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«… no one could be called happy 
without his share of public happiness, 

that no one could be called free 
without his experience in public freedom…».

[Inor ezin da erabat zoriontsu izan
jendarteko zorionean parte hartzen ez badu,

inor ezin da erabat libre izan libertate hori
denentzat eta publikoa ez baldin bada]. 

Hannah Arendt

«Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.

Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,

ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea».

Xabier Lete
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I

Narratiba bakarraren arriskuak

Bada Interneten hamahiru milioi ikusle baino ge -

hia go izan dituen bi deo bat. Bideoa, berez, hamazortzi

mi nu tuko hi tzaldi bat da, Chi ma manda Ngozi Adichie

idaz le ni ge ria rrak 2009an egin da koa. Ber tan, idaz leak

“is torio ba ka rra ren arriskuaz” ohartarazten gaitu.

Kon ta tzen du nola, Ame rikako Estatu Batuetara uni -

ber  tsi ta te-ikas ke tak egi te ra joan zelarik, logelako ki -

deak ha rriduraz esan zion in ge les ikaragarri ona hitz

egi ten zuela, Afrikan jaioa izana kon tuan har tuz be -

tie re. Adi chie ren erantzuna: “Izan ere, ni re he rrial dean

in ge lesa da hizkuntza ofi ziala”. Aho bete hortz utzi

zuen ge la ki dea. 

Beste batean, gelakideak Adichieri galdetu zionean

“mu sika tri ba lik” ba ote zuen partekatzekorik, idazleak
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ai tortu zion Maria Ca rey zuela musikaririk go go koe -

na. Adi chiek aipatu hitzaldian dioe nez, botereak, kasu

ho ne tan mendebaldeko kulturak, na rra ti ba bakar bat

eraiki du Afrikako herrialde eta biztanleen gainean, eta

denok na rratiba edo kon takizun horren arabera ikus -

ten ditugu afri karrak. Eta denok ez bal din bada, as kok

eta askok bai, be hintzat. On dorioz, Adichieren us tez

be harrezkoa da, duela mende as ko ta tik gaur dai no

datozen au rrei ritziak in dargabetuko badira, is to rio ba -

kar ho rri bestelako ba tzuk eranstea. “He  rrialde bat

gauza bakar bat ba litz be za la erakustea da ohitura,

gauza handi bakar bat balitz be  zala. He rrial de bat,

ordea, inoiz ez da gauza bakar bat”. Ho rie xek Adi chie -

ren hitzaldiko azken hitzak.

Euskadi ere ez da gauza handi bakar bat, milaka

per tso nez osa tu ta ko gizatalde anitz eta askotarikoa

bai no. As kotan, hala ere, era ba kar ba tean ikusi gai -

tuzte kan poan. Jorge Luis Borges idazle bi kai nak el ka -

rriz keta ba tean euskaldunei buruz galdetu zio  te nean

esan zuen ez du  gula ezer ta rako balio: “Bel tzek be za -

la xe. Beltzek ere ez dute ezer ta rako balio. Es klabu iza -

teko, akaso”. Non bait, ez du gu historia osoan bes te

Abangoardia maite duen antzinako herria
Euskadi Basque Country
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ezer egin behiak jetzi bai no. Borges ez zen aurreiritziak

iza ten ba karra. Gaitza za baldua dago munduan eta ez

du zerikusirik dena de la koaren kultur mailarekin. Hitz

be zain bat huts egin ohi du zen bai tek. 

Mendebaldeko filosofiaren euskarririk sendoena

den Im  ma nuel Kan tek bere Beobachtungen über das

Ge fühl des Schö nen und Er ha be nen (Gogoetak eder -

tasun eta go  ren ta su nari bu ruz, 1764) lanean ida tzi

zuen afrikarrak oso bigarren mai lako di rela, ederta -

su  nik sor tzeko ez gau za. Itxura guztien ara bera, sor -

territik bizian ez ir  te teak kalte egin zion Immanuel

Kan ti. Gaitz erdi, badira bes telako us teak munduan…

Beste idazle argentinar bati, Alberto Mangueli, se ku -

la ko eragina egin zion apaiz euskaldun bat eza gu tzeak.

Man  guel, gaztea zelarik, Mar tin Fierro Ar   gen  tinako kla -

si koa eus karara itzuli zuen itzultzailea el karrizketatzera

joan zen Buenos Airestik hainbat kilometrotara da goen

Mo  nés Cazón herri txikira. Ber tan bizi zen Domingo

Jaka Kortajarena. Gerra zibilarekin Argentinara erbes -

te ra tu zen Be ras te gin jaiotako apaiz Txomin, eta meza

emateaz gain kla sikoak eus ka rara itzultzen eta er le zain -

tzan ere ari tzen zen. Erleei euskaraz egiten zien. Man -

11
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gue lek kon ta tzen duenez, Jaka Kortajarenak esan zion

maitasunez tra tatu behar direla erleak. Ohartarazi

zue nez, se kula ez da er laun tza tik ezti guztia hartu be -

har, pixka bat utzi egin be har da beti; erleentzat, hain

zuzen. “Eskuzabaltasunari es ku za bal ta sunez eran tzun

behar zaio”. Bestela, izan ere, erleak hil egiten bai ti ra,

biltzaile industrial askori gertatzen ohi zaien mo duan. 

Manguelek bizi osoan gogoratuko du erleei eta

urre  txin dorrei euskaraz egiten zien apaiz euskaldun

hu ra. Zer lotura zuen ingu rua re kin, nola maite zuen

na tu ra. Egun do ez du ahaztuko, per tso na gisa eza gutu

zuelako eta irakaspen huraxe eman ziolako, betiko:

“Es  ku za bal tasunari eskuzabaltasunez erantzun behar

zaio”. Apaiz ha re xen ga tik maite ditu Manguelek Eus -

kal Herria eta euskara. 

Beharbada, aurreiritziak desagertu egiten dira inor

bertatik ber ta ra ezagutzen dugunean. Aurrez au rre -

koak le hendik genuen iru dia de se giten laguntzen digu.

Bes  tea rengana hurreratuz gero, au rre juz kuak saretu

egiten dira, eguzkiarekin lainoa bezala. Sarri, bel durra

ema ten zigun talde hartako kideaz maitemintzen ga -

ra. Agian, horixe da kon tua: gizabanakotik giza ba na -

Abangoardia maite duen antzinako herria
Euskadi Basque Country
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ko ra doan ha rre  man zuzenak deu sez tatu egi ten ditu

au rreiritzi eta itxikeria guztiak.

Lastima, Borgesek ez baitzuen Txomin Jaka Kor ta -

ja rena ezagutu.

Euskadi askotariko gizartea da, gizabanakoz osa tu -

ta ko gizatalde anitz askotarikoa. Nork bere ja torria,

bi   zipenak eta izaera ditu eta plu raltasun horri eutsi

behar zaio, kosta ahala kosta. Gizatalde ba te ko kide

izateak, herri bateko partaide izateko zentzua edu ki -

tzeak, ez du esan nahi norberaren gizartea erabat pu -

rua denik. Al fe rri ka koa izango litzateke. Izan ere, ez

da  go gizarte pururik. Ez, zen tzu ho rrek berak egiten

du anitzago gizarte bat eta, ho rre ga tik, erres pe tatu

egin behar dira sentimendu guz tiak, ideia guztiak, ja -

torri eta fede guztiak. Horien ira kur keta hertsia da

ara zoak sor tzen dituena, batak bes tea baztertu nahia.

Dena dela, sentipenak, ideiak, fe deak… errespetagarri

dira, be rez eta izatez.

Hargatik, hemen aurkezten den Euskadiren kon ta -

ki zu na ez da al de bakarrekoa izango. Gure gizartearen

aniz tasuna aintzat har tu ko du, horrek ematen digun

13
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abe rastasun guztiarekin. Kontatuko dena ez da as ma -

ki zu na edo amets bat izango, errealitatea baino. Pa pe -

re ra eka rri ko duguna dagoeneko, izan, baden Eus kal

Herri bat izango da.y

Abangoardia maite duen antzinako herria
Euskadi Basque Country
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15

II

Euskal Herria: emari askotako ura

Birminghameko Aston unibertsitatera egindako bi -

si tal di batean, euskaldunon balizko txikitasunaz kexu,

ber ta ko irakasle batek galdetu zidan ea ba ote nekien

zen bat ziren maoriak. “Asko!”, erantzun nion birritan

pen tsatu gabe. Izan ere, oso ikusgarriak dira maoriak,

mundu guztiak kokatzen ditu munduko mapan, eta

de nok daukagu, gutxi gorabehera, haien ohitura eta

itxu ra ren berri. Zeelanda Berriko errugbi selekzioak

egiten duen haka guda dantza imitatzen ere badakite

Lur ho ne tako txoko guztietako haurrek. “Bada, milioi

erdi baino ez dira maoriak!”, esan zidan irakasleak.

“Beraz, eus kal du nak ez zaudete hain gaizki, maoriak

bai no askoz ge hia go zarete. Munduaren aurrean ikus -

ga rritasuna izatea bai no ez zaizue falta orain”.
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Maorien kultura gertutik ezagutu zuen Fiji uhar tee -

tan jaio zen Epeli Hau’ofa pentsalariak. Ozeano Pa zi fi -

ko ko he rri guztiak izan zi tuen aztergai. Haren ideia ren

ara be ra, kultura txikiak ozeanoan sortzen diren su -

men dien mo dukoak dira. Alegia, sumendia txikia ohi

da lehen be gi ratu batean, itsasoan ageri den pun tu txiki

bat bai no ez da. Hori, betiere, itsasontzi batetik be gi -

ra tzen baldin ba diozu. Ur azpian zaudela, ordea, gauzak

bestela dira: ozea noaren azpian su men diak erraldoiak

dira. Beraz, txiki ala handi izatea ikus pun tuaren ara be -

ra koa da. Nork eta nora begiratzen duen, halakoxea

izan  go da emaitza. Hortaz, Euskal He rria ez da txikia

ez handia, neurri-neu rri koa baino, askia.

Aro berri baten atarian gaude, gure bizitzeko mo -

duak al da ra ziko dituen aroa. Historia Garaikideaz ari

bagara, esan genezake Jo se Antonio Agirreren be lau -

nal diak mun duko mapan jarri gin tue la eta, ostean,

gaur egun arte iraun duela gure gogoan dik tadura ga -

raian sortu zen erresistentzia kulturak. 

Orain, ordea, bestelako aro bati ekin behar diogu,

tek no logia berrien garaiari. Gizatalde askotarikoa da

Abangoardia maite duen antzinako herria
Euskadi Basque Country
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gurea, gi zabanako bakoitzaren berezitasuna erres pe -

ta tuz gi zar te gisa aurrera egin behar duena, elkar on -

do hartzen duen gizartea. Olatu berri bati ekiteko

ga raian gaude, bai kortasunez eta geure buruari sine -

tsa ra ziz badugula zer eskainia munduari (eta geure

buruari). XXI. men deak erakutsi digunez, erdigune as -

ko tako mundu batean bizi gara, puntu anitz dira ga -

rran tzitsu, eta ez, soilik, bat edo bi. Gainera, gizarte ez

oso handia izateak giza ba na koen arteko kontaktu, ha -

rre man eta elkarlana ahal bi de tzen ditu. Zygmund Bau -

manek ohartarazi duen gisa, biz tanleria txikia iza teak

erraztu egiten ditu inklusioa eta jus tizia. Atera di tzagun

abantailak, bada, itxura bateko desaban tai le ta tik.

Gure irudia erbestean zabaldu nahian bagabiltza, ga -

rrantzitsua da eman nahi dugun irudia benetakoa iza -

tea, hots, ez izatea inpostatua ez azalekoa. Topikoak eta

au rreiritziak baztertu behar ditu gure irudiak, be nazko

elementu eta pentsamenduetan oinarritu. Bes tela, nola

za baldu behar dugu gure irudia guk geuk gu re bururik

ezagutzen ez baldin badugu ispilu ho rretan? 

Bestalde, zientziak erakutsi duen legez, DNAren

egi tu raren azalpenarekin gertatu zen bezalaxe, azal -

17
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pe nek soil eta argi izatera jo behar dute. Zenbat eta

ideia gu txia gorekin definitu geure burua, orduan eta

hobeto

Gauzak horrela, hiru ideiatan laburbil daiteke gure

gi zar tearen DNA:

1. Antzinako herria baina bizia. Atzerrira egindako bi -

daia askotan nabaritu dudanez, gure herriaren an tzi -

na ko  tasunak lilura pizten du. Badago halako mis terio

bat hiz   kuntzarekiko, adibidez. Hizkuntza za   harra iza -

tea, eta hain berezia, xarmagarri zaie atze rrian. Eta

xar ma hori area  gotu egiten da jakiten dutenean hiz -

kun tza haziz doala, zailtasun eta arrisku handiak gain -

di tu eta gero hiz tun kopurua hazten ari dela.

Ho    rrexek era kar tzen di tu eta, ageri denez, eredu

gisa ere hartzen gai tuzte maiz. Haz  ten ari den an tzi -

nako kultura bat de lako gurea. Ho nek badu ze ri ku -

si rik erresilientziaren ideiarekin ere. Na hiz eta nekeak

igaro, gurea ez da hiltamu bat: bizirik gau  de!

2. Garaikidetasuna eta modernotasuna. Euskal gi -

zar teak aspalditik jakin du malgua, mugikorra eta

mol da korra izaten. Laborantzako larrerik ez eta

olak sortu zi tuzten, burdinazko tresnak egin eta

Abangoardia maite duen antzinako herria
Euskadi Basque Country
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merkataritza bi dez zabaldu zituzten. Basoak eskue -

ran genituenez, egu rrez baliatu eta itsa son tziak egin

genituen. Ga be zia tik onurak ateratzen jakin izan du -

gu; egoerara mol da tzen, azken finean. Ga raian ga -

rai ko konponbideak as matu nahi izan di tu gu,

ber  tan pentsatuak, bertatik emanak. Herri neu rri -

koa eta modernoa egin. Askotan, handiak ikusten

ez di tuen bideak aurkitzen ditu txikiak. He rrial de

txi kiek ba dute halako bizkortasun bat, ha la ko mal -

gu tasun bat, mundu guztiarentzat baliagarri izan

dai tezkeen irtenbideak lortzeko gaitasun. (Ho rra

gu  rean, adi bi dez, kooperatiben mugimendua). For -

ma ri ga rran tzia handia eman zaio hemen, gau zak

no la egiten di ren ikusi besterik ez dago. Makina-

erre  min ta ko pie zak praktikoak dira, jakina, eta zinez

ede rrak ere bai bere soiltasunean. Modernotasuna

for maren lanketatik dator, soiltasun estetiko ho rre -

xe tatik, Orio  ko artista handi Oteizak ongi zioen

mo duan. Aban goar dia maite duen herria da gurea,

ez betiko bideak ja rraituz bertan goxo egiten due -

na. Bere buruari gal dezka ari den herria, es piritu

kritikoa duena.

19
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3. Balioen herri bat. Jorratzeko landarik ez ge nue -

nez, itsasoko zelai naroak aztertzera abiatu ginen.

Itsa  so ratu egin da gure gizataldea. Amerikara, Asia -

ra, munduko lau bazterretara joan ziren gure au -

rre koak. Kan pora joan garen herri migratzaile bat

da gurea. Hori ez dugu sekula ahaztu behar. Era be -

rean, kan po tik eto rri ta koek aberastu duten he rria

ga ra. Kanpora joan gara eta kanpotik ze to rre na re -

kin partekatu dugu gurea. Hemen bizi den oro bai -

ta he mengoa. Esku za bal tasuna eta elkartasuna ere

gu re ezaugarriak dira; zertan ez esan? Gizarte es -

ku  zabala da gurea, ikusi bes te rik ez dago zer ga -

rrantzi ematen diegun hezkuntzari nahiz osasu na ri,

zenbat jende da bi len gobernuz kan po ko era kun -

dee tan han eta hemen, mundu hu ma noago bat

egin nahian. Eskuzabaltasuna, el kar ta su na, anizta su -

na, inklusioa… ditugu balio.

Charles Darwinek, espezieen jatorriari buruz idatzi

zue nean, kontuan hartu zituen Galapago uhar tee tako

ani maliatxo batzuk. Ez Europako espezie za bal duak,

ez gainerako kontinenteetan sortuak ere. Dar winek,

bi la kae ra berezia izan zuten Galapago uhar teetako

igua nen eta hegaztien bidez ulertu zuen nola fun tzio -

Abangoardia maite duen antzinako herria
Euskadi Basque Country
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na tzen duen naturak. Espezie urri eta bitxi horiek

eman zioten argia. Izan ere, denok gara beharrezko

munduko eko sis tema erraldoian. Euskal Herria mun -

dua ulertzeko beha rrez koa den elementuetako bat

da. Biologoek dio te nez, pla ne taren be rez ko joera da

gero eta as ko ta ri koa goa iza tea, gero eta espezie ge -

hia go izatea munduan. Bada, guk ere aniztasun ho rre -

xe tan dugu zain etor ki zu na. 

Indartu ditzagun lehenik gure kultura, enpresak,

hez  kuntza, zientzia… eta zabal ditzagun gero mun -

du ra, bel du rrik gabe eta baikor.y

21

Euskal Herria: emari askotako ura

Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 21



Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 22



III

Euskararen herria

Euskal Herria izenak berak dioenez, euskararen he -

rria da gurea. Euskaldun hitzak esan nahi du “euskara

da  ra bi lena”. Berezitasunik baldin badugu, behinena,

hiz kuntza da. Eta hizkuntzaren azterketan barna abia -

tzen bagara, konturatuko gara gu nolakoak garen ere

eus karak berak esango digula. Euskara soiltasuna mai -

te duen hizkuntza da, eta geuk ere, arlo askotako jar -

dueretan, soiltasun ho ri xe maite dugu. Ez gara

apaingarrien zale. Besterik ere ba da, ordea.

Hizkuntzari begiratzen badiogu, konturatuko gara

ja to rrizko euskarazko hitzak oso gutxi direla. Lurrari

eta egu ratsari dagozkienak dira antzinakoenak. Aldiz,

tek no lo gia eta kulturari lotutakoak, hitz berriak, kan -

23
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potik har tuak ditugu. Edo, agian, kanpotik hartu ditu -

gu la esatea ere ez da zuzena. Hona etorritakoek abe -

ras tu egin di tuz te gure bizitza, kultura eta hizkuntza.

Eus kararen hitz guztiak hartu eta erdia baino gehiago

latinetik datoz. Erro ma ta rrek ekarri zituzten tipula, pa -

goa, sartagia, li ber tatea, legea eta txitean-pitean era -

bil tzen ditugun ha mai ka hitz. 

Euskaldunok, hara eta hona zebilen gizarte noma da

iza  nik, ez genekien zer zen maitasuna ere. Nonbait, mai   -

tasuna nekazaritzarekin batera etorri zen. Inondik ere,

le henago askeago maitatzen zuten elkar. Bada, hain  bes -

te tan esaten dugun “maite zaitut” hori ere ez da jatorriz

eus kalduna, indoeuroparrek duela hiru mi la urte gure

ar tera ekarria baino. Eta, beharrik, ekarri zu ten!

Alegia, euskarak, milaka urte dituen hizkuntza ho -

rrek, eta gurean soilik hitz egiten den hizkuntza mi ra -

ga rri ho rrek –nahiz eta hori ere zehaztu beharra

da goen, mun du zabalean baitaude euskaraz mintzo

diren komunitate eus kaldunak–, hainbat eta hainbat

hiz kuntzatatik edan du, gure lurra beti izan baita iga -

ro bidea, kultura anitz pa sa tu direlako hemendik, de -

nek utzi digutelako trukean arrastoren bat. Euskara
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abe rastu dutenen artean dira zeltiarrak, erroma ta -

rrak, arabiarrak, gaztelauak, fran tse sak, ingelesak... Eus -

ka rak, milaka urte dituen hizkuntza za har eta gaz teak,

gu geu nolakoak garen erakusten digu, gure bu ruen

is pilua da, lur honetara etorri diren guztien on darea

ja so du.

Beharbada, “maite zaitut” hori Ebro ibaian gora iri -

tsi ko zen Arabar Errioxa aldera. Honek ez du esan

na  hi, dena den, Araba euskalduna ez zenik. Antzinako

gu re hiz te gi rik zabal eta ezagunena Gasteizen idatzi

zen. Bidaiari ita liar batek idatzi zuen Gasteizko biz tan -

leei galdezka ibili eta gero. Nicolao Landucchio italia -

rrak 1562an ar gi ta ra tu zuen Dictionarium linguae

can    tabricae. Bocabularioa ezqueraz jaquiteco eta ez -

que raz verba eguiteco izeneko hiztegia. XVII. men dera

ar te argitaratutako hiztegirik luzeena da, 6.000 sa rre -

ra inguru baititu. Aipagarri da, halaber, XVI. men dea -

ren erdialdean beste arabar batek, Joan Perez

La   za rragak, idatzi zuen lana –artzain nobela ba tek,

poe  mak eta kantu bilduma batek osatua–, eus ka raz

ida tzitako lehen prosa lana baita. Eta zazpigarren ala -

ba dela diote Araba!

25

Euskararen herria

Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 25



Euskaldun hitza bera ere mamitsua zaigu. Erabat

za bala eta modernoa den kontzeptu bat du bere

barnean. Euskalduna da “euskaraz dakiena” eta, jakina,

hiz kuntza ja kin ez arren gurean bizi den oro. Eus kal -

du  na izateko ez da behar borondatea besterik. Hiz -

kun tza jakinez gi za taldeko kide izango zara. Ez du

ze rikusirik pasaportea izatearekin, ez mugekin ez an -

tzeko aferekin. Tokion bizi li teke euskaldun bat, na hiz

eta Japonian jaiotakoa izan, eus kara ikasi baldin ba du.

To kioko euskal itzultzaile bat eus kalduna da Ataun go

ba serritar bat den bezainbeste. Berak hala sen titzen

duelako, eta nahi duelako.

Euskarak baditu berarekin balio batzuk. Bolun ta ris -

moa, altruismoa, duintasuna, mundua anitzagoa egin

na hia. Bai, euskarak anitzago, koloretsuago egiten bai -

tu mun dua. Sasoirik ilunenetan euskaraz mintza tzea -

rren umeak zigortu egiten zirela ahaztu gabe, esan

be har da belaunaldi ezberdinetako milaka he rri tarren

lan eta bo ron dateari esker dagoela bizirik gu re hiz -

kun tza za ha rra. Eta bizirik ez ezik, hazten eta za bal -

tzen, zailtasunak zail ta sun. Jende askok jardun du

eus kara biziberritu guran lanean. Hasieran, itzaltzen
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ari zen su txiki bati eutsi na hian. Finean, gizarte mo -

der noan zentzurik ez zuen hiz kuntza bat zen, herri

xe heak hitz egiten zuena. 

Latza da norberaren hizkuntza hiltzen ari dela sen -

ti tzea, aurrekoek erabiltzen zituzten hitzak betiko de -

sa ger tuko direla ikustea. Horrelako sentipenik ez

dau ka hiz kuntza handi bateko hiztunak, ez daki zer

den hori, gizonezkoak ez dakien bezala zer sentitzen

duen ema ku mezkoak, zein beldur dituen. Jazarpenari

eta au rrei ri tziei aurre egin behar izan diegu, baita hiz -

kun tzaren kon tuan ere. Ezaguna da anekdota, nahiz

eta on izango den hona ekartzea. Franco diktadorea

hil ondoren, el ka rrizketa egin zion Paris Match aldiz -

ka riak espainiar gobernuburu izendatu berri Adolfo

Suarezi. Askoren artean, galdera hauxe egin zion Phi -

lippe Ganier-Raymond kazetariak: 

–Batxilergoa euskaraz eta katalanez egin ahal izan -

go da? 

Eta Suarezen erantzuna:

–Zure galdera –barkatu esatea– ergela da. Aurki

ie zaz  kidazu lehenik kimika nuklearra euskaraz edo ka -
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ta lanez irakasteko gai diren irakasleak. Izan gaitezen

se rioak.

Hitz bezainbat huts.

Gaur egun, punta puntako fisikari euskaldunak di -

tugu. 

Zorionez, joan den berrogei urte honetan asko

au rre ratu da euskarari dagokionean. Oraindik ez da -

go gaz te laniaren eta, are gutxiago, frantsesaren mai -

lan. Ala baina, aurrerapauso nabarmenak eman ditu

eus  ka rak, eman ditugu euskaldunok. Gizartean mo -

bi lizazio han dia egon delako, eta tokian tokiko era -

kun deen al de tik erabaki jakinak hartu direlako, gaur

egun eskubide zi bi la da norberak nahi duen hizkun -

tzan hitz egitea. Po li tika aktiboak beharrezkoak dira

arlo honetan ere, ezin dira gauzak bere kabuz joan

dai tezen utzi. Se xis moa ren edota gutxiengoen baz -

ter ketaren aurka politika ak tiboak egin behar diren

gisa, euskararen kontuan ere egin behar dira.

Gaur egun, euskararen egoera sasoi batekoa ez

be za lakoa da. Datuei kasu eginez, hemendik gutxira

40 ur te tik beherako gazteen gehiengo handi batek
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jakingo du euskaraz: 2036an, Euskal Autonomi Erki -

de goan popu la zioa ren %49,5 euskalduna izango da;

25 urtetik be he ra koetan, berriz, %83,4 izango da eus -

kalduna. Euskal hiz tun gehienak “euskaldun berriak”

izango dira, hots, aurretik euskaraz ez zekiten fami lie -

ta ko kideak. Asko eta asko etorkinak izango dira, edo -

ta etorkinen seme-ala bak. Belaunaldiz belaunaldi

eus  kaldun etorri diren horiek gutxiengo izango dira,

eta horrek ere badu esanahirik franko. Urte batzuk

barru, gizartearen aniztasunak berak bermatuko du

euskararen etorkizuna.

Euskarak maitemindu egiten du. Kanpora joaten

ga re nean deigarria zaie, oso, nola dagoen bizirik hain -

bes te ur te eta gero. Deigarriak, era berean, eus ka ra -

ren be re zi tasunak. Adibidez, urte hitza “ur” berbatik

da torrela en tzu tea, eta esan nahi duela goiko men -

die tako elurrak ur tean behin izozten zirela eta, os -

tean, ibaiak hazi egiten zirela. Hortik, beraz, urtea,

elu  rra urtean behin izozten ze lako, udaberrian. Era

ho rretako hainbat eta hainbat adibide daude, batzuk

egiazkoak, asmatutakoak, berriz, beste batzuk. Esate

baterako, bihotz hitzaren etimologia “bi hots”-etik
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datorrela esatea, bihotzak bi aldiz jotzen bai tu tau -

pada bakoitzean. Egia ala gezurra, solasgai ederra izan

liteke afalostean. 

Dena dela, benetan, hizkuntzari dagozkion beste

zen bait gauzak daramate atzerritarra euskaraz mai -

te min tzera. Nola hilzorian egon eta gero hazi egin

den, eredu da egoera larrian Europan, Afrikan, Asian,

Ame  rikan edo ta Ozeanian diren antzeko kultu ren -

tzat. Jende asko dago guri begira, eta zenbait adoretu

ere egin da euskararen le hengo eta oraingo egoerak

ikusi eta alderatuta. Ba dago irtenbiderik, ez dago dena

galdua. Aurrera egin ahal izateko, ordea, indarra eta

ke mena behar dira, eta go gotik lan egin.

Ezin gara beti negarra jotzen ibili. Euskal hiztunak

milioi bat gara. Munduko hizkuntzen atlasean ez gara

hain txikiak. Hamaika hizkuntza daude gu baino txi -

kia  goak. Teknologia berrien esparruan oso azkar eta

ongi ko katu gara. Asko dugu eginkizun, hori ere egia

da. Ez gara berdintasunera iritsi. Euskal Herrian hiru

hiz kuntza han di ere badaude jokoan –ezin ahaztu, ha -

la ere, gurera hel du diren hizkuntza berriak–, eta ho -
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rrek aberastu egiten gaitu. Beti egon da gurean hiz -

kun tza bat baino ge hiago, beti. Zor dugu, ordea, ahu -

lenari laguntzea. Are gehiago, gurea baino ez dena

hu  raxe delako.

Eskuzabaltasunez egin beharreko lana da hori.

Argentinan erbesteratuta zegoen Txomin Jaka Kor -

tajarenak jarduten ohi zuen bezala, eskuzabalta su nez,

mai ta sunez eta lasai.y
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IV

Geografiaren eragina: 
itsasoa, landak eta olak

Badu Tim Marshallek liburu bat, Prisoners of Geo -

gra  phy (Geo grafiaren gatibu), eta bertan dioenez, he -

rrial deen historia geografiak zeharo baldintzatuta

da tor. Are gehiago, dioenez, lurrak moldatzen du herri

baten izae ra. Horren arabera, Amerikako Estatu Ba -

tuak, Txina edo Errusia ez ziratekeen diren beza la -

koak izango lurralde horiek beste era batekoak izan

ba lira. Amerikako estatubatuar baten izaera loturik

da go, beraz, men de ra tu behar izan zuen natura es -

ker gari, aitzindari bakartiak izan baitziren neguko hotz

alimalekoari eta piztia bel dur garriei aurre egiten. 

Erlijioetan duten fedea, eta armak erabiltzeko ohi -

tura guretzat hain arrotz hori, esaterako, loturik leu -
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deke lurralde erraldoi eta menderaezin horrek mol -

da razi duen izaera bakartiari. Horrekin batera, aska ta -

sun grina handi hori ere hortixe letorkieke, Mar shallen

ustez. Mo du berean, irlandarrak ez zira te keen irlandar

izango irla ba tean bizi ez balira, eta japoniarrek ez zi -

tuzketen hain ohitura sendoak izango baporezko itsa -

son tzien ager pena arte ia igaroezina zen itsasoak

Txi natik berezi izan ez balitu. Afganis ta ne ko tribuak

se kula ez dira garaituak izan, mendi ar tean bizi izan

direlako. Australiako abo ri gen eta Zee  landa Berriko

maorien bilakaera erabat ez ber dina izan da, bata

uhar te erraldoia delako eta bestea, berriz, Ozeano Pa -

zi fikoari guztiz loturik dagoelako. Gisa horretako ha -

mai ka adibide ematen ditu Tim Mar shallek. 

Gauza bera esan daiteke Euskal Herriari buruz.

Gure iru diterian oso zabalduta dago gure lurra larre

ber deei eta baserriari lotzea. Gure ikonografia ge hie -

na baserriari lotuta egon da. Horra, adibidez, su ton -

doan esertzen diren aitaita-amamen irudia-eta. Egia

esan, landa guneak garrantzi handia izan du gure eko -

no mian eta, orobat, kultur transmisioan, garai batean

ba serria izan baitzen euskararen gordailu. Irudi ho ri,
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ordea, partziala da, gutxienez. Ahaztu egiten bai ti tugu

gure izaera eta historia goitik behera bal din tzatu di -

tuz ten bi elementu: itsasoa eta burdina.

Halaxe da. Euskal Herriko larreak berdeak dira, ez

ikaragarri zabalak, horratik! Gainera, ez dira jabe gutxi

ba tzuen esku geratu. Esamoldeak dioenez, “larre mo -

txean hazitakoak” gara. Alegia, hemengo lur sailak ez

ziren zeharo oparoak; maiz, aldapatsuak, nekez lau eta

zelaiak. Bestalde, burdina lurraren azal-azalean izan

du gu aspaldidanik. Olak mugitzeko nahikoa euri eta

erreka izan ditugu. Ontziak egiteko egurra ez zaigu

fal ta izan. Eta itsasoa ere bertan izan dugu beti, bur -

di na hori na hinora garraiatzeko.

Arrantzari dagokionez, gure kostaldea oso laburra

da, itsasertzetik milia gutxitara daude itsas hondoko

fo sa abisalak. Plataformarik ezean, urrunago joan be -

har izan dugu arrantzara.

Larre txikiak, burdina lur azalean eta ozeanoa gertu

iza teak moldatu gaitu gizatalde modura. Nahiz eta gu -

re lu rraren iruditeria belaze berdeei lotua izan, mer -

ka  ta ri tza, izaera industriala eta itsasontziak guztiz

35

Geografiaren eragina: itsasoa, landak eta olak

Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 35



pre  sente egon dira gure gizartean, antzina-antzinatik

ere! Gainera, gi zatalde hartako partaideek era ba te ra -

tuan egiten zu ten lan. XVI. mendeko baleazaleei be gi -

ratzen badiegu, esate baterako, baserritarren, ola rien,

ontzioletako be har ginen eta merkatarien arteko el kar -

la  nak ez bestek ekarri zuen aberastasuna gure herrira:

lehenengo sek toreak eta bigarrenak el ka rren eskutik

eta batera jardun izan dute hemen as pal didanik.

Eta horren aztarna zabaldu egin da kulturara ere.

Islandian eta Kanadan bertakoekin izandako harre -

ma nen ondorioz, hizkuntzen arteko pidgin bat sortu

zen eta euskarazko hitzak erabiliz egiten zituzten tra -

tuak el ka rrekin herrialde haietako natiboek eta eus -

kaldunek. Is landiarrekin izaniko kontaktuak ez zi ren

be ti ongi atera eta, nonbait, nazkatu ere egin ziren

gurekin, duela gutxi ar te irla hartan euskaldunak hil -

tzea legezkoa baitzen. De na den, islan dia rrek be raien

bertsioa dute eta halaxe kontatzen du hango idaz le

batek: itxura dagoenez, eus kal  dunek gogoko zu ten

nes katila islandiarrekin olgetan ibiltzea, eta hor tixe

sortu omen ziren liskarrak. Balea arrantzari lo tu tako

liskarrak zirelakoan, eta amodio kon tuak izan!
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Kanadako indigenekin ere euskaraz mintzatzen gi -

nen. Euskaraz ez ezik, beraien hizkuntzan. Hiztegi oso

bat ere jaso izan dute hizkuntzalariek. Bitxiena da era -

biltzen zuten agurra. Zer moduz zeuden elkarri gal -

de tzen ziotenean zera erantzuteko ohitura zuten

no  la batzuek hala besteek:  “Apaizak hobeto!”.

Bestalde, euskal balada zaharretan Londres hitza ez da

arraroa. Peru gurea Londresen edo Ana Juanixe ba la de   -

tan, protagonista Londresera joaten da saleros ketak egi -

tera. Horrek eragina izan du hemengo bi  zitzan; izan ere,

emaz tea nahiz emaztegaia berea ez duen gizon ba  te  kin

joaten da hura kanpoan dagoen bi tartean. Ema ku   mea

da huts egiten duena eta ez etxetik kanpo da   bilen se -

na  rra. Irakurketa bitxia, inon dik ere. Bitxikeria go  ra be -

hera, esan nahi da merka ta ri tza bizi-bizirik izan de la gure

herrian, Erdi Arotik ho na. Itsa ser tza eduki tzeak era bat

zuzendu du gure bizimodua. Ho rren on do rioz, hain zu -

zen, merkatari herri peto-petoak izan ditugu –ho  rra Le -

kei tio, Mutri ku eta Do ni ba ne Lohizune, esate ba terako–,

mun du ko ateak parez pare zabaldu diz kigu te  nak. Aipatu

di tu gun herrien on do tik etorriko zi ren ge ro beste bi,

guztiz nagusituko zi re nak: Pasaia eta Bil bo.
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Barnealdeko herriak ere oso aktiboak izan dira ho -

rretan. Arabako Errioxako ardoa mendeetan zehar

za baldu izan da iberiar penintsulan eta, itsasontzien

bi tartez, baita urrutiago ere. Itsasertzetik hegoal de -

rantz, be rriz, gurdietan zamatu eta arraina eramaten

zen. Handik honakoan, aldiz, ardoa ekartzen, itsaser -

tze ko Donejakue bidean barna.

Gaur egun, gure izaera industrialak eta merka tari -

tza koak oso bizirik diraute. Garai batean, merkatariak

Lon dre sera joaten ziren Mutrikutik, eta Kanadara eta

Ame  rikako Estatu Batuetara, berriz, Pasaiatik. Egun,

lehen bezala, Erresuma Batua eta Amerikako Estatu

Batuak dira gure bezerorik nagusienak –Europa er -

dial dearekin ba tera–, eta balantza komertziala Bar ne

Produktu Gor di na ren %7,6 da. Gure BPG Euro pa ko

bataz beste ko tik oso gora dabil: %122, hain zu zen.

De nera, 15.000 euskal enpresak esportatzen du

ekoizpenik atzerrira.

Orain, itsasoz beste aldeko biztanleek “Zer mo -

duz?” galdetzen digutenean, “Apaizak hobeto!” eran -

tzun or dez, zera erantzun beharko genuke: “Ezin

hobeto!”y
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V

Arequipako serora ilehoriak

Peruko Arequipa hirian bada komentu zinez ikus -

ga rri bat. Santa Katalina du izena. Alabaina, hura ez da

ko men tua, ezpada murru artean dagoen hiri bat, kale,

plaza, etxe eta guzti. Gorriz margotutako patio batetik

barna, urdinez koloreztatutako kale batera igarotzen

zara. Koloretan dago dena. Koloretako etxez josirik

Santa Katalina. 

Artean Peru espainiar inperioaren parte zelarik, fa -

mi lia dirudunek etxea izaten zuten jabetzan ko men tuan

bertan. Izan ere, aita izandunek aldiro alabaren bat

bidaltzen zuten Santa Katalinara. Era horretan jo ka tzen

zuten, zeruko ateak zabalik zituztela ziur ta tze ko asmoz.

Dirudunak zirenez, zerbitzariak ere be   raiekin joaten
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ziren, bizi osoko itxialdira, eta kro ni kek diotenez, serorek

inoiz ez zuten jatekoaren ez eda tekoaren faltarik. 

Urmael bat ere bazuten, ur hotzekoa, gero!, astean

be hin han bainatu eta sexu grina bertan itotzeko be -

ti ko. Se roren eginkizunik behinena santuak janztea ohi

zen, hots, erlijio irudien arropak jostea. Alabaina, san -

tuen irudiek buruan ilea behar izaten zuten eta, ho -

rre tarako, mojek beren adatsa erabiltzen zuten

san   tuen buruak apaintzeko. Santuei begiratu eta ha -

rri garria ere bada, b ruan ageri duten ilea horia baita.

Santuak Perun ilehori, beltzaranak hein handian na -

gusi diren he rrial dean.

Komentuko gidaliburuak dioenez, Santa Katalinako

se rorak etxe oneko alabak ohi ziren, europar ja to rri -

koak, alegia; zuriak. Gidaliburuaren aburuz, serora

ilehori haiek euskaldunak izango ziren, seguruena. Ez

bai tzen beste ilehoririk Arequipan, euskaldunak baino!

Ez da gezurra. Gure lurrak apaiz eta serora asko

bai no ge hiago eman ditu. Horietako asko munduan

ba rre na abiatu ziren nabigazioaren aurrerapenak

Ame rika, Asia eta Afri kako bideak zabaldu zituenean.

Eskuarki, kon kis ta tzai leen bidelagun ohi ziren, eta Me -
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xi ko hi ri bu ru ko an tro po lo gia museoan bada ho rren

era kusgarririk: ja torrizko kul turek sakratutzat zi tuzten

disko as tro lo gi koak hartu, eta apaizek al dareak egi te -

ko erabiltzen zi tuz ten. Diskoak biribilak zirenez, erro -

ta rritzat ere hartu izan zituzten inoiz, herrialdeko

be rezko kulturaren b lio ak aintzakotzat har tu gabe,

eta are, berezko balio, uste eta sinesteei jazarriz.

Ez dago orain konkistaren gaziak kontatzen has -

terik, aski eza guna baita triskantza. Inondik ere, eus kal -

dunok geure par tea egin genuen suntsipen ho  rretan,

ze rupean jaioak bai kara gu ere. Dena dela, ba dira tris -

kan tzaz bes te ko adi bi deak ere. 

Esaterako, Frantzisko Vitoria izan zen jatorrizko he -

rrien zapalkuntzaz Karlos V.a enperadoreari protesta

jo tzen lehena. Ohartarazi zuenez, Amerikako jato rriz -

ko biz tanleek ere arima zuten. Gehiago ere esaten

zion Fran tzis ko Vitoria fraide domingotarrak enpe ra -

do re ahaltsuari, hau da, indigenek aukerakoa izan be -

har zutela beren bu ruak kristautzea eta ez, haatik,

na hitaez egin beharrekoa. Halaber, gure fraideak

zioen indigenei garai bateko ondasun eta jabetzak

erres petatu egin behar zi tzaizkiela. 

Arequipako serora ilehoriak
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1539an Salamancako unibertsitatean argitara eman

zen De indiis izeneko tratatuan, Frantzisko Vi to ria frai -

deak hauxe idatzi zuen: “Publikoki eta pri ba tuan, haiek

ba kean ziren beren ondasunen jabe, eta, besterik fro -

ga tzen ez den artean, ugazabatzat har tuak izan behar

dira, ezin zaie ondasunik kendu”. Au rre rago, honelaxe

bi ribiltzen zuen argudioa: “Es  pai niarrek ezin dute jus ti -

fi katu, inola ere, indigenei ondasunik kentzea, ezta be -

raiek gu konkistatu izan bagintuzte ere”.

Ez dirudi, hala ere, Karlos V.ak gure Frantzisko Vi -

to riari kasurik egin zionik. Zernahi dela ere, fraideak

as ki garbi adierazi zuen, eta idatzita utzi, zertan zen

na tiboen egoera. Horixe bera ez da gutxi.

Ezaguna da, halaber, jesuitek eta frantziskotarrek

urru nen zeuden herrialdeetan egin zituzten aha le gi -

nak, kris tau fedea zabaldu nahian. Asian eta Amerikan,

ba tez ere. Je suiten ordena sortu zutenak, Loiolako Ig -

na zio eta Xa bier ko Frantzisko, Euskal Herrian jaioak

zi ren: gi puz koa rra zen bata, nafarra bestea. Jesuitak

aitzindari izan ziren hainbat arlotan. Ebanjelizazio as -

moa ri dagokionez, mendebaldeko inor iritsi ez zen

to kietara iritsi ziren, kasik eurak bakarrik. Eta hil ere
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egin zituzten makina bat kasutan. Denbora joan arau,

komunitateak sortzea lortu zuten. Indigenekin bizi eta

beraien hizkuntza ikasten ohi zuten. Hego Amerikako

eta Filipinetako jatorrizko hiz kun tzetako hiztegiak

idaz ten lehenak izan ziren. Le kuan lekuko indige ne ki -

ko hurbiltasun horrek, bes tal de, behin baino gehia go -

tan Erromako agintea re ki ko ika-mikak ekarri zituen.

Erro man ez ziren, nonbait, urrutian zebiltzan jesuitez

fida. Italiako kondaira batek kontatzen duenez, txorien

hiz kuntza ikasten duen huraxe bilakatu ohi da Aita

Santu. Beharbada, garai hartako Erromako eliz gi zo -

nek, kondaira hori buruan, usteko zuten jesuitek na -

ti boen hizkuntzak ez ezik txoriena ere ikasiko zutela.

Ho rixe, nonbait, arriskua!

Jesuiten lanak ez du etenik izan gaurdaino arte.

1989eko azaroaren 16an, Ignazio Ellakuria jesuita hil

zu ten El Salvadorren. Amerika Erdialdeko unibertsi -

ta tean agertu ziren Ellakuriaren eta haren kideen gor -

puak, tiroz jo sita. Hainbatetan arriskuaz gaztigatu

ba zuten ere, Ella kuriak lanean jarraitu nahi izan zuen,

ez zuen El Sal va do rretik joan nahi izan. Bekatua zuen

teo logia au  rre ra koiaren jarraitzaile izatea, askapen
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teologiarena. Ezer ez zeu ka te nen bizi baldintzak ho -

betu guran saiatu zen beti Ellakuria.

Garai bateko erlijio gizon eta emakumeek mi sio e -

tan egi ten zuten lanari jarraipena ematen diote orain

go  bernuz kanpoko erakundeek. Hainbat elkartek el -

kar ta suna he la raz ten dute Hirugarren mundua de ri -

tzon ho rretara.

Ezin ahaztu iraganean euskaldunok aberastasun han -

 diak bildu ditugula herrialde haietan. Esklabistak ere izan

gara. Diru asko egin dugu Afrikatik Amerikara gi za kiak

eramaten eta saltzen. Jauregi dotoreak eta etxalde ikus -

ga rriak jaso ditugu besteren odol eta izer dia ren kon -

tura. Ku bako esklabista nagusien artean, adibidez, guztiz

eza gunak dira Zulueta eta Aldama izenak. 

Herrialde haietako baliabideak ustiatu ditugunez

gero, zorretan gaituzte. Gizatasun kontua ere bada.

Mundu zuzenago bat egin nahiak hamaika euskaldun

baino ge hia go jarri ditu erbestera bidean. Izan dira

me dikuak, irakasleak, brigadistak… Garai batean egin -

da ko zorra or dainduz ari dira, neurri handi ba tean.

Ho riek, el kar tasuna zabaldu ez ezik, asko ikasi dute
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bertan. Bes teak beste, gizatarrago izaten ikasi dute,

edo apal eta zo riontsu izaten ondasun askirik ez edu -

kita ere, edota hurkoa maitatzen.

Euskal kooperante ilehoriak bertako ume beltza -

ra ne kin futbolean.y
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VI

Gu ere lanera kanpora 
joandakoak gara

1852an Argentinan izandako iraultzak Urquiza eus -

kal ja torriko politikaria eraman zuen boterera. “Go  ber -

na tzea populatzea da” zioen Urquizak eta, ho  rre tarako,

Pi ri neoak hustu egin behar ziren. Omen. XIX. mendea -

ren bigarren erdialdean eta XX. men dea ren hasieran

eus kal dun multzo handiak joan ziren Argenti na eta

Uru guai aldera. Eta ez horra ba ka rrik, baita AEBe ta ko

Men de bal dera ere. Kalifornia, Ne vada, Ore gon, Idaho,

Wyo ming, Utah, Arizona… eus kal dunek ibilitako le kuak

di tu gu, euskaraz mintzo diren askoren bizitoki orain ere. 

Osasun arloan izandako aurrerapenek –txertoak

as ma tzea eta beste–, batetik, eta gerra karlisten bu -

kae rak, bestetik, populazioa ugaritzea ekarri zuten.
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Sorterrian bi ziari aurre egin ezinik, Atlantikoa ze har -

ka tzeko era ba kia hartu zuen makina bat gaztek. Lur

sail txikiak ziren he mengo baserrietan, eta, bes tal de,

ba serria anaia na gu siari, maiorazkoari, uzteko ohiturak

areagotu baino ez zuen egin emigrazioa. 

Bai, gu ere migratzaile izan gara. Eta XX. mendeko

bi ga rren erdialdera arte, oso neurri handian.

Jakina da Amerikako Estatu Batuetara edo Ar gen -

ti na ra hainbat eta hainbat euskaldun joan zirela. Es -

kual de jakin batzuetatik beste batzuetatik baino

ge  hiago. Biz kaian, Lea-Artibai aldetik gazteen ehuneko

handi batek har tu zuten Idahoko bidea. Muniti ba rre -

tik eta Gernikatik Idahora egindako Jose eta Ramona -

ren seme izan ge nuen Pete Cenarrusa, Idahoko

es   tatu idazkaria 36 urtez ja rraian! Nafarroan, berriz,

Baztan bailarako eta Bor tzi rie tako euskaldunez be -

teak dira Kalifornia AEBetan, Me xi ko eta Txile. 

Sarri, soilik euskaldunez osatutako herriak ere sor -

tzen zituzten. Argentina da froga eta erakusgarri. Hain -

bat komunitatetan gogotik eutsi diote hizkun tza ri, gaur

egun arte. Elkar ezagutu gabean joanagatik ere, Ne va -
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da ra heldu, adibidez, eta beste zenbait he rri kidek ja so -

ta ko euskal ostatuetan jartzen ziren bi zi tzen. Osta tuak,

maiz, geroko euskal etxeen hazi izan ziren.

Egun, Argentinako hiriburuko Laurak Bat euskal

etxe  ra edota Idahoko hiriburu Boiseko kapitoliora

doan bisitariak, Gernikako arbolaren kimu batetik sor -

 tu tako zuhaitza ikusiko du. Laurak Bat euskal etxeko

arbolari dagokionez, eraikinaren erdian da ga rai bateko

kimua, gaur handi, luze eta sendo. XIX. men dean era -

man zuten kimua Buenos Airesera. 

Kontuak ateraz gero, 1937an, bonbardaketa ga -

raian ale manen hegazkinak ikusi zituen Gernikako ar -

bola be ra ren adinekoa litzateke Laurak Bat-ekoa.

Ger nikako ha ritza aspaldi hil zen, eta orain Gernikan

da goena haur txo txiki bat da Buenos Airesko haritz

sendo ha re kin kon pa ratuta.

Gerrak ere migrazio eragile izan dira. Orain, erre fu -

xia tuak Europan hartzeko herabe gauden honetan, ho -

be genuke gogoan hartu bateko eta besteko Mun du

Ge rra, Europa odolustu egin zela, eta erbestean hain -

bat herrik babestu gintuztela; Amerikako herriek, batez
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ere. Gerla karlistetatik ihesi zihoazenek ko mu ni tateak

sortu zituzten Argentinan, adibidez. (Bide-lapur ere ibili

ziren batzuk, gerlako arma zaharrak es kuan hartuta).

Ame tse ta ko Euskal Herri bat Argen tinan sortzen ere

ahalegindu zen Florentzio Basaldua bilbo tarra, herri

independente bat zuen hark gogoan, hemendik aparte. 

Ametsa baino ez zen izan, amets egitea ere oso

gu rea baita.

Arestian esan dugunez, merkataritzak pisu handia

izan du gure historian, askok eta askok zeharkatu dute

itsa soa, bizi berri bat eraikitzea amets. Horrek hein ba -

te ko abe ras tasuna ekarri zuen Euskal Herrira. Ho rra

gu re ba lea za leak, adibidez, edota Caracaseko Gi puz -

koar Errege Konpainia. Era berean, aurten ur teu  rrena

os  pa tzen duen Mexikoko Bizkaitarren Ikastetxea ere

ame ri kartzea arra kastaz egin zuen euskaldun horien

emaitza li tzateke.

Hala ere, lihoaren lanak egin behar izan zituzten

de nek, penak eta nekeak gainditu.

Kaliforniarako bidea, esaterako, ez zen xamurra

izan. Guztiak ere urre bila abiatu ziren, nahiz eta ba -
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tzuk laster ari ziren artzain. William Douglass an tro -

pologoak bere Amerikanuak liburuan 1852an Wi lliam

Perkins bidaiari ka nadiarrak idatzitako ohar hauek

jaso zituen, euskal urreketariez ari dela:

“Atzo ekarri zuten koioteen kanpamendura eus kal -

dun bat, hilik. Justizia-agenteek hil zuten, lagun preso

bat as katu nahian zebilelako. Bere erkideek gauez lur -

peratu zu ten argi-zuziekin. Eta gero, hilobiaren aurrean

tiro batzuk bota zituzten airera. (…) Euskaldun hauek

arra roak dira eta horietariko asko dago gure artean.

Oro har, esan behar da jende lasaia dela, eta oso lan -

gi lea. Hala ere, pasio zahar guztiak as ka tzen dire nean

oso arriskutsu bilakatzen dira. Ziu rrenik, gales ta rre kin

batera Europako herririk za ha rrena izango da be rea

eta beren ohiturak eta hiz kuntza mantendu di tuzte.

(…) Munduko solda du rik one nak izan ahal ziren bai -

na oso harroak dira eta ez dute men egiten. Me -

xikarrek harrituta begiratzen die te. Ezin dute ulertu

nola egin dezaketen hainbeste ariketa fisiko, soilik di -

ber titzeko”. 

Ez gara askorik aldatu.
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XX. mendearen berrogeiko hamarkadan Espai nia -

ko Gerra Zibilak Atlantikoaz bestaldera eraman zi -

tuen euskaldunak. Hantxe egin genuen aterpe,

es   kuzabalik ja so gintuztelako herrialde gehienetan.

Lana eta mai ta su na bilatu genituen bertan. Bizitzeko

bi garren aukera bat. Ho ri ezin ahaztu dugu. Euskarak

ere hantxe hartu zuen babesa garairik ilunenetan, he -

goal deko hainbat idazle eta intelektual hantxe izan

baitziren –gure Txomin Jaka Kortajarena, kasu–, eta

han txe argitaratu zituzten euskarazko nobelak, hiz -

kun tza ikasteko metodoak, hiztegiak eta beste. Han -

txe eutsi zioten euskararen su txikiari, Amerikan eta

Ipar Euskal Herrian. Ezbairik gabe, horretan ere esker

oneko izan behar dugu amerika rre kin, eta lezioa ikasi:

lan bila edo indarkeriatik libratzeko ba bes bila ibili

gara, artean urte asko ez direla.

Gogoan hartu behar da, telebistako irudietan erre -

fu xiatu kanpamenduak ikusten ditugunean, gu geu ere

halako kanpamenduetan izan gintuztela gerra garaian.

Zu beroa ondoko Gursen, esate baterako, milaka la -

gun edu ki zituzten, esparrutik irten ezinik.
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Bestelako migraziorik ere izan da, ordea. Bere zie -

tan be rezi, kirolariena, gure pilotariena. Ernest He -

ming way idazle Nobel sariduna, edo Gary Cooper

ak torea, eus kal dunen lagun izan dira, pilotariei esker!

Kuban, Estatu Batuetan edo Mexikon izan ziren zesta

jo kalari gehienak. Baina Filipinetan eta Txinan ere jo -

ka tu zuten. Eta ez zi ren, bakarrik, gizonezkoak izan.

Us te baino emakume erraketista gehiagok zeharkatu

zuten itsasoa, eta arra kas ta handia erdietsi ere bai

atze  rriko frontoietan. Garai batean, gizonezkoek bai -

no loria handiagoa ere bai.

Gaur egun ere bada migraziorik. Ekonomia du arra -

zoi nagusi. Duela urte gutxi igarotako krisiak gazte asko

kan pora begira jarri zituen, aukera berri bila. Eta ikas -

ke tak egitera atzerrira joanak ere ez dira gutxi. Ba lio

han di ko gazteak joan zaizkigu, eta, haiekin, in te li gen tzia

dosi handia. Egun, New Yorkeko euskal etxe ra sar tzen

denak ez du han garai bateko es ku  langilerik ikusiko. Ez,

orain zientzialariak eta ar tis tak biltzen ohi dira bertan.

Beste la ko migrazio bat da orain goa, XXI. mendekoa.y

53

Gu ere lanera kanpora joandakoak gara

Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 53



Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 54



55

VII

Langileriak dakarren aberastasuna

Halaxe irakurtzen da Txomin Agirre idazle saia tua -

ren Garoa eleberrian: “Bizkaira esatera ninjoan, ba ño

damutu egin zait; bada Bilbotik itxasoruntz goazela

ezker aldetik dauden erriak eztiruditen Bizkaikoak.

Toki aietan Bizkai barrutik agiri dan zeru garbirik ezta

ikusten; Gernika, Du ran go ta Markiñako ibarretan

dau  kagun pake ta txu kun ta sunik ezta billatzen; etxeko

iz kuntza maitearen durundi gozorik ezta iñon su ma -

tzen”. Aurrerago, berriz, ho ne la xe ari da: “Gorago

daude Galdames, San Salvador, ta Aban toko mendiak,

Ortuella ta Gallartako lur ta gizon gorriak. Mendi aie -

tan eztago zuaitzik, eztago lorerik, eztago belarrik ere.

Men di gorri aiek burniz urratu di tuz te, izerdiz aña

odo lez intzatuak dirudite. Gizon go rriak ostera izen
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gaiztoaren jabeak dira. Asko, geienak bear bada, gu -

raso zintzoen semeak izatea baliteke; baño gizatxar,

la gun oker biurrien artean gaiztakeriak kutsutu ditu.

Au sardia dute nagusi, nasaikeria adiskide, indarra lege,

añenekoa ziri ta zigor. Birao lurrunean, likiskeri zaka -

rrean lizundu zaiote anima”.

Agirre, idazle fina, bere garaiko pertsona zen, tra -

di zio na lista eta kontserbadorea. Beldurra ematen

zioten iraul tza indus tria lak ekarritako aldaketek, eta

berak uste zue nez, Euskal Herririk izatekotan men -

dial dekoa izango zen, ez hiri kutsukoa. Txomin Agirre

ez zen uste ho  rre tan bizi zen euskaldun bakarra, garai

hartako gizartearen zati handi batek berdintsu pen -

tsatzen bai tzuen, eta erbestetik hona lanera, eta abe -

ras tasuna ekar tzera, zetorren langilea koxka bat

be herago zegoela iru ditzen zitzaion. 

Bizkaiko eta Gipuzkoako lantegi hotsek deituta,

jen de behartsu asko hurreratu zen guregana hala

XIX. men dea ren bukaeran nola XX. mendean zehar.

Era berean, jende olde handiak iritsi ziren Arabako

lau ta dara, oro har, eta Gasteizera bereziki, iragan
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mendeko 60ko ha mar kadan. Jendetza etorri zen

orduan gure euskal herrietara. 

Garaia ezagutu zutenek Ondarroan kontatzen du -

te nez, esate baterako, aipatu 60ko hamarkadan

arrantzak izan zuen gorakadaren ondorioz, erbestetik

eto rritako arrantzale mordoa bildu zen portuko la -

nera. Galiziatik eta Andaluziatik etorriak ziren ge -

hienak. Diote Anda lu zia tik herri oso bat etorri zela

la nera, hango herriko alkatea barne. Hainbeste lan ze -

goen, izan ere! Onda rroa ra herri oso bat etorri An -

da luziatik, eta Zu ma rra ga ra ere bai, Gaztelatik!

1914an Pampliega herri osoa lekualdatu zen Zu ma -

rra   gara, Norteko trenbideko lanek deituta. Burgos,

Lo groño, Valladolid, Palentzia, Extrema du ra eta beste

zenbait herrialdetatik Espainiatik Euskal Herrira eto -

rriak asko baino gehiago izan ziren.

Immigrazioak bertako hizkuntza eta izaera galtzeko

bel durra eragin zuen eta, horrekin batera, mespre -

txua ere bai garai jakin batean. Zenbaitetan, kanpotik

ze to rre na bihotza zabalik hartu beharrean, baztertu

egin ge nuen; ahaztuta, nonbait, guri kanpora lanera
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joan ga renean aukera ederrak eman dizkigutela.

Ame   rikako kontinentea dugu froga. 

Harrera gorabehera, kanpotik etorritako langile

ho riek aberastu egin dute gure herria. Diruz eta kul -

turaz. Are gehiago, libreago ere egin dute Euskal He -

rria. Lan gile eskubideen aldarrikapena nahiz esku bi de

so zialen ga raipena, oso urrun izango genituzke er -

bestetik eto rri tako jendearen ahaleginari esker izan

ez balitz. Sasoi ba teko hazurbaltz edota koreano-ek

guztiontzako es ku bideak ere ekarri zituzten aldean,

eta, dudarik gabe, beraiek ekarritako ideia berritzaile

eta luzaroan egin da ko aldarrikapenei esker ditugu

gaur egun denok lan baldintza hobeak.

Bestelako onurarik ere etorri zaigu erbestetik eto -

rri ta koen emariarekin. Alegia, kultura aniztasuna. Zi -

nez, gure identitatea zabaldu eta aniztu egin da haien

ema ria rekin. Purutasuna aspergarria ez ezik arris ku -

tsua ere bada. Purua dela pentsatzen duenak inoren

gai netik da goela uste izateko arriskua du. Hobe, be -

raz, ideia horiek bazterrera utzi.

Gogora datorkit Markinako inauterietako per tso -

naia bat, tradizio indar handikoa. Alarabie deritzo, eta
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Tartalo edo Tartaroren antzeko munstro gizajale bat

izango litzateke, eta, beraz, harrapatu eta akabatu be -

ha rrekoa. Nola edo hala baztertzekoa, behinik be hin.

Esan be ha rrik ez da, hitzaren jatorria arabe hitzetik da -

tor, eta 1492ko juduen kanporatzearen oihartzunak

dakarzkigu, juduen kontrako sentimen dua areagotu

eta Gaztela eta Aragoiko Errege-erre gina Katolikoek

haiek penintsulatik botatzea erabaki zu ten garaiko

hotsa, alegia. Itxura guztien arabera, be hi nola Tartalo

deitzen zuten per tso naia mitikoari Ala rabie izena ema -

ten hasi ziren Markinan. Izenak berak, Ala rabie, argi uz -

ten zuen zein eta zein kanporatu nahi zituzten he rritik.

Bestalde, Euskal Herriko mendietan han-hemenka

ageri diren cromlech ikus ga rriek –hain bat harri bi ri bi -

lean iaio-iaio jarriak, his to ria urretik gaur daino iraun du -

ten egiturak–, mairu-baratze izena ere jaso dute, hots,

adierazi guran bertakoa ez den edo gure sinesmen

edo kultura bera ez duen nor baitek eraikitako larreak

direla. Jentilek eraikiak, bistan da.

Beharrik, badira bestelako adibideak ere. Horra

Gas teiz ko Judimendi parkea, esate baterako. Hiriko

gain degi horrexetan zegoen juduen hilerria, Errege-
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erre gina Ka tolikoek juduak nortara edo hartara kan -

po ratzeari ekin zioten arte. Alde egin aurretik, ho rra -

tik, juduek Gastei zen agintean zegoen alkatea re kin

hitz egin zuten eta he rri agintari gorenak hilerria bere

horretan gorde eta zain duko zuela agindu zien ju duei.

Gaur egun, parke ederra da garai batean ju duen hi -

le rri izan zen hura...

Etorkinei buruz ari eta, maiz kara, integrazio hitza

har tu ohi dugu ahotan. Alabaina, XXI. mendeko gi -

zar  teaz ari bagara, zuzenagoa da inklusio hitza era bil -

tzea. In te gra tzeak esan nahi du inor norberarena ez

den talde homogeneo bateko kide bihurtzea, bere -

zi tasunak eta nortasuna taldearen homogeneo ta sun

ho rretan urtzea, ordu arteko kultur ondarea ahaztu

edo baztertuta. In klusioak, aitzitik, gehiketa du xede.

Ale gia, nagusi den homogeneotasun horren kopia

hutsa ez izatea, gi zar tea ren uniformetasunak ez bai -

kaitu inora eramango. Inklusioak esan nahi du inor ez

baztertzea, denon parte hartzea bermatzea, aukera

berdintasunean.

Txomin Agirreren uste zaharkituak atzean utzi eta

gizartearen konplexutasun eta aniztasunaz ohartu zen
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Jose Antonio Agirre. Lehendakariak Jaurlaritza era bat

plu rala eratu zuen, ezkerreko alderdiak lagun zituela.

Agi rrek, gure gizartearen aldaketei ezentzun eta ezikusi

egin ordez, berrikuntzak onartzea deli be ra tu zuen eta,

aska ta sunaren defentsan eratutako exe kutibo labur

har  tan, in darrak batzea. Agirrek Eu ro pan garai hartan

oso za balduak zeuden ideien itu rritik edan zuen, kris -

tau tasunaren alderdi sozialetik, hain zuzen. Ezinezkoa

zen begirada desbideratzea, bes te alde batera begira

gelditzea, klase eta gizarte mailako ezberdintasunak

hain nabari eta mingarriak zirenean.

Agirre, hala ere, ez zen pausoa eman zuen bakarra

izan.

Gipuzkoako Deba arroan esaten da Mondragonen

ar mak egiten hasi zirenean hil zirela, betiko, azken sor -

ginak. Alegia, teknologiak superstizioa gainditu zue -

nean. Baiki, lantegiak eraikitzeak sineskeriak albo

ba tera utza razi zizkion euskaldunari, eta gizon-ema -

ku meentzako on gizatea eta eskubideak ekarri zituen.

Ja kina da Deba arroan  lantegi eta olen ohitura as -

pal  dikoa dena. Eibarri buruz diote herri handien ar -

tean herririk euskaldunena zela sasoi batean, lantegiak
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bai no ez zituenean ere! Os ko rriren Forjarien kanta,

adi bidez, Eibarko langileen abes tia izan zen. Kanta ho -

rrek, bistan da, langileen lan bal dintza hobeak ditu al -

darri, euskaraz. Orobat euskaraz To mas Meabe

so   zia lista durangarra ere, olerkiak idazten. 

Deba arroan bertan, Arrasatera bidali zuten apaiz

Jose Mari Arizmendiarreta 1941eko otsailaren 5ean.

Ba ri nagan jaioa eta Espainiako Gerra Zibilaren garaian

Egu na ager ka rian lanean jarduna, kirol elkarteak eta

lan bide heziketa bultzatu zituen Arrasatera iritsi or -

du ko. Joan den mendeko 50eko hamarkadan, berriz,

koope ra tiben mu gimendua abiarazi zuen. Koope ra -

ti be tan, jaun eta jabe bakarra izan beharrean, gizatalde

bat izango zuten uga za ba: langileak beraiek. Gerora,

ondo daki gu nez, koo pe ra ti ben mugi men dua, eta ideia

bera, ikaragarri zabaldu dira gu rean eta atze rrian. Az -

ke nean, euskal du non izaeraren eta lan egiteko mo -

duaren eredu bilakatu di ra koope ra ti bak Euskal

He  rrian bertan nahiz hemen dik aparte.y
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VIII

Aukera berdintasuna

Euskal Wikipedia atarian “hiru olatuak” idazten ba -

du gu, honako hau agertuko da: “ ezaguna da, eta kos -

tal de ko portu txikietako uztartzen dituena. Kon     dai  raren

es  zenatoki beste bertsio daude: batzuetan direla, bes -

tetan direla. 1866an argitaratu zuen lehendabizikoz, Tra -

di ciones vasco-cántabras liburuan”. Eta azpian, ipuinak

ageri duen kontakizuna dator: “Istorioan, arrantzale gaz -

te batek, sorginak edo laminak jota, hiru olatu erral -

doiren oldarra jasan zuen itsas zabalean zegoela.

Hi   ru ga rren olatua txalupa irenstera zihoanean, arran -

tza leak –lagun batek ohartarazita–, arpoia olatuaren

bihotzera jaurti eta ikaragarrizko oihua entzun zuen. Eta

olatua gorri bihurtu zen. Orduan, txalupa ukitu gabe

desagertu zen olatua. Kaira itzultzean sorgina zein izan

zen ohartu zen arrantzale gaztea”.
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Ezaguna egingo zaio irakurleari hiru olatuen kon -

ta kizun hori. Bada beste bertsio bat ere, non kon ta -

tzen baita sorgina arrantzalearen emaztea dela, eta

gaiz toa delako hil duela arpoiarekin, olatu bihurtuta

datorre nean, hala ere. Emaztea da okerra beste be -

hin, eta se na rra, aldiz, zintzoa. Senarrak emaztea hil

zuen entzun txarrekoa zelako. Nonbait, lagun bat har -

tu eta Kubara joaten omen zen gauez, eta biha ra mu -

nean, aldiz, itzuli! Oraindik ez da asmatu abiadura

ho rretan hegan egiten duen hegazkin supersonikorik.

Emazte intsumisoa, hala ere, zigortu beharra zegoen.

Nahiz eta euskaldunon balizko matriarkatua as ko -

tan izan den mintzagai, ez dago argi horrelakorik se -

kula izan denik. Azken ikerketen arabera, joan den

5000 urtean mun duan ez da matriarkaturik izan. Eus -

kal dunok herri za harra gara, baina, hala ere, ez dago

esa terik ma triar katuak gurean indar handia izan zuela.

Manu Sota idazle eta politikariak idatzi zuenaren

ara be ra, erromatarrak Euskal Herrira iritsi zirenean

beren erlijioa ekarri zuten. Mundu klasikoan jainko

asko zituz ten, handiak eta txikiak, gizonezkoak eta

ema kumezkoak, zintzoak eta gaiztoak… Ia toki be -
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zain bat jainko ziren orduan. Ibaiek, mendiek, larreek…

denek zuten jainko ren bat. Erromatarrek jainko berri

haiek ezarri nahi izan zituztenean, zera erantzun

omen zieten euskaldunek: “Guk ez dugu jainkorik be -

har, gure jainkoak emakumeak dira”. Ezin asmatu non -

dik atera zuen istorioa Sotak, baina ederra da. 

Ederra da, baina, pentsatu ere ez, ez da egiazkoa.

Na hiz eta behin eta berriz aipatu den euskal ma triar -

ka tuari buruzko leloa, guraria baino ez da. Gurean gi -

zo nek agindu dute beti. Hobe genuke iraganean

uto  piak bila tzen hasi baino, berdintasunean oina rri tu -

ta ko gizarte bat eraiki.

Emakumeek ahal zuten eran egin dute aurrera, as -

ka ta sun gehiagorekin batzuetan, erabat jazarriak, be -

rriz, bes tetzuetan.

Antropologoen ustez, kostaldeko emakumeek ha la -

ko libertate aire bat izan dute. Ohitura handia omen

du te elkarrekin ibiltzeko, bakarrik, ondoan gi zo nezkorik

ez dutela. Mezatara ere bere kabuz joaten omen ziren. 

Aita Larramendik zioen Donostiako portuan bizi zi -

ren emakumeak bereziak zirela. Ez omen zuten ez kon -
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tze ko joerarik, eta etxeko diruaz ere beraiek ar du -

ratzen omen ziren. Sor Joana Ines Gurutzekoa, eus -

karaz idatzi zuen poeta eta prosalari euskal me xi  karra,

eta Dolores Ibarruri politikari komunista bera ere,

besteak beste, hortxe daude. Baina sal bues pe nak dira.

Fe minismoa etorri zain egon behar izan gara ema ku -

meak ahotsa izan duen arte.

1979an, adibidez, hots handia atera zuen “Bilboko

ha maika emakumeak” izeneko kasuak. Abortatu egin

zu te la leporatu zieten eta epailearen aurrera eraman

zi  tuzten hamaika emakumeak. Zalaparta handia sortu

zuen horrek guztiak. Artean, abortatzeko eskubiderik

ez baitzen onartua espainiar estatuan. Abortatzeko

esku bi dearen aldeko borrokan sartuta, milaka emaku -

mek epaileari adierazi zioten eurek ere abortatu egin

zu tela. Epaiketa 1982. urte arte luzatu zen. Azkenean,

kalean zegoen mobilizazioa ikusita, libre utzi zituzten

auzi pe tu ta ko emakumeak, bat izan ezik. Hura zigortu

egin zuten, abortuak egitea egotzita. Hala ere, libre utzi

be har izan zuten handik laster, amnistia legea tarteko.

Ez da adibide bakarra.
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Feminismoaren bidez, emakumeen eskubideen al de -

 ko hainbat elkarte sortu ziren herrialde guztietan. El kar -

teak osatu ostean, berriz, erakundeek ere bide berari

ja rraitu zioten. 1977an eta 1984an Euskal He rriko Uni -

ber  tsitatean izandako jardunaldi femi nis ten ondo rioz,

ber dintasunaren aldarrikapenak indar han dia hartu zuen

Euskadin. Emakume batzuen aburuz, borroka feminista

erakundeetatik kanpora egin behar zen, gobernuz kan -

po ko elkarte eta erakundeek baino ezin zuten borroka

horretan sartu. Beste batzuen iritziz, be rriz, instituzioak

oso lagungarri izan zitezkeen berdin ta su naren aldeko

bo rrokan. 1986tik aurrera, Euskal Herriko 80 emakume

baino gehiago Za rau tzen biltzen hasi ziren Eusko Le ge -

bil tzarrari eskatzeko gi zonen eta emaku meen ber din ta -

suna bultzatuko zuen erakunde bat abia raz zezan.

Horrela jaio zen Emakunde 1988an, erakunde ai -

tzin da ria, administrazio gutxik baitzuten garai hartan

ber din tasunaz arduratuko zen atalik. 

Gaur egun, berdintasunaren aldeko borroka gizo -

nen ga na iritsi da. Berdintasuna ez da, bakarrik, ema ku -

meen kontua. Gizonezkoek jarrera aldatu beharra dute. 
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Sasoi batean, kanpainak egin ohi ziren emakumeak

ohar taraziz beraien kontrako edozein indarkeria mo -

ta sala zezaten. Kontua ez da hor gelditu, au rre ra go

doa orain: gizonezkoei zuzendu nahi zaie ardura, haiei

zu zen du beharra dago, berdintasunaren alde jauzi han -

 dia egin baitezakete. Bide horretan, maskulinitate berri

ba ten bila, gizon taldeak sortu dira gure hiri eta herri

zen bai tetan. Feminismoak auzian jarri du masku lini ta -

tea ren rola. Hargatik ari dira hainbat gizonezko, taldeka

bil du rik, beren tokiaz eta funtzioaz hausna rrean. 

Gizon berriak dira, jarrera sexistak egunero kota -

su ne tik errotik ezabatu nahi dituzte.

Sorginak hiltzeko arpoiak bertan behera behin be -

tiko utzi eta olatuetan emakumeekin batera surf eta

jolas egin nahiago dute gizon horiek.y
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IX

John Adamsen bisita:
gure izaera kolektiboa

Amerikako Estatu Batuetako bigarren presidentea

izan zenak, John Adamsek, Bizkaira bisita egin zuen

1780an. Nonbait, independentziarako diru bila hu rre -

ra tu zen Europara eta, bide batez, kontinente za ha -

rrean zeu den herrialdeak bisitatu zituen Ame ri ka ko

Es tatu Ba tuen antolakuntza berrirako inspirazio gisa.

Oroz gain, ha lako errepublika egitura demo kra ti koa

izan ahal zu te nak ikusi nahi izan zituen. Horren on -

dorio da 1787an argitaratu zuen ikerlana: A De fen se

of constitutions of Go vern ment of the United States of

America (Estatu Ba tue ta ko gobernuen Konstitu zioen

defentsa). Bertan, Herbe he reak eta Suitzako kan toie -

kin batera, Bizkaia hartzen du eredutzat. Biz kaiaz
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zioen, finean “sekula erre gerik izan nahi ez duen”

erre publika bat zela, eta “hizkuntza, izaera, lege, go -

ber nu eta ohiturak” aldaketarik gabe gorde zituela,

“Eu ropako beste edozein herrik baino gehiago”.

Adams Bizkaiko Foru Zaharraz ari zen, zalantzarik

ga be. Alegia, eta besteak beste, tortura eta etxe ga -

be tzea debekatzen zituen lege zaharrari buruz. Jakina

denez, Gernikan haritzaren altzoan biribilean biltzen

ziren Biz kai ko Jaurerriko batzarkideak, eta urtean ze -

har egin beharrekoak erabakitzen zituzten. Jakina da,

ha laber, Gaztelako errege-erreginek arbola sakra tua -

ren azpian pa ratu eta lurraldeko legeak erres pe ta -

tuko zituela zin egin behar zuela. 

Denbora hartan, Bizkaiko etxe guztiek zuten bozka

es kubidea, su bakoitzak berea. Gernikan arbolaren in -

gu  ruan biltzen ziren, biribilean, eta etxean, berriz, sua -

ren in guruan eraikitako eraikin biribilean, halako xeak

baitzi ren denbora hartan lur honetako etxe bi zi tzak,

egurrez eginak eta biribilak, harik eta XVI. mendean

harrizko baserriak agertu ziren arte.

Gaztelak Bizkaiko Foru Zaharra errespetatu behar

zue la eta ez zuela, bada Resurreccion Maria Azkue
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fol klorista handiak Gasteizen jaso zuen kontakizun

bat, ha rira datorrena. Ohitura bati egiten dio erre fe -

ren tzia, duela gutxi arte bizirik iraun duen ohitura za -

har bati. 

Inondik ere, Gaztelako Errege Alfontso VIII.ak forua

erres  petatuko zuela agindu zien gasteiztarrei, baina

bal din tza bat jarrita: Gasteiztik igarotzen zen Zadorra

ibaiak urak beti bezala Ebrora isurtzen baldin bazi -

tuen. Horren arabera, Donibane egunez Gasteizko

al  kateak kunplitu be ha rreko ohitura edo legea zen

pa per zati bat Zadorra ibaira botatzea, Ebro ibaian

be hera joango zela ziurtatzeko.

Ez dakigu, ordea, paper busti hura –edo paper erre

hu ra, batek jakin–, Gaztelako Erregearen eskuetara

iris ten ote zen, edota bidean galtzen. Dena dela.

Adamsen aipamenak euskaldunon halako berdin ta -

su nerako joera bat adierazten du, nahiz eta ezin du -

gun, inola ere ez, gaur egun ezagutzen de mo  kra zia rekin

al de ratu, orduko hura demokrazia primitibo bat bai -

tzen, an tzinako greziarrena ere primitiboa zen hein be -

rean: esklabuak zituen demokrazia. Halarik ere, gure
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izaera kolektiboaren adierazgarria da. Geure erara an -

tolatu nahi izan dugu, ahalik eta berdintasun mai larik

han dienaz jokatu. Hainbestetan aipatzen den Hi dal gia

Unibertsalak ere, kasik mundu osoa men deratzen zuen

inperioaren eskalan gora egiten la gundu zigun. Gauza

guztiek dituzte, ordea, beren aurkia eta ifrentzua, gure

herrialdeak pu ruenak ere izan baitziren, odol garbi ta -

sun horretaz ha rro, ez juduekin ez musul ma nekin na -

hastu gabe, ez afri karrekin ez inorekin lotu gabe, harro.

Bestalde, hala ere, euskaldunok “gu” izateko joera bi -

txia dugu, beste inorekin alderatuz gero gutxi ga re la ko,

agian. Hargatik, elkartzera jotzen dugu maiz, ho ne tarako

nahiz hartarako. Baliteke baserritarrak on doko auzoari

begirakunea egitea, baina, elkarren beharrean zirenean

ez zuten dudarik egiten, auzo la nean biltzen ziren. Ba -

soen ustiaketa ere, usu, ko mu na la izaten zen. Arrantza

mun duan, berriz, kofradietan antolatzen ohi zen gre -

mio ko lana, eta arrantzaleak ere gutxieneko eskubideen

jabe ziren. Esate baterako, arrantzale baten emaztea

gaixorik bazen, senarrak ez zuen itsasora joateko obli -

ga ziorik, eta gainontzekoek egindako arrantzatik ja so -

tzen zuen bere partea, beste inork bezainbeste.
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Oraingo egunean lanean ditugun gure adminis tra -

zio rik zaharrenak diputazioak dira. Zuzenbide be rez ko

bat zuten diputazioek, eta berena zuten he rrialdearen

eta herrialdeko biztanleen ardura. Horri dagokionez,

esku men handiak zituzten, gainera. Mende askoan izan

da horrela, tira-birak eta lasaialdiak go ra be hera. Azken

bo ladan, aho-mingai nean darabilgun Ekonomia Ituna

edo kontzertu eko no mikoa, esate baterako, 1878koa

da. Hiru gerla karlisten ondoren ezarri zuten.

Orobat, aldundien zuzenbidea aintzat hartuz sortu

zen, 1937ko urrian, gerra garaian, lehen Eusko Jaur la -

ri tza ere. Osasun, armada, ogasun, hezkuntza, se gur -

tasun eta kultura eskumen ia osoak zituen. Pasaporte

bat ere sor tu zuen, “Igarobidea” izenekoa, baita txan -

po na ere: “Euz koa”. Francoren diktadurak eragindako

berrogei urteko erbestealdiaren ondoren, Eusko Jaur -

la ritza 1980e ko apirilaren 9an egituratu zen ostera.

Bai, badago gurean antzinatik datorren autogober -

nu  ra ko joera bat, nahi bat, gure erara antolatu eta

era ba kiak hartzeko guraria. Horretarako, hitzarmenak

egin di tugu batzuekin eta besteekin, bateko eta bes -

teko aginte eta agintariekin. Izan dira barealdi ga raiak

John Adamsen bisita: gure izaera kolektiboa

Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 73



eta tentsio une handiak, batik bat gure eskubide his -

torikoak errespetatzen ez zituztenean. 

Halaber, maite dugu gizarte kohesioa, maite nor -

ba na ko guztiak berdintasunean tratatzea. Diru-sa rre -

rak Ber matzeko Errenta aurrerapauso handia izan da

maila horretan.

Baina ez dago politika arlora mugatu beharrik. El -

kar tze ko joera hori soziala ere bada, nahi beste dira

el karteak gure herrian, izan lagunenak, kirolari lo tuta -

koe nak, izaera altruista dutenak eta bestelakoak.

Izaera kolektibo horren beste adibide bat da alda -

rri ka penak egiteko biltzeko dugun joera. Sarritan, jai

giroan egiten dugu. Bi urtetik behin Euskal Herria ipa -

rre  tik hegora eta ekialdetik mendebaldera zehar ka tzen

duen euskara ren aldeko festa ibiltari handi hori, Ko rrika,

horren adi bi de koloretsua da, euskararen aldeko beste

hainbat jaialdirekin batera. Milaka eta milaka lagunek

hartzen dute parte irabazlerik gabeko lasterketa zo ra -

ga rri ho rretan. Gisako ekitaldietan, urteroko Du ran go -

ko Azokan nahiz lau urtean behin egiten den Ber  tsolari

Txa pelketa Nagusian parte hartuz, harrotu egiten gara,
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gizatalde bateko parte sen titzen garelako, euskara maite

duen gizataldeko partaide, euskaraz jakin ez jakin, ber -

to ko nahiz kan po ko, denok egiten dugu korrika gure

hiz  kuntza sendotu dadin.

Adamsen hitzen oihartzuna beti gogoan guk: “Hiz -

kuntza, izaera, lege, gobernu eta ohiturak” gorde di -

tuen gizartea. 

Aldaketekin baina, eta horregatik.y
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X

XXI. mendea: 
zer garen eta zertan hobetu

Txikiak izanik ere, euskaldunok beti izan dugu au -

rre ra egiteko adorea. Urak bezala, handik edo he -

mendik, au rre ra egin dugu beti, eta aurrerakuntza

tek nologikoen zale izan gara, etorkizunera begira beti,

ho beak izan na hian.

Hainbatetan kanpora begira bagabiltza ere, une ba -

tez geure buruari begiratu behar diogu, eta ditugun

in dar eta abantailez ohartu. Alde batetik, orain arte

zer lortu du  gun ikusteko, eta jakinarazteko gure bu -

ruari hazteko lur ondo ongarritua dugula. Bestetik,

zer tan hobetu be har dugun aztertzeko eta erabaki

egokiak hartzeko.

77

Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 77



Enpresei dagokionez, egitura makroekonomiko

sen doa dugu, anitza eta aldiro eraberrituz doana. Be -

rri tzeak etengabekoa izan behar du, ordea. Digita lita -

tean eta konektibitatean urratsak egin arren, behin

eta berriz egokitu beharra dago garaiari, eta baliabide

as ko jarri behar dira horretarako. Hor da gazteen en -

plegua ere, baliabide horien artean.

Mugikortasun handia duen gizartea da gurea. Joan

Se bastian Elkanori edo Manuel Iradierri galdetu baino

ez dago. Gaur egun, ia inork ez du bizi den herrian lan

egiten. Hiri batetik besterako distantziak ordu be tekoak

dira Euskal Herrian, eta herri arteko distan tziak ez han -

diagoak. Interneten agerpenak ere gure ar teko ehuna

edo sarea sendotzen lagundu du, bai atze rriko jendea -

re kin harremanetan jartzen ere. Bur mui nean neuronek

batak bestearekin konektatuz fun tzio natzen duten mo -

duan, guk ere elkarrekin harre manetan jardun behar

dugu, herri bizi bat izan gaitezen.

Talentuari oso lotua ohi dator hezkuntza. Hiz kun -

tzak jakin eta etengabeko formazioa izatea ez da

ahun    tzaren gauerdiko eztula. Lanbide Heziketan ere -
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du garri gara. 1540an sortu genuen lehen lanbide es -

ko la. apezpiku eta humanista oñatiarrak jaioterrian

sortu zuen Sancti Spi ri tus unibertsitatea, non teo logia,

zuzenbidea, kanonak, arteak eta medikuntza ira kasten

baitziren. 

Bergarako Errege Seminarioa berrehun urte be -

ran dua go sortu zuten. Xabier Munibe ilustratuaren

era   ginez, delako seminarioa Euskalerriaren Adiski -

deen El karteak eratu zuen XVIII. mendean. Aurre ra -

pen zien ti fiko handiak egin zituzten Bergaran, eta,

tar tean, be tiko geratuko da Elhuyar anaiek egindako

wolfra mioa ren aurkikuntza.

Gaur egun, hiru unibertsitate ditugu Euskadin: Eus -

kal Herrikoa, Deustukoa eta Mondragon. Iragan men -

deko 80ko hamarkadan Euskal Autonomia Er  ki  de goko

Esta tu tua rekin hasitako ibilbidearen ondorioz,  hezkun -

tza unibertsala izatea lortu da, eta unibertsitatera nahi

duen guztia joan ahal izatea. Ka li tatea da orain erronka.

Uni bertsitateen kalitate maila findu beharra dugu,

mun  du mailan puntakoak izateko eta talentua erakarri

ahal izateko, Europako zoko ho netan jakintzaren itsa -

sargi mo duko bat izan gaitezen.

79

XXI. mendea: zer garen eta zertan hobetu

Kirmen (19,03,18)euskera.qxp_Maquetación 1  21/3/18  11:26  Página 79



Zientziari oparo eman behar zaio laguntza. Iker -

bas que edo NanoGUNE bezalako egitasmoak guztiz

beharrezkoak dira, edo Passion for Knowledge, Donos -

tiako zientzia jaialdia, mundu mailako zientzialariak

Euskal Herrira ekartzen dituena.

Zientziak, dena dela, arima behar du, kulturak da -

maion arima. Behingoz, sinetsi behar dugu kultura dela

gure herriaren soinekoa, kulturak jazten duela gure gi -

zar tea, horrexek egiten duela gure herria ikusgarri

mun  duan. Euskal kulturgileak ezin dira zail tasun eko -

no  mikoak nozituz eta gorriak ikusiz bizi: mu si kari, ak -

tore, idazle, dan tzari, ilustratzaile nahiz gai nerako

ar  tistek egiazko bultzada eta babesa behar dituzte. Eus -

kadi beti izan da potentzia kultural bat, kulturak apar -

te ko indarra izan du hemen. Bestelako adie raz pideak

de bekatuta zeudenean, adibidez, kul turak bete zuen

trans misio lana, kulturari esker jakin izan dugu nor ga -

ren eta zer garen. Irakas kun tza sis te man edota he da -

bi deetan gure nortasunaz hitz egitea debekatuta

ge nuenean, kanta batek gehiago era ku tsi digu geure

bu ruaz, bestelako edozein testu landu bi hurrik baino.

Ho be dugu gogoan hartu, eta inoiz ez ahaztu.
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Gaur egun, zineman, literaturan, musikan, dantzan,

arte plastikoetan… lanean ari dira maila ikaragarria

du ten gazte sortzaileak, olatuan gora datorren be lau -

naldi zo ragarri bat dugu. Mundura irteteko inolako

konple xu rik ez du. Babes dezagun, eta lagundu, be -

lau naldi beti berri hori. Horrek, bestalde, nazioartean

ikusgarri iza te ko bidea erakutsiko digu. Hori ez ezik,

geure buruaz ha rro sentituko gara horrela. Herri txi -

kiek garaipen txikiak ere behar baitituzte.

Gastronomia, esan gabe doa, gure izarretako bat

da, eta urteetan ondo eta taldean egindako lanaren

emai tza bikainak jasotzen ari gara. Duela 40 urte nork

esan be har zigun gure sukaldaritzak halako maila gora

hau izango zuela. Sukaldariek gure herria mun du ra -

tzen dute. Errezeta zaharren liburu batean ageri de -

nez, emakume nagusiek babarrunak egosi behar eta

lapikoa leihoan jartzen zuten, euri ura jasoz. Horixe

zen beraien se kre tua. Euri uraz egositako babarrunak.

Poesia hutsa da hori!

Begira dezagun non bizi garen. Itsasaldea dugu, lan -

da guneak eta herri eta hiriak. Atlantikoaren hegi ho -

ne tatik mundura begira gaude. Europa erdialdetik
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hurbil, ozea noaz bestalde Amerika, Afrika dugu he -

goaldean, ez urrun. Kokagunea ezin egokiagoa da.

Orain, berriz, gure lurra zaindu behar da. Horretan

ari dira gero eta ge hia go arrantzale eta nekazariak.

Pa ra doxa badirudi ere, arrantzatzeko era tra di zio -

nalak dira ekologikoenak, eta lur sail txikietako ne ka -

za ritza da jasangarri eta osasunga rrie na. Argentinako

erbestean zegoen gure Txomin Jaka Kortajarena kexu

zen, erleak eta txoriak hiltzen ari bai tziren. Min zuen

haien heriotza. Baserritarrek ere ba dute kezka hori.

Lurrarekiko orekan eta lurrak ematen duenetik bizi

na hi dute, eta, horrekin batera, herri eta hiriguneetan

bizi direnei kalitatezko produktu osasun ga rriak es kai -

ni. Eta, zinez, horretarako parada egokia ematen digu

gure ingurune aberatsak.

Europan gaude. Mundura begiratu eta ohartuko

gara Europa salbuespena dela gauza askotan. Euro -

pa ren batasunak, gura beste akats izanagatik ere, ha -

la ko amets bat izaten jarraitzen du neurri handian.

As katasunei da go kionez, politika sozialei dagokionez,

aniztasunari da go kio nez. Argiak eta itzalak dira ageri,

hala ere. Hortxe da go eskuin muturra, Bigarren Mun -
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du Gerra leherrarazi zu ten amesgaiztoak bizibe rritu

nahian. Etorkinekin, adibi dez, eskuzabalago eta askoz

malguago jokatu beharko genuke.

Jose Antonio Agirrek Europako herrien batasuna

zuen amets. Eta lanean ere saiatu zen, helburu hori

xe  de, Europako beste zenbait politikarirekin batera,

artean batasuna asmo hutsa besterik ez zenean. Eu -

ro pa aska ta sunen herrialdea izan zedin. 

Ez da erraza estaturik ez duten nazioentzat Eu ro -

pan beren burua erakustea, agerraraztea. Hala ere,

ez dago beste biderik. Guztiek izan behar dituzte

aho  tsa eta era ba kimena, herrialde handiek zein txi -

kiek, denik eta ba ta sunik anitzenean. Gizatalde ba teko

parte izateko es kubidea dugu, euskaldunon ko mu -

nitatearen baitako partaide, europar izanik ere. Gi za -

ba  nako guztien esku bi deak bermatu behar dira.

Gu  txiengo guztiak erres petatu, gutxiengo horietako

ki deak inoren pareko izan eta senti daitezen, sexu au -

kera, genero, eta jatorri ez berdin guztiak gorabe hera,

berdintasunean bizi beste biderik ez dago.

Gu geu ere gutxiengoa gara, gorriak eta beltzak

ikusi ditugu maiz gutxiengo izateagatik. Baztertuak
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izan gara edo bigarren mailako sentitu gara noizbait.

Irakaspena geu reganatuta, ez zaigu zilegi gurekin jo -

katu duten mol de berean jokatzea inorekin. Gizarte

anitz eta inklusiboa du gu helburua.

Euskaldun izatea ez da itxia izatearen sinonimo.

Haa tik, euskaldun izatea munduak duen kultur anizta -

su nari egiten zaion keinua da. Dibertsitatearen al -

dekoa da gure jarrera, ez gara geure zilborrari be gira

geratzearen zale. Ho rretarako, nahitaezko zaigu ira -

gan hurbileko indar keriaren atala behar bezala ixtea.

Joan den 40 urte ho netan min gehiegi eragin diogu

elkarri, giza esku bi deak etengabe urratu dira. Gure

ize nean, euskaldunon ize nean, basakeria latzak egin

dira. Gehiago ala gutxiago, de nok izan dugu infernu

ho rren ardurarik. Isildu egin ga ra edota beste aldera

begiratu. Horretaz ere garbi min tza tu beharra dago.

Hannah Arendt pentsalariak esa ten zuen libre izateko

beharrezkoa dela iragana argitzea. Horretan ari gara

gu ere, min guztiak aintzakotzat hartuz eta, auto kri ti -

kaz, gaizki egindakoa onartuz.

Ez dago aurrera egiteko beste modurik.
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Txikiak izanik ere, euskaldunok beti izan dugu ado -

rea aurrera egiteko. Itoginaren moduan, edota ur xi-

r ri    pak bezala, aurrera egin dugu beti, handik edo

he     mendik. Orain, sasoia da lan horri ikusgarritasuna

emateko, gure lurra munduan ager dadin, den bezala,

inolako as maziorik gabe.

Eta inolako lotsarik gabe ere bai.y
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XI

Azken hitza

Julio Caro Barojak idatzi zuenez, ekaitza izateak ez

du esan nahi zuhaitza haziko ez denik. Nola itsas la ba -

rretan ernetzen diren zuhaitzak –oker, hai zea ren era -

ginez, bai na sendo, aldi berean–, halaxe sor tzen dira

nor tasun in dar tsuak garairik zailenetan. Euskaraz be -

harra ere esa ten zaio bizkaieraz lanari, eta “behar” ho -

rrek bul tza tu ta, eus kaldunok aurrera egin dugu ga rai rik

zai lenetan, ir ten bideak ahaleginez eta in te li gentziaz aur -

ki tuz. Tek no  lo giaren garapena zail  ta su netik sortu ohi

da. Bestela, no la nabigatu zuten Andres Urdanetak edo

Mi guel Lo pez Legazpik XVI. mendean, ordura arte eze -

za gunak ziren na bigazio bi deak zabalduz, egoerarik zai -

lenetan. Le gaz pik, adi bidez, piraten kontra borrokatu

eta Asia rako bi dea zabaldu zuen. Beraren ondotik eto -
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rri ziren mer katarien itsasontziak. Joan Sebastian El ka -

no ren ba len tria ezagunagoa da, agian, munduari bira

eman zion lehen gizakia izan baitzen getariarra. Hala -

ber, Urdanetak eta Legazpik ez zuten, soilik, bideak za -

bal tzeko lana egin, bitakora kaieretan idatziz jaso zuten

nondik eta nora ibili ziren. Izan ere, kontua ez baita,

besterik gabe, bide be rriak urratzea, inori horren berri

ematea baino. Oroz gain, inork hasitako lanari bestek

ja rraipena eman die zaion. Kate luze bateko begiak bai -

no ez gara. Urda ne tak, Legazpik nahiz Elkanok jakinaren

gainean ari ziren, bazekiten beraien ondotik beste ba -

tzuk ere etorriko zirela. Hargatik idatzi zuten kaie re -

tan, beraien jakituria alferrik gal ez zedin.

Horrela iritsi gara XXI. mendera.

Dagoeneko, bigarren hamarkada bukatzeko zorian

du mende berriak, eta, gutxi-asko, zer mundu mota

da tor kigun aurreikusten ahal da. Finean, esan daiteke,

bi mundu direla batean. Bi alde ditu gure planetak,

ilar giak bezala, bata iluna eta bestea argia. Eta ez gara

ari geo grafiaz. Ideiez ari gara. Alde batera lerratu dira

ma rrazo di ruzale bihozgabeak, bazterkeria eta gu -

txien goekiko mespretxua baliatzen duten horiek, su -
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pre mazistak, ahoan eta Interneten gorrotoa eta ge -

zu  rra darabiltenak, gure arazoak indarkeriaren bi -

tartez konpontzen direla uste dutenak. Beste al dean,

argia dago. Berdintasuna, aniztasuna eta ja kin tza maite

duen jendea, emakumeak maila berean ikusten di tue -

na, gutxiengoak aitortu, errespetatu eta sostengatzen

di tuena, planetaren osa su naz ardura tzen dena, al da -

keta klimatikoaz kez katuta jarduten due na, hamaika

aha legin eta bo rro karen on do rioz lortu diren as ka -

ta  sun eta eskubideen erre gre sioaz larriturik da bi lena,

kultur dibertsitatean eta hizkuntza txiki eta handietan

sinesten duena. Gure he rria, nonbait baldin bada,

nonbait etorkizunik badu, alde argi honetan izango

du. Jai dugu gainerakoan.

Hortaz, derrigorra da bertan goxo ez egitea, aldian

aldiko izaera ezkorrak baztertzea, dagoen-dagoenean

ez irautea. Nahitaezkoa zaigu herri estrategia oso bat.

Denok batera arraunean jarriko gaituena. Gure indar

eta eki me nek helburu bera izan behar dute, pekoz go -

ra jarritako aterki baten itxura hartu behar du. Ater -

kia ren hagaxkak puntu desberdinetan dute jatorria

bai na mu tu rrean el kartzera egiten dute denek. Enpre -
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sa rio, zien tzia lari, ira kas le, langile, kultur gile, langabetu,

etorkin, bertako, po litikari, gizarte-la gun tzaile… bat

egin behar dugu, de nok, helburu ko munetan. Gure

herriak, gizar teak, giza taldeak au rre ra egin dezan garai

korapilo ho netan. Inork ez bai taki nora joko duen

mun  duak. Argi ja kin behar dugu zer na hi dugun, eta zer

ez, eta edo zer ta rako prest egon. Eta amets bat izan

beti, amets askotariko eta par tekatua.

Pausu bat aurrerago joan behar dugu beti, zailtasun

eta trabei orpoa erakutsiz.

Koldo Mitxelena hizkuntzalari finak idatzi zuen oso

ko munitate txiki batek eutsi ziola euskarari antzina,

eus  kararen lehen hiztun haiek ez zirela asko izango.

Men  turaz, Ekain, Izturitze nahiz Santimamiñeko lei -

zean sartu ahal izango zirela denak. Hala ere, au rrera

ate ratzen eta gure berezitasunei eusten asmatu dugu

beti. Gaur egun, berezitasunak izatea ez da balio ne -

ga tiboa, baikorra baino, singularitatea balioa baita, Eus -

ka din eta munduan. 

Euskaldunak nonahi barreiatuta daude orain. Atze -

rrian bizi diren euskaldunek, sare sozialen bitartez, inoiz
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bai no aukera handiagoa dute beren herrialdeko lan,

pro zesu eta eginkizunetan parte hartzeko. He men ga -

renok, berriz, haiekin bat egiteko ikaraga rrizko au kera

dugu, orain arte izan ez dugun modu berri eta guztiz

aberasgarria. Eraiki dezagun, bada, euskal nor tasun as -

ko tariko bat, mundutarrak geuregana era ka rriz eta

hemen bizi direnen nortasunei eutsiz. Baliabideak as -

matu behar ditugu. Gizarte inklusibo bat dugu zain, ko -

hesio soziala helburu, gizarte kultu eta irekia.

Gizarte kultua, bai, nondik datorren eta nora doan

jakin badakiena, gertakizunak aztertzeko irizpide aski

hel dua duena. Gizabanako hezi eta autonomoz osa -

tu tako gizarte plurala.

Munduko lau bazterretan onartua dutenez, Euska -

dik, duen tamaina duela ere, bikaintasun maila handia

du. Eutsi diezaiogun horri. Txikia izatea ez da era goz -

pen, abantaila ere izan liteke.

Chimamanda Ngozi Adichierekin itxiko dugu kon -

ta  ki zun hau. Harekin hasi eta harekin bukatu. Er ditu

berri den ama bati idazten dio idazleak bere Ijeawele

mai tea: nola hezi feminismoan liburuan. Azken ahol -

Azken hitza
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kuan, honela xe diotso ama berriari: “Hitz egin ie zaio zu

umeari ezber din tasunari buruz. Bihurtu ezazu ez ber -

din tasuna zerbait arrunt. Egin normala ez ber din ta su na.

Eta ez ezber din tasuna ona edo zuzena izan dadin, ez -

pa da humanoa eta praktikoa izan dadin. Izan ere, ez -

ber dintasuna gure mun dua ren errealitatea da. Horri

buruz hitz egiten diozun bitartean, mundu anitz batean

biziraun dezan prestatzen ari zara zure umea”.

Gure herriak, gure gizarteak, ezberdina izanik, mun -

dua ren ezberdintasunaren alde egiten du. Koloretako

txo ri txiki bat da gure herria, munduan diren hamar

mi loi bat espezieren artean.y

Abangoardia maite duen antzinako herria
Euskadi Basque Country
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