean dauden hartu 

emanak gehitu beharko liratekeela deritzogu: harreman sozialek, euskal identitatearen 

eraikuntza sozialak eta euskal identitate-erreferenteek mugatzen duten territorioa, hain zuzen 

ere. Egungo gizartean euskal identitatea leku geografikotik kanpo eraikitzeko aukera ere 

badagoela konprobatuta (Herriak hartzen duen dimentsio onlinea dela eta), Herri digital 

batez aritu gara: aurrez aurrekoak ez diren gizarte-harreman online hauen bidez, euskal 

identitatea eraikitzeko beste garai batzuetan determinatzaile ziren estatuaren edota 

nazioaren muga geografikoak gainditu direla ondorioztatu dugu. 

 

Horregatik, Euskal Herriaren inguruko egungo argazkia (mugei dagokienez) egiterako 

orduan, territorio kontzeptu antropologikoak eremu hori espazio geografikoa soilik 

identifikatzen duen lurraldeak baino hobeto irudikatzen duela deritzogu. Izan ere, 

Interneten bidezko praktikek erakusten duten moduan, Euskal Herria, muga geografiko eta 

harreman instituzionalez osatuta egoteaz gain, erlazio sozial eta sinbolikoek ere zedarritzen 

dutela proposatzen dugu.  

 

Diaspora kontzeptuak lurraldetasunaren muga hauek kolokan jarri bazituen ere, online 

munduko kasuan ez bezala, hauek leku geografiko jakin bat beharrezkoa dute (euskal 

etxeak kasu): herrialdeen logika geografikoa jarraituz diasporei “8. lurraldearen” ideia lotu 

zaie. Ikertutako kasu honetan, ordea, Facebookeko harremanak offline leku batetik izaten 

badira ere, diasporaren kasuan ez bezala, erabiltzaileak leku ezberdinetatik konekta daitezke 

online sare sozialera: ikerketan parte hartu duten gazteei esker munduan zehar barreiatuta 

egon arren territorio bera partekatu eta euskal identitatea eraiki daitekeela ezagutu dugu. 
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Beraz, online harreman hauen bidez mugatzen den espazioa identifikatzea izango da, 

ibilbide akademikoarekin jarraituz gero, aurrera begira mahai gainean dugun erronka 

teoriko nagusienetarikoa: Doktorego Tesi honetan (auto) etnografia digitalari esker Euskal 

Herriko biztanleek egunerokotasuneko praktika eta diskurtsoen bidez eraikitzen duten 

euskal identitatea azaldu ostean eta iker galdera kolokan jarri eta horri erantzun posible bat 

eman ostean, barne zein kanpoko muga estrukturalen eraginez sozialki marrazten den 

Euskal Herri digitala imajinatzea. 
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ONDORIOEN LABURPENA 
 

Aurreko ikerketetan nagusi izan den euskal identitatearen inguruko iker galdera (zer da 

euskal identitatea?) kolokan jartzeak euskal identitatearen eraikuntza praktiketan zentratzera 

eraman gaitu: zer da euskal identitatea soziologikoki erantzun ezina izateagatik, hau sozialki 

modu anitzen bidez erantzunda egoteagatik eta politikoki euskal identitatea gainontzeko 

Herri identitateen parean jartzeko asmoz, akademiatik euskal identitatea zelan eraikitzen den 

galdetu behar genukeela proposatu dugu. 

 

Era berean, iker galdera aldaketa honek beste iker galdera batera eraman gaitu: aztertutako 

praktikak eta diskurtsoak euskal identitatearen definizioa ote dira? Alegia, zelan eraikitzen da 

euskal identitatea ote da zer da euskal identitatearen erantzuna? Lanketa teoriko baten 

ondorioz ezezko erantzuna jaso dugu, honen ordez, euskal identitatea eraikitzeko praktika 

eta diskurtsoen bidez subjektu erreflexiboa behin-behineko zer kolektiboko kidea den 

erantzun genezakeela ondorioztatu dugu. Behin-behinekotasuna, kontingentzia, 

erlazionaltasuna, testuingurua eta erreflexibotasuna bezalako kontzeptuak kontuan izanik, 

euskal identitatearen eraikuntzaren azterketa Nork-Nori-Non elementuen arabera egin 

beharko litzatekeela ere proposatu dugu. 

 

Horrela, euskal identitatea aztergai izan duten aurreko bi korronteak kontuan izanik 

(“eraikitzailea” eta “deseraikitzailea” deitu ditugunak), Doktorego Tesian proposatutako 

ildoari “berreraikitzailea” deitu izan diogu: batetik, korronte eraikitzailea jarraituz 

akademikoki euskal identitatea gainontzeko Herri identitateen parean kokatu nahi dugulako, 

baina, bestetik, korronte deseraikitzailea bezala zelan eraikitzen da euskal identitatea kolokan 

jartzen dugulako. Bigarren korronte honekiko ezberdintasunak, batetik, euskal identitatea 

identitate politiko gisa ulertzeaz gain, gainontzeko identitateak bezala, identitate sozial eta 

kultural gisa ere ulertzen dugula eta, bestetik, zelan eraikitzen da iker galdera beste Herri 

identitateen ikerketetara ere hedatzen dugula dira. 

 

Ikerketa-galdera finkatu ostean, XXI. mendeko euskal identitatearen eraikuntzan 

sakontzeko aukera izan dugu, aurreko hamarkadetako ereduekin alderatuz dimentsio 

sozialak eta talde barneko harremanen logika positiboak (edo Gu-Gu) hartu duten garrantzia 

azpimarratu dezakegu: euskal identitatea eraikitzeko balioen logikaz gain, logika 

instrumental, banal eta umoristikoak ere identifikatu ditugu. Hala ere, euskal identitatea 

eraikitzen duten agenteei erreparatuz eta Gu-Gu iraganak duen garrantzia kontuan hartuz, 
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Haiek-Gu-aren (kanpoko taldeek euskal identitatearen) eraikuntza baldintzatu eta zenbait 

kasutan zuzenean osatzen dutela ere ezagutu dugu.  

 

Gaur egungo euskal identitatearen eraikuntzari dagokionez, azkenik, espazio pribatuek 

duten garrantzia ezagutu dugu. Izan ere, gazteek espazio publikoan egoteko dituzten 

zailtasunen aurrean, Facebook bezalako online sare sozialak diren espazio pribatuak 

lagunekin egoteko eta egiteko (kasu honetan euskal identitatea eraikitzeko) espazio 

pribilegiatuak direla ezagutu dugu. Hala ere, Facebooken sistema beraren eraginagatik zein 

estatu espainol eta frantsesak behatuta sentitzen direlako, Franco garaiko espazio pribatuek 

osatzen zuten habitatarekin alderatuz (etxearekin batez ere), gaur egungo espazio pribatu 

hau pribilegiatua baina ez segurua ez izateak arreta deitu digu: ustezko kontraesan hau 

Sarrionandiaren (2011) Territorio librea olerkiaren bidez errazago ulertu dugu, kartzela edota 

Facebookeko kontrolpeko espazioetatik Herri identitate-erreferenteak partekatuz territorio 

propioak sor daitezkeela azalduz. Era berean, gazteek espazio pribatutik espazio publikoa 

konkistatu nahi izatea baino, taktika kontzeptua jarraituz, arrotz duten espazio pribatu hori 

bereganatu nahi dutela ondorioztatu dugu. 

 

Beraz, gazteei eta Facebooki esker euskal identitatearen inguruko iker galdera eta eraikuntza 

motaren azterketa egin dugu. Online sare sozial honi dagokionez, erabilera sozialen arabera 

espazio publikoa, pribatua edota intimoa izan dezakeen gunea eta gazteak 24 orduz 

konektatuta mantentzen dituen enpresa pribatu bat dela esan dezakegu. Era berean, 

hipertestuak nagusi dituen espazio zein tresna honek duen arkitekturagatik euskal 

identitatearen eta komunitatearen eraikuntza aurrez aurrekoa baino modu errazago eta 

lausoagoan egin daitekeela ondorioztatu dugu. 

 

Izan ere, klik baten bidezko talde-adskripzio erraz horren ondorioz sortutako taldetasun 

eredu askotarikoa izan da aztertutako beste elementu bat. Herri identitate-erreferente anitz 

ardatz dituzten kolektiboei esker, taldetasun mota eta Herriaren komunitate-eredua aldatu 

direla ondorioztatu dugu: aurreko hamarkadetan zenbait teorilarik definitzen zuten Herri 

eredu bakar eta koherentea bezala baino, talde txiki ugariz osatuta dagoen Herri eredua 

aurkitu dugu. Gainera, hasieran esan bezala, dimentsio soziala garrantzia hartzen doan garai 

honetan, gazteen arteko harremanetan esparru sozialeko zein kulturaleko Herri identitate-

erreferenteek politikoak baino garrantzi handiagoa hartu dutela ondorioztatu dugu. 
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Azkenik, espazio onlinean izaten diren harreman sozial hauek eraikitzen duten Herri 

identitateak orain arte derrigorrezko ziren estatua, nazioa edota diasporako egituretako leku 

geografikoak gainditzen dituela ezagutu dugu, hodeian eraikitako Herri identitateak mapak 

gainditzen baititu. Horregatik, muga sinboliko eta sozialak kontuan hartzen dituen territorio 

kontzeptua jarraituz, Internet garaian eraikitzen den Herri identitateak sortzen dituen muga 

territorialak irudikatzeko Herri digitala ideia proposatu dugu. 
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ONDORIO-HIPOTESIEN LABURPENA 
 

8.  Taula: ondorioen laburpena. 

IKERKETA 
GALDERA 

IKERKETAREN ONDORIOZ 
FORMULATUTAKO 

HIPOTESIAK 

LORTUTAKO HELBURUAK, 
ONDORIOAK 

 

Euskal identitatea eta hau 
aztertzeko iker galdera 

hausnartu 

Zer da beharrean, Zelan 
eraiki eta zer kolektiboren 
kide zein bi hauen arteko 

harremana (Nork-Nori-Non) 

 

 

Euskal identitatearen 
eraikuntza soziala definitu 

Espazio publikoa erakunde 
politikoek monopolizatuta 
zein araututa, dimentsio 

soziala, espazio pribatu zein 
intimoa eta eraikuntza modu 
positiboa  nagusi. (Izanetik, 

Eginera) 

 

 

Internet eta online sare 
sozialetan murgildu 

(Facebook, ikerketa-espazioa) 

Facebook euskal identitatea 
eraikitzeko espazio eta 

tresna pribilegiatua 
(errazago eta flexibleago): 
hipertestu, tresna (“klik” 
egitea) zein espazio bat 

eskaintzen dituelako 

Facebook: enpresa pribatua, 
hipertestua eta perfil sozial 

anitz 

Euskal identitatearen 
eraikuntza: testua, argazkiak 

eta talde-adskripzioa. 
Erreferente sozialak. Tipo 

idealak 
Taldetasuna: komunitate 
berean, kolektibo anitz. 
Izaera lausoagoa (“klik” 
egitea, iragate-erritua) 
Espazioak: pribatuaren 

garrantzia, euskal identitatea 
eraikitzeko espazio 

pribilegiatua 
Agenteak: Haiek-Gu eta Gu-

Gu iraganaren garrantzia 
 

Taldetasuna deskribatu: 
kolektiboak, komunitate-

Herria 

Euskal Herria Herri gisa, 
egunerokotasuneko 

harreman sozialetan, eta ez 
eskuratu beharreko ideia 

politikoa 

Taldetasuna: Herriak 
kolektibo anitz bildu 

Herri digitala: muga 
geografikoez gaindi Herri 

identitatea eraiki 

Espazioak: online eta 
offlinean eraikitzen da euskal 

identitatea 
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EUSKAL IDENTITATEAREN ERAIKUNTZA XXI. MENDE HASIERAN 
 

 
 
9.Taula: euskal identitatearen eraikuntza XXI. mende hasieran. 

 
EUSKAL IDENTITATEAREN 

ERAIKUNTZAREN… 
 

XX. MENDE BUKAERA XXI. MENDE HASIERA 

 
 

 
DIMENTSIOAK 

 
POLITIKOA SOZIALA 

 

 
LOGIKAK 

 
NEGATIBOA POSITIBOA 

 

 
ESTRATEGIA / MILITANTE 

 
TAKTIKA / PARASITO 

 
BALIOEI LOTUTAKOA 

 

BALIO / INSTRUMENTAL / 
BANAL / UMORISTIKO 

 

 
ESPAZIOAK 

 
PUBLIKOA PUBLIKOA 

 
 

PRIBATUA  
 
 

INTIMOA 
 

 
 

 
AGENTEAK 

 
GU - GU GU - GU 

 
 

GU- HAIEK 
 

GU- HAIEK 

 
HAIEK – GU 

 
 

GU - GU IRAGANA 
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EUSKAL IDENTITATEAREN IKERKETA-GALDERAK 
 

 
ERAIKITZAILEA 

 
DESERAIKITZAILEA (I) DESERAIKITZAILEA(II) BERRERAIKITZAILEA 

  
 

 
ESENTZIALISMOA 

 
KONSTRUKTIBISMOA 

KONSTRUKTIBISMO 
ESENTZIALIZATUA 

KONSTRUKTIBISMOA 

 
 

 
Euskal identitatea 

INDARTU 
 

Euskal identitatea 
AHULDU 

Euskal identitatea 
AHULDU 

Euskal identitatea 
INDARTU 

 
 

 
ZER DA euskal 
identitatea? 

 

ZELAN ERAIKITZEN da 
euskal identitatea? 

ZELAN ERAIKITZEN 
da euskal 

identitatea? 

ZELAN ERAIKITZEN da 
euskal identitatea? 

 
 

ZELAN ERAIKITZEN 
DA?  

= 
 ZER DA euskal 

identitatea? 

ZELAN ERAIKITZEN 
DA?  

= 
ZER KOLEKTIBOKO 

KIDE? 
 
 

 
IZANetik, EGINera 
(Nork-Nori-Non) 

 
 
 
 
10. Taula: euskal identitatearen inguruko ikerketa-galderak. 
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HERRI DIGITALA 
 

MAPA: OFFLINE espazioa

HODEIA: ONLINE espazioa

H
I
P
E
R
E
S
P
A
Z
I
O
A

H
I
P
E
R
E
S
P
A
Z
I
O
A

HERRI DIGITALA

Territorioa: imajinario kolektiboa (harreman sozialak
eta sinboloak).

•MAPA: offline espazioa.

•HODEIA: online espazioa.

•HIPERESPAZIOA: online-offline espazioak.

 

11. Taula: Herri digitala. 
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EPILOGOA 

 
Entzun Youtube-en:  

http://www.youtube.com/watch?v=J2Trpii5SBw 
 

“He intentado contar un cuento. 
Lo he intentado y no puedo crear un cuento. 

¿Ahora qué? ¿Ahora que se supone que debemos hacer? 
Hay que parar en la cuneta y respirar lo que hemos creado” 

 
(Standstill, Hay que parar) 

 
 

Soziologia lizentziatura bukatu eta zuzenean Doktorego Tesia egiten hasi nintzen. Prozesu 

honen lehen bi urteak lizentziaturako 5. eta 6. maila izan balira bezala bizitu izan nituen eta 

konturatu orduko, Tesiaz disfrutatzen hasi orduko, bukaera heldu zait, to! 

 

Egiten dudan lehen ikerketa sakona da hau. Istorio bat kontatzen saiatu naiz eta behin eta 

berriz testua irakurri ostean “istorioa kontatzeko gai ez naizela” eta buruan ditudan ideiak 

transmititzeko ezintasuna sentitzen dut.  

 

Lau liburu edo berrogei edo laurehun irakurri eta euskal identitatea soziologikoki definitu 

ezin denez hau zelan eraikitzen den ikerketa-galderaren bidez ulertu beharra dagoela eta 

nazionalistengan erreparatu beharrean biztanleek osatzen duten euskal identitatea ikertzeko 

Nork-Nori-Non proposatu, eta, ezagun batek ironia puntu handiz aurkeztu ninduen moduan 

identitatean aditua omen naiz. 

 

Euskal identitatea dimentsio sozialetik eraikitzen den identitatea izateaz gain, egun, espazio 

pribatu zein intimoetan modu positiboan eraikitzen dela esan, euskal identitatea izate batetik 

egite batera pasa dela ondorioztatu eta benetako euskal identitatea zein euskaldun berria ukatu, eta 

sekulako ekarpen teorikoa egin dudalakoan nago. Zerbaitek ez nau asetzen eta parasito 

deitzen diot neure buruari: gazteok Facebook bezalako espazio pribatuez baliatu baikara 

gure habitat eta ekintza gunea hor ezartzeko. Oraindik ez naiz pentsalari bat sentitzen…. 

Tira, ba… euskal identitatea eraikitzeko logikak gehitu direla esango dut! Instrumentala, 

banala, umoristikoa…  

<<(“umoristikoa”… hi bai komiko ederra Koldo, Haiek-Gu eta Gu-Gu iragana eraikitzen 

dutela  azpimarratzean eta bukaerako taula horiekin!)>>. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J2Trpii5SBw
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Itxoin, itxoin, itxoin! Horrekin kontent geratu ez eta Facebook euskal identitatea 

eraikitzeko espazio pribilegiatua dela esan! Eta goxo-goxo aulkian atzera bota… benga, 

alegria! Total, erreferentzi bibliografiko sakonak eta gazteen testigantzak ditut… Aurrera 

bolie!  

 

Beste ideia bat bueltaka dut buruan baina ez dut argi ikusten… marrazten dut eta argiago 

ikusten dut baina ezin azaldu. Bat-batean izen interesgarri bat aurkitzen dut, nire egiteko 

baimena eskatzen diot autoreari eta voilà, Herri digitala: online eraikuntzan atzerri-aberri 

dimentsioak uztartzen dituen kontzeptua lantzen dut, Herriaren baitan kolektibo anitz 

daudela esanaz eta mapari hodeia gehitu behar diogula azpimarratuz, hau territorioa delako, 

“alegia”. Bai, horixe bera: online eta offline espazioak uztartzen dituen hiperespazio 

kontzeptua Herri batek dituen mugen kasura ekarrita. Bai, horixe bera: harreman sozio-

teknologikoek (hitz hau esan eta pedante sentsazioa ezin astebetez gainetik kendu) espazio 

horretara eramaten gaituzte. Bai, horixe bera: identitate kontzeptua, identitate digitala zein 

euskal identitatea habitusak dira.  

 

Azken finean, lau urtez buru belarri eman dudan proiektua irakurrita eta ondorio-hipotesi-

ondorioak aurrean izanda hiru letra zein galdera eta garrasi bakarra datorkit burura: Eta?!  

Gainera, bidean galdu egin naiz, bidean nire afizioa eta jolasteko gogoa galdu dut; eskerrak, 

bukaeran izan bada ere, aurkitu egin naizela. Bidean ere irribarrea galdu dugu, “hau” 

serioegi hartu izanaren eta gure posizioa sinestearen ondorio: bai, habitusa da identitatea, 

duda gabe gure posizioak barneratu ditugu eta disposizio jakin batzuetara eraman gaituzte.  

 

Eskerrak subjektu aski erreflexiboak garela. Argi dago, beraz, orain egin beharrekoa: 

arnastu ahal izateko eta datozen urteak Tesiko 5. eta 6. urteak izan ez daitezen “albo batean 

paratu eta egindakoaz hausnartu beharra dut”.  

 

Horrela edo modu honetan (zenbatetan errepikatu ditut hasiera hauek Tesian zehar?!), 

etorkizunean ikerketa prozesu honi esker ireki diren bide teoriko berriak behar bezala ibili 

ahal izateko. Izan ere... 

 

 

 



294 
 

Inguruan gertatzen ari diren aldaketa sozialak ulertzea eta, ahal bada, azaltzea da 

soziologiaren betebehar nagusia. Oraindik zutik jarraitu behar dudan une honetan, bizitako 

momentu, leku eta bizipen urriek ______________ motibazio nagusi izatea bideratu naute 
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FaceGUK:  

 

a digital ethnographic 
approach to the 

social construction 

of Basque identity 
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INTRODUCTION: when I got lost in the network following my leitmotiv, the 

Basque identity 
 

An unusual research process: hypotheses are created thanks to the conclusions of 

the Thesis    

 

The possible contribution of the Thesis: a way not to become a book that would take 

powder 

 

Summary of the Thesis chapters: the map which will help us walk the way together 

    

I. “LOG IN”:  

Theoretical frame and research design 

 

1. THEORETICAL FRAME  
 

1.1.  POSTMODERN SOCIETY  

 

Main elements of nowadays society: the redefinition of space and time, the loss of 

power of Institutions and the empowerment of the reflexive subject 

 

Linking theories with the research case: Basque Country, identity and ICT 

 

1.2.  HYPERSPACE AND DIGITAL IDENTITY  

 

1.2.1.  ICT: from the Internet to social networks and Facebook 

 

 The multiple ways to understand the Internet  

 

The overcome of dichotomies in the Internet: “Prosumer”, “Hyperspace”, 

“Hypertext” and “Transmedia”  

 

The importance of social networks to understand the Internet and social 

relationships 

 

 “Faceboom”: the primacy of Facebook 
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1.2.2.  (The construction of) Digital identity 

 

 Digital identity 

 

 The construction of digital identity 

 

1.3.  AN IDENTICAL IDENTIFICATION OF THE IDENTITY  

 

1.3.1.  The concept of identity  

 

 The problems to analyze identity 

 

 The elements to analyze identity 

 

 Collective and national identities  

 

1.3.2.  A Basque state is the answer but… what was the question? Reformulating 

the research question about the Basque identity 

 

 What is the Basque identity? 

 

 Why must we analyze “what is” the Basque identity? 

  

“How has the Basque identity been built” in the last few decades? Changing the 

research question 

 

“How is the Basque identity built” is the answer of “what it is”. Returning to the 

research question 

 

SUMMARY: THEORETICAL FRAME  

 

  

2. RESEARCH DESIGN  
 

2.1.  HYPOTHESES 

 

Theoretical hypotheses 

 

Analytical hypotheses 
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2.2.  OBJECTIVES  

 

2.3.  METHODOLOGY 

 

2009: the first research design 

 

2010: when I applied qualitative techniques and I met digital ethnography 

 

2011: I left behind qualitative techniques because I created a typology about the 

construction of the Basque identity applying digital ethnography 

 

2012: Digital ethnography allows me to work in theoretical ideas giving sense to the 

research and the researcher 

 

SUMMARY: RESEARCH DESIGN 

 

 

II. “WHAT´S ON YOUR MIND?”:  

FaceGUK103

 

. Youth´s construction of Basque social identity in/by 

Facebook, the Basque community in Hyperspace and the influence of 

different agents in these processes 

 

3. ANALYZING SOCIAL NETWORKS BY YOUTH´S EXPERIENCES 

 

3.1.  SOCIAL NETWORKS, THEIR IMPORTANCE AND USES IN BASQUE COUNTRY 

 

Social networks as a media convergence: a multiplatform point of view 

 

Certain questions about social networks:  which ones, when, with whom and what for 

do Basque youth use them? 

 

Facebook – Twitter: friendship and followers… 

 

Facebook – Tuenti: … friendship is not a children’s game 

 
                                                           
103 The literal translation is “FaceUS”: a play on words linking “Facebook” and “US” to explain the 
importance that this social network has in Basque Country and in the construction of Basque identity. 
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3.2.  FACEGUK: FACEBOOK IN BASQUE COUNTRY 

 

The creation of Facebook profile and its temporal and spatial dimensions  

 

Relatives, (ex) boy/girlfriends, colleagues… friends?! 

 

“Digital panoptic” or “Fifth State”? 

 

SUMMARY: ANALYZING SOCIAL NETWORKS BY YOUTH´S EXPERIENCES…   

 

 

4. … AND UNDERSTANDING THE CONSTRUCTION OF BASQUE 

IDENTITY: social practices, discourses and Basque identity referents 

that Basque youth negotiate in/by Facebook 

 

4.1.  BASQUE EXPERIENCES IN FACEBOOK  

 

The convergence of different points of view and the primacy of the social one 

 

“…And what about you?! Why are you Basque?”: an identity that sociologically 

cannot be defined and society does not want to define 

 

Basque experiences out of Basque Country  

 

4.2.  TEXT, PICTURES, GROUPS: BUILDING BASQUE IDENTITY HYPERTESTUALLY  

 

I “like” Basque language: a language that is written as it is spoken 

 

“I´m Basque although in my profile picture I´m not in the mountain” 

 

I “like” groups: the construction of Basque identity by a click 

 

The construction of Basque identity in/by Facebook as a personal shared experience 

 

In a new space, traditional national referents 

 

SUMMARY: … AND UNDERSTANDING THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY: 

social practices, discourses and referents that Basque youth negotiate in/by Facebook  

 



301 
 

5. THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY OUTSIDE BASQUE 

COUNTRY IN/BY FACEBOOK 

 
5.1.  A TYPOLOGY ABOUT PRACTICES AND DISCOURSES   

 

Banal and instrumental 

 

Militant: “The construction of Basque identity must suppose a sacrifice”  

 

5.2. “FACEBOOK SAKELAN ETA IBILI MUNDUAN”104

 

 

The role of Facebook out of Basque Country  

 

Facebook as a space: between abroad and homeland 

 

Facebook as a tool: a different construction of Basque identity  

 

“Basque language is our only free territory”105

 

 

Talking with pictures 

 

SUMMARY: THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY OUTSIDE BASQUE COUNTRY 

BY/IN FACEBOOK 

  

6. BASQUE COMMUNITY IN HYPERSPACE: towards the Digital Country?  
 

6.1.  COMMUNITY AND COLLECTIVITY IN SOCIAL NETWORKS: GROUP MEMBERS 

THAT DO NOT KNOW EACH OTHER? 

 

Community and collectivity… 

 

… in Facebook 

 

Youth gangs in Facebook 

                                                           
104 The literal translation is “Facebook in your pocket and walk all over the world”: a play on words with 
and old Basque saying “Txapela buruan eta ibili munduan” (“The beret on your head and walk all over 
the world”).  

105 Poem written by the famous Basque writer Joseba Sarrionaindia. 
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6.2.  “IMAGINED COMMUNITY” AND “DESTINATION COMMUNITY”: THE CASE OF 

YOUTH OUTSIDE BASQUE COUNTRY  

 

6.3.  DIGITAL COUNTRY: “MAPPING A COUNTRY” 

 

Is the network “our only free territory”? Drawing the Digital Country 

 

Basque Country as a territory 

 

SUMMARY: BASQUE COMMUNITY IN HYPERSPACE: towards the Digital Country?  

  

 

7. THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY IN THE DIFFERENT 

SPACES OF THE DIGITAL COUNTRY  

 

7.1.  THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY IN HYPERSPACE: LINKING ONLINE 

AND OFFLINE SPACES AND LOGICS  

 

Past-Present, offline-online-offline 

  

Is a new Basque identity or a new construction of Basque identity? 

 

7.2.  THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY IN PUBLIC, PRIVATE AND 

INTIMATE SPACES 

 

Public: what you say in a private company is public  

 

Private: the tactic of the parasite of the system 

 

Intimate: my public profile is private and intimate 

 

SUMMARY: THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY IN THE DIFFERENT SPACES 

OF THE DIGITAL COUNTRY  
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8. AGENTS BUILDERS OF BASQUE (DIGITAL) IDENTITY  
 

8.1. WE-WE 

 

8.2. WE-THEM 

 

8.3. THEY – US 

 

The power and influence of the state in the earlier twenty-first century: the sewer of 

the network? 

 

Over the institutional influence of Spanish and French states, building Basque 

identity by everyday social practices 

 

The benefits of a hypothetical Basque state in the construction of national digital 

identity  

 

8.4. US – PAST US 

 

A Basque identity built following the tradition 

 

A Basque identity built with the tradition 

 

A Basque identity built overcoming the tradition 

 

A Basque identity that builds tradition 

 

SUMMARY: AGENTS BUILDERS OF BASQUE (DIGITAL) IDENTITY 

  

III. “LOG OUT”?:  

In conclusion, we must look forward  

 

9. ANALYTICAL CONCLUSIONS: conclusions I get as researcher after the 

Thesis   

 

9.1. THE EXPERIENCE OF THE RESEARCHER 

 

9.2. METHODOLOGICAL QUESTIONS   
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10. THEORETICAL CONCLUSIONS:  the research case watched from a 

global point of view  
 

10.1. THE AXES OF THE CONSTRUCTION OF THE BASQUE IDENTITY 

 

The dimensions and logics of the construction of Basque identity 

 

The spaces of the construction of Basque identity 

 

The agents of the construction of Basque identity 

 

10.2.  A PROPOSAL TO UNDERSTAND AND RESEARCH BASQUE IDENTITY   

 

Basque state is the answer and how is Basque identity built is the question 

 

Who-to Whom-Where: a way to understand the construction of the Basque identity 

made by the reflexive subject in everyday social practices 

 

10.3. DIFFERENT WAYS TO DRAW BASQUE COMMUNITY-NATION 

 

SUMMARY: CONCLUSIONS  

 

EPILOGUE 

 

ANNEXES: graphs 

 

FACEGUK: A DIGITAL ETHNOGRAPHIC APPROACH TO THE SOCIAL 
CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY 
 

BIBLIOGRAPHICAL, EMPIRICAL AND MUSICAL REFERENCES 

MENTIONED 
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0. INTRODUCTION: when I got lost in the network following my 

leitmotiv, Basque identity 

 

“How vain it is to sit down to write  
when you have not stood up to live” 

 
(Henry David Thoreau,  

taken from Mikel Antza’s “Ospitalekoak” novel) 
 
 
The main goal of sociology is to understand social processes that are ongoing and, if it is 

possible, to explain them. Although in this part of my life I should not sit down, as 

Thoreau proposes, here I am. Due to the few moments, places and experiences I have 

lived, Basque identity has become my leitmotiv, and trying to understand it, I started this 

Thesis in 2010. 

 

During a research made in 2009, about youth gangs, the old part of the city of Bilbao and 

Basque identity, the youths I interviewed told me about the importance the ICT 

(Information and Communication Technologies) have in their everyday life. So, being 

honest, the research “objects”, the ones who were going to be observed and analysed, in 

other words Basque youths, were the ones that really started this Thesis. Therefore, I just 

followed their advices, and I decided to immerse in social networks (an unknown space for 

me at that time) researching the construction of Basque identity. 

 

Social networks, such as Facebook, have become in the last few years a central space and 

tool for Basque society. Due to the possibility they offer to construct (national) identity in a 

not face to face way, I got immediately interested in how Basque identity could be built in 

(understanding Facebook as a space) and by (understanding Facebook as a tool) social 

networks. 

 

This specific case allowed me to carry on the research of the construction of Basque 

identity and I could also propose new analytical questions about this topic: such as, which 

one should be the research question of Basque identity? Can the Basque identity be built 

on/by the Internet? And if so, which identity referents do youth negotiate? Which 

institutional or structural influences do these social practices receive? And, finally, what 

kind of community do the previously mentioned referents and practices draw in the 

Hyperspace? 



306 
 

In a theoretical dimension, on the one hand, although Basque nationalism has been long 

researched and answered, there are very few works, and even fewer written in Basque 

language, about the construction of Basque identity in a micro dimension. In fact, the 

analysis of the construction of Basque identity in everyday life social practices is still a 

research topic which must be worked on it. On the other hand, when I carried on the 

bibliographical search (2009 and 2010), I did not find much bibliography related to social 

networks and national identity: it is now, at the end of my fieldwork, when I have found 

some bibliographical references which support my hypothesis. 

 

That is why I started the present research about a non analysed topic in an unknown space 

from an inductive point of view, and I understood this Thesis from the very beginning as 

an exploratory research. Actually, I did not know what I was going to find or where I and 

the Thesis were going to end. The Thesis did not have any strong hypothesis, instead of 

this; there were open questions that could create many other new and interesting ones. 

Now, having done the research (and having done the bibliographical and empirical work), I 

am able to propose some hypotheses, nevertheless, I must emphasize that these have been 

created thanks to the Thesis conclusions. 

 

Finally, it is important to add that in order to follow a lineal narration, the conclusions of 

the research would appear as hypotheses in the “research design”, in the first part of the 

Thesis, accompanied by the theoretical frame. The second part deals with the Basque 

identity referents, practices and discourses that youth negotiate to build Basque identity 

in/by Facebook. In the same way, the Basque community that this relationships shape will 

be examined. 

 

To conclude, the usage of the different spaces (offline-online and public-private-intimate) 

that youth make in the construction of Basque identity will be exposed, without forgetting, 

the influence that different agents have on the social construction of Basque identity. After 

that, the conclusions got by the research will close the Thesis, both the analytical 

conclusions and the theoretical ones obtained from the empirical work. 
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I. “LOG IN”:  
Theoretical frame and research design 
 

1. THEORETICAL FRAME 

  

 “When we had all the answers  

they changed the questions” 

 

(Paint on a wall found by Eduardo Galeano) 

 

Living still in this ongoing historical period and without a theoretical agreement about how 

to name it, this era, even if it is a controversial term, is going to be named in the current 

Thesis as Postmodern: an era that comes after the Modernity and, as it has not ended yet, 

cannot be still defined. The most important characteristics of this epoch are the 

redefinition of time and space, the relatively weakness of institutions such as economic or 

political macro institutions (Bauman 2003, 2010; Beck, 2006; Beck & Beck-Gernsheim, 

2003; Sennet 2006, 2007) and the empowerment of the reflexive subject (Giddens, 1991). 

In other words, this period is defined by its constant changes and the overcoming of 

Modern dichotomies. 

 

Internet and social networks are the perfect example of this new era and its elements. First 

of all, due to the multiple uses that the Internet has all over the world it is not possible to 

understand this tool and space as a coherent and unique research object and, just the same 

as happens with the Postmodern era, it is not possible to define it sociologically or 

anthropologically (Miller & Slater, 2000). By virtue of the multiple uses of the Internet, on 

the one hand, it is essential to surmount Modern dichotomies in order to understand a 

space and a tool where producer and consumer (Ardèvol & San Cornelio, 2007), online and 

offline spaces (Gómez, 2002) and different kinds of cultures and texts converge (Jenkins, 

2008 & Scolari, 2013). Similarly, the notion of time and space has been clearly redefined 

with the Internet. Nevertheless, although the architecture of institutions and of the Internet 

(Adaime, Binder & Piscitelli, 2010; Péris, 2010) impose a certain way to understand and 

make politics (boyd, 2010), the relationships maintained in this space demonstrate how 

society has taken off the monopoly of the political production to political institutions 

(Dutton, 2009; Castells, 2012). 
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The analysis of the construction of digital identity has required to go through the concept 

of identity in depth. This work shows that identity, just as happens with the other two 

research objects, is not possible to define it sociologically due to the multiple social 

definitions that it has (Hall, 2003). As it is not possible to give identity a sociological sense, 

the importance lies on the practices building this identity (Butler, 2002, 2007), and that is 

why is necessary to change the sociological research question from what is identity to how it is 

built. This theoretical base opens a new research way to the analysis of collective identities, 

and what is more important for this Thesis, to the research of Basque identity. Therefore, 

instead of analysing who is Basque or what is the Basque identity as traditionally has been done, 

the research question that will be answered in the Thesis is how the Basque identity is socially 

built, changing the theoretical axe from to be Basque to the construction of Basque identity. 

 

Likewise, according to some works which has analysed the construction of the Basque 

identity (Pérez-Agote, 1984; Martínez de Albéniz, 2003), we could say that as a result of the 

repression suffered during Franco´s time, politic practices moved from public sphere 

(street and squares) to the private space. In the words of Martínez de Albéniz (2003), 

“within a society without politics”, citizens had the opportunity to keep themselves save from 

street informers within the family, and for that reason, private spaces were privileged 

spaces to construct Basque identity. By means of the strategies created in private spaces 

Basque citizens wanted to regain public spaces, giving rise to a second political phase: “the 

appearance of the public space” (Martínez de Albéniz, 2003). The political transition which took 

place after Franco´s death, ended up in the institutionalization of politics itself: the 

appearance of political parties originated to manage political activities in an institutional 

way. At the same time, family or gangs (social dimension) lost importance. This third phase 

is named as “politics without society” by Martínez de Albéniz (2003). 

 

Therefore, having changed the formulated question to analyse the Basque identity and 

knowing how has been the Basque identity built the previous decades, it is possible to 

analyse current construction mechanisms of Basque identity. What is more, contrary to the 

previous authors and apart from understanding Basque identity from a political dimension, 

if it is analysed from a social and cultural dimension, it is possible to know how Basque 

identity is constructed by means of everyday practices and social discourses: these ideas will 

be analysed by the case of youth and Facebook.  
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2. RESEARCH DESIGN106

 

 

"For certain, you have to be lost to find a place as can’t be found. 

 Elseways, everyone would know where it was" 

(Pirates of the Caribbean: at World's End) 

 

Taking into consideration the previously mentioned theoretical points, the analytical 

definition that we are going to use throughout this Doctoral Thesis is going to be the 

following one: Basque identity, should be understood as a contingent result of the different 

institutional influences (mainly political, cultural, or economical) that has historically 

suffered (influences inside and outside Basque Country, where the influence of both 

Spanish and French states should be underlined). Basque language (understood as one of 

the main elements of the Basque identity) and symbolic referents, such as Basque 

Country´s territoriality, give to Basque citizens a sense of belonging and differentiate from 

the rest of the national identities.  

 

Therefore, taking the previous definitions as our starting-point, our fundamental worry has 

been which research question we could formulate for a significant investigation on Basque 

identity. In that way, concerning firstly research question, we started from the idea that 

Basque identity could not be defined sociologically by means of some referents. To define 

Basque identity is not sociology´s duty, it is society´s right. In fact, Basque society defines 

in many different ways the Basque identity by means of everyday practices and discourses 

(CEIC, 2005). For that reason, although we need an analytical definition for the research 

and as it is not going to remain through time (Hall, 2003), we assume that observing social 

practices and discourses from a sociological point of view the question what we should 

answer is how it is built. 

 

Therefore, sociology´s duty is to listen to society and understand it, not to give limited 

definitions about Basque identity. At the same time, we cannot understand social 

definitions about Basque identity as if they were sociological definitions that is why we 

should sociologically overcome the research question what is. Contrary to other 

contributions (Gatti & Martínez de Albéniz, 2006), we believe that social definitions and 

                                                           
106 As the Thesis is grounded in an (auto) digital ethnography, the following explanations during the text 
will be written in the first person. 



310 
 

practices are not valid to define what is, due to the fact that we assume that the existential 

nucleus of the (Basque) identity cannot be sociologically filled. 

 

After this standpoint that takes us into Essentialism, practices and discourses of the citizens 

instead of showing who they are, they explain us what collective are they part of. In other words, 

by asking how is Basque identity built, instead of obtaining an answer like what is Basque identity 

or who is a Basque citizen, we suggest that we obtain the answer of what collective´s member they 

are: some practices instead of answering what the individual has been or what the individual is going 

to be, they would suddenly turn him/her a member of their collective. Therefore, analysing 

how do citizens of Basque society construct their Basque identity, and without observing 

Basque nationalists (who) and their no-possible answer definitions (what is), we want to 

posture Basque identity on the same level of national identities which do have an state 

(Peris, 2008; Mateos & Zabalo, 2012).  

 

For all these reasons, even if the Doctoral Thesis´ central idea (hypothesis 1) what is the 

Basque identity can be socially answered in many ways, it is a research question that 

sociologically cannot be answered. Instead of this research question, we suggest to 

formulate the question how is Basque identity built. By means of this answer based on 

practices, instead of coming back to the research question what is Basque identity, we want to 

identify part of what collective do they turn those practices the Basque citizens (and not 

Basque nationalist), as well as examine the relations among the group and the reflexive 

subject. In that sense, Basque identity is not only understood sociologically as an identity 

linked to the political frame, but we also want to analyse it as an identity linked to social 

and cultural dimension. 

 

Following with the theoretical hypothesis and having a look at different ways of building 

the Basque identity, nowadays it is thought that negative constructions of Basque identity 

has lost its strength (confirming the singularities of We by means of distinguish them from 

They) and also that Basque identity is socially built in a positive manner in different areas. In 

fact, Basque identity is mainly built by internal social relations. As relation to the positions 

that collective identities can take, apart from constructing Basque identity by means of an 

internal relationship (We-We) or by means of the opposition to the rest of the groups (We-

Them), we would like to propose that the rest of the groups make conditional to construct 
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Basque identity: in some cases, they could politically or socially construct it, by means of 

the They-Us. 

 

Finally, after the well-mentioned institutionalized era of the 90th decade (Pérez-Agote, 

1984; Martínez de Albéniz, 2003) we would like to propose that society reclaims to be part 

of the construction of the Basque identity. As mentioned during the research, by means of 

practices and discourses which are out of the traditional political dimensions Basque 

society wants to reinforce the chance that had in other time (during the time after Franco 

died and institutionalization arrived) to construct Basque identity. In this sense, we propose 

that in the progress of those logics of the construction of Basque identity, referents of 

social and cultural dimension have gained importance. 

 

Summarizing, thanks to the precise research done regarding Basque identity and ordering 

those elements, (2) as a second hypothesis even if we have identified outside groups build 

Basque identity (They-Us), we suggest that Basque identity is mainly built through positive 

inner group relationships (We- We) by means of referents of social and cultural dimension.  

 

Passing from theoretical hypotheses to analytical hypotheses which correspond to the 

analysed space, in other words to hypothesis corresponding to Facebook and Internet, and 

taking into consideration that political institutions monopolise public space (Pérez-Agote, 

1984; Martínez de Albéniz, 2003), we assume that society has taken private and intimate 

spaces in order to build Basque identity. Therefore, private space gained importance, as it 

happened during Franco´s term of office, public spaces were also occupied by political 

institutions. 

 

It is well known that Internet is a privileged space for society to build its identity out of 

organisms (Dutton, 2009). Hence, in this research case, we can propose Facebook as a 

privileged place to build Basque identity. Due to the reason that youth, opposite to what 

they could do at street, find Facebook an unbeatable space to stay and to grow. Similarly, 

youth live Internet and Facebook as a controlled space, in fact, according to boyd (2002), 
individuals taking part in the research live those spaces in a digital panoptic way in which 

they feel they are observed from a They point of view. 
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Thus, (3) keeping in mind the concepts of privileged space and under control space and 

comparing it with, the Basque identity construction made from a social dimension in 

Franco´s time (being that private space privileged and secure to society), on a systematic 

level it is assumed that they are not secure spaces. Even if for youths who has taken part on 

the research, online private spaces are privileged spaces to socially build Basque identity. 

Similarly it can be said that strategy from previous centuries turns into tactic (De Certau, 

1996): nowadays youth, apart from conquering public space from private space, like 

militants of the past used to do, make use of the system´s tools to obtain that estrange 

private space and turning it an space to be and to grow. 

 

On the contrary, due to the hypertext which offers us this tool and space known as 

Facebook, in our opinion (4) construction of Basque identity and of collectives could be 

done in an easier and more flexible manner than face-to-face. Apart from the text, identity 

can also be built by means of sharing pictures and videos or being member of groups. In 

addition to this flexible manner to build Basque identity, thanks to the current research, we 

could propose some other logics which have gain importance to build Basque identity, such 

as, instrumental, banal and humorous logic. 

 

Finally, we would like to propose another two hypotheses regarding “sense of belonging” 

and nation. Having a look at the social construction of Basque identity, contrary to other 

periods, we could say that the idea of the nation or the collective representation is mainly 

constituted by means of daily practices and social discourses (Castells, 2006). (5) As fifth 

hypothesis, as social relations of Facebook show us nowadays Basque identity and nation 

itself, more than being a political and ideological idea, we propose that it is built on 

everyday social plane. 

 

Additionally, as previously mentioned in the second hypothesis, we assume that on the 

construction of the Basque identity referents of social and cultural dimension gain 

importance, for that reason, as proposed on the first hypotheses, even if sociologically 

Basque identity cannot be defined, it can socially differently defined. That is why we could 

propose that the variety of practices and nation identity referents formed inside the nation 

or the community create smaller groups or collectives. Thus, instead of understanding 

Basque society as a community organised around a sacred canopy (Gurruchaga, 1990), we 

should draw it as a multipolarised nation (Anduaga, 2013): due to the reason that the whole 
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community is divided into groups (collectives) managed by different nation identity 

referents. 

 

Finally, constructions of Basque identity found on the analysis of the hyperspace made on 

this Thesis, show us that there is a territory that overcomes nation and state´s geographical 

boundaries, which is named according to Kamio (2012), (6) Digital Country. As we have 

seen throughout the research, nowadays, it is possible to build Basque identity in the 

Internet both inside and outside Basque Country. Besides, this idea allows us to state that 

Internet relations surpass geographical boundaries of nations drawn in maps. Actually, the 

construction of Basque identity is not only understood in terms of a land domain (as in the 

case of nation, state or a diaspora structure). Therefore, even if the land domain influences 

the construction of Basque identity, the cloud, which has no geographical space to be, offers 

another space in which Basque identity takes place. By means of the concept of Digital 

Country it is possible to draw the territoriality nations have at the era of Internet. 

 

These hypotheses allowed us defining different analytical objectives. First of all, we have to 

map the new space (Facebook) where Basque identity is going to be analysed. Secondly, it 

would be possible to identify different social practices, discourses and Basque identity 

referents that Basque youth negotiate in this social network. In the same way, as third 

objective, it would be possible to explore the kind of Basque community this youth build 

on Facebook and hyperspace in order to answer how strong are this boundaries or if there 

is only one Basque community. 

 

As a social network is being analysed, as forth objective, we want to understand how 

Basque youth build identity in the different spaces of the hyperspace: on the one hand, 

even both are linked, neutralizing analytically online and offline spaces and, on the other 

hand, analysing the way to build Basque identity youth have in public, private and intimate 

spaces of Facebook. Finally, the fifth objective is to identify the different agents that take 

part in the social construction of Basque identity to answer which ones are the institutions 

and states influences in these processes.  
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The fieldwork has been done during three years to contrast these hypotheses and to reach 

the objectives is been based in quantitative work (analysing second hand data offered by 

Basque institutions), qualitative techniques (7 interviews and 2 focus groups done with 

Basque youths) but especially in an (auto) digital ethnography. 

 

The non-participant observation started in my personal Facebook profile (the different 

boundaries I have with my Facebook friends keeps the necessary scientifically distance 

between the researcher and the participant) helped in the construction of four ideal types 

based in the ways Basque identity is built in/by Facebook: banal, instrumental, militant and 

Basque youths abroad Basque Country. We contacted with some of these youths and we 

decided to focus in “militant” and “abroad” practices doing a participant observation (by 

face to face interviews, interviews while the participant was using Facebook and requiring 

participants of “abroad” group to write a personal diary). Finally, as we went through this 

last group in depth, we found the required group to keep on a digital ethnography: this 

group was formed by 42 Basque young who were out of Basque Country with a grant 

obtained to learn more about foreign industries.  

 

These youths created a Facebook private group (we will name it “Erasmus” group) to share 

information about the grant and, in their words, to keep their Basque roots while they were 

outside Basque Country. After they allowed me to be part of their group, I carried on a 

(none) participant observation and I made interviews with the most 7 active members of 

this group. These youths showed me that I could go deeper into their experiences. 

Therefore, in my foreign research stays, as I was a Basque young outside Basque Country 

who used Facebook, I decided to end the digital ethnography and the three years fieldwork 

with an auto ethnography, writing on my diary (as I required participants) my experiences 

related to Facebook and Basque identity. 
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DEBATE     
GROUP SEX-AGE-REGION BASQUE 

SURROUNDING ICT RELATION 

 

First: (DG1) 24-year-old girl of 
Biscay Yes High (not extreme) 

 21-year-old boy of 
Biscay Yes Low 

 21-year-old girl of 
Biscay Yes  High (extreme) 

 

Second: 
(DG2) 

23-year-old girl of 
Guipúzcoa No High 

 23-year-old girl of 
Guipúzcoa Yes High 

 23-year-old girl of 
Guipúzcoa Yes High 

Table 1: Debate groups according to variables.  

 
 

Table 2: Deep conversations according to variables. In the case of the last person we make use of the 
first name under his approval. 

 
 
 

CONVERSATION SEX-AGE-
REGION 

BASQUE 
SURROUNDING ICT RELATION 

First (C1) 25-year-old boy of 
Álava Yes High (not 

extreme) 

Second (C2) 19-year-old girl of 
Biscay No Low (not 

extreme) 

Third (C3) 23-year-old boy of 
Labourd Yes Low (extreme) 

            Fourth (C4) 26-year-old girl of  
Guipúzcoa No High (extreme) 

Fifth (C5) 20-year-old girl of  
Guipúzcoa Yes High (not 

extreme) 

Sixth (Gorka) 25-year-old boy of  
Guipúzcoa No High (extreme) 
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IDEAL TYPE 
 

 

INDIVIDUAL´S 
FIRST NAME 

 NUMBER OF 
CONVERSATIONS 

 

 

  

Abroad 
 

Itsaso (Ireland) One 

 

Ostebi (Spanish 
state) Three + diary 

Julen (Australia) Three + diary 

Nahia (Poland) Three 

   

Militant  
Aiora Two 

Oier Two 

   

Utilitarian 

 

Beñat  One 

  
 

Banal 

 

Table 3: Ideal types and members. Altogether 15 conversations. 

 

CONVERSATIONS WITH 
ERASMUS MEMBERS 

THEIR 
GEOGRAPHICAL 

SITUATION 

MY GEOGRAPHICAL 
SITUATION 

First (EC1) Turkey Oxford 

Second (EC2) China Hondarribia 

Third (EC3) China Hondarribia 

Fourth (EC4) India Hondarribia 

Fifth (EC5) 
Sahara (At the moment of 

the conversation in 
Vitoria/Gasteiz) 

Hondarribia 

Sixth (EC6) India Hondarribia 

Seventh (EC7) Indonesia Oxford 

 

Table 4: Deep conversations with Erasmus group members. 
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II. “WHAT´S ON YOUR MIND?”:  
FaceGUK. The youth´s construction of Basque social identity in/by 
Facebook, the draw of Basque community in Hyperspace and the 
influence of different agents in these processes 

 
 

3. ANALYZING SOCIAL NETWORKS BY YOUTH’S EXPERIENCES 

 

 

Understanding social networks as a media convergence (Jenkins, 2008; Adaime, I., Binder, 

I. & Piscitelli, A., 2010), we can understand why Basque youth are connected to online 

newspapers while they use Facebook and how they manage at the same time their 

Facebook, Tuenti (a social network used in Basque Country and Spain) and Twitter 

profiles. However, as a Basque government research (Eusko Jaurlaritza, 2011) verified, 

Facebook is the most used social network by Basque youth to which they are 24 hours a 

day connected: as youths participants told us, this is because of the option that friends have 

to post in their walls (an action that could be understood as a relational way to build 

identity) and because they use cell phones that constantly alert them and keep them 

connected.  

 

Although social networks converge, for a proper explanation of our research space, we 

have analytically split them. First of all, we have compared Facebook and Twitter 

concluding that Basque youth understand that the first is less dynamic than the second one, 

but even this, they feel that Facebook is more informal because of all the people they have 

in there are friends, therefore not “followers”. Secondly, although the architecture of 

Facebook and Tuenti is very similar, as youth get older and travel to other countries where 

Tuenti is not so popular, they create a Facebook account. 

 

Indeed, Basque youth use Facebook due to the fact that all their friends use it, and not to 

fall into anomy. They do not create a Facebook profile to find new friends, they just want 

to follow with their offline relationships while they are not face to face with their friends. 

Although different kind of friends cohabit in the same space, they can split them into many 

different groups and share different experiences and Basque identity referents with each of 

them. 
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This reflexive action shows us the coherence between two concepts that at first sight could 

result contradictory: a concept as digital panoptic (boyd, 2002) that explains the control the 

system has and a concept as fifth state (Dutton, 2009) which defends that society has a 

privileged space on the Internet to create and make politics.  

 

As Basque youths explained, they feel observed while they use Facebook and especially 

they feel controlled by Spanish and French governments (which demonstrate the influence 

that historical offline repression has in nowadays online social Basque identity 

construction). But as they also have this feeling in offline spaces, they give more 

importance to the fact that they have a space to share those likes with their friends (in 

opposition to offline spaces such as squares or streets where they do not have this 

sensation). In other words, while in a systemic dimension they feel observed; in a social 

dimension Basque youth have a privileged space to habit and to build Basque identity.  

 

 

4. …AND UNDERSTANDING THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY: social 

practices, discourses and Basque identity referents that Basque youth negotiate 

in/by Facebook 

  

First of all, besides the fact that is not possible to define Basque identity sociologically, 

Basque society does not want to define it: this way, the main hypothesis of the Thesis has 

been contrasted. As Basque youths told us, they do not feel comfortable answering or 

justifying what is the Basque identity or why they feel Basque; they just live and build their 

Basque identity in everyday social life.  

 

In the same way, the context of the process for the construction of the Basque identity, 

following the notion of “contextual identity”, plays a very important role: Basque youths 

outside Basque Country explained us the global perspective they achieved outside their 

nation; and that is why they gave more importance to social Basque identity referents 

(those which engage more population) instead of political ones. 

 

This way, living behind the option to answer what is the Basque identity with qualitative 

techniques (asking youths why they feel Basque), the only choice we had was to analyse how 

is the Basque identity built in/by Facebook from an ethnographical point of view. For this 

aim, we focused in texts and pictures that youth share and in Facebook groups that they 
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take part in. First of all, we analysed the uses of Basque language and, from a systemic 

point of view; we can say that thanks to Basque users the architecture of Facebook is in 

Basque language. But even in this social network this national referent is not forbidden, 

Basque users cannot log in themselves as Basque citizens, so the influence of outside 

institutions in the social construction of Basque identity is demonstrated. 

 

From a social point of view, we must underline that there are almost not research made 

about the Basque language use on the Internet. During this first research, we can conclude 

that the use of Basque language on Facebook follows the offline patrons: if the person 

speaks in Basque language at school or at home, this person will speak as well in Basque 

language with his/her friends in Facebook. But, in opposition to offline spaces, Basque 

youths explained that in this space, where friends habit, they use an informal and colloquial 

language: writing orthographically wrong, they play with Basque language overcoming all 

kind of grammar rules. In the same way, Basque youth construct Basque identity with their 

profile nicknames naming themselves with a Basque name, with a name that underlines 

their Basque feeling or belonging: most of the youths that took part in the research had 

names such as “Mikel” (a Basque name), “Basque Mikel” (a Basque feeling), “Mikel from 

Basque Country” (Basque belonging). 

 

Following with the analysis of the Facebook profile, we have to underline that Basque 

youth use stickers to express and construct Basque identity (i.e.; “independence”), and 

besides this, as we explained in a title of this chapter with the name of a Facebook group 

(“I´m Basque although in my profile picture I´m not at the mountain”), profile pictures taken in the 

mountain or near the sea are very popular in Basque youth. As participants told us, this is 

because, on the one hand nature plays a very important role in the Basque collective 

imaginary and, on the other hand, as we said before, as they feel observed (by Facebook 

and by Spanish and French states) they do not want to publish their own photographs; and 

that is why they change their own picture by a picture taken at the mountain.  

 

Finally, as the title of the Facebook group mentioned shows, we have found in those 

groups a banal and humoristic way to build Basque identity: a way that makes laugh about 

Basque traditions and traditional Basque identity constructions. Indeed, the construction of 

Basque identity in Facebook groups is an easy way to build Basque identity: just clicking in 

a funny group and saying without words they “like it” youth construct Basque identity 
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without any other condition. Even more, on the one hand, we have defined the act of 

clicking as a habit (Bourdieu, 1988), incorporated in Basque youth social practices and with 

what they build Basque identity in their everyday life. And, on the other hand, we have 

explained that to click as a “rite passage” to get in a group or a community is much flexible 

than any other we have seen until today: just clicking Basque youths become member of a 

community without any other duty.  

 

That is why our hypothesis about the flexible and easier way to build Basque identity in/by 

Facebook has been demonstrated: due to the architecture and the hypertexts of this social 

network, the Basque identity referents (mainly from social dimension) shared are more 

visual and, if the user wants it, could be forever posted in the wall. We have also concluded 

that, as the systemically influences that Basque youth receive in the same space the 

construction of Basque identity is a personal shared experience in which the personal and 

collective dimensions converge. 

 
 

5. THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY OUTSIDE BASQUE COUNTRY IN/BY 

FACEBOOK 

  
 

Delving into the social practices and discourses that build Basque identity and not in the 

definition or in the subjects, we have been able to create four ideal types: which we have 

named as banal (explained before), instrumental (those who build Basque identity for 

personal interests), militant (related to a traditional political point of view) and “abroad” 

(Basque youths outside Basque Country, in which the “Erasmus” group deserves an special 

mention).  

 

As some youths that maintain militant practices explained, these ideal types converge. 

Indeed, as instrumental ideal type people they build Basque identity because of an interest, 

in this case because of a collective interest: to get a political formation to their friends. 

Underlining the concept of tactic (De Certau, 1996) these youths, managing the 

architecture of the social network, appropriate a space of the system for their political aims.  
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Even from a social point of view some youths make Facebook a privileged space for social 

relationships and Basque identity construction, from a systemically point of view, as they 

feel observed by Spanish and French states, they do not feel free to express and to 

construct Basque identity as they wanted: the historical offline repression suffered in 

Basque Country, the influence of institutions in social practices and the way They build the 

Us is demonstrated by the testimonies of these youths.  

 

Finally for Basque youths outside Basque Country Facebook, on the one hand, is a space 

which compiles the feelings, experiences and evolution that these youths have in relation to 

(the construction of) Basque identity. On the other hand, without the face to face 

relationships with their relatives and friends, Facebook is a tool which Basque youths 

outside Basque Country use even more: as youths explained, Facebook is the only space 

and tool that they know when they are abroad, Facebook is their home when they are 

outside Basque Country. 

 

Taking into account the contextual construction of the (Basque) identity, the different 

structural influences that these youths outside Basque Country receive all over the world 

depending on the country they are (is very different to be in China or in France), supposes 

a different way to construct Basque identity. According to this, we have concluded that for 

a proper explanation of the construction of the Basque identity that these youths do, 

instead of outside Basque Country we should talk about outsides Basque Country. 

 

Finally, a discourse that all of the youths member of the Erasmus group repeat was that 

Facebook bring them back to Basque Country and many times they felt they were in 

Basque Country. Spaces and times between homeland and outside Basque Country get 

blurred: while they use Facebook, these youths habit a territory which is situated between 

both countries. This territory which they live and habit is formed as well because youths 

outside Basque Country commonly post texts and pictures that, taking into account the 

time difference, their Basque Facebook friends will reply next day: this way, overcoming 

geographical borders they build an own Basque imaginary collective (Anderson, 1993). 
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6. BASQUE COMMUNITY IN HYPERSPACE: towards the Digital Country 

  

Taking as theoretical base previous researches focused in the multiple Basque collectives 

that inside the same community exist (Azurmendi, 1992), we propose that nowadays, as 

there are many ways to feel and construct Basque identity, there are also many Basque 

identity referents which articulate different small collectives inside the same Basque 

community or nation. Under this model, the way to engage Basque society is not a 

common symbol that all citizens share (i.e.: the Basque flag or the Basque language), 

instead of this, we propose that Basque citizens share the same imaginary collective. We 

can conclude that as in the previous chapter we found “outsides” Basque Country, thanks 

to this multiple Basque identity referents, multiple ways to construct Basque identity and 

multiple collectives in which these practices cohabit, in this chapter we have found 

different nations inside the same nation. 

 

In the specific case of Facebook, we have contrasted that the multiple collectives suppose a 

multiple adscription of Basque youth: in opposition to years before, a Basque citizen can be 

member of more than one group at the same time (i.e.: member of a Facebook group 

which support Basque language and member of a group which belongs to a Basque 

political party). In the same way, these relationships we found on Facebook groups are 

much more flexible than face to face groups. Due to the fact that some members of the 

group do not know each other, this kind of group breaks with the notion of group, 

community and membership researched before in Basque academy. 

 

Following the collective imaginary these youths create in/by Facebook, as we said before, 

the construction of Basque identity in this space blurs the geographical borders. Deeping 

on this idea, and taking into account that Basque identity is nowadays constructed in a non-

geographical space, we propose the concept of Digital Country: even the map or the offline 

country where the construction of the Basque identity is made is very important (as we 

explained before with the different structural influences that Basque youth all over the 

world receive according to each country), we must take into account the online 

construction in the cloud with its own structural influences, logics and tools, as well as the 

space that these practices create.  
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The Digital Country, understanding it under the anthropological notion of territory in 

which the borders of the community (in this case the nation) are also defined by social and 

symbolical interactions, helps us to understand the construction of Basque identity in/by 

Facebook insides and outsides Basque Country, and also to draw the borders of Basque 

Country in the Internet era.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5: Digital Country. 

 

Finally, it is important to mention that we have named this territory the Digital Country 

because the construction of Basque identity habits a non-geographical space such as the 

cloud but is made from a certain geographical place of the map: a space where offline and 

online structural influences and Basque identity constructions converge.  

 

7. THE CONSTRUCTION OF BASQUE IDENTITY IN THE DIFFERENT SPACES OF 

THE DIGITAL COUNTRY  

 

Following with the concept of Digital Country it must be underlined that the Basque 

identity built by Basque youth on Facebook is the consequence of a historical process and 

of the influence that this Basque identity has suffered during the last hundreds years by 

Spanish and French states. This double condition (the historical dimension and the offline 

political influence in online social practices) can be explained by the two digits endings that 

states do have on the Internet: due to Spanish and French influence Basque Country 

cannot nowadays be a state and this is why Basque society cannot use a two digit ending 

such as Spain does with .es or France does with .fr. 

  CLOUD: online space 

DIGITAL COUNTRY 

 MAP: offline space 

 CLOUD: online space 

 TERRITORY: offline-online space 

 

 

 
MAP: offline space 
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In the same way, following the concepts of hyperspace (Gómez, 2002), the Basque identity 

built on Facebook does penetrate the screen and moves to the offline space. For this 

reason is not possible to talk about two Basque identities (the online one and the offline 

one), instead of this there must be underlined that there is only a different way to create 

Basque identity. A way to build Basque identity in which, comparing to other decades 

pattern, social networks are the privileged space that during the dictatorship of Franco the 

home was: as public space was controlled by fascists, at home Basque people could 

construct Basque identity in a secure way with their relatives and friends.  

 

As it has been explained in the theoretical frame, nowadays public space is monopolized 

and ruled by political institutions. This way, as Basque youths explained, private spaces 

such as Facebook are the privileged space to talk with friends and to build Basque identity 

in a none controlled way by political institutions: sharing and negotiating Basque identity 

referents related to cultural or social dimensions. But, in opposition to the private space of 

home, Facebook is not a secure space: according to the digital panoptic (boyd, 2002), these 

youths feel they are observed. This makes Facebook a public space: what Basque youth 

share on there could be spread or sell to other enterprises. But, in the same way, as it is an 

enterprise, Facebook is a private space where youth get in after signing a contract.  

 

In a social dimension, Facebook is also a private space that Basque youth appropriate to 

construct Basque identity. The concept of tactic (De Certau, 1999) plays an important role 

at this point. During the dictatorship of Franco, strategically, Basque people started from 

the private space (at home) the conquest of the public space, but nowadays Basque youth 

just appropriate private space (Facebook) to construct Basque identity, without the aim of 

conquest the public space.  

 

In the same way, the appropriation of a geographical private place is also made by some 

youths who live with their parents. They do not feel the home of their parents as of their 

own and they only feel at home in their own bedroom: when they get connected to 

Facebook and they build with other friends territories that overcome geographical 

distances. We can conclude that with the appropriation of an online space (Facebook), 

Basque youth create own territories which overcome online and offline spaces. 
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Finally, besides a public and a private space, Facebook could be also an intimate space. 

Some of the Basque youths that took part in the research explained that they filter what 

they say publically, this way, they organize their Facebook friend community in smaller 

collectives and they control what they say and to whom. This is why they feel Facebook is 

an intimate space, because they can manipulate it and organize it as they please. In addition 

to this, they can construct Basque identity in many different ways according to the Basque 

identity referent and according to the person is negotiating the symbol. 

 

 

8. AGENTS BUILDERS OF BASQUE (DIGITAL) IDENTITY  

 

The construction of the Basque identity is the main research object of this Thesis and, as 

others collective identities, it has been built, on the one hand, by relationships maintained 

by people of the group (We-We) and by the opposition to the group from other groups 

(We-Them): by an opposition of the Basque community to Spanish and French 

communities. 

 

Beside these two positions the group acquires to build identity, there have been found 

other two positions during the research. On the one hand, due to the influence that 

Spanish and French states have in the construction of Basque identity we can say that They 

(Spanish and French states) influence the construction of the group. Even more, in some 

cases the Basque community (Us) is built by Them. First of all, from an academic 

dimension, Basque researches have followed during decades the research question pushed 

by Spanish and French states about what is the Basque identity instead of trying to understand 

how is the Basque identity built. The axe of the community has been a research question 

proposed from outside the community, this way we can conclude that They have construct 

the theoretical focus of the Us (Basque identity).  

 

This outsider influence and the way how They build the Us has been also found on 

Facebook: in a systemic dimension, Basque youth cannot log in this social network as 

Basque. Even this impossibility to register as Basque, instead of choosing Spanish or 

French options, most of youths interviewed tactically chooses other nationalities such as 

Hawaiian or Island: overcoming institutional limits (They-Us), Basque youth build Basque 

identity differing themselves from Spanish and French identities (We-Them).   
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The second agent that has been found is the past, understanding traditional identity 

referents and practices as elements in which many Basque youths look at when they build 

Basque identity on Facebook. Indeed, in a society in which the image is so important, 

Basque youth share by Facebook traditional identity referents (such as flags, songs or 

symbols) to build Basque identity. These youths also mix traditional identity referents with 

nowadays referents or, following the agent of They-Us, the participants in the Thesis 

explained that they mix traditional identity referents with other nationalities referents. This 

way, Basque identity is built bringing the past to nowadays and mixing it with Basque or 

outsides identity referents, and as Basque youths told, Basque identity is built overcoming 

the past.  

 

This is the case of some Basque youths who laugh about traditional identity referents and 

practices such as going to the mountain: two generations ago, due to the dictatorship of 

Franco and public space control, the mountain was a home where Basque could speak in 

Basque and talk about Basque political issues. This generation transmitted the passion of 

going to the mountain to nowadays youth bringing them every Sunday to the mountain, 

but instead of carrying with this practice, nowadays youth laugh about it in Facebook 

creating groups such as “I’m Basque although I’m not at the mountain in my profile photo”.  

 

Attending to this it can be said that Facebook is the privileged (but none secure) space that 

the mountain was for the generations before and that nowadays Basque identity is not only 

built by values or ideologies, but also by humour (Anduaga, 2013). 
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III. “LOG OUT”?:  

In conclusion, we must look forward  

 

To question the main research question of the previous researches concerning Basque 

identity (what is the Basque identity?) takes us into practices of construction of Basque identity. 

Due to the fact that what is Basque identity cannot be sociologically answered (it has already 

been socially answered differently and wanting to level politically Basque identity to the rest 

nation identities) we propose that it would be convenient to ask from a sociological point 

of view how is the Basque identity built. 

 
Similarly, the change on the research question has taken us into new research questions: are 

analysed practices and discourses a definition of the Basque identity? That is to say, is how is 

Basque identity built an answer to what is the Basque identity? After a theoretical research we 

received a negative answer and we have concluded that these practices and discourses 

explain which collective the reflexive subject is member of. Taking into consideration concepts such 

as contingency or relational, contextual and reflexive identity we assume that the analysis of 

the construction of Basque identity should be done according to the elements Who-to 

Whom-Where. 

 

Likewise, considering the two previous streams whose object of study has also been Basque 

identity (named “Constructivist” and “Deconstructivist” questioning what is the Basque 

identity and how it is built, because they both have strengthen and weaken academically and 

politically Basque identity), the direction followed in the actual Thesis has been named 

“Reconstructivist”. On the one hand, because we want to level Basque identity 

academically to the rest of national identities under a Constructivist trend, nevertheless, on 

the other hand, because we question how the Basque identity is built under a Deconstructivist 

point of view. The latter approach, not only understands Basque identity as a political 

identity, as the rest of the identities, but it also understands it as a social and cultural 

identity. Similarly, the question how it is built spreads to researches on remaining national 

identities. 
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After having established the research question,  we have had the opportunity to go into 

twenty-first century construction of Basque identity in depth, and comparing it with the 

patterns of previous centuries it is necessary to underline the importance that social 

dimensions and positive logics of relationships within group (or We-We) has gained. 

Moreover we have not only identified logic of values to build Basque identity but also an 

instrumental logic, a banal one and a humorous one. Nonetheless, if we consider the agents 

constructing Basque identity and bearing in mind the importance Us-Past us has, as we have 

previously seen, they condition the construction of the Basque identity (They-Us) and 

occasionally they do it directly. 

 
In regard to nowadays construction of Basque identity, we have finally mentioned the 

importance of the private space. Actually, due to the difficulties that youth have faced to be 

in a public space, we have seen that private spaces such as online social networks like 

Facebook are privileged spaces to stay with friends and to grow (in this case to build 

Basque identity). However, due to the fact that youth feel that they are observed both by 

the system of Facebook itself and by Spanish and French states, comparing it to the 

habitats that constitute private spaces in Franco´s lifetime (mainly compared to spaces like 

home), the fact that those private spaces are privileged but no secure astonished us. The 

mentioned assumed contradiction can easily be understood by Sarrionandia´s poem 

Territorio Librea (Free territory): self-territories can be created from under control spaces like 

prison or Facebook sharing nation-identity referents. Likewise, we have worked out that 

youth instead of conquering the public space from private space, following the tactic 

concept, they want to appropriate that private space which seems estrange to them. 

 

Hence, thanks to youth and Facebook we have established the research question 

concerning Basque identity and we have done an analysis of its construction. With respect 

to the online social network, it can be said that depending on its social use it can be a 

public, private or intimate space, therefore, we consider it a private company that allows 

youth keep in contact 24 hours. Similarly, we can inferred that due to the architecture with 

large amount of hypertexts a space and a tool like Facebook has, Basque identity and the 

community´s construction could be done easier and more flexible. 
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In fact, another element which has been analysed is the “sense of belonging” created after 

clicking “join the group”. Therefore, it can be concluded that thanks to collectives who 

have several nation identity referents, the pattern of the community has evolved: what is 

more, instead of having what some experts defined as a unique-pattern country and 

coherent (community), we found a pattern of a country which is composed by a big 

number of little groups (collectives). Furthermore, as it has been mentioned at the 

beginning, nowadays social dimension is gaining importance; therefore we could conclude 

that among youth, national identity referents from both social and cultural fields have 

gained more importance than those from political areas. 

 

Finally, these relationships maintained on the Internet demonstrate how the geographical 

limits of a nation or a state are not necessary to the construction of the national identity; 

indeed, the Basque identity built on the cloud overcomes map´s boundaries. That is why, 

following the concept of territory that takes into consideration symbolic and social 

boundaries, Digital Country has been proposed, with the goal of drawing the territorial 

boundaries that the national identity creates at the era of Internet. 
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CONTRUCTIVIST 

 
DECONTRUCTIVIST (I) DECONSTRUCTIVIST(II) RECONSTRUCTIVIST 

  
 

 
ESSENTIALISM 

 
CONSTRUCTIVISM 

ESSENTIALISED 
CONTRUCTIVISM 

CONSTRUCTIVISM 

 
 

 
TO STRENGTHEN 
Basque identity 
 

TO WEAKEN Basque 
identity 

TO WEAKEN Basque 
identity 

TO STRENGTHEN 
Basque identity 

 
 

 
WHAT IS Basque 

identity? 
 

HOW IS Basque 
identity BUILT? 

HOW IS Basque 
identity BUILT? 

HOW IS Basque 
identity BUILT? 

 
 

HOW IS IT BUILT? 
= 

 WHAT IS Basque 
identity? 

HOW IS IT 
CONSTRUCTED? 

= 
WHAT IS Basque 

identity? 
 
 

 
From “TO BE Basque”, 
to “TO BUILD  Basque 

identity” (Who- to 
Whom-Where) 

 
 
 
 

Table 6: Research questions regarding Basque identity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



331 
 

Table 7: Summary of acquired results. 
 
 

RESEARCH QUESTION HYPOTHESES CONCLUSIONS 
 

Reflect on Basque identity 
and on a suitable research 

question for it 

Instead of what is it, How do 
you build it and Member of 
what collective are you and 

the relation between the last 
two mentioned questions 
 (Who-to Whom-Where) 

 

 

Define the social 
construction of Basque 

identity 

As public space is ruled and 
monopolized by political 

institutions… social 
dimension, private and 
intimate spaces and the 
positive construction of 
Basque identity emerge. 

(From “TO BE Basque”, to 
“TO BUILD Basque identity”) 

 

 

Immerse myself in Internet 
and in social networks 

(Facebook, research space) 

Facebook is a privileged tool 
and space to build Basque 
identity (easier and more 
flexible): hypertext offers 

both a tool (click) and a space 

Facebook: a private 
enterprise, hypertext and 

several social profiles 

Construction of Basque 
identity: text, photos and 

group ascription. Social 
referents. Ideal types 

Sense of belonging: different 
collectives, within a 

community. “Click” rite of 
passage 

Spaces: the importance of 
the private space, a 

privileged place to build 
Basque identity 

Agents: the importance of 
They-Us and Us-past Us 

 

Describe “the sense of 
belonging”: collectives, 

community-nation 

Nation within daily social 
relationships, avoiding its 

political use 

Community: nation gathers a 
large amount of collectives 

Digital Country: building 
Basque identity above 

geographical boundaries 

Spaces: Basque identity is 
built within online and offline 

spaces 
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Table 8: The construction of the Basque identity at the beginning of the twenty-first century. 
 

 
BASQUE IDENTITY´S 
CONTRUCTION´S… 

 

THE END OF THE TWENTIETH  
CENTURY 

THE BEGGINING OF THE 
TWENTY-FIRST  CENTURY  

 
 

DIMENSIONS 
 

POLITICAL SOCIAL 

 

 
LOGICS 

 
NEGATIVE POSITIVE 

 

 
STRATEGY/ ACTIVIST 

 
TACTIC / PARASITE 

 
CONNECTED TO VALUES 

 

VALUE / INSTRUMENTAL / 
BANAL / HUMOROUS 

 

 
SPACES 

 
PUBLIC PUBLIC 

 
 

PRIVATE 
 
 

INTIMATE 
 

 
 

 
AGENTS 

 
WE – WE WE- WE 

 
 

WE- THEM 
 

WE- THEM 

 
THEY – US 

 
 

WE – PAST US 
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ANEXOAK 
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GIZARTE 
PORSTMODERNOA 

IKTak 
(EUSKAL) 

IDENTITATEA 

 

DEFINIZIO 

SOZIOLOGIKO 

EZA 

 

Garaia izendatu edota 
definitzeko zailtasunak 

Internet ezin modu 
bakarrean ulertu, 

azaldu ez eta definitu 

Sozialki erantzun 
arren, ezin 

soziologikoki 
identitate zehatz bat 

definitu: ikerketa-
galdera zer da baino 

zelan eraiki 

 

DIKOTOMIEN 
GAINDITZEA  

Errealitate sozial 
berriak: subjektu, 

erakunde eta hauen 
arteko harreman 

ezberdinak 

Prosumitzailea, 
hiperespazioa, 

hipertestua, 
transmedia  

Identitatea ez da item 
soil bat: “bata” eta 

“bestea” eraikitzeko 
aukera 

 

ESPAZIOA ETA 
DENBORA 

Espazio eta denboraren 
birdefinizioa 

“Klik” baten tartea 

Identitate 
erreflexiboa, 

erlazionala eta 
testuingurukoa 

 

ERAKUNDEEN  
ERAGINA 

Erakundeen indar galera 
erlatiboa 

Gizarteak Interneten 
erabilera 

horizontalagoa bilatu 

Espainiar zein frantziar 
estatuen eragina 
euskal identitatea 
definitu behar eta 

eraikitzerako orduan 

 

SUBJEKTUA 
Erreflexibotasuna 

areagotu 

Parte hartzea eta 
sormena (online sare 

sozialen kasua: 
Facebook nagusi) 

Sozialki identitatea 
kuestionatu, 
banalizatu, 

inkorporatu eta modu 
askotan eraiki  

1. Taula: marko teorikoaren laburpena. 
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2. Taula: ikerketa diseinuaren laburpena. 

 

HIPOTESIAK 
HELBURU 

ANALITIKOAK 
METODOLOGIA 

 

Euskal identitatea ezin 
soziologikoki zer da definitu: 

ikerketa-galdera  zelan eraikitzen 
da, praktika hauek subjektua  zer 
kolektiboren parte den adierazi 

Facebook deskribatu 

Teknika Kuantitatiboak: 
bigarren eskuko datuen 

ustiaketa (Eusko ikaskuntza, 
Eustat, Gazte Behatokia, CIS, 

Injuve) 

 

Dimentsio sozialak eta eraikuntza 
mota positiboak garrantzia hartu 
eta Haiek-Gu-aren egonkortzea  

Gazteek euskal 
identitatea Facebooken 
(bidez) nola eraikitzen 

duten identifikatu 

Teknika kualitatiboak: 7 
sakoneko elkarrizketa eta 2 

hiruko talde 

 

Espazio pribatuaren garrantzia eta 
Facebook euskal identitatea 

eraikitzeko espazio pribilegiatu ez 
segurua (Franco garaiarekin 

alderaketa) 

Harreman sozialek 
Facebooken (bidez) 

sortzen duten 
taldetasuna: 

kolektibitateak eta 
komunitatea  

Teknika etnografikoak I: 
behaketa ez parte hartzailea, 

4 tipo ideal identifikatu 
(egunerokoa). Behaketa parte 
hartzailea: (Facebook irekiko) 

elkarrizketak 

 

Facebook bidez euskal identitatea 
eta kolektiboak modu errazago 
eta flexibleagoan eraiki. Logika 

instrumental, banal eta 
umoristikoaren egonkortzea  

Espazio online – offline, 
zein publiko, pribatu eta 

intimoen kudeaketa 

Teknika etnografikoak II: 
etnografia digitala. 9 hilez 

“Erasmus” taldean behaketa 
(ez) parte hartzaile eta 7 

sakoneko elkarrizketa 

 

Euskal Herria, ideia politikoa 
baino, egunerokotasuneko 

harreman sozialetan: 
komunitatearen baitan 
kolektibitate txikiagoak 

 
Euskal identitatearen 

eraikuntzaren agenteak 
identifikatu 

 

Teknika etnografikoak III: 
autoetnografia 

 

 
Herri digitala 
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EZTABAIDA 
TALDEA 

SEXUA-ADINA-
HERRIALDEA 

INGURU 
EUSKALDUNA IKT HARREMAN 

 

Lehenengoa: 
(ET1) 

24 urte, neska 
bizkaitarra Bai Altua (ez 

muturrekoa) 

 21 urte, mutil 
bizkaitarra Bai Baxua 

 21 urte, neska 
bizkaitarra Bai Altua (muturrekoa) 

 

Bigarrena: 
(ET2) 

23 urte, neska 
gipuzkoarra Ez Altua 

 23 urte, neska 
gipuzkoarra Bai Altua 

 23 urte, neska 
gipuzkoarra Bai Altua 

3. Taula: eztabaida taldeak aldagaien arabera. 

 

4. Taula: Doktorego Tesian zitatutako sakoneko elkarrizketak aldagaien arabera. Azken pertsonaren 
kasuan izena erabiliko dugu, bere oniritziarekin. 

 
 
 

ELKARRIZKETA SEXUA-ADINA-
HERRIALDEA 

INGURU 
EUSKALDUNA 

IKT 
HARREMAN 

Lehenengoa (E1) 25 urte, mutil 
arabarra Bai Altua (ez 

muturrekoa) 

Bigarrena (E2) 19 urte, neska 
bizkaitarra Ez Baxua (ez 

muturrekoa) 

Hirugarrena (E3) 23 urte, mutil 
lapurtarra Bai Baxua 

(muturrekoa) 

Laugarrena (E4) 26 urte, neska 
gipuzkoarra Ez Altua 

(muturrekoa) 

Bosgarrena (E5) 20 urte, neska 
gipuzkoarra Bai Altua (ez 

muturrekoa) 

Seigarrena (Gorka) 25 urte, mutil 
gipuzkoarra Bai Altua 

(muturrekoa) 
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TIPO IDEALA 
 

 

PERTSONAREN 
IZENA 

 ELKARRIZKETA 
KOPURUA 

 

 

  

Atzerrian 
 

Itsaso (Irlanda) Bat 

 

Ostebi (Estatu 
espainola) 

Hiru + 
egunerokoa 

Julen (Australia) Hiru + 
egunerokoa 

Nahia (Polonia) Hiru 

   

Militanteak  
Aiora Bi 

Oier Bi 

   

Utilitaristak 

 

Beñat  Bat 

  
 

Banalak 

5. Taula: tipo idealak eta kideak. Orotara 15 elkarrizketa. 

 
 

ERASMUS KIDEEI 
ELKARRIZKETAK 

BERE KOKAPEN 
GEOGRAFIKOA 

NIRE KOKAPEN 
GEOGRAFIKOA 

Lehenengoa (EK1) Turkia Oxford 

Bigarrena (EK2) Txina Hondarribia 

Hirugarrena (EK3) Txina Hondarribia 

Laugarrena (EK4) India Hondarribia 

Bosgarrena (EK5) Sahara (elkarrizketaren 
unean Gasteizen) Hondarribia 

Seigarrena (EK6) India Hondarribia 

Zazpigarrena (EK7) Indonesia Oxford 

6. Taula: Erasmus taldeko teknika etnografikoetako sakoneko elkarrizketak. 
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 EUSKAL HERRIAN  ATZERRIAN 

FACEBOOK EUSKAL 

IDENTITATEA 

ERAIKITZEKO TRESNA 

a) Euskal identitate-

erreferente, praktika eta 

diskurtso bidez 

d) Oinarrizko euskal 

identitate-erreferenteak eta 

atzerrietako eragin offlineak 

FACEBOOK EUSKAL 

GIZARTEARENTZAT 

ESPAZIOA 

b) “Irudikatutako 

komunitatea” 
e) “Xedeko komunitatea” 

7. Taula: atzerriak-aberria, Irudikatutako-Xedeko komunitateak eta Facebook euskal identitatearen 

eraikuntzarako tresna zein euskal gizartearentzat espazio gisa. 
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8. Taula: ondorioen laburpena. 

IKERKETA 
GALDERA 

IKERKETAREN ONDORIOZ 
FORMULATUTAKO 

HIPOTESIAK 

LORTUTAKO HELBURUAK, 
ONDORIOAK 

 

Euskal identitatea eta hau 
aztertzeko iker galdera 

hausnartu 

Zer da beharrean, Zelan 
eraikitzen da eta zer 

kolektiboren kide zein bi 
hauen arteko harremana 

(Nork-Nori-Non) 

 

 

Euskal identitatearen 
eraikuntza soziala definitu 

Espazio publikoa erakunde 
politikoek monopolizatuta 
zein araututa, dimentsio 

soziala, espazio pribatu zein 
intimoa eta eraikuntza modu 

positibo  nagusi. (Izanetik, 
Eginera) 

 

 

Internet eta online sare 
sozialetan murgildu 

(Facebook, ikerketa-espazioa) 

Facebook euskal identitatea 
eraikitzeko espazio eta 

tresna pribilegiatua 
(errazago eta flexibleago): 
hipertestu, tresna (“klik” 
egitea) zein espazio bat 

eskaintzen dituelako 

Facebook: enpresa pribatua, 
hipertestua eta perfil sozial 

anitz 

Euskal identitatearen 
eraikuntza: testua, argazkiak 

eta talde-adskripzioa. 
Erreferente sozialak. Tipo 

idealak 
Taldetasuna: komunitate 
berean, kolektibo anitz. 
Izaera lausoagoa (“klik” 
egitea, iragate-erritua) 
Espazioak: pribatuaren 

garrantzia, euskal identitatea 
eraikitzeko espazio 

pribilegiatua 
Agenteak: Haiek-Gu eta Gu-

Gu iraganaren garrantzia 
 

Taldetasuna deskribatu: 
kolektiboak, komunitatea-

Herria 

Euskal Herria 
egunerokotasuneko 

harreman sozialetan, eta ez 
eskuratu beharreko ideia 

politikoa 

Taldetasuna: Herriak 
kolektibo anitz bildu 

Herri digitala: muga 
geografikoez gaindi Herri 

identitatea eraiki 

Espazioak: online eta 
offlinean eraikitzen da euskal 

identitatea 
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9.Taula: euskal identitatearen eraikuntza XXI. mende hasieran. 

 
EUSKAL IDENTITATEAREN 

ERAIKUNTZAREN… 
 

XX. MENDE BUKAERA XXI. MENDE HASIERA 

 
 

 
DIMENTSIOAK 

 
POLITIKOA SOZIALA 

 

 
LOGIKAK 

 
NEGATIBOA POSITIBOA 

 

 
ESTRATEGIA / MILITANTE 

 
TAKTIKA / PARASITO 

 
BALIOEI LOTUTAKOA 

 

BALIO / INSTRUMENTAL / 
BANAL / UMORISTIKO 

 

 
ESPAZIOAK 

 
PUBLIKOA PUBLIKOA 

 
 

PRIBATUA  
 
 

INTIMOA 
 

 
 

 
AGENTEAK 

 
GU - GU GU - GU 

 
 

GU- HAIEK 
 

GU- HAIEK 

 
HAIEK – GU 

 
 

GU - GU IRAGANA 
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ERAIKITZAILEA 

 
DESERAIKITZAILEA (I) DESERAIKITZAILEA(II) BERRERAIKITZAILEA 

  
 

 
ESENTZIALISMOA 

 
KONSTRUKTIBISMOA 

KONSTRUKTIBISMO 
ESENTZIALIZATUA 

KONSTRUKTIBISMOA 

 
 

 
Euskal identitatea 

INDARTU 
 

Euskal identitatea 
AHULDU 

Euskal identitatea 
AHULDU 

Euskal identitatea 
INDARTU 

 
 

 
ZER DA euskal 
identitatea? 

 

ZELAN ERAIKITZEN da 
euskal identitatea? 

ZELAN ERAIKITZEN 
da euskal 

identitatea? 

ZELAN ERAIKITZEN da 
euskal identitatea? 

 
 

ZELAN ERAIKITZEN 
DA?  

= 
 ZER DA euskal 

identitatea? 

ZELAN ERAIKITZEN 
DA?  

= 
ZER KOLEKTIBOKO 

KIDE? 
 
 

 
IZANetik, EGINera 
(Nork-Nori-Non) 

 
 
 
10. Taula: euskal identitatearen inguruko ikerketa-galderak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



343 
 

MAPA: OFFLINE espazioa

HODEIA: ONLINE espazioa

H
I
P
E
R
E
S
P
A
Z
I
O
A

H
I
P
E
R
E
S
P
A
Z
I
O
A

HERRI DIGITALA

Territorioa: imajinario kolektiboa (harreman sozialak
eta sinboloak).

•MAPA: offline espazioa.

•HODEIA: online espazioa.

•HIPERESPAZIOA: online-offline espazioak.

 
11. Taula: Herri digitala. 
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