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"Cuando y ui el CønalVøsco, que io siempre tenla esa inquietud,

¿aiste?, pero no tenla rekción ni con otros uascos, ni tenla nad¿' Entonces,
-claro, 

cuando ai el Cønøl Vøsco... ! entonces ahorø uéln, ¿uiste? Incluso 1to

no sablø que era tan hermoso, k zona no sabla que era' tan 
-hermosa. 

Por'
qae !o, tiando habhban de Bilbao, y ¿e1sab1, 

'bueno, Bilbao, 
.qué 

sé 7o,
iot iogøro asl', yo pensaba'sl, una ciudad industrial, muchas chimeneas',

no sé, qué sé 1to qaé me imøginaba. Y no nelø que estøba todo enrnørcø-

do, toio en monfañas. Tod¿ esa z'onø, yo no lo sabíø. Y lo supe por el Canøl

Vasco, ¿uiste? Cosas asl como estß. Entonces ø ml rne mørauilk, ¿uiste? Yo

ueo todo eso 1 cada aez vne ?ongo peor, ?orque, ¿aiste? rne marauilla, me

encønta, esti... bueno, qué sé 1o. Siempre esa ihuión, ¿uiste? Y hubiera que-

ridn, por ejemplo, conocer Primero a rni tlo, poderlo conocen Y este'. fijáte
uos, labés qui tota, ,tr k rumba dlnde está mi abueh, Porulue mi pøpä

ne cuentø que rni abueln murió caøndo rni pøpâ tenía 8 años en un acci'

d¿nte en h minø. Y exe, 1, mi papá, fiáte que erø más øsl, como mâs duro,

más de cerrado... pero cuanda ,íl habkba del papá, este, él rne dzclø'.' por-
que rni papd. tø un hombre ta.n bueno, tan bueno I se le llenabøn hs gjos

de tá.grimas. Y a ml siempre me qaedó, ¿uiste? Fijáte que lo tengo mi øbae-

la entenada acá., qae no k conocl, ! no me... no tengo esø sensøción como

yo tenla con rni abuelo alll por lo que... siempre mi papá'' porque era. ta.n
-bueno, 

tun bueno, I del modo en que murió. Y siernpre digo '¡cómo qui-
siera uer donde está!' Esas cosas, ¿aiste? qae ilno lzs tiene acá., I ¡bueno! Ver

caiø cosa, o cøda lugan.. A ueces pasøn, Por eso te digo, cuøndo a l)ecet Pa-
san este, con k cámàra que prßan k rnúsicø, I no søber el lagar uno, 'mirá

si es el lugar dnnde nació mi pøpá', o qué sé 1to, ¿uiste? Y quisierø søberln,

qut la qiitiera, ¿uiste?, estß costß que son may... mløs, que a lo mejor no

lienen iøda qlue aer con la gente que ae CanalVasco acá'" (MatlaJesús)
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Esxnn oNAK

Umea nintzelarik, banderatxo bi egoten ziren gure egongelako
horman zin:øilik, parez pare biak. Venezuelako bandera bata, ikurrina
bestea. Horrela hazi gintuzten gurasoek, bi nazio nortasunekin batera.

Biak osagarri, kontraesanik gabe bizi ziren gure baitan. Gure jaioterria
eta gure arbasoen jaioterria. Bikoiztasun horrek lagundu dit, txikitatik,
nazio nortasuna erlatibizatzen, gora behera politikoen ondorioz nazio
nortasuna esklusibotasunaz definitzen den Euskal Herriko testuingu-
ruan. Aldi berean, diasporako biztanleen nortasunekiko interesa piztu
izan dit, gogoete soziologikora hurbildu naizenean. Horregatik, eta or-
dena kronologikoa errespetatuz, lan honetako lehenengo esker onak
gurasoei zor dizkiet. Beraiek irakatsi baitzidaten aldi berean herrialde
bi maitatzen, eta bi lekutakoa sentitzen.

Ordena berari so eginez,lan hau Euskal Herriko Unibertsitateak
finantzatutako ikerketa proiektu batean oinarrituta dagoela esan behar
dutl. Nori berea da gizalegea, eta kasu honetan erakunde horri dago-
kio esker onak jasotzea. Harekin batera EITBren laguntza ere eskertu
behar dut, bereziki Andoni Ortuzar Zuzendari Nagusiak, Jose Felix
Azurmendi Nazioarteko Zuzendariak, eta honen Idazkari Josune Ba-
ñalesek emandako laguntzagatik.

Aipatu ikerketa, bestalde, 2OO2an zehar burutu genuen, lantalde
batean. Ni neu zuzendaria izanik, Maider Osa Eueberria eta Joseba
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Otondo Bikondoa izan ziren gainerako lantalde kideak. Beraz,liburu
hau ez zen argitara emango haien ezinbesteko partaidetzarik gabe.

Haien ekarpenetatik hoberena jasotzen saiatu naiz, baina neurea da
egon daitezkeen oker guztien eranøukizun osoa.

Aipamen berezia merezi dute, hemen, gure elkarrizketetan parte
hartu zuten 66 lagunek. Gurekin konpartitu zituzten informazio, iri-
tzi eta bizipenengatik bezainbeste, gu tratatzean erabilitako maitasu-

nagatik eta beren sentipenen adierazkortasunagadk. Emozioz betetako

deskribapenekin batera, behin baino gehiagotan grabatu genituen zen-

baiten negar malkoak, hemendik milaka kilometrotara eta gizaldi ba-

tzuetara egonda ere herri honekin duten identifikazio afektiboaren
seinale. Horrek guztiak biziki berrindartu zuen lehendik geneukan ideia:

alegia, diasporako euskaldunek oso modu trinkoan bizi dezaketela eus-

kal nortasuna. Elkarrizketa haietatik ikasi ditugunak islatzen saiatu gara

liburu honetan; baina gure idazteko eta kontatzeko gaitasunak eman

dezakeena baino haratago doa benetan ikasi dugun guztia. Horregatik,
agindutako anonimatua gordetzearren haien izenak aipatuko ez badi-
tugu ere, mila esker guztioi.

Lana argitaratzeko egindako eskaintzagatik eta emandako lagun-
tzagadk ere badut zorrik Paulo Iztuetarekin hain zuzen. Honakoa beste

ekarpentxo bat du, euskal pentsamendua eta ikerkunna argitara ema-
teko aspalditik daraman ekinbidean. Horrekin batera, testua irakur-
tzean jarritako arreta eta egindako iradokizunak eskertzeko modukoak
izan dira.

Azkenik, bada laguntza bat ordena kronologikoan koka ezin dai-
tekeena, lanaren prozesu osoan agertu baita. Hasieratik amaieraraino,
ondoan izan dudan Idoia lagunarena da. Laguntza hau oso modu ez-

berdinetan eskuratu ahú,izan dut: lanerako sostenguan, beretzat behar

zuen denboran, informazioan, lanaren nondik norakoen eztabaidan,

ideien kontrastean, edota testuaren zuzenketan. Horregatik, berari, eta

bion seme Iñaut, Jon eta Enekori, eskaintzen diet liburu hau.

Algortan, 2004ko Urtarrilean
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SennEnn

Kitzikagarria iruditu zait aspaldin<otik kanpotarrak etxera sartu

eta beren herriko telebista ikusten hasten direla irudikatzea. Kanpo-
tarra, herrialde ezberdin batetik, kultura eta hizkuntza ezberdin bate-
tik, erlijio ezberdin batetik datorren kanpotarra, alegia, nolabait beste-

renduta bizi da. Bere bizitzaren zati bat herri hartzailean du, baina bere

baitako beste zati bat kanpoan. Batzuek ia dena dute jatorritik hiz-
kunua, kultura, nortesuna, oroitzapena, interesa edota are ametsa ere.

Beste basuk, ibilbide ezberdinetan, jatorria galduz joan dira, eta gu-
txiago geratu zaie zuntzeko: satritan, arbasoek utzitako sentimendu
batzuk baino ez, edo familiaren historiari buruzko kontakizunen za-

tiak. Kanpotarrak eu<etik irten eta herrialde harøailearekin egiten du
topo, eskaileran bertan ez bada auzunean' lantokian edo merkatuan.

Askok eta askok jatorria birsortzeko guneak bilatzen dituzte affotza
zaien eremuaren erdian: lagun artean, propio sortutako zentroetan, eta

abarretan. Horixe erakusten digu, esaterako, euskaldunen diasporaren
historiak. Gero, etxera itzuluean, beren espazio goxoaz jabetzen dira,
eta hor aukera izango dute berriro ere beren jatorria birsortzeko, ama

hizkuntza berreskuratuz, erlijio propioa praktikatuz, edo e¡<etik ikasi-

tako jakiak sukaldatuz. Baina eremu goxo horretan ere, herrialde hartzai-

lea sa¡tuko zaie eÞ<era, egongelaraino normalean, telebistaren bitartez'
Izan ere telebista, esan beharrik ez, sozializazio agente izugarri

handia dugu. Eta besteak beste, kanpomrrak eu<eko atearen beste al-

dean utzitako gizartearen luzapena da. Têlebista "nazionala" estatu-na-

zioaren birsortzaile handia izan baita. Estatu-nazioak beharrezkoa izan

duen bateratasuna (lurraldea, kultura, hizkuntza, oroitzapen kolekti-
boa, merkatua eta kidetasuna) ezin hobeto hedatu du komunikabide
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honek joan den mendearen bigarren erdian zehar. Iktrspuntu geografi-

kotik begiratuta, estatuaren bazter guztietaraino hedatu du naziotasu-

na. Ikusþuntu sozialetik ikusita berriz, gizartearen maila eta sektore

guztietara eraman du nazioaren ideia' Arrakasta handiz gainera, kon-

i,r"n h".t,rt" egunero pantailari begira ematen dugun ordu kopuru
handia.

Horregatik ematen du zer pentsatua arestiko galderak'-Nola-bizi

du kanpotarrak erxeko egongelatik bere herri urruneko telebista ikusi

ahal izateak? Laguntzen õte dio horrek bere jatorriarekiko loturak sen-

dotzen eta trinkotzen, edota aparteko eraginik gabe pasatzen den ger-

taera da? Azken honi erantzuteko, nahikoa du irakurleak bere ingu-

ruan bizi den auzokide atzerritarren bat bilatu, eta haren teilatu edo

balkoiari begirada ematea: kasu askotan' antena parabolikoa aurkitu-
ko du, ,rorb.t"t tt herriko telebista ikusi ahal izateak hartu duen ga-

rrantziaren seinale.
Fenomeno hau ez da mugatzen satelite bidezko telebistara, eta

komunikazioaren teknologia berriek zabaldutako beste eremu batzue-

tako praktikan ere antzernan daiteke. Interneten erabilera horren era-

kusle-nabarmena da. Era berean, gertaera hau gizarteko prozesu zaba-

lago eta sakonagoen testuinguruan kokatu behar dugu' Hau91 artean'

tJde nortasun.n garap.ttarekin zerikusia duten batzuk aipa ditzakegu:

estatu-nazioe n izieran aldaketa nabarmenak ari dira gertatzen, berezi-

ki Mendebaldeko Europan; gizarte zibil nazionalak desartikulatzen ari

dira, globalizazio prozesuen ondorioz (jadanik ez dute gure bizitzaren

zentzlaaurkiuekõ balio, Manuel Castellsek azalven duen legez); bar-

ne zein kanpo migrazio mugimenduak eta herrialde batetik besterako

kontaktuak- g.ro .t" handiagoak dira, pertsonen eta informazioen

sarraioaren hLkundeari esker; hiri handietako harreman sareak modu

Ë.r.i.t"n berrantolatzen ari dira, lehen mailako harreman afektiboak

ahulduz, bigarren, hirugarren eta are laugarren mailakoak zabalduz,

eta anonimótasuna haziz; orain arte kultura, jatorria, hiritartasuna,

edo gizarte maila bezalako kanpoko faktore objektiboek emanak zeto-

,.tt i"ld. nortasun garrantzitsuak' gaur egun norberak egindako hau-

tuan oinarritzen dirã gero eta gehiago, horretarako eskura ditugun iku-
rren ugaritasuna nabarmena delarik. Eta abar.

Sãte[te bidezko telekomunikazioak, beste medio batzuekin kon-

binatuta zabaldu duen telebistaren eskaintza berria mehatxutzat har-

tzen dute askok. Zabalasun horrek kolokan jar baititzake esraru-nazioa-

ren eredu europarrean nagusi izan den ideia: alegia, lurralde jakin bati
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(zehazkiago, lurralde jakin bateko biztanle guztiei) hizkuntza, kultura
etanazio nortasun bat dagozkiola. Telebista nazionala izanikideal hori
lortzeko bide eraginkorrenetakoa, bestelako erreferente eta kultur ere-

duak hedatzen dituzten telebista kanalak mehao<utzat ikusten dira. Es-

kainøa berria mundu mailan hegemonikoak diren kulturetatik badator,
gainera (eta halaxe gertatzen da eredu anglosaxoiekin), kultur inperia-
lismoaz mintza gaitezke.

Ikuspuntu hori defendatzeko motiboak aurkituko ditu gure ingu-
ruari so egiten dionak. Euskal Herriko edozein ¡<okotatik, antena pa-
raboliko merke bat jarririk, ehunka telebista kanal har ditzakegu, be-

rrogei hizkuntza baino gehiagotan. Hori, muturrera eramanda, hone-
la irudika daiteke: gaur egungo Euskal Herrian telebista kanal bakarra

har dezakegu euskaraz, tamileraz edo urdueraz beste, alegia. Eta tur-
kieraz baino dezente guþ(iago.

Baina globalizazioari lotutako beste zenbait gertaeretan bezala,

hemen ere joera kontrajarriak gaÍ^tzen ari dira aldi berean. Izan ere,

Euskal Herrian bizi diren kanpotarrek beren jatorrizko nortasuna sen-

dotzeko erabil dezaketen medio berbera erabil dezakete Euskal He-
rritik kanpo diren euskaldunek bereari eusteko2. Haientzat ere askatu

baita komunikabideen jarduera lurralde fisikoaren mendetasunetik.

Horrela, Ladnoamerikara joandako euskaldunek' eta haien ondoren-
goek, aukera dute orain beren etxera sartu eta Euskal Herriarekin ko-
nektatzeko. Minutu edo ordu batzuetan zehar, hamaika mila kilome-
rrotara dagoenari Euskal Herria bizitzeko bidea ematen dio satelite

bidezko telebistak. Bizipen birtuala da, nolabait esateko, lristalezko
pantailak ematen diona; baina neurri batean, ez da Euskal Herrian or-
du berean saio berbera ikusten ari denaren bizipena baino birtualagoa.
Azken finean, hemengoak ere Euskal Herriaren bizipenaren zzti garran-

tzitsu bat hedabideen bitartez burutzen baitu. Zari hori da, gaur egun-

go komunikabide berriei esker, urrunean dagoenak bizi dezalceena.

Lan hau, beraz, satelite bidezko telebistak zabaltzen dituen meha-

txu eta aukeren artean, azkenak arakatzeko pentsatuta dago. Alegia, zer

eman diezaiokeen satelite bidezko telebistak euskal nortasunaren gara-

penari, zehazkiago diasporan diren euskaldunen nortasunaren erai-

2 "Euskalduna" diogunean ez dugu euska¡aduna esan nahi, euskal nortasuna duena

baizik. Besterik azaldu ezean, bigarren esangura honetan erabiliko dugu terminoa
lan osoan zeha¡.

I3



kuntzari. Euskal Herrian migraziorako tradizio handia egon da men-

deetan zehar, industializazioaren garaietara arte herri txiroa izan bai-

kara. Gerora ere jarraitu du kanporako migrazioak -barrurako migra-
zioarekin batera-, egoera ekonomiko ezberdinek eraginda bezalatsu

gaøzl<a.politikoek ere bultz¿tuta. Kanpora joandako euskaldunek, leku
eta garai ezberdinetan, ahalegin handiak egin dituzte beren taldetasu-

nari eusteko, eta euskal nortesuna birsortzeko, dauden tokian daude-

larik. Adibide ugari ezagutzeî ditu gure arteko edonork. Horregatik'
)O(I. mende honetan diasporako euskaldunek satelite bidezko telebis-

ta beren nortasuna birsortzeko erabiltzen dutela diogunean, ez dugu
esan nahi orain arte euskaltasuna birsortzen ez zutenik. Zentzu horre-
tan ez garagertaera berri batez ari. Aitzitik, egungo diasporako euskal-

dunek Canal Vasco erabiltzen duten modua bera, euskal nortasuna

ulertzeko era eta berreraikitzeko jarduera ugarien barruan ulertu beha-

rra dugu. Satelite bidezko euskal telebistaren erabilera, jarduera horien
arteko bat baino ez da. Baina jarduera berria, eta orain arte pentsaezi-

nak ziren aukerak eskaintzen dituena. Horu<e ikusten dugu ikergai ho-
nen interesa. Gertaera berri honek mendeak dituen prozesu bati -dias-
porako euskaltasunaren birsorkuntzari- zer dakarkion aztertzea da,

beraz, gure interesgune nagusia.

Lan hau Latinoamerikako euskaldunek Euskal Herritik igorritako

telebista nola ikusten duten ikertzeko saioa da, hartara. Kontsumoaren
deskripzio hutsean geratu barik, Canal Vasco euslcaltasuna eraiki eta

birsortzeko nola erabiltzen duten aztertu nahi dugu' Zein ezagutza,

zetniritzi, zein jarrera edo zein jarduera garawen dituzten Canal Vas-

coren erabilerari loturik. Eta nola b(ertatzen den euskal telebista ikus-

tearen praktika beren euskaltasuna eraiki eta birsortzeko bestelako

praktiken barnean.
Baina aldi berean, Euskal Herrian bertan gero eta ugariagoak di-

tugun beste diasporak ulertzeko saioa da honako hau. Zeharka bada

.r., k"npo"tt diren euskaldunekin gertatzen diren prozesuen ispiluan
begiratu nahiko genuke, gure artera etorri berriekin zer gerta litekeen

hausnartzen hasteko. Magrebetik, Saharaz harantzagoko Afrikatik, An-
deetatik edota Europako herrialde ezberdinetatik etorritako "besteek"

hemen nondik nora jo dezaketen hausnartzen hasteko garaia delakoan,

baliagarria izan daiteke euskal diasporak zer egiten duen jakitea' Ho-
rregatik, Latinoamerikako euskaldunen kasu konkretuaren inguruan
egin dugun azterketatik ateratako ondorioek beste 

-gogo_eta 
ildo- ba-

ti r.t"r"Lo bidea eman beharko ligukete. Eta ezinbestekotzat dugu
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hori, kontuan hartuta munduko leku ezberdinetatik etorritako jendea-

ren zein informazioen jarioa ugalduz joango dela hurrengo hamarka-
detan zehar. Izan ere, urruneko euskaldunek nortasunari nola eusten

dioten jakitea, garrantzitsua da herri gisa dugun nortasunak etorkizu-
nean izango dituen erronkez pentsatzeko. Baina helburu horretan ez

du garrantzi uikiagoa urrunetik etorritakoek beren nortasunekin nola
jokatuko duten hausnartzeak.

Lønaren egiturø

Lana bi zatitan banatuta dago. Lehen zatiko lehenengo atalean,

satelite bidezko telebistaren errealitateari erreparatzen diogu, mundu
mailako ikuspegi bat emanez. Horretarako arlo honen dimentsioak az-

tertu ditugu, bereziki hizkuntza ezberdinen presentzia neurtuz. Era be-

rean, Europako Batasuneko hizkuntza gutxituetako komunitateek me-

dio honekiko duten egoera aztertu dugu, eta beren ahaleginetan plan-
te tzen zaizkien zenbait arazo azaldu ere. Honen guztiaren helburua,
satelite bidezko euskal telebistaren errealitatea testuinguru zabalago

batean kokatzea da. Bigarren atalean, bestalde, Canal Vascoren bera-

ren deskribapena egiten da: bere historia, hedadura, helburuak eta

programazioa aztertu ditugu, Latinoamerikako euskaldunek jasotzen

duten seinalearen berri zehatza emanez.

Liburuaren bigarren zatian euskaldun horiek Canal Vasco nola
ikusten duten eta beren euskal nortasuna birsortzeko nola baliatzen

duten planteatzen åa. Horretarako, aztertu ditugun euskal komunita-
teen testuinguru soziohistorikoan sakontzen dugu lehenik, hirugarren
atalean, Canal Vasco nola erabiltzen duten hausnartzeko euskaltasuna-
ren aurrean dituzten jarrerak eta burutzen dituzten bestelako prakti-
kak ulertu behar ditugulakoan. Atal berean, Canal Vascoaren kontsu-
moaren deskribapena egiten da.

Laugarren atalean, euskal telebistaren erabileraren analisian eta

interpretazioan murgiltzen gara. Diasporako euskaldunek euskaltasu-

na birsortzeko burutzen dituzten jardueren barnean kokaturik, Canal

Vascoren erabilerak beren euskal nortasuna garatzeî nola laguntzen

dien aztertu dugu. Kasu batzuetan, lehenago ondo finkatutako euskal

nortasuna sendotzeko materialak eta aukerak aurkitzen dituzte dias-

porako euskaldunek Canal Vascon. Beste kasu batzuetan, ernetzeko

zain dagoen hazia bezalakoa da beren euskaltasuna, eta Canal Vascok

horretarako baldintza egokiak eskaintzen dizkie horrelako egoeran
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daudenei. Era berean, Canal Vascoren bitartez batzuk zein besteak eus-

kal komunitatearen partaide nola sentitzen diren erakusten da, bai eta

nola komunitate horrekiko interesa, konpromisoa eta harrotasuna sen-

doøeko osagaiak jasoøen dituzten euskal telebistatik. Azkenilc, bosga-

rren atalean ondorio orokorrak biltzeko ahalegina egin dugu.
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l. SnrnnTE BIDEZKo TELEBISTAK:

ZERUTIK DATORREN ERREALITATEA

Komunikaziorako teknologia berri bakoitzaren hedapena gizarteko

testuinguru historikoei loturik agertzen da, garapen teknologikoaren
eta gjzartearen bilakaeraren arteko harreman dialektikoan. Adibidez,

.r"n d.r"gtltt Gutenbergek duela bost mende eta erdi asmatutako in-
primaketa tipologikoak bidea ireki ziola idatzizko testuen zabalpen

masiboari, ordura arte oso eremu urrietara hedatzen zirenideia eta eza'

gutzak espazio berriatara hedatuz. Era berean, irratiak lehenik eta lur
azaleko telebistak geroago, etxeetako goxo tasuneraino eraman zituzten

gune batetik hedatutako hitz eta irudiak, hauek lurralde jakin bateko

bizt"nle ia guztien esku jarriz. Horrela, inprimaketarako prentsak na-

zio nortasunean eta nazionalismo an izan zuen garrantzia ukatzerik ez

dagoen bezalaxe, irratiak eta telebistak estatu-nazioetako homogenei-

zatze kulturalean izan dutena ere nabarmena da. Prozesu hauetan, bes-

talde, komunitate batzuek beren hizkuntza medio berrieta¡a sartzea

lortu dute, eta horren ondorioz garapen bide berriak iritsi dituzte.
Aitzitik, beste komunitate batzuk albo batera utziak izan dira, lehene-

kiko desabantaila nabarmenean geratuta (hauxe litzateke, esaterako,

ahozko kulturen kasua).

Gaur egun, sateliteen teknologiak bide berriak ireki dizkio tele-

bistaginøari, irudi eta hitzen hedapena lurralde jarraituen eremudk
planãtako leku ezberdinetara pasatzea ahalbidetuz' Horren ondorioz,
komunikazio eremu berriak osatzeko aukera zabalven ari da' Hemen
ere, bestalde, munduko kultura eta komunitate guztietatik batzuk dira
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euskarri berrietara iritsi direnak, eta beste asko kanpoan geratzen ari
dira, berriro ere desabantaila nabarmenean.

Atal honetan,beraz, satelite bidezko telebista gaur egun zertan den
ikusiko dugu, mundu mailako ikuspegi orokorretik abiatuta gure ingu-
rune hurbilagoa den Europako Batasuneko egoerara jeisteko, eta beti ere

hizkuntza ezberdinak lortzen ari diren kokapenari arreâ berezie iarriz.

Satelite bidezko telebistak munduan

Gaur egun 160 satelite ari dira munduari jiraka, telebista ema-
naldiak igortzen3, Soviet Batasuna zenak eman zion hasiera sateliteen
historiari, lg5Tanhondartzako baloiaren tamainako Sputnik satelitea

aireratu zuenean, zerutik lurrera irrati seinalak igor zitzan. Ordutik
hona milaka tramankulu jaurti dira espaziora oso helburu ezberdine-

kin. Hauetako askok telekomunikazioekin dute zerikusia: alegia, lur
azalaren puntu batetik igorritako seinala zeruan errebotatu eta beste

puntu bat edo bar¿uetara hedatu. Jakina, seinal bera zerutik lur azala'

ren eremu handietara zabalveko aukera honek bide berriak ireki diz-
kie telebista emanaldiez arduratzen direnei, berrogei urtez seinala ga-

rraiatzeko erabilitako baliabideei (lur azaleko uhinak eta kable bidez-

ko garraioak, nagusiki) ate berriak irel<t24. Telebista eta irrati seinalak
eskala handian hedatzeko aukera berri honek, hartara, eraldaketa ga-

3 Iturria: Satco Satellite Control Center (2002). Bestelakorik adierazten ez dugun

bita¡tean, munduko sateliteei buruzko informazioak iturri honetan eta datuen lan-

keta propioan oina¡ritzen dira.
l60ko kopurua sateliteen kokapen geoestazionarioen kopuruari dagokio, alegia,

kokapen berean satelite bat baino gehiago dagoenean (hala nola Astrak Ekialdeko

I 9,2o kokapenean dituen 7 satelite koposizionatuen kasuan) unitate baka¡ gisa zen-

batu ditugu. Koposizionatutako satelite guztiak banan bana zenbatuz gero, telebis-

ta seinalak igortzen dituzten sateliteak 277 izango lirateke (Satco 2002).
Bestalde, telebista seinalak igorøen dituzten sateliteak baka¡rik ha¡tu dira kontuan.
Bestelako zercginakburutzen dituzten sateliteak (bestelako teekomunikazioak, me-

tereologia, zientzia, arlo milita¡reko eginkizunak eta abar) milaka batzuk dira.

4 Komunikazio konpainiek satelitea¡ekin duten interes handiaren adibidea espazioan

jadanik sumarzen den satu¡azioa dugu. Izan ere, telebistako seinalak igortzeko biderik
egokienetakoa ekuadorraren parean orbita geoestazionarioa duen satelitea da (ale-

gia, lurraren azala¡en perpendikularrean eta harekin batera jiratzen duena), 36.000
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rrantzitsuak eragin dir¿ake medio horietan, eta horregatik komeniga-
rria da hizkuntzen eta kulturen garapenari planteatzen dizkion erron-
kak eta aukerak Mteftzea.Izan ere, Canal Vasco bera aukera horietako
baten gauzatzrabaino ez da.

Aipatu ditugun 160 satelite horiek 6.000 telebista kanal eta 3.000
irrati kanal inguru igortzen ari direla estima dezakegu. Kopuru horre-
tan, satelite bat baino gehiagotan igortzen diren kanalak sartuta daude.
Horietatik guztietatik kanal ezberdinaþ zenbx diren kalkulatu nahi
dugunean, aldiz, oztopo handiak aurkiøen ditugu. Izan ere, kasu ba-
tzuetan kanal bera (hots eduki bera) izen ezberdinekin ager daiteke
satelite ezberdinei buruz aurkitu ditugun erroldeetan. Beste kasu ba-

tzuetan, eduki bera hizkuntza ezberdinetan igorria da, eta zehaztu be-

harko genuke orduan kanal ezberdintzat ala berdintzat hartzen ditu-
gun. Eduki berberak ordutegi ezberdinetan edota bestelako ordenean
ematen dira ere, eta berriro irizpide finkorik ez dugu aurkiuen ezber-

dintasuna defìnitzeko. Horiengatik eta telebista eskaintza egunero al-
datzen ari izateagatik, gaur egun munduan satelite bidez hedatzen di-
ren kanal ezberdinak zenbat diren modu zehatzean kalkulatzea oso

konplexua da. Gure estimazioen arabera, kopuru hau 3.000 eta 4.000
arteen egon liteke. Era berean, esan ahal dugu kanal hauetatik erdia
baino apur bat gehiago (Vo 58) kodetutako eran igortzen direla, alegia,

seinala deskodetu ahal izateko aldizkako ordaineko deskodetzailea
eskatzen dutenak. Gainerakoak (Vo 42) irekiak edo Free To Air enkoak
dira, eta hauek ikusteko eta entzuteko nahikoa da dagokion sateliteari
begira dagoen antena parabolikoa eta hargailua izatea.

Sateliteak eta komunikazio eremuak

Jadanik esan dugunez, gune bakar batetik lur azalaren

eremu handietara iristea du satelite bidezko igorpenak,

kilomesoko altueran. Elka¡ ez oztopaøeko, sateliteei 2 graduko (hots, 1.600 kilome-
troko) aldea ematen zaie beren artean. Horregatih I 80 dira o¡bita ho¡retan erabil dai-

tezkeen kokapen geoestazionarioak. Oso populazio o<ikia biløeagatik interes guo<i

duten eremuak estal ditzaketen kokapenak dde batera uzten badirugu (Itsaso

Ba¡ea¡en gaineko batzuk esaterako), erreza da ulem¡a arestian aiparu ditugun 160

sateliteek, egitez, saturatu egin dutela jadanik orbie hori. Hori dela-eta, bestelako o¡-
bita eta sateliteen konbinaketak erabih¿en hasiak di¡a, saturazio horri au¡re egiteko.
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zeruan milaka kilometrotara kokatutako sateliteko errebotearen bitar-
tez. Horrela, orain arte telebista kanalen hedapen eremua hesitzen zu-

ten muga geografiko, politiko eta are ekonomiko asko, lausotu edo

desagertarazi egiten ditu seinala zerutik lurrera hedatzeko ahalmenalc.

Horixe da, adibidez, lurralde zabala duten herrialdeen kasua: lur aza-

leko uhinen bidezko hedapena bermatzeko osatu beharreko sarea eko-

nomikoki bideraezina den bitartean, satelite bidezko hedapena askoz

ere eskuragariagoa da. Muga politikoek, bestalde, indarra galtzen dute,

beste herrialde batetik zerure eta handik lurrera jaistea ekiditerik ez

baitute estatuek. Satelite bidezko telebistak, halaber, seinala bera aldi

berean munduko rxoko ezberdin askotara hedatzeko aukera irekitzen

du, kanal bat lurralde jakin eta jarraitu bati ezinbestean loturik dagoe-

lako ideiarekin hautsiz.
Honengatik hain zuzen esan dezakegu satelite bidezko telebistak

modu nabarmenean ukitzen dituela estatu-nazioaren inguruan antola-
tutako komunikazio eremuak. Eremu hauek lehen mailako eremuak

izan dira )O( mende osoan zehat eta estatu-nazioak lurraldea, legedia,

merkatua eta kultura (bereziki hizkuntza) bateratzearen ondorioz erai-

ki dira, aldi berean bateratze horri lagundu dioten bitartean. Horrela
eraiki dira komunikazio eremu handi hauek, legedi, enPresa egitura
eta hizkuntza hegemoniko komunek ezarritako mugek definituta.
Satelite bidezko telebistak ordea eremu hauek gainditzeko bidea ema-

ten du, eremu ezberdinak sortzeko euskarriak emanez.

Batere azterketa zorrotzegirik egin gabe, baina gaur egun gertatzen

ari diren eraldaketen sakontasuna erakusteko, ikus ditzagun satelite

bidezko telebista azken hamarkada hauetan nola erabili izan den ko-
munikazio eremu ezberdinak eraikitzeko. Horretarako honako ere-

duak fokatuko ditugu, bakoitzetik adibideren bat edo beste jarriz: ere-

mu nazionala bera; eremu pan-nazionala; eremu geoestrategikoa;hiz'
kuntza eremua; eremu diasporikoa; eta, azkenik, eremu globala.

Erenu nazionala

Esana dugu lurralde zabala.edo geografikoki konplexua duten esta-

tu-nazioek au[era dutela, satelite bidezko igorpenak emana' telebista

nazionalen seinala beren mendeko txoko guztietara iristarazteko, beste

sistema batzuekin baino modu merkeago eta egokiagoan. Har dezagun

Indonesiaren adibidea. Indonesiak 200 milioi biztanle ditu, 6.000

ugartetan banatuta. Herbehereetatiko independenaia 7949an lortu
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ostean, beste estatu poskonolonial askok
bezala, nazioa eraikitze lanari ekin zion.
Horretarako ideologia hegemonikoa,
buruzagia (Sukarno), estatu sistema eta

hizkuntza ofiziala (indonesiera) ezarri zi'
ren, hirurehun talde etniko eta hizkuntza
ezberdin dituen artxipielago batean. Bal-

dintza hauetan, komunikabide naziona-
lek, irratiak eta telebistak bereziki, egiteko Ercmunazionah: caþra'

garrantzitsua zuten, estatu-nazioaren erai- uatta (Indonesiø)'

kuntzan aurrera egiteko. Asmo honekin,
satelite bidezko telebista eta irratia geografia zail hartan eremu nazio-

nala eraikir¿eko bide bakarra ziren, eta ondo asko jabetu zen honetaz

Indonesiako estatua, bere lehenengo satelitea (Palapa A1) l9T6anzeru'
ratu zuenean (Labrador eta Galace).

Satelite bidezko telebista komunikazio eremu nazionala eraikitze-
ko erabili den beste adibide bat Kanada dugu. 10 milioi kilometro
karratuko lurraldea izan arren, Kanadako populazioaren o/o 90 Ame-
rikako Estatu Batuekiko mugaren alboan biltzen da, hegoaldean beraz,

herri indiarrak Iparraldeko probintzietan sakabanatzen diren bitartean'
Baldintza hauetan ezinezkoazuen Kanadako estatuak, lur azaleko edo

kable bidezko telebistaren bidez, lurralde osoa eta populazio gtrztia'

barne hartuko zuen komunikazio eremua eraikitzea, alde batetik he-

goaldeko auzokidearen presio kulturalari aurre egiteko etabestetik po-

þulazio indiarrak ere nazioan integratzeko. Satelite bidezko irrati eta

ielebista, berriro ere, aukera paregabea izan zuen Kanadako estatuak

nazio eremua osatzeko, bera izanik munduko laugarren herrialdea

teknologia hau erabiltzen, lehenengo Sputnik aireratu eta bost urtera.

l972erako bazuten beren satelite propioa, Anik 1.

Nazio eremua birsortzen duten beste telebista adibide baøuk zen-

bait kanal komertzial ditugu. Hauxe izango litzateke plataforma digi-
talen kasua (Sfu Digital, Cønal Satelüte France, Shy Mexico, Direct Tu
Vla Digitaleta abar luzea). Plataforma hauek, bakoitzak bere eremuan,

beste hirrialdeetako kanalak hedatzen dituzten arren, merkatu nazio-
nal bati zuzentzen zaizkio, eta eremu horretako kanalez eta herrialde
horretako hizkuntza ofizialean zabaltzen dituzte beren seinal gehien-

tsuak. Horregatik, nazio eremua berrindartzen dutela esan dezakegu'

Bestalde, era honetan hedatutako kanalen seinalak sarritan fisikoki
estatu-nazioen mugak gainditzen badituzte ere, beren ikusgarritasuna
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mugatu egiten da arrazoi ekonomiko edo
politikoengatik. Honen adibide bat Sui-
tzako SRG kanalarena dugu. Kanal honen
seinala, satelitetik, Mendebaldeko Euro-
para hedatzen da, eta posiblea da bertako
edozein rxokotatik jasotzea. Baina modu
kodetuan igortzen denez, beharrezkoa da
deskodetzeko rxartel elektronikoa. Txar-

Eremu nazionala: Aniþ tela, ordea, Suitzako biztanleei edota atze-
(Kanada). rrian bizi diren suitzarrei baino ez zaie

saltzen. Hartara, kasu honetan telebista
eremu nazionalak lurraldearen mugak gainditzen ditu, baina ez nazio-
tasun administratiboarenak. Honek argiro erakusten du, batetik, mer-
katuak eremu nazionala birsortzean duen garrantzia; etabestetik, arra-
zoi ekonomikoak ahalmen teknikoei nola gailentzen zaizkien.

Eremu nazionala ez da beti birsorr¿en estatuaren eskutik edo haren
laguntzarekin. Askoy eta Robinsek esaterako Turkiako telebista komer-
vialarenjoerak aztertu dituzte. Haien esanetan, telebista komerr¿ial tur-
kiar batzuk satelitea baliatzen dira, seinala atzerritik igorririk, Turkiako
estatua presionatzeko, hain :øJzen ere, komunikazioaren a¡loan duen
politika murriztailea ireki dezan (Askoy eta Robins 2000). Antzeko jo-
kaeraizan zuen Espainian, telebista pribatuen legea indarrean jarri baino
lehenago, 1988an Londresetik hedatzen zen Canal 10 kanalak.

Eremu pan-nazionak

Nazio eremua eraikineko bezala, eremu pan-nazionala eraikitzeko
euskarri estimagaitza eman dezake satelite bidezko telebistak. Horren
adibidea Arabsat satelite konpainia dugu. Konpainia hau Arabiar
Estatuen Ligaren eskutik sortu zen, panarabismoa gori-gorian zegoen

hamarkada batean, 1967an. Bere helburuen artean, Liga osatzen zuten
herrialdeetako jarduera sozial eta kulturalak batera jartzea zegoen,

nahiz eta ez zuten beren satelite propioa 1985era arte aireratu. Eus-

karri honetaz baliatuta, Arabsatek herrialde arabiarren arteko elkarki-
detza buløatu nahi du, estatu-nazioez haratago doan mugimendu ba-

tean. Egitasmo honen errealitateetako bat, kontraesanez josia hala ere

(nazio arabiarraren batasunaren proiektuak tokian tokiko oligarkien
boterea kolokan jartzen baitu), AlJazeera telebista entzutetsua dugu.
Têlebista honek, jakina denez, herrialde arabiarretako populazioaren
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ao<ikimendu handia lortu du, estatu-na-
zioen mugak errez gainditzen duen iritzi
publiko baten eraikuntzari laguntza
ukaezina emanez.

Hain emaitza onik eman ez duen
beste adibide batzuk Mendebaldeko
Europan eginiko saioak ditugu. Europa-
ko ikus-entzunezko eremua eraikitzeko
ahaleginak duela hamarkada batzuetatik Eremu pan-nazionala:

ari dîa gauzatzenS: horren erakusgarri Arabsat'

dira Mugarih Gabeþo Tþhbistøraþo Liburu
Berdeø txostena (eta haren ondotik eratorritakoak), edota Eurosport eta
Euronews kanalak. Saio hauek, Enrique Bustamantek dioenez, azken
finean satelite bidezko komunikazioak irekitzen zituen aukerekiko
konfidantzaren gainean burutu ziren (Bustamante 2003).

Eremu geoestrategihoa

Arabsat-en sorreraren atzean, herrialde batzuen arteko lankidetza
bultzatzeko asmoa agertu zen. Beste kasu batzuetan ordea, herrialde
bat da (zehazkiago, herrialde bateko estatua) beste herrialde batzuk
fokatzen dituena, herrialde haietan bere eragina eta presentzia areago-
tzeko asmoz. Hauxe da Ti¡rkiaren kasua. Otomandar Inperioaren
oinordeko gisa, Soviet Batasunaren erorketaren osteen zabaldu zitzaiz-
kion aukerez baliatu nahi izan da Turkia. Izan ere, Europako estatu
sozialistak desagertzean, berkokapen geoestrategikorako atea zabaldu
zaio estatu turkiarrari. Alde batetik, duela mende bat eskasera arte
inperio bereko kide izan diren herrialde europarrak ditugu (Balka-

netako errepublikak, Bulgaria eta abar). Bestetik, Soviet Batasunatik
independentzia lortu ostean sortu diren Asia Erdialdeko errepublikak
(Kazakhstan, Tirrkmenistan, Uzbekistan, Täjikistan edo Kirgizistan),
zeintzuk jatorri turkiarreko hizkuntzaz minaatznn diren herriek popu-
latuta baitaude. Honek, Europako hegoekialdetik Txinaren muga-
raino zabalaen den eremu kultural baterako oinarriak eman litzake,
eÞ horretaz. nahi luke, hain zuzen, Tbrkiako estatuak baliatu bere indar

5 Europako konbergentzia prozesuen barnean hedabideei eman zaien garrantziaren

zein emaitzen analisi k¡itiko baterako, ikus oro har P Schlesingerren lana (1991).
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Hizþuntza cre¡nua: His-
pasat (Espainia).

geoestrategikoa areagotzeko (Askoy eta

Robins 2000). Horregatik, munduaren
berrantolaketa testuinguru honetan,
1990etik aurrera satelite bidezko telebis-
ta erabiltzeari ekin zion Turkiak, eragin
hori areagotzeko tresna garrantzitsutzat
harturik. 7992an ZRZ telebista jarri zuen
airean, eø 7994an bere lehenengo sateli-
tea (Turksat) jaurti zuen espaziora, aipatu
dugun eremua fokatuz.

Hizþuntza erernua

Eremu geoestrategikoabezala, hizkuntza eremua ere satelite tele-

bista askoren helburua da. Hurbiltasunagatik Hispasat satelitea aipa

dezakegu. Espainia eta Latinoamerika batuko zituen zubi gisa diseina-

ru zen 1989an, eta lehen satelitea l992an aireratu zen. Aireratze urtea'
jakina, ez da deskuiduan gertatu, eta Amerikaren 'ãurkikuntzaren"

mendeurrenen testuinguruan kokatu behar da: Sevillako Erakusketa
Unibertsala, Bartzelonako Joko Olinpikoak, eta abar. Mendeurren
haren ingurukoak bultzatu ziren helburu berarekin, beraz, bultzatu
zen Hispasat ere: espainoltasunaren zabalkundea Latinoamerikan, hiz-
kuntza bera konpartitzen duten herrialdeetara 

^;øenduz' 
Horrela, iku-

siko dugunez, Hispasaten itzalak Amerikako Hegoaldean, Erdialdean

eta Iparraldean gaztelera nagusi den lurralde guzdak estaltzen ditu
(Kalifornia izan ezik)6.

Eretnu díasporikoa

Satelite bidezko telebistaren beste erabilera bat, beren jaioterritik
kanpo dauden diasporei zuzendutakoa da. Diasporak, batzuetan, leku
bakar batean biltzen dira, eta beste batzuetan munduan zehar sakaba-

natuta daude. Batzuei zein bestetzuei zuzentzeko asmoa gobernueta-

tik, enpresa komerøialetatik zein bestelako erakundeetatik etor daite-

ke, eta arrazoi ezberdinak ager daitezke asmo horren azpian. Txinako

6 Hirkuntr..t hedapenean oina¡ritutako komunikazio eremuei buruzko beste kasu

batzuk ikusteko, John Sinclairren lanetarajo (Sinclair, 1996)'
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kasuan, adibidez, arrazoi ekonomikoek
pisu handia dute. Karim H. Karimen ara-

bera, munduan zehar sakabanatuta dau-
den txinarrek ekarpen ekonomiko oso

garrantzitsua egin diezaiokete Txinari:
diaspora osatzen duten 55 milioi txina-
rren urteroko irabaziak Txinan bizi dire-
nen 1.200 milioiren barne produktu gor-
dinaren parekoak dira jadanik (Karim
199S). Errealitate honen aurrean, bai

Ercma diøsporikoa: Mcd
Tu (Kurduak).

Txinako estatuak bai Hong Kong-en fin-
katutako konpainia pribatuek interes berezia dute populazio honekiko
loturak mantendu eta aÍeagotzeko, eta satelite bidezko telebista bide
eraginkorra izan daiteke horretarako, hala zeharka (jaioterriarekiko

lotura sendotuz) nola zuzenean (merkataritzarako produktuen pu-
blizitatearen bidez). Antzeko zioak aurk genitzake, adibidez, Lati-
noamerikako zenbait telebism katek AEBetan dauden diaspora lati-
noei zuzendutako telebista kanalen atzean'

Eremu diasporikoa satelite bidezko telebista erabiliz birsortzen
duen bestelako kasu bat Med-Tu telebista kurdua dugu. Kurduek esta-

turik gabeko herririk handiena osatzen dute munduan (35 milioi per-

tsona), eta diasporari zuzendutako telebista propioa zuten' sateliteari

esker. Telebista honek Londresetik igoarazten zuen seinala zerura eta

handik, Hotbird 4 satelitean errebotea eginda, Europako mendebalde

osoa hartzen zuen, Ekialde Hurbila eta Afrikako iparraldearekin bate-

ra. Aipagarria da seinala nekez iristen zela Krudistanera bertara: horre-
tar"ko f,80 metroko diametrodun antena erabili beharko litzateke'
Baina 80 zentimetroko antena nahikoa zuten Europa eta Medite-
rraneoan bizi ziren kurduek beren telebista ikusi ahal izateko. Telebista

hau iuri egin zuen gobernu britainiarrak, Turkiako estatuaten aurkako
indarkeria bulsatzearen akusaziopean , I999an. Gaur egun ordea kur-
duek bi kanal dituzte berriro abian, satelite bidez: Kurdsat, Irakeko
kurduek sortua eta eguneko 6 orduko emanaldiak dituenaT; etaMedyø

7 Datu hau Amerikako Estatu Batuetako zein Erresuma Batuko armadek 2003ko uda-

berrian Irak inbaditu aurrekoak dira. Inbasioaren ostean gertatutako aldaketez'

informazio zeh*zik ez dugu lerro hauek idazten a¡i garen bitartean.
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72, Tbrkiako kurduek egina, eguneko 13 orduko emanaldia dituena.
Biak iristen dira lehenago aipatu dugun eremura (hots, diaspora kur-
dua sakabanatuta dagoen eremu europarrera) baina ez Kurdistanera,
eta lehena AEB eta Kanadara ere iristen da.

Erema globah

Beste eredu bat, zalantzarik gabe, eremu globalari zuzentzen zaiz-
kion telebistena dugu; edo, nahiago bada, mundu osoari zuzenduta-
koak. Adibide ezagunena BBC lVorlà. telebistarena da. Kanal hau 28
satelite ezberdinek igortzen dute munduko u<olco guztierara, batzuetan
modu irekian eta beste batzuetan kodetuta. Kategoria honetan sartuko
lirateke, era berean, bestelako telebista publiko zein pribatuak, hala
nola CÀlff, edota jatorrizko matrize bati lotuta baina tokian tokiko
edizioak erabiliz mundu osora iristen direnak (MfV.

Kategoria honetan ere, baina helburu politiko eta komertzialeta-
tik at, sartuko litzateke MTA Internøtional (Muslim Ahmadiyla Tehui-
sion). Ahmadiyya, mundu osoko 174 herrialdetan hedatuta dagoen
talde islamiara da, eta beren aldarrikapenen arabera 170 milioi jarrai-
tzaile ditu8. Herrialde islamiar barzueran debekatuta dago, eta bere
telebistak Londresetik igortzen du seinala, 8 satelite ezberdinen bitartez
munduko ia leku guztierara iritsiz. Tnrtzi hizkuntzatan hedatzen dute
programazioa, telebistaren bidez eremu erlijioso eta globala osatuz.

Satelite bidezko telebistak hizkuntz¡n a¡abera

Akatsen bat edo beste izateko arriskua gure eginez, mundu osoan
hedatzen diren satelite bidezko telebistetan erabiltzen diren hizkuntza
nagusiak zein diren azteÍtzen saia gaitezke. Horretarako Satco zen-
truaren datuak erabili ditugu oinarritzar, geroago datuak garbituz eta
zenbait kasutan banan bana egiaztatuz. Gure kalkuluetarako, satelite
bat baino gehiagotan errepikatutako kanalak ere zenbatu ditugu, lehe-
nago aipatu ditugun zailtasunak direla medio. Era berean, ondoren
aipatuko ditugun hizkuntzak kanal bakoitzean erabiltzen diren hiz-

8 Iturria: http://wwwalislam.org
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kunøa nagusiak dira; hots, kanpoan geratzen dira hizkuntza nagusia
izan gabe kanal bakoitzean erabiltzen diren bestelakoak (esateiako,
euskara bera Canal Vascoren kasuan). Aipatu beharreko beste kontu
bat honakoa da: Satco zentruak bere datu basea osatzeko erabiltzen
dituen iturrien ugaritasuna dela-eta, bauueran kanal bati ao<ikiøen
zaion hizkuntza herrialdearen arabera definitzen da, ez hizkuntzaren
beraren arabera. Adibide bat txinera litzateke: b<inera, Txinan nagusi
den mandarinera izendatzeko erabiltzen den izena da batzuetan; bãina
Txinako hizkuntza guzdak ez dira mandarinera. Jakin badakigu zen-
bait telebista kanal kantoneraz igortzen direla. Iturriak kontrolám ezi-
nik, beraz, kasu honetan Txinako hizkuntza guzriak sartu ditugu "o<i-
nera" kategoriaren azpian, beren arteko bereizketarik egin gabe-.

A¡reta puntu hauek argituta, eta joera nagusiak deskribatzeko
baliagarria delakoan, 1. taulan ikus daiteke hizkuntzen araberako
kanalen banaketa.

I. tauk: Satelite bidezþo telebistø þanalaþ hizþuntza nagusien araberag

9 lturriak: egileak landuak, honako datu gordinetan oina¡rituta: kanaletarako, Sarco
(Satco 2002); hiztun kopuruetarako, Ethnologue (Grimes, 1992).

Koreera

Poloniera

Turkiera

Errusiera
Japoniera

Portugesera

Alemanera

Italiera

"Txinerak"
Arabiera

Frantsesa

Gaztelera

Ingelesa

Hizhuntzø

118

129

t46
150

196

200

247

280

341

375

403
552

t.563

Kønøhþ

72.000

43.000
56.000

294.000

126.000

175.000

118.000

63.000

1.042.000

185.000

l22.OOO

352.000

800.000

Hiztunaþ
(mit¿þø)

Azerbaijanera

A¡meniera

Turkmeniera

Punjabiera

Mongolera

Katalana

Marathiera

Mazedoniera

Gujaratera

Albaniera

Teluguera

Kannadera

Georgiera

Hizþuntz¿

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

6

Kanøl¿þ

4.000
5.500

6.500

20.000

1.885

l 1.053

65.000

2.000

39.000

5.000

69.000

42.000

4.000

Hiztunøþ
(mil¿þø)
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Vietnamera

Kurduera

Ulnaniera

Urduera

Malaialamera

Suomiera

Bengaliera

Tämilera

Txekiera

Bulgatiera

Thaiera

Errumaniera

Suediera

Norvegiera

Tägaloa

Serbok¡oaziera

Farsiera

Daniera

Indonesiera

Flandesera

Hebraiera

Hungariera

Greziera

Hindiera

Hizþunna

9

1l
r3
r4
t4
t4
t6
18

t9
23

26

26

28

28

29

30

31

32

34

40

42

44

73

79

IQnakþ

59.000

15.000

46.000
50.000

34.O00

6.000

187.000

66.000

12.000

9.000

21.000

25.000
9.000

4.400

57.000

20.000

30.000

5.280

125.000

20.000

4.000

14.500

12.000

367.000

Hiztønøþ
(rnihha)

Galesa

Tajikera

Taiwanera

Eslovakiera

Marwa¡iera

Lituaniera

Libanera

Laosera

Gurjariera

Ma.laysiera

Biharia

Bantuera

fuiriera
Amharera

Afrikaans-a

Esloveniera

Luxenburgerr

Kiswahiliera

Galiziera

Divehi-a

Khemerera

Assamesera

Oriya

Birmaniera

Hizþuntzø

.|
I
I
I
1

1

I
1

I
I
I
I
I
I

I

1

)
.)

)
2

2

.|
3

3

IQnøkþ

600

4.000

r5.000
5.600

12.000

4.000

15.000

4.000

840

18.000

10.000

3.000

200

23.000

6.300

2.218

335

30.000

3.173

220
7.000

10.000

30.000

22.000

Hiztunaþ
(nihþa)

Orotara (74 hizhuntza): 5.488
It:urriæ egihah egina

Hainbat iruzkin egin ahal dugu 1. taula ikusita. Batetik ingelesa-
ren nagusitasuna nabarmentzen da: munduan satelitez hedatzen diren
telebisa kanalen o/o 28 ingelesezkoa da. Kopuru absolutuetan duen
nagusitasunari, bestalde, erlatiboki duena ere gehitu behar zaio: izan ere
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kanal kopurua eta hiztun kopurua erkatuz, oso kokapen ona lortzen du
ingelesak, guu<i gorabehera kanal bat izanik milioi erdi bat hiztuneko.
Ratio honek argiro diskriminatzen ditu bete hizkuntza batzuk, berezi-
ki Asia eta Afrikakoak, hauek hiztun asko baina kanal gutxi baitituzte.

Bigarren datu azpimarragarria honakoa da: munduan diren mila-
ka hizkuntzetatik (3.000 eta 5.000 artean, definizioen anben), /4
baino ez dira satelite bidezko telebistara iritsi direnak, hizkuntza nagusi
gisa bederen. Honek hizkuntza komunitate ezberdinen garapen deso-
rekatua erakusten digu, munduan batzuek ahalmen handiak dituzten
bitartean beste batzuek oso baliabide guxi dituztelarik. Hau are na-
barmenagoa da, kontuan hartzen badugu satelitera iritsi ez diren hiz-
kuntzak ez direla, halabeharrez, komunitate rxikietako hizkuntzak.
Pribilejiatuen artean hiztun guo<iko hizkuntzak dauden bezalaxe, hiz-
tun asko duten beste batzuek ez dute zerura igotzerik lortu. Hamar
milioi hiztunetik gora dituzten hizkuntzetara mugatzen bagaralo, Afri-
kan 17 hizkuntza ditugu satelite bidezko telebistarik gabekoen talde
honetan, batzuk oso komunitate handikoak izan arren: hausera, 40
milioi hiztun; edo zuluera-xhosa, 30 milioi hiztun, adibidez. Asian
berciz, dozena bat: besteak beste javanera, 80 milioi hiztunekin; biha-
ria, 60 milioi; uzbekera-uigurrera, 25 milioil' kazakhera-kirgiz,en, 20
milioi; eta abar. Amerikan, azkenik, honelako bi hizkuntza daude:
Karibeko galo-kreolera, 11 milioi; eta ketxua, 10 milioi hiztunekin.

Hizkuntza handi hauen presentzia ezaren alboan, are nabarmena-
go bihurtzen da hiztun komunitate u<ikia duten beste batzuen presen-
tzia. Hemen leudeke, bestealc beste, asiriera, divehi-a, luxenburgera,
gurjariera edo galesa, denak milioi bat hiztun baino gutxiagokoak,
baina gutxienez satelite bidezko telebista kanal bat dutenak.

Datu hauek mundu osoko emanaldiei dagozkie. Honek esan nahi
du hizkuntza horietatik batzuk planetako leku batean har daitezkeela,
beste batzuk beste leku batean, eta abar. Nekez hartuko ditugu 74hiz-
kuntza ezberdinetako telebista kanalak leku bakar batean. Hala eta
gvztiz ere, tokian tokian har daitekeen kanalen hizkuntza eskaintza
handia izatera irits daiteke, kokapenaren arabera. Honen adibidea,
eüedk mugitu gabe, Euskal Herria dugu. Bertan, metro bateko dia-
metrodun antena parabolikoa jarririk, 38 hizkuntza ezberdinetako
kanalak har genitzake,2. taulan erakusten den legez.

l0 Munduko hizkuntzetako hiztun kopuruak ikusteko, ik.us Linguasphcrc (1999).

3l



Kanal I edo 2

Armeniera (2), Galiziera (2), Georgiera (2), Japoniera (2), Libanera (2),
Luxenburgera (2), Albaniera (l), Asiriera (l), Bulgariera (l), Txekiera (1),
Koreera (1), Mazedoniera (l), Norvegiera (l), Errusiera (l), Esloveniera (1),
Tamilera (l), Thaiera (l), Urduera (1)

3 etag kanal a¡tean

Greziera (7), Errumaniera (5), Hindiera (4), Kurduera (4), Katalera (3),
Mandarinera (3), Hungariera (3), Suediera (3)

l0 eta 49 kanal artean

Turkiera (45), Serbokroaziera(L(), Flandesera (13), Poloniera (13),
Portugesera (1 l), Farsiera (10)

50 eta99 kanal a¡tean

fuabiera (88), Italiera (74), Frantsesa (60)

100 kanaletik gora

Ingelesa (148), Gaztelera (l l0), Alemanera (104)

2. tøuk: Eusþal Henitiþ teoriþoþi hdr d¿itezþeen søtelite bidezþo hdnakþ, hiz-
þuntz¿ nøguticn arøberdl I

Iturria: egihah egina

Kanal hauetatik gehienak (Vo 87) kodetu gabeak dira, eta gaine-
rakoak kodetuta datoz. Hemendik erator daitekeena, beraz, zera da:
gure inguruan bederen satelite bidezko telebism, mundu osoko kultura
eta hizkuntzen berri izateko aukera gisa ulerturik, oso aukera erreal eta
eskuragarria dela. Honek, ezinbesteanr gaur egun eraikitzen ari diren
komunikazio eremu berriekiko interesa areagotu baino ez du egiten.

Hizkuntza guorituak eta sadite bidezko telebistak Europako
Batasunean

Mundu osoko datuak eztertu ostean, gatozen orain gure inguru-
ne hurbilean eta Euskal Herriaren antzeko egoeretan gertatzrn ari

I I ltu¡¡ia: egileak landua, Satcoko datuetan oinarrituta. Daruak 2000ko Urrikoak dira.
Gaur egun eskainøa handiagoa izan liteke. Besralde, kanal bakoitzeko hizkuntza
nagusia soilik zenbatzen da.
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diren errealitate batzuk ikustera. Zehazki, Europako Batasunean diren
hizkuntza gutxituek satelite bidezko telebistaren aurrean duten egoera
aztertuko dugu hemen. Horretarako, orain arte ez bezala, ez ditugu
kontuan hartuko kanal bakoitzeko hizkuntza nagusiak soilik, eta hiz-
kunva gutxituen presentziari ere begiratuko diogu, hainbat kasutan
oso bdkia izan arren.

LaburH esanda, gaur egungo Europako Batasunean dauden hiz-
kunøa guurituen artean, hiru egoera ezberdin aurki daitezkel2. læhenik,
satelite bidezko telebista emanaldirik ez duten hizkunøa komunitateak
ditugu. Bigarrenik, telebista propiorik ez duten baina hizkuntza bera
duten beste esatu batetik igorriuko telebisa eskura dezaketen komuni-
tateak. Azkenik, satelite bidezko telebista propioa duten komunitateak.

Sdtelite bid¿zho telebistarih gabeþo ho¡nunitateah

Osatutako erroldako 4l hizkuntzetatik hamasei daude egoera ho-
netan. Hizkuntza hauek, aipatu ditugun datu baseetan gutxitutzat har-
tzen dira,baina ez dute, gaur gaurkoz, satelitez hedatzen den telebis-
tarik (ez eta bestelako telebistarik ere, kasu gehienetan).

Talde honean honako hizkuntza komunitateak daude: aragoiera,
asturiera eta berberea Espainian; lcornikera Britainia Handian; korsikera
Frantzian; franko-proventzala, Êiuliera, ladinoa eta sardiniera ltalian;
frisiera Alemania eta Herbeheretan; astur-leonesa Portugalen; okzitanie-
ra Frantzia, Italia eta Espainian; romaniera Austrian; samia Finlandian
eta Suedian; sorbiera Alemanian; eta arumaniera (valakiera) Grezian.

Ladinoa eta friulierak, berezko telebistarik ez badute ere, erreto-
rromanieraren azpifamiliakoak direla esan dezagun, eta talde honeta-
ko beste hizkuntza batek badu satelite bidezlco telebistarik Suitzako
erromantxeak hain zuzen. Hizkuntza hauen estandarizazio maila ¡<i-
kia dela medio, zaila da esaten Suirzako erromanb(ezko emanaldiak
noraino liratekeen ulergarriak beste bi hizkuntzetatik. Dakiguna ordea
honakoa da: erromano<ezko emanaldiak eskaintzen dituen telebisra

12 Europako hizkuntza guo<ituen errolda egiteko, honako itu¡riak erabili ditugu:
Erropcan Burcau þr Lcsscr Ucd Languagcs (EBLUL), UNESCO R¿d Booþ on En-
dangered Langaagcs, Earohng, Etrominority, Mcrcator eta Euromo¡aic. Geure errol-
derako, azken bien zerrenda hartu dugu hainøat. Era berean, zenbait informazio
aztenutako telebista etxeetatik bertatik eskuratu dugu.
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(Zz@ lehenago aipatu dugun SRG telebista suitza¡raren mulsoan
dagoela. Eta, jadanik esan dugunez, azken honen emanaldiak kode-
tuak izaki, deskodetzeko u<artela behar du hartzaileak, rxartel hori
Suitzan erroldatuta daudenek edota atzerrian bizi diren suitzarrek soi-
lik eros dezaketelarik. Horren ondorioz, kaliako Alpeetako hizkuntza
komunitate hauek auzokoen telebistaz baliatu ezinik geratzen dira.

Beste homunit¿te baøuen tehbíçø esþura da,aheten hizhunp¿ talàeah

Dauden herrialdean hizkuntza komunitate gut(itua izanik, beren
hizkuntza beste herrialde batean ofiziala edo nagusia den kasuetako
taldeak lirateke hauek, gehienbat. Hemen daude, beraz, albaniera,
Grezian eta Italian; lroaziera, Italia eta Austrian; uekiera, Austrian;
daniera, Alemanian; flandesera, Frantzian; suomiera, Suedian; frantse-
sa Italian, alemanera Belgikan, Danimarkan, Frantzian eta Italian; gre-
ziera Italian; hungariera Austrian; mazedoniera Grezian; ponugesera
Espainian; eslovakiera Austrian; esloveniera Austrian eta ltalian; sue-
diera Finlandian, eta turkiera Grezian.

Jadanik ikusi dugunez, nahiz eta komunitate hauek, teknikari
erreparatuz, beste herrialde batetik baina beren hizkun:izaz datorren
telebista seinalak hartzeko gaitasuna duten, estatuek eta merkatuek
ezarritako mugekin egiten dute topo zenbait kasutan, muga horiek
deskodetzaileen kontrolaren bitartez altxatzen eta zaintzen direlarik.
Muga hauen ondorioz, zula dazehaztea ea aipatu ditugun komunitate
hauek guztiek, praktikan, beren hizkuneetako telebista kanalak ikus
ditzaketen, satelite bidez. Badakigu jakin zenbait kasutan aukera hori
benetakoa dela: horra hor Europako herrialde ezberdinetan frantsesez
edo alemanez mintzatzen diren komunitateen kasua, hizkuntza haue-
tan telebista askok igortzen baitu beren seinala era irekian. Beste hiz-
kuntza batzuetako kanalen kasuan, ordea, zalantzagarriagoa da auzia:
Bekieraz, adibidez, 18 kanal kodetu daude, eta bakarra irekia; danie-
raz, 30 kodetu eta bi ireki; suomieraz, 13 kodetu eta bakarra irekia;
edo eslovenieraz,2 kodetu eta batere ez irekirik. Kasu hauetan, beraz,
friulieraz eta ladinoz mintzatzen direnek pairatu behar duten ezinta-
sun bera paira dezakete hizkuntza komunitate guÞdilek.

Honek, zalantzarik gabe, arazo handi bat suposarzen du hizkun-
tza gurxituetako komunitateentzat: alegia, teknikak eskainzen dituen
aukerak merkatuaren legeen bitartez kamusteak, antzutu egiten dituela
komunitate uiki hauen garapen saioak. lzan ere, aipatu berri ditugun
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komunitate hauek aukera eduki lezakete, satelite bidezko telebistaren

bidez beren hizkuntza propioan telebista erabili ahal izateko, telebista

propioen bidetik -beren tamaina eta ahalmen ekonomiko eta politi-
koak kontuan harturik- ezinezkoa gertatuko litzaiekeen bitartean.

Satelìte bid¿zþo telebista propioa duten þomunitateaþ

Europako Batasuneko hizkuntza gutdtuen artean guu<ienak dira
egoera honetan dauden taldeak zorzi baino ez, berrogeita batetik.
Hauexek dira beren hizkuntzak euskara, bretoiera, katalera, Eskoziako

gaelikoa, galesera, galiziera, irlandera, eta luxenburgera. 3. taulan ikus

dezakegunez, egoera ezberdinetan a1ertzen dira hizkuntza hauek sate-

lite bidezko telebistan: begiratu arin batean antzeman daitekeenez,
katalera, galiziera, luxenburgera eta galesa soilik dira kanal propio osoa

duten bakarrak. Gainerako lauek, beste hizkuntza batekin partitzen
dute kanala, bigarren postuan geratuta.

Nabarmentzekoa da, era berean, hainbat emanaldi Amerikara,
bere osotasunean edo zati batean harturik, zuzenduak direla. Honetan
Canal Vasco ez da bakarra. Honek, aztertuko dugun kasuan ikusiko
dugun legez, Amerikako diasporarekiko kontaktua gorde eta areago-

tzeko interesa erakusten du. Beste telebista batzuek hizkuntza komu-
nitatearen gehiengoa dagoen lur eremura mugatzen dute beren ema-

naldia, igorpen kodetuen bitartez. Horren adibideak irlandera eta ga-

lesa ditugu. Irlanderazko emanaldiak eskaintzen dituen telebista (TG4)

britainiar irla guztietara hedatzen den pakete batean dago sartuta (Sþ
Digital), baina bere deskodeketa Irlandako Errepublikara dago muga-

ruta; kanpoan uzten dira, beraz, Amerikako komunitate irlandarra ez

eze, Britainia Handiko diaspora eta are Iparraldeko Sei Konterrietako
populazio irlandarra ere. Galeserazko telebistaren seinala bestalde 64q,
Europa osora iristen da, baina Erresuma Batuan soilik deskodetu
daiteke.

Hauxe da, beraz, munduko eta Europako Batsuneko panorama,

satelite bidezko telebistari dagokionez. fuestian esan dugun moduan,
globalizazio prozesuek eta teknologiaren aurrerapenek eraldaketa sako-

nak eragin ditzakete komunikazio eremu nazionaletan. Hauek orain-
dik ere nagusi izanik, eremu berriak sortzen ari direlako eta zenbait
arlotan eraginkor suertatzen ari direlako susmoa zabalduta dago. Bes-

teak beste, diasporan denarentzat eu<eko goxotasunetik bere jaioterri-
ko (edo bere arbasoen jaioterriko) telebista jaso ahal izarcak zer pen'
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tsatua ematen du. Aukera honelcin, etrera sartu ea telebisa piztea,
ateaz bestalde utzi den mundu ezberdin batera serøeeren pareko izan
daiteke. Hau aukera soila edo erreditatea oten den argitzen saiatuko
gara hurrengo aÞletan, Latinoamerikako euskaldunek Canal Vasco ka-
nalaz egiten duten erabilere æLtervßan.
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3. Tduh: satelite bid¿zþo tehbista propioø daten hizhuntza guxinaÞ, Europaho Bøtasuneøn

()\

Hizhuntza I{¿nah Etnanalài
motr¿

Pøþeteø Søtelitearen

itz,ak
Hizþuntza
horrcta.n em¿nd¿þo

asteþo ordudþ

Emanaldi
guztien
portzentajea

Euska¡a Canal Vasco Koderua Vla Diçital Iberia¡ Penintsula v13 l0
Canal Vasco Irekia l,atinoamerika v14 t0

ETBSat Irekia Europa 67 40

Bretoiera TaBreizh Kodetua Canal Satcllitc Fnnce Europa I 8,5 l5 r6

TaBrcizh Kodetua TPS Europa 18,5 16

TaBrcizh Koderua Cdn¿l S¿tcllitc Cdrailbes Ka¡ibea 18,5 t6

Katalera TVC Intcrnacional Irekia Europa 168 100

TVC Internmionøl Kodetua l,atinoamerika 168 100

TVC Sat Kodetua Vía Disital Iberiar Penintsula 168 100

Canal Barça Kodetr¡a Vla Digital Iberiar Penintsula 8416 100

Gaelikoa Scottish TV Kodetua Shy Diþal Britinia¡ Irlak <5 <3

Grampian 7Y Kodetua Sky Digital Britinia¡ Irlak <5 <3

BBC Tato Scotlznd Kodetua Sþ Digital B¡itinia¡ Irlak <5 <3

Gelizieru, TVG Dixitdl Kodetua Vía Digitdl Iberiar Penintsula 168 100

1TG Europa I¡ekia Europa 165 98

TVG Ameri¿a Irekia l¿tinoamerika r65 98

Irlandera TG4 Kodetua Sb Digital Britinia¡ Irlak 35 26
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Ituda: egileak egtûa

13 Saio gehienak gazteleraz azpitinrlatuak
14 lbid.
15 Frantsesezko azpidnrluak saio batzuetan.
16 Gaztelerazko bensioa esku¡¿
17 zoo3lzoo4 uneko datuak
18 Ingelesezko azpitinrluak eskura saio batzuetan.
le ßid. æ((l



2. Eusrnr TnnusrAREN
LnrrNonu ERTKARAKo JARDUERA

Aurreko atalean ikusi dugun errealitate konpkexuaren baitan ari
da Canal Vasco bere lana burutzen, beste telebista ugari bezalaxe. Atal
honetan, kana-laren historia eta ezaugarriei erreparatuko diegu, geroa-
go Latinoamerikako euskal diasporak nola erabiltzen duen hobeto uler
dezagun.

Canal Vascoren historia

1996ko Abenduaren 31n ekin zion EiTBk telebista eta irrati sei-
nalaren nazioarteko hedapenari. Lehen urrats haiek Galiziako TVG
eta Kataluniako TV kateekin egin zituen, hiruen artean Gøleuscøkana-
la sortuta. Galeusca satelite bidez hedatzen zen Amerikara. Honekin
bide ematen zitzaien l994an Eusko Legebiltzarrak euskal diasporare-
kiko harremanak arautzeko legea onartzean adierazitako asmo bati; bai
eta 1995an egindako Euskal Diasporaren I. Biløarrean agertutako
ametsei zein diasporatik bertatik planteatutako eskakizun bati: Euskal
Herriaz kanpo bizi diren euskaldun/euskal herritarrei zuzenduriko
telebista eta irrati seinalak hedatzea, alegia.

Hiru telebisten arteko formula hura ez zen oso arrakastatsua ger-
tatu, eta l997an zehat gorabehera handiak \zan ziren. Martxoan TVGk
proiektua utzi ostean, Valentzia, Andaluzia eta Madrilgo telebistak
sartu ziren Galeuscan. Amerikara begirako proiektu hark ordea etorki-
zun laburra izan zuen, eta 1998ko lrailean desagertu egin zen. Orduralco
EiTB beste urrats batzuk ematen ari zen Euskal Herritik kanporako
hedapena lortzeko: horrela, l997ko udan Scok konpainiarekin hitzar-
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mena loftu zen ETBko zenbait saio Amerikako Esratu Batuetan iku-
siak izan zitezen. Era berean, hilabete batzuk beranduago eguneko ha-
mazortzi orduko programazioa igortzen hasi zen ETB Espainia osora,
Vla Digital plataformaren bitartez.

Gahusca desagertuta, EiTBk bere kabuz aritzea erabaki zuen, era
horrela 1998ko Abenduaren 31n martxan jarri zuen ETBSat, nazioar-
terako kanal propioa. Kanal honek 24 orduko programazioa emaren
zuen, ia dena ETBI eta ETB2n emandako saioez osatua, eta euskara-
ren presentzia oso urria izanik. Hispasat 330" satelitearen bidez heda-
tuta, seinala Latinoamerika osora eta A.merikako Estatu Batuetako
ekialdeko kostara heltzen zen.

2000ko maiatzean bitan banatu zen kanporako ETBren kanala.
Batetik, Amerikara eta bereziki Latinoamerikara begirako kanala, ikus-
leria gazteleradunaren artean errazago zabaltzeko asmoz Canal Vasco
izena hartu zuena. Bestetik, Europara hedatua izateko, ETBSat izena-
rekin jarraitu zuena. Europarako kanal hau, hasieran, Via Digitalen
paketean hedatzen zen. Beraz, hura hartzeko plataforma horretako
harpidedun izan beharra zegoen. 200leko Apiriletik aurrere ordea,
SES-Âstra konpainiarekin lortutako hitza¡menari esker, ETBSaten sei-
nala Astra 19,2" satelitetik igortzen da modu librean. Beraz, Europako
22 hercialdetara zabalven da, eta laurogei milioi pertsonak dute hori
ikusteko aukera. Izan ere horiek baitira satelite horren seinalak ikuste-
ko behar den tresneria (satelite horretara zuzenduriko antena pa¡abo-
likoa eta deskodeøailea, edota satelite horren seinala hedatzen duen
kable konexioa) eta zerbitzua dituzten eÞ(een kopurua.

Esan beharra dago, halaber, Canal Vascoren seinalarekin zein
ETBSaten seinalarekin batera Euskadi Irratia eta Radio Euskadiren
seinalak ere hedatzen direla.

Azkenik, telebista seinala beste modu batera hedaturih esan de-
zagun 2000an berritutako eitb.com webgunean posiblea dela ETBSat
kanala ikustea, Interneten bidez. Hemen ordea sarearen abiadura izaten
da arazoa, eta zabalera handiko azpiegiturak erabilita ere, oraindik asko
falta da Internetez jaso daitekeen telebisa seinala gub<ieneko kalitateaz
ikusi ahal izateko. Ez da hala gertatzÆn ordea irratiarekin, eta gaur egun
oso errszr da Euskadi Irratia edo Radio Eusk¿di munduko edozein u<o-
kotatik entzutea, ordenagailua eta sa¡erako konexioa izanez. gero.

Esan dezagun, halaber, lan hau burutzen ari ginen bitartean beste
saio bat jarri zuela abian EiTBk Canal Vascoren seinala Internetez he-
datu ahal izateko, JumpTV konpainiaren bitartez (www.jumpw.com).
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Horren ondorioz, 2002ko udazkenetik aurrera, dohan hasieran eta hile-
roko 10 dolarreko ordainaren truke geroago, Canal Vasco kalitate on
sarnarraz ikus daiteke aipatu webgunean, banda zabala duen munduko
edozein txokotatik ikusi ahal izateak ematen dituen abantailez baliatuta.

Hedadura

Canal Vascoren seinala Hispasat satelitearen bitartez egiten da, 330"
kokapenean. Programazioa Iurretako egoitzan egiten da, eta handik Ma-
drilera igortzen, FORTATa zphazlt. FORTAtik Retevisionera pesatzen

da, eta handik Hispasat satelitera igoarazten da seinala20. Satelitearen
erabileragatik milioi bat euro inguru ordaintzen du EiTBk urtero2l.

Behin seinala airean, Hispasat sateliteak hedatzen du, modu digi-
talean, 12.015 frekuentzian eta enkriptatu gabe, hots, FTA (Free to
Air) enn. Canal Vascoren seinal hau ez da bakarrik igortzen, eta bera-
rekin batera beste telebista kanal asko ere igortzen ditu modu irekian
Hispasat sateliteak: besteak beste Estatu Espainoleko TVG, Televisión
de Canarias, TVC Internacional, Antena 3 eta Tele 5.

Hispasat satelitearen hedapen urratsak Latinoamerika ia osoa har-
tzen du, irudian ikus daitekeenlegezz2:

20 C"o l,Vascoren seinala Mad¡iletik pasatu behar honek eraginik izan lezake seinala-

ren hedapenean . lzen ere, h¿inbat ikusleren susmoa da zenbait gertaera politikoren
ostean seinala "desagertu" egiten dela, eta desagerpen hau zenbait informazio ezku-

taøeko Madrildik letozkeen presio politikoei egozten diete.

2l Zapirun, Eriz. "ETB Ameriketan hedatuz." Argia On Linc, 1999-1-lO 1999.
22 lturria www.satcodx.com.
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Zerutiklurrera seinala enkriptatu gabe igorria izateak zabaldu egi-
ten ditu Canal Vasco ikusteko izan daitezkeen bideak. Honela, horia-
ko bideak erabilzen dira gaur egun kanal hau ikusteko:

a) Satelitetik zryleneani satelitearen hedapen urrarsaren barruko
edozein tokitan anrena parabolikoa era deskodetzaile egokia
jarrita, Canal Vasco (bai eta Euskadi Irraria zein Radio Eus-
kadi) doan ikusi ahal dira. Kostua handiegia ezizan arren (ba-
tez beste 800 euro inguru), sistema hau ez dago oso garatuta
Latinoamerikan, kable bidezko sisremak aurrea hartua baitio
hango herrialde gehienetan. Beraz, datu zehatzik ez dagoen
arren, bide hau erabilienaez dela esan dezakegu.

b) Kableoperatzaileen bitartszkoa: kable bidezko telebista gara-
tuagoa da Latinoamerikan satelite bidezkoa baino. Hoirela,
kableoperatzaile bakoitzak zenbait telebista kanal sorta batean
jarri eta etxeetara hedazen ditu. Kableoperatzaile hauek, sarri-
tan, zuzenean hartzen dute satelitetik doan datorren seinala,
eta beren eskaintzan sartzen, oinarrizkoan zein ordainekoan.
Kableoperatzaile hauek ez dute gzer ordaintzen Canal Vasco-
ren seinala emareagadk, eta hedadura oso aldakorra da, batzuk
oso barruti txikietara zabaltzen diren bitartean (hiri bat edota
auzune bat), beste batzuk lur eremu handiagoak zerbitzatzen
dituztelarik. Esan beharra dago, bestalde, kableoper atzaile ba-
tzuek Canal Vascoren eguneko 24 orduko programazioa sar-
tzen dutela, baina beste batzuek beste eduki batzuekin parte-
katzen dutela kanal bera egunean zehar. Eta are beste baìzuek
Canal Vascoren programazioa grabatu eta, eduki batzuk auke-
ratuz eta beste batzuk baztertuz, pakete berria berrantolatzen
dute, beste kanal zenbaitetako saioekin batera. Osorik edo
parøialki Canal Vascoren seinala zenbat kableoperatzailek he-
datzen duten zehaztasunez jakiterik ez åago (askok ez baitiote
horren berririk emaren EiTBri), baina 200leko udaberrian
egindako zozketa-inkesta baren bitartez jakin ahal izan zenez,
ehun baino gehiago lirateke Latinoamerika osoan. Era berean,
zenbait estimazioren arabera Canal Vascoren seinala, bide ho-
netarik, bi milioi erxerara iritsiko lieateke23. Hauxe omen da,
beraz, Canal Vascoren hedapen bide garrantzitsuena.

23 Azurmendi, Jose Felix (Canal Vascoren Zuzcndaria.). Cønal Vascorcn aurhczpena.
Bilbo: EiTB,200l.
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c) Satelite plataformen bidezkoa: Kableoperatzaileen antzera, Sa-
telite bidezko plataformaz ere hedatzen da Canal Vasco. Guk
dakigularik Mexikon bakarrik dago aukera hau, Shy satelite
konpainiaren bitartez. Konpainia honek ordaineko sorta baten
barruan kokatua du Canal Vasco, beste batzuekin batera, eta
sorta horretara harpidetutako bazkideak 1 50.000 lirateke.

2001eko udaberrian inkesta bat burutu zuen ETBk Canal Vas-
coren ikusleen artean, helburu nagusi bi izanik. Lehena, Canal Vasco-
ren seinala nora eta batez ere zein bidetatik (zein konpainiatik, alegia)
heltzen zen jakitea. Kontuan hartuta kanal honen hedapen modua,
hauxe zen bide hoberena seinala garraratzen duten kableoperatzaileen
errolda bat egiteko. Bigarren helburua, ikusleriaren lehentasun eta gus-
tuei buruzko oinarrizko hurbilpena egiteazen24.4. mulan ikus daitez-
ke jasotako erantzunak, Canal Vascoren seinala jasotzeko bidea eta
herrialdearen arabera.

4. Thuk: Iþushaþ eta seinøh jasotzeþo bid¿ø, heniald¿aren ørøberu

24 Inke.ta burutzeko, Euskal Herrirako bidai bat zozketu zen hiru galdera hauei eran-
tzuten zietenen a¡tean: nondik ikusten zuten Canal Væco, zein bide eta konpai-
niaren bitartez, etezein saio zuten gustukoen. Galdera hauei 600 lagun inguruk
erantzun zieten, gehienek posta elektronikoa e¡abiliz. Geroztik inkesta urtero bu-
rupen hasi da ETB.
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Orotara
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Iwnia: egihab egina, EíTBþ buruutaþo inþestan oinan'itata

Täulan ikus daitekeenez, erantzun gehienak Kolonbiatik eta
Argentinatik datoz, Canal Vascoren ikusle gehienak han daudela irado-
lr'lrz. Jar:i;uan, baina alde handia dutelarik, bigarren multzo bat dator,
Peru, Mexiko, Vengzuela eta Uruguayk osatua. Aurtik AEBetako ekial-
dea eta Guatemala. Eta guori ba¿uk datoz gainerako herrialdeetadk.

Era berean, bigarren datu bat eskaintzen digu taula honek Canal
Vascoren seinala etxeetara nola heltzen den, alegia. Orotara, erantzun
dutenen o/o 72,8k kableoperatzaile baten bitartez jasotzen du Canal
Vascoa, eta o/o 9k satelite operatzaile baten bitartez. Beren kabuz
jasotzen dutenak -antena paraboliko propioa edo komuniterioa era-
biliz- o/o 16,3 dfta. Eta oso gufii (%1,9) Interneten bidez jasotzen

dutela diotenak.
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Herrialdeka alde handiak daude seinala jasotzeko bideari dago-
kionez. Horrela, satelite konpainiaren bitartez gehienbat Mexikon eta
neurri apalagoan Amerikako Estatu Batuetako ekialdean jasotzen da
Canal Vasco25. Mexikon, gainera, bide hau da ia bakarra Canal Vasco
jasotzeko. Bestalde, antena paraboliko propioa erabiltzen dutenak
heren bi dira AEBetako ekialdean eta heren bat Kolonbian; datu gurxi
dagoen arren, sistema honek garrantzitsua dirudi, halaber, Puerto
fucon eta Panaman. Gainerakoetan, kable sistemak dira nagusi.

5. Thuk: Erantzuhen soskiø

Inkestari erantzun diotenen soslaiari begiratuta, gizonezkoak
emakumezkoak baino gehiago direla ikus dezakegu 5. taulan.

Erantzun dutenen jatorriari buruzko daturik ere atera dugu, nahiz
eta hemen gogoratu beharra dagoen galdera hau ez zela inkestan sar-

tzen. Hala ere, 600 inkestetatik 190en jatorria deduzi daiteke, bidali-
tako mezuan ematen dituzten argibideetan oinarrituta. Honela, lehe-
nengo, bigarren eta bestelako gizaldi bateko euskal herritarrak bereiztu

25 Beste herrialde batzuetan ere agereen dira bat edo beste, baina datu hori errealita-

tea¡i baino gehiago erantzunen zehaztasun gabeziarizor zeiola susmaøen dugu.
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ditugu, alde batetik, eta euskal jatorririk ez dutenak, bestetik26. Lagin
murriztu eta fidagarritasun handirik gabeko honen arabera, Canal
Vascoren ikusle gehientsuak hirugarren gizalditik aurrerako euskal
herritarrak lirateke, gutxi izanik lehenengo eta bigarren gizaldikoak2T.
Bestalde, euskal jatorririk ez duen ikusle multzo rxiki bat ere badago.

Helburuak

Canal Vasco zer den ondo ulertzeko, oro har bera sortu duen
administrazioaren helburuak ulertu behar dira. Esana dugu .iadanik
EiTBk Eusko Legebiltzarrak l994ko Maiatzean "Euskal Autonomi
Elkarteaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanetarako
811994 Legea" onartu ostean eta honen ondorioz eginiko Euskal
Diasporaren I. Biltzarraren ostean ekin ziola nazioarterako hedapena-
ri. Jadanik aipatu legearen onarpenean azaldu ziren Canal Vascoren
norabidea gidatuko duten bi helburu nagusiak. Izan ere, honela dio
I I 1994ko Legearen Zioen Adierazpenak:

"Elkarte horiek [euskal eoceek] hor daudenez eta behin eta berriz eska-

tu dutenez, bide berriak urratu beharra dago; araudi egokiaren bidez,
erakunde horiekiko elkarlana eta beren parte hartzea buluatu behar
dira. Bestalde, euskalduntasuna bultzatu, garatu eta zabaltzeko gaur
egun Euskal Herriko hainbat eragilek bultzatutako jardueretan Euskal
F{.errisz kanpoko elkarte horiek esku hartzea sustatu beharko litzateke.
Izan ere, geur egun, gizarte modernoa gero eta zabalagoa eta nazioa¡-
tekoagoa denez, euskal gizataldeek, inolako zalentzuik gabe, gizarte,

26 Argi dezagtn apur bat gehiago banaketa hau. "Euskal jatorri zaha¡¡ekotzat" jo ditu-
gu hirugarren, laugarren edo zehaztu gabeko gizaldietako pertsonak (10, 3 eta 109

hurrenez-hurren). Euskal jatorririk ez dutenen ertean eÌe egoera ezberdinak ager-
tzen dira. Batzuek jatorri espainiarra dutela aitortzen dute (4), horren baitan eus-
kal jatorria ere kokatzen duten da ezzehazæke.. Beste batzuek argi uzten dute ez

dutela euskal jatorririk (29). Eta beste batzuek ezkontzercn bidezko lotura dute
euskaldunekin (7).

27 Hemen ezin alde b¿te¡a uøi honako gogoeta: pentsatzekoa da Canal Vascoren ikus-
le kopuru garrantzitsu bat azken hiru hama¡kadetako errefrrxiatu politikoek osa-

tzen dutela, eta horiek ez dutela -begi-bistako a¡razoiengatik- lehiaketan eta inkes-
ten pa¡te hartu. Beraz, berriro ere planteaøen zaigu hemen datuen adierazgarrita-
sunâren auzia. Hala ere, kategorien a¡tean aldeak oso handiak direlarik, joerak era-
kusten direlakoan gaude.
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kultura, ekonomia eta politika mailako harremanak mugiarazteko egi-

tekoa ha¡ dezakete".

Testu honen lehen paragrafoan euskalduntasunaren bultzada da

azpimarratzen dena, diasporarekiko harremanak sendotzeko legearen

helburu gisa. Bigarrenean ordea, helburu kulturalaz gain, bestelako bat
agertzen da: hain ztJzen ere, diasporako euskal herritarrek euskal eko-

nomia nazioartetrrtzen izan dezaketen egitekoa. Egiteko hau argiago

utzi zuen, legearen eztabaidan, Jon Azua lehendakariordeak: "Gero eta

nazioartekoagoa den mundu honetan kanpora zabaldu eta begiratu
behar du gure herriak, eta euskal komunitateek eginkizun interesgarria

burutu dezakete, eta burutzen ari dira jadanik, Euskal Herriaren berri
nazioartean hedatzen; hots, sartu nahiko genukeen merkatuetan
'lobby' profesional baten antzera jokatzeri' (Totoricagüena, 2000).

Azuaren hitzen arabera, euskal diasporak, beste helburu kultura-
lez gain, helburu ekonomiko argia bete dezake. Zenbait tokitan eus-

kaldunen ondorengoek duten kokapen ekonomiko estrategikoa kon-
tuan harturik, euskal ekonomiaren hedapenerako tresna bihur daiteke.
Eta Eusko Jaurlaritzak ez du alde batera utzi nahi aukera hori (Toto-

ricagüena 2000).
Euskal diasporarekiko harremanetan Eusko Jaurlaritzak erakusten

dituen bi helburu horiek ere agertzen zaizkigu Canal Vascoren xedee-

tan bertan. Horrela, 2001eko udaberrian Bilbon egin zen Canal Vas-

coren aurkezpenean, ikuspuntu biak azaldu ziren berriro, Eusko Jaur-
laritzako Mari Karmen Garmendia Kultura Sailburuaren eskudk bata,

eta Josu Jon Imaz Industria Sailburuaren eskutik bestea. Lehenaren-

tzat, Euskal Herriak mundura zabalnenduen leihoa izan beharko luke
Canal Vascok. Bigarrenarentzat, Latinoamerika "euskaldunak joan zi-
ren tokia baino gehiago da gaur egun: Euskal Herriarentzako bigarren
merkatu bilakatu da, Europako Batasunaren ondoren". Eta merkatu
horri begira, han diren euskal herritarrek'þaradiplomazia" egin beha-

rra dute. Hortxe kokatu zuen Imazek Canal Vascoren garrantzia.

Beraz, Canal Vascoren atzeaî helburu kulturalak (euskal diaspo-

rak euskaltasunaren alde egiten duen lana sustatu; bere euskal norta-
suna indartu; eta Euskal Herriaren berri munduari eman) eta ekono-
mikoak (merkatuak ireki) bilzen dira. Guk azterttr dugun dokumen-
tazioan, bestelako helbururik ezdaagertzen. Horrela, munduan sate-

lite bidez hedatzen diren beste kanal batzuek dituzten helburu politi-
koak, esaterako, ez dira hemen ikusten. Hau bat letorke Gloria Totori-
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cagüenak (2000), euskal diasporaren orainaz egin duen ikerketan, oro
har F,usko Jaurlaútzaz eta euskal alderdi politikoek diasporaz duten
politikaz egiten duen analisiarekin: ez dutela ikusten helburu politiko
gisa, ez bertako hauteskundeetan izan lezaketen eraginagatik (txikie-
gia); ez eta Euskal Herriko gatazkapolitikoan beste herrialdeetako ad-
m inistrazioen inplikazioa ar eagotzen eman lezaketen laguntzagatik.

Helburu kulturalak eta ekonomikoak batera agertzearen ondo-
rioz, batzuetan ez da oso argi antzematen zein den Canal Vascoren
jomuga. Horrela, zenbaitetan argi eta garbi adierazten da Canal Vas-
coren tørget edo publikoa Amerikan (bereziki Latinoamerikan) bizi di-
ren euskal diasporako kideak direla. Baina beste zenbaitetan, jomuga
hori Latinoamerikako populazio osora zabaltzen da. Kasu honetan
Canal Vasco ez da aurkezten "euskaldunentzako" edo "euskal herrita-
rrentzako" kanal gisa; ez eta Euskal Herriaren berri izan nahi duten
edozein Latinoamerikarrenøako kanal gisa; aitzitik, "Europako pro-
gramazioa gaztelenz ikusi nahi duen" Latinoamerikarrarentzako iele-
bista gisa baizik. Horrela irakur daiteke, esaterako, eitb.com webgu-
nean, Canal Vascoren aurkezpena eginez:

"Canal Vasco está pensado en América y los americanos. El español es
su lengua franca, [,as intervenciones en lengua vasca (euskera) apare-
cen explicadas o subtituladas. l,a programación, generalist^, ..tá diri-
gida a un público más amplio que el que se conoce como de origen o
simpatfa vasca. Se ofrece a cuantos estén interesados por esta manera
de conocer, enrender y explicar la vida, a cuantos elijan esta vfa para
aproximarse a Europa",

Ildo honetan, era konruan hartuta Canal Vasco, kableoperazaileen
bitartez, Euskal Herriarekin zerikusirik ez duten Latinoamãrikar asko-
ren etxeetara iristen dela, EiTBko arduradunek aukera ikusi dute kanal
honetan, "hirugarren publiko" batengana iristeko (ez Euskal Herrikoa
ez diasporakoa dena). Horretarako dituen tresnak "Europar erako kali-
tatezko programaziod'28 edota Espainiako futbol ligako partidak dira,
ia dena Latinoamerikar gehienen hizkuntzan: gazteleraz.

Ezin Canal Vascoren helburuei buruzko iruzkin hauek amairu,
kanal honek eta, oro har, kanporako telebista emanaldiek EiTBren es-
kema orokorrean duten lekua aipatu gabe. Izan ere, orain arteko jar-

28 Ortrua., Andoni (EiTBko ZtuendariOrokorra), CanalVascoren aurkczpcna,EITB,
Bilbo, 2001.
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duerari begiratuta bederen, EiTBren xedea teknologiak ahalbidetzen
duen bide berri honetan presentzia bat ziurtatzera eta lehen urrarsak
ematera mugatz€n dela ematen baitu. Hots, etorkizunean kanporako
emanaldiek garrantzia izan dezaketelakoan, eta bitartean zer egin sobe-
ra jakin gabe, lehen helburua, oraingoz, seinala airean egotea eta aha-
lik leku gehienetara iristea dela sumatzen dugu. Ikusi besterik ez dago
EiTBren egituraren barruan Nazioarteko Zuzendariwari ematen zaiz-
kion baliabide urriak, edota ertaineko epera ez^Ítzeî diren helburue-
tan nazioarterako telebista emanaldiei jarritako arreta ¡<ikia.

Honek guztionek zera pentsatzera gaÍamatza: oraindik ez dagoela
EiTBn kanporako telebista emanaldiei buruzko plangintza zehatzik,
ez helburuei dagokienez, ez jomugari edo tørget-publikoari dagokio-
nez, ez ete programazio ereduari dagokionez ere. Eta, ondorioz, balia-
bide askorik ez da janzen, Amerikarako seinala hedatzeko dirutza alde
batera utzita29.

Programazioa

Prograrnazio aren mugah

Canal Vascoren programazioa zenbait eragilek mugatzen dute:
besteak beste, seinalaren hedapen eremua, hedapenerako erabilitako
bidea, baliabide propioen eskasia, ustezko ikusleriaren soslaia, eta ka-
nalaren helburuen lausotzea aipa ditzakegu.

Alde batetik Canal Vascoren hedapen eremutt dugu. EiTBk bere
ohiko kanaletan (ETB1 eta ETB2) erosten dituen emisio eskubideek
ez diote ahalbidetzen dagozkien saioak hortik kanpora igortzea.Beraz,
normalean barne produkziokoa (EiTBk berak egina edo enkargatua,
alegia) ez den guztia emititzerikezdago. Hauxe da film gehienen, kan-
poko ekoiztetxei erositako produktuen, edo kirolaren zati baten kasua,

29 E^ n^ dugu horren ruke EiTBk milioi bat euro inguru ordainøen dituela. Eu¡o-
parako hedapena ordea ez da ztnsnean ordaintzen (200lean bederen). Aitzitik,
EiTBk eta Sogecablek dituzten hitza¡menen ba¡ruan, bien arteko merkata¡iøa-
ha¡remanak orekatzeko (gehienbat futbol-partiden emisio-eskubideei dagozkie-
nak), enpresa espainolak SES-Astra¡ekin duen ha¡remanaz baliatu da EiTBren sei-
nala Astra satelitean sa¡tua izan dadin,
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besteak beste (datu bat ematearren, esan dezagun kanpoko produkzioa
ia erdia dela ETBko Euskal Herrirako kanaletan, biak batera hartuta).

Hedapen bideøri dagokionez, esan dezagun seinala eb(eetara sar-
tzeko kableoperatzaileen beharra dagoen neurrian, EiTBk behartuta
ikusten duela bere burua kableoperatzaileentzat erakargarria izango
den programazioa egiteko. Beraz, hementxe agertzen da muga handi
bat: kableoperatzaileek ez dute begiratzen diasporan dagoen euskal
herritar baten premia, gustu edo interesetatik, beren enpresa interese-
tatik baizik. Haiekin egiten diren hitzarmenalc (egiten diren kasuetan)
musu-truk egiten direnez gero, kableoperatzailearen esku geratzen da
beti seinala jarri eta kentzea. Sistema honek, bistan da, doako hedape-
na ahalbidetzen dio Canal Vascori, baina neurri berean operatzaileen
menpe jartzen du.

Hirugarrenik bøliøbide propioen esþasia aipa daiteke: esan dugun
legez Canal Vascok oso baliabide gurxi du bere programazio propioa
egiteko. Horren ondorioz, gaur gaurkoz programa bi baino ez dira
ekoizten Canal Vascorako propio (Lazos era Noticias para América),
hauek asteko programazio denboraren o/o 6hartzen dutelarik. Gaine-
rako guztia ETBren biltegitik bertatik hartutako eta emisio eskubide
murriztuak ez dituzten saioez betetzen da.

Ustezþo iþusl¿riaren soski.ø: soslaezberdineko euskal herritarrak bizi
dira Latinoamerikan: Euskal Herritik joandakoak, bigarren, hirugarren
eta are bost eta seigarren gizaldiko etorkinak, e.a. Era berean, hizkun-
tzarekiko egoera oso ezberdinetan daude: batzuk euskal hiztunak izanik,
gehienak ez dira gai euskara minv,atua ulertzeko. Euskal Herriaren erre-
alftateaz duten ezagutzâ. ere oso heterogeneoa da. Honek guztiak bal-
dinu¿tu egiten du Canal Vascoren programazioa, gehienbat saioetan
erabilitako hizkuntz¿ri dagokionez eta zenbait edukiri dagokienez ere.

Canal Vascoren ikusleria nolakoa den jakitea zatla da oso. Alde
batetik, satelite bidezko telebista libreen ikusleria czâgt:tr'zeak oinarrizko
arazoakplanteauæn ditu: ezagutzerik ez baitago nork hartzen duen dela-
ko seinala bere eþ<ean. Seinala kable bidez heltzen denean ere, kable sis-
temaren harpidedunen zerrendak seinala nork hartzæn duen erakuts
lezake; ez ordeajasotzen den eskainr¿a anitza¡en artedkzein kanal ikus-
ten den, zrin ordutan, nork, eta abar. Honi, gainera, Canal Vascoren
hedapen modu bi¡riak dakarøan arazoak gehitu behar zaizkio: kableo-
peravaileen eskuartzæ libre eta kontrol eskasekoa, datuak emateko edota
are Canal Vasco hedatzen dutela onartzeko dituzten erreparoak, e.a.
Beraz, ia ezinezkoa da ikusleria¡en ezagtJtzazehatza eskuratzea.
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Thrget-publikoari dagokio nez, etaalde batera utzirik arestian aipa-
tu dugun definizio eza, zailada hura ere mugatzea: izan ere, nola neur-
tu eta zehaztu diasporako euskal herritarrak?

Canal Vascoren ikusleriareî ezagutzazehatzik,beraz, ez dago gaur
gaurkoz3o. Baina honek ez du esan nahi kanalaren arduradunek ikus-
leriaren irudi baten arabera jokatzen ez dutenik. Zalantzagarria da or-
dea, irudi hori noraino doitzen zaion ikusleria potentzialaren edota
target-publikoaren benetako soslaiari. Besteak beste, kontuan haftu
beharra dago "diaspora" deitzen dugun horretan oso soslai ezberdine-
ko euskal herritarrak daudela. Adibide bat jartzeagatik, eta hizkunr¿a-
ri dagokionez, hona Totoricagüenak aztertutako laginaren euskarareki-
ko egoera3l:

6. Thuh: Easþdrøren ezagutzø møih eushal diasporøn32

EiTBko zuzendariek, ordea, Latinoamerikako euskal herritarren
artean euskararen presentzia sinbolikoa dela diote, nahiz eta, lagina
honetan ikus daitekeenez, alde handiak egon Perutik Uruguayra.

30 Guk eza$trtzen dugun zehatzenak lehenago aipatutako inkestak ditugu: 200leko
udaberritik aurrera ETBk berak egiten dituen inkesta-zozkerak.

3l Totoricagüenak bere lana burutzeko lagina bi erabili zituen. lrhena, 348 pertsona-
koa, elkarrizketa sakonak egiteko. Bigarrena, 832 pertsonakoa, galdetegi bat be-

tetzrko. l8 urtetik gorako, euskal jatorriko, ete gaur egun Euskal Erxeren bateko
kide diren pertsonen a¡tean ha¡tutako laginak dira, aipatutako herrialdeetan, Ze-
hazten ez duena ordea zera da:, nola banatzrn diren laginak herrialdea¡en arabera.

Euska¡a¡en ezagurzaÅ buruzko datuak lagina handitik (832) ha¡tuta daude.

32 Totoricagüena, aipatu lanean.

Uruguay

Argentina

Peru

Belgika

AEB

Australia

Heniald¿a

o/o 2

o/o 16

o/o 23

o/o 42

o/o 46

o/o 56

Er røzta.¡un e z e¿o ta n o la. b aite þ o

zøiltasunez eusþøraz mintzatzen direnøþ
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Edozein modutan, gogora ekar dezagun ez EiTBko zuzendarien usreek,
ez Totoricagüenaren lanek, ez dutela emaren diasporako euskal herri-
tarrei buruzko datu esrarisdko zehatzik -bigarrenak kanpoko euskal-
dunei buruzko informazio erabilgarri ugari ematen duen arren-. Zail-
tasunak zailtasun, beraz, azpimarratu behar dena ez da Canal Vascoren
arduradunen pertzepzioaren doitasuna (edo doitasu n eza), pertzepzio
horrek programazioaren diseinuan duen pisua baizik.

Azkenik, helburaen eta þanakren jomugaren nohbaiteþo nahasme-
naþ ez du programazio ildo koherente eta osagarria osatzen laguntzen.
Horrela, euskal kultura tradizionalenari buruzko saioekin baiera, Es-
painiako tl(uþ(u-mutxuak tartekaøen dira, euskal herritarrez harantza-
go dagoen publiko bat erakarri nahi izango balitzbezala3s.

hogranen azterþeta

Jadanik esana dugu Canal Vascoren programazioa, gehienbat,
ETBrako ekoitzitako programez hornitzen dela. Saio bi soilik dira Ca-
nal Vascorako propio ekoitziak Lazos magazina eta Noticids para Amé-
rica eJbistegia. Bestalde, programazioa, izaî, 12 ordu ingurukoa da,
baina errepikapenez 24 orduz igortzen da (ikus p.ogr"-Lio parrilla
eranskinetan).

Lehenago aipatu ditugun baldintzen arabera, hona asteko progra-
mazioaren hizkuntzaren araberako banaketa34:

7. Thuk: Cønøl Vøscoþo søioen hizþuntza

33 Can"l Vascoren ardu¡adunen defentsan esan dezagun hori ez dela a¡azo esklusiboa.
ETB2k be¡ak erakusten du, sa¡ritan, bere publikoa zehazki definitzeko zailtasun
berbera.

34{zte¡keta.honetarako 2002ko Marrxoaren lStik24rebita¡teko parrillahartu dugu
kontuan.

Mutua, musika, e.a.

Gaztelera hutsez

Euskaraz, gaztelerazko azpitituluekin

Euskara hutsez

Hizþunaa

291

8.323

882

150
'4steþo minutuøþ

3

86

9

2

%o
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Canal Vascoren programazioaia gazælera,humezkoa dela esan de-
zakegu. Ízanere, hizkunr¿a horretan soilik ematen diren saioei (o/o 86),
euskarazkoak izan arren gazteleraz azpititulatua emaren direnak gehi-
tu behar dizlciegu (o/o 9), gainerakoa musilca saioetarako eta euskara
hutsezko saio baka¡rerako geratzen delarik Betimu karaokea, haur eta
gazteentzako saio baka¡ra, bestalde.

ETBletik hartutako saioak, batzuetan, gazteleraz azpititulatu egi-
ten dira (Sorgincn Løratza, Bertatiþ Bertøra, Goenþal¿ eta Jaun etø Ja-
be). Beste kasu batzuetan gaztelerazko bertsioan emeten diru (Oinøh
Izarretan, 64 eta kirol saioak). Eta kasu batean euskaraz emaren da,
baina gaztelerazko azalpenek lagundua (IVIeza Søntuø).

Generoari dagokionez, hona banaketa:

Caaal Vrorcn prognruioa (2002ko 12. ære)

Erlijozkoak

Haur ca G¿tal<

Musiþ

Euskal kultun t¡¡diziond¿

Umom

l¡ihakenk

Filøioa

Errcponaiak

Kircl¡k

Magzinak

Albistcgiak

0 500 1000 1500 2000

urcko minutu¡k

2500 3000

Ikusten dugunez, albistegiek eta magazinek osatzen dute Canal

Vascoren programazioaren zati garrantzitsu bat: bion artean, emanal-

dien o/o 59. Honi kirolak gehituz gero, o/o 7ha igotzen gara.
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Bestalde, oso urria da haur eta gazteentzako programazioa: o/o 2
baino ez. Hemen, seguru asko, lehenago aipatutako zenbait arcazoiba-
tzen dira: ETBn genero hau gehienbat euskaraz ekoir¿ia izatea, ma-
rrazki bizidunen igorpen eskubideen arazoa, eta- target-publikoarekiko
definizio eza. Azken honi dagokionez, euskaltasunaren sendotze eta
zabalaeari b egi ra, es trate gi ko tz at j o b ailitzateke kanpo ko e uskal herri-
tarren haur eta gazteak ere erakarzea.

Ikus ditzagun orain generoak banan banan, eta bakoitzaren
barruko saioak.

Albistegiak

Hurrengo
albiste saioak,

taulan ikus daiteke nola banatzen diren Canal Vascoren
bakoitzaren presentziaren arabera:

8. Thuh: CanølVascoþo albiste søioaþ

Tþlebeni da presentzia handiena duena, Canal Vascorako propio
eginilco eguneroko albistegiak (Noticias para América) jarraituta.
Hzuez gain, elkarrizketa saioak eta albistegi berezituak ere agertzen
dira. Aipagarria da, bestalde, Eusþødi en directo eta Nauarrø en directo
albistegiak ematen badira ere, Ipanøllzøren Orena ez dela emititzen,
honela Ipar Euskal Herritik joandakoak eta beren ondorengoak infor-
mazio eskaintzatik alde barcra utzita.

NAVARRA DIRECTO

SUSTR.AIA

PATABRA DE LEY

EUROPA EUROPA

POLITICAMENTE INCORRECTO

EL PUNTO..

EUSKADI DIRECTO

FORUM

NCIICIAS PÁR¡. AMEzuCA

TELEBERRI

Saioa

ll0
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r20
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142
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Magazinak

9. taula: Magazinøh Canal Vdscon

Täulan ikusten den legez, Lo que fabøba da Canal Vascoren saio

garrantzitsuena, emandako denborari erreparatuz gero (Teleberrik
baino denbora handiagoa hartzen baitu). Jarraian Esta es mi gente

dator, eta oso atzean Bertøtih bertara eta Sorginen l¿ratza euskarazko
saioak.

Kirolak

2002ko udaberrian Canal Vascon ikus zitezkeen kirol emanaldi
gehienak pilotaren ingurukoak ziren: esku pilota (astean 523 minutu),
"herramientd' (283 minutu), herri kirolak (208 minutu) eta futbola
(El Derby saioa, asteko 172 minutu). Futbol emanaldirik ez zegoen

garai honetan, nahiz eta aurreko urtean Espainiako Ligako partidak
eman, astean egun batean edo bitan.

Fikzioa

Programazioaren baldint zatzaileak aipatzean esan dugun legez,

kanpoan ekoitzitako fikziozko saioek (bereziki filmek) ez dute Canal
Vascon emateko modurik. Horregatik fikzio bakarra honakoa da:

ETBrentzat sorturikoa (Goenbale , astean 275 minutu, Jaun taJøbe, 64,
Dos y Uno eta Maite, astean ordu erdi inguru bakoirza); ETB ko-ekoizle

T.A, BOTICA DE T.A ÁBUET.A

LAZOS

DESDE EL GALLINERO

SORGINEN LARATZA

I-A COCINA DE P. SUBIJANA

BERTATIK BERTARÁ,

ESTA ES MI GENTE

LO QUE FALTABA

Søioø

44

90

120

157

235

300

602

r.093

Asteþo minutuaþ
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duena (film bat astean), edota FORTATen barruan eginikoa da
(Colegio Møyor telesailaren kasua, asteko hiru ordu laurdeneko ema-
naldia).

Lehiaketak eta lJmorea

Canal Vascon ikus daitekeen lehiaketa baka¡ra Date el bote saioa
da (515 minutu).

lJmore saioek ere oso guþd betetzen zuten, garai honetan, Canal
Vascoren parrilla: orotara lau ordu t'erdi inguru astean (.8/ Show d¿...,
Zoornbados eta Qué pasa pues).

Euskal kultura tradizionala

Kategoria honen barruan euskal kultura tradizionalaren alderdi
ezberdinak erakusten diruzten saio batzuk sartu ditugu, beren edukiaren
arabera sailkatuz, formatu ezberdinak izan anen. Era honetako saioek
Canal Vascon duten presentzia, hainbat aurreiritziren arabera bestela-
korik pentsa baliteke ere, oso urria da. Aztertzen ari garen astean,
zehazki, honako saioak sar zitezkeen kategoria honetan: Mfuica Po-
pukrVasca (astean 90 minutu), Lø Pesca (60 minutu) , Zintzaniø 2001
(60 minutu) , Girasol (30 minutu) eta Musiþø eta lrudiaþ (14 minutu
astean zehar).

Musika, Haur eta gazteak, eta Erlijiozkoak

Generoen araberako iruzkina amaitzeko, esan dezagun hiru haue-
tako bakoitzean barruan saio bana agertzen dela Musikan,
Diuertimento, astean 187 minutu; Haur eta gazteak sailean Betimu,
astean 150 minutu; eta Erlijiozkoan Meza Søntuø, 120 minuturekin.
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3. DnspoRAKo EUSKALDTTNAK

Okertu egingo ginateke, Canal Vascoren erabilera az,tertzean,
"diasporako euskaldunali' telebista kanal honen aurrean modu homo-
geneoan aritzen direla pentsatuko bagenu. Ikusiko dugunez, urrutitik
datorkien telebista oso interes ezberdinez eta ikuspuntu anitzetatik
jasotzen dute. Era berean, guztiz desegokia litzateke erabilera hori,
munduan zehar barreiatuta dauden euskaldunek burutzen dituzten
beste praktika eta jardueren testuingurutik aterako bagenu. Izan ere
satelite bidezko telebista ez baita nortasun diasporakoari eusteko bide
baka¡ra; aitzitik, mendez mende atzerrira jo duten komunitateek
beren nortasuna nola edo hala birsortzeko garatu eta gauzatu dituzten
praktiketan bat baino ez da, berantiarrena izanagatik Eta praktika
hori modu batekoa edo bestekoa izatea, ezinbestean loturik dago bera
gavzatzen duten gizaki eta taldeek dauzkaten ikuspegiei eta burutzen
dituzten jarduerei. Gure abiapuntua, beraz, honakoa da: gaur egungo
komunikaziorako teknologia berriek eta, bereziki, satelite bidezko te-
lebistak, diasporako euskaldunek Euskal Herriarekin duten loturan al-
daketa handiak eragin baditzake ere, Canal Vascoren erabilera testuin-
guru zabalago baten barruan kokatu beharra dago. Oro har, diasporan
euskaltasuna bizi eta birsortzeko historian zehar burutu diren eta
oraindik orain burutzen diren jarduera eta praktiken testuinguruan,
alegia.

Hortik datorkigu, beraz, Canal Vascoren erabileraren testuingu-
ruarekiko interesa. Horretara iritsi aurretik ordea, bada zerbait argitu
beharra "diasporako euskaldunali' konøeptuaren inguruan. Zehaz-
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kiago, zer diren euskaldunak, etazer den diaspora. Ikus ditzagun kont-
zeptu biak banan bana.

Norøuk dira diasporako euskaldunak?

Gure lanari ekiteko lehenengo zailtasuna, euskaltasunaren defini-
zioa bera da. Gaur egungo Euskal Herrian bertan, ez gara beti bat
etortzen nortasun hau definitzean. Honela, batzuetan hizkuntza eta
kultura hartzen dira irizpide nagusitzat euskalduna/erdalduna bereiz-
keta egiteko: euskalduna euskal hiztuna da, besteak erdaldunak. Beste
batzuetan j atorri genetikoari (senideari, nahiago bada) begira tzen zaio :
euskalduna euskal jatorria duena da, abizenean edota denborak ematen
duen integrazio mailan islatuta, hizkuntza bigarren mailan utzirik. Bi-
zilekua eta auzotasun administratiboa ere lehen mailako definitzaileak
dira, eta euskalduna euskal lurraldeetan erroldatuta dagoena litzateke,
honen arabera. Eta abar luzea. Irizpide ezberdintasun honi, bestalde,
eremu defi nitzailearekiko desadostasunak gehitu behar zaizkio: nafarra
edota zuberotarra euskaldunak ote diren, zalantzan jatzen du askok,
bai eta nafar zein zuberotarren artean ere. Anabasa hau guui balitz,
nortasun honen nolakotasuna ere ezbaian dago, batzuenîritziz euskal-
tasune eta espainol-frantsestÍrsuna elkarri kontrajarriak dauden bitar-
tean, beste batzuen aburuz erabat osagarriak baitira. Bistan da Euskal
Herriak eztabaida hauek guztiak zirt-zart ebakiko zituen estatu pro-
pioa eduki ez izanak garrantzi handia izan duela oraingo egoera txit
eskizofreniko honetan.

Zailtasun hauek euskal lurraldeetatik kanpora eramaten ditugu-
nean, arazoak bere horretan dihardu, areagotzen ez denean. Izan ere,
hemendik milaka kilometrotara eta hainbat gizalditara dagoen euskal-
dunari, gainera, bestelako hizkuntza, auzotasun administratibo, jatorri
familiar, talde harreman eta leialtasunak pilatzen zaizl<to. Gauzak ho-
nela, ez da harritzekoa euskal diasporaz idatzi diren liburu esangurat-
suenetako baten lehenengo atala honela hastea: "Zer daeuskalduna?"
'tùØilliam Douglassek eta Jon Bilbaok (1936), beren liburu mardulean,
zailtasun horrekin egiten dute topo lehen unedk.

Euskal Herrian bizi dugun nortasun gatazkatik zein emigrazioa-
ren ondorioz sortzen diren egoera berrietatik datozen zailtasunez gain,
mlde nortasunaren konplexutasuna ere ezin aipatu gabe utzi. Talde
nortasuna ez da behin betirako emanda datorren zerbait, eta etenga-
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beko prozesu gisa ulertu behar dugu. Prozesu horretan, jakina, iraun-
kortasunak zeresan handia du (nortasunaren osagai nagusietakoa baita
denboran zeharreko iraunkortasuna). Baina iraunkortasunak ez du al-
daezintasuna esan nahi. Horregatik, behin eta berriz ari gara talde nor-
tasuna birsortzen, horretarako bideak ere gizarte testuinguruekin bate-
ra eraldatzen direlarik. Prozesu hauek, gainera, gero eta azkarragoak
dira informazioaren gizarte konplexuetan, Alberto Melucci (2001)
soziologoak dioenez.

Zailtasunak zailtasun, estatu, pasaporte, hizkuntza bakar, ezauga-
rri fisiologiko bereizgarri eta horiek guztiak gabe ere, euskaldunak izan
badirela egiaztatzen duen egitaterik badago: beste ezeren gainetik, tal-
de bat dagoela, munduan, hala historian zehar nola gaur egun ere bere
burua hala aldarrikatzen duena. Horrek -baina ez horrek bakarrik-
egiten gaitu euskaldun. Eta horrek berdin balio du Euskal Herrian
diren euskaldunentzat zein munduan zehar direnentzat ere. Hortik
aurrera alde handiak daude: adibidez, noraino dira konparagarriak
euskal jatorritik sortu, euskara ama hizkuntza eduki eta Euskal
Herrian bizi denaren, eta bere herenamona euskalduna zuen eta Eus-
kal Herriarekin bestelako harremanik ez duen laugarren gizaldiko eus-
kal argentinar baten euskaltasunak? Argi dago objektiboki zaila dela
biak parekatzea. Baina biek batera dute beren burua "euskalduntzaC'
jotzea, nahiz eta, seguruenik, izaera hori modu ezberdinetan ulermko
eta gauzatuko duten. Beraz, badugu geure ikerketan xedetzatjende bat
hautatua: Euskal Herritik kanpo -zehazki Latinoamerikan- beren bu-
rua euskaldunzat dutenen multzoa, hain zuzen. Baina argi utzirik
multzo hori, ikusiko dugunez, oso heterogeneoa dela, eta horren on-
dorioz Canal Vasco oso modu eta interes ezberdinez erabiltzen dutela.

"Diasporaz" mintzatzen garenean ere, argi eduki behar dugu
aurrean ditugun pertsonek (gure kasuan Latinoamerikako euskaldu-
nek) taldeø ala hategoriø osatzen ote duten. Kontzeptu bi hauek ondo
bereizita daude soziologian, eta komeni da gure ikerketan ere bereizi-
ta erabiltzea. Thldea diogunean, beren artean harremanak dituzten per-
tsona multzoak ditugu gogoan, harreman horiek oso tankera ezberdi-
nak har ditzaketelarik, eta praktika anitzetan gauzatu. Gure kasuari
dagokionez, esan dezakegu euskaldunek, mendeetan zehar, sarriran
izan dituztela beren arteko loturak kanpora joan direnean. Lotura
horiek gertaera ezberdinetan gauzatu dira: harreman sare ez formalak,
instituzionalizatutako praktikak (topaketak, jaiak e.a.), erakundeak
(babes elkarteak, euskal etxeak...), eta beste asko. Era berean, egitura
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horiek tokian tokiko mailatik hasi eta eremu handiagoak hartuz joan
dira (esaterako herrialde oso bateko euskal eb(een elkarteak, hala nola
FEVA Argentinan edo NABO AEBetan), azkenik diasporari mundu
mailako tankera instituzionalizatua emanik (kasu ikusgarriena lau
urtean behin antolatzen den Mundu Batzarra litzateke)35. Zentzu
honetan, "euskal diasporaz" ari garenean, egitura formal zein ez formal
batzuen inguruan bildutako euskaldunek osatzen duten taldeaz (edo

taldeez) ari gara.
Horiekin batera baina, badira taldeen egituretan sartzen ez diren

euskaldunak. Beren euskaltasuna etxeko goxotasun eta bakardadean
bizi dutenak, kasu batzuetan bestelako euskaldunekin inongo hartue-
manik gabe. Euskaltasuna arbasoengandik jaso eta beste ezein iturrita-
tik edo bestelako espazioetan garatu ez dutenak, baina nola edo hala
beren burua euskalduntzat dutenak. Pertsona hauek, beste euskaldu-
nekiko harremanean ez dauden neurrian, ez dira diasporako tøld¿þid¿;
baina beren burua euskalduntzat duten eta nortasun hori garatzen
duten heinean, diasporaren hategoriøn sartzen dira36. Aurrerago ikusi-
ko dugu taldeen eta kategorien artean, tdde nortasunaren izaerari da-
gokionez, dauden aldeak. Oraingoz, esan dezagun bietan gara daitez-
keela nortasun sentimenduak, nahiz eta garaøeko bideak eta, segurue-
nik, emariak oso ezberdinak izango diren.

Beraz,lan honetan ari garenean, diasporaren alderdi biak hartuko
ditugu kontuan: egituratuta dagoen multzoa batetik, eta egituratu ga-
bea bestetik (talde gisa eta kategoria gisa, alegia), batean eta bestean
Canal Vascoren bizipen ezberdinak agertuko diren arren.

Euskal diasporaren testuinguru soziohistorikoa

Euskal diasporaz mintzatzean,beraz, oso egoera ezberdinak aipa-
tzen ditugu aldi berean, bai euskaltasunaren definizioari dagokionez
nola komunitatenren partaide izateko moduei dagokienez. Beraz, Canal

35 Di".por"r.n Mundu Batzar¡az eta, oro ha¡, Euskal Herritik kanpoko euskaldunen
erakundeei buruzko informazioa, Eusko Jaurlarirzaren webgunean aurki daiteke
(IGnpo Ekinøarako ldazkari¿e) .

36 H"itt zvzen ere, ikusiko dugunez, bere ezaugarriengatik, telebistak ahalmen handia
du mota honetako jendearengana iristeko, eta hauek berebiziko bidea aurki deza-

kete telebistan beren nortasuna gararzeko eta isolamendua gainditzeko.

62



Vascoren erabilerak ikus-entzuleek beren euskaltasuna bizitzeko duten
moduari lotuta badaude, bizipen hori ezagutu beharra dugu. Geure
ikerketarako hartu ditugun herrialdeak aipatuz, esan dezagun euskal-
tasuna ez dela berdin bizitzen Venezuelan eta Argentinan, eta horrek
zerikusi z.uzena du batera zein bestera joandako euskaldunen espe-
rientz iekin zein testuin guruarekin. Horregatik ezinbestekotz at jotzen
dugu bateko zein besteko euskaldunen jatorri eta garapenari errepa-
ratzea, aurrera egin baino lehen.

Argentinaho eusþald.anen bistoria hsed

Kolonizazio garaialc

Ternuako kostaldera joaten ziren arrantzaleak alde batera utzirik,
lehen euskaldunak kolonizazio garaian iritsi ziren Amerikara. Euskal-
dun hauek, lehenak, Gaztelako Koroaren zerbi:czurazetozen, eta Dou-
glassek dioen legez, gehienbat "mertzenarioak, misiolariak, marinelak
eta merkatariak" ziren. XW. mendez gerozúk Amerikara joandako
euskaldun askok botere postu garrantzitsuak eskuratu zituzten okupa-
tutako lurralde berrian, hala egitura politikoetan nola ekonomiko eta
erlijiosoetan ere37.

Badirudi euskaldun hauen artean nolabaiteko taldetasun bereiz-
garririk bazegoela, penintsulako beste herrietako jendearekin batera
eta Gaztelako Koroako zerbitzurajoan arren. Taldetasun hau noraino
hedatzen zen etazertan oinarritzen zen eztabaid?tzea ez dagokigu guri,
baina zenbait gertaerak erakusten du euskaldunen arteko hurbiltasu-
nen bat gertatzen zela. Kasu bauuetan, hurbiltasun hau beste talde ba-
tzuekiko lehian islatzen zen: hala gertatu omen zen Kolonek sortu
zuen lehenengo kolonian, l493an indiarrek oraingo Kuban suntsitu-
tako La Nauidadkanpalekuan hain zuzen; itxura denez, euskaldun eta

gaztelauen arteko tirabirek ahalbidetu zuten tainen garaipena. Antzeko
istiluak sonatuak egin ziren Potosin, Perun, XVI eta XVII. mendeen
artean. Beste batzuetan, euskaldunen arteko taldetasuna konpainia eta

elkarteen sorr€ran islatu zen: adibiderik aipatuenak, Venezuelan sortu-
t:ko Reøl Compønlø Gaipuzcoønø de Cørøcas (1728) eta Mexikoko

37 Douglass eta Bilbaok (1986) oso dokumentaturik dute kolonizazioarcn guua,
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Colegio d¿ San lgnacio edo, popularrago egin zen izenean, Colegio dc lar
Vizcølnas (17 3 4an eraikitzen hasia)38.

Argentinako j enðeztaee garaia

Estatu modernoen sorreraren inguruko bibliografian sarritan
aipatu izan daegitura politiko honek nazioaren beharra zuela bere zile-
gitasuna eraiki eta elikatzeko. Era berean, historiak argiro utzi du ohi-
koagoa izan dela estatuak berak nazioa egituratu izana,nazioakesratua
sortu izana baino. Argentina ere ez da salbuespena izan, eta XIX. men-
dearen hasieran independentzia eskuratu zuenerik, nazioa eraikitzea
berebiziko helburu bihurtu zen. Prozesua ordea ez zen gerraru mende-
baldeko Europako estatu gehienrsueneran bezala. Hauetan, lurralde
mugatu batean bizi ziren herri eta kultura ezberdinak azpiratu eta de-
nak bakar baten mende jarririk osaruz joan da esratuari kohesio han-
diagoa edo o<ikiagoa eman dion nazioa (estatu frantses eta espainolak
ditugu horien adibideak, hurrenez hurren). Argentinan bestelako egoe-
ra aurkitzen dugu 18 I 6an, independenøia aldarrikaru zenean hain zu-
zen: oraindik lurraldea ez zegoen definituta, kolonizazioa ez baitzen
erabat burutua, eta indiarrekiko borrokak aurrera jarraitzen baitzuen.
1880ra aÍte ez zen Panparen konkista amaitu, eta horrek zera esan nahi
du: indiarrei gudaz guda irabazitako eremuak estatu berriaren lurral-
dea osatzera pasatzen zircla,bainaestatuak eremu berri haiek jendezta-
tu beharra zuela baldin eta haiei eutsi nahi bazien. Estatua era nazioa
osatu ahal izateko berebiziko baldintza suerratzen zen, harrara, jendez-
tatzea. Horregatik Argentina, nazio gisa, ez zen sortu lurralde batean
bizi diren herri eta komunitate etniko ezberdinak barerarzerik (Euro-
pako kasua liuateke hori), indiarrei ostutako lur eremu berriak jen-
deztatzetik baizik.

Eginkizun honetan, inmigrazio politika kontziente bat jarriko da
martxan XD( mendearen erdialdetik aurrera. Politika honen bultza-
tzaileetako bat Juan Bautista Alberdi politikari eta diplomatikoa izango
da, eta 1852ko bere Bases y puntos dc pørtida parø la orgønización nacio-
nøl izeneko programa enøutetsuan, gerora oso zabaldua izango den
leloa plazaratuko du: gobernatzea j endeztøtu,ea, da (" gobernar es pobkr').

38 Garai honetako Amerikako euskaldunen aneko ekimen kolektiboez, hala besreeki-
ko lehian nola beren aneko sorkuntzez, ikus Douglass eta Bilbao, 1986 eta Muru,
1999.
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Naziogintzaren eskema honetan, irizpide bi nagusituko dira. Alde
batetik naziogintza hau esklusioan oinarritzen da, indiarrak kanpoan
uzten dituelako. Nazioa, Espainiako Koroaren aurkako borrokan osa-
tzen da noski, baina baita ere indiarren aurkako borrokan, hauei iraba-
zitako lurraldeetan finkatzen baita. Bestetik, naziogintzak inklusioan
ere oina¡ritu beharko du, etorHnak eraikitzen ari den nazioan integratu
nahi direlako. Lehenengo irizpideak indar handiagoaizan zuen XIX.
mendearen erdialdetik XX mendearen lehen hamarkadetara bitarte,
bigarrena ordutik aurrera nagusitu zelarik. Bi ereduak ezberdinak dira,
eta garai ezberdinetan nagusitzen dira. Baina biek dute amankomune-
ko puntu bat: aukeraketa etnikoa¡en ezinbestekotasuna nazioaren di-
seinuan. Beste hitz batzuekin esanda, nazioa batasun etnikoaren gai-
nean osatzeko asmoa da planteatzen dena, batean zein bestean.

Horrela, indiarren esklusioaren garaian, aukeraketa etnikoaren
anazoia arraza hobetzraizan zen: Argentina jende langile, prestaru eta
kultuaz osatu beharra aldarrikatzrn zen, bertako arraza (indiarrena) albo
batera utzirik eta bigarren mailakotzat jotzen ziren beste arrazabavue-
tako pertsonei (juduak, eslaviarrak, afrikarrak, asiarrak...) bidea irxiz.
Helburua, nazio argentinarraren arraza "zurirzeì' zrn. Horregatik atea
zabaldu ziaaien europarrei, bereziki Europa atlantikokoei39. Bigarren
fasean, hots, jendeztauea aurrera zihoan neurrian eta Argentinako gi-
zartea etorkinez osatzen zen neurrian, gero eta handiago bihurtu zen
nazioak beha¡rezkoa zuen batasun izpirituakrehiþo kezka. Nazioa ez
buta arraza soilez osatzen, kultura eta nortasun sentimendu komuna-
ren beharra ere badago. Kezka honetatik, bigarren irizpidea indarra har-
tuz joango da, inklusioarena, alegia. Eta etorkinak gizarte argentinarre-
an integratzea nahi bada, beharrezkoaizango da etorkin horiek horre-
tarako erraztasuna edukitzea. 7ænbat eta hurbiltasun handiagoa eduki
jadanik argentinarra den populazioaren kultura eta ohiturekin, orduan
eta errazago integratuko dira eta orduan eta zailagoa izango da etorki-
nek beren komunitate esklusiboak eta autokanporatuak osatzea. Ikus-
pegi honetatik, "espainolali' eta "italia¡rali' izango dira gero eta gehiago

39 Arrazaten zuriztatze eta Europa atlantikoko etorkinen erakarpenaren penrsamolde
honetan, eragin handia izango zuen Amerikako Estatu Batuetako inmigrazioaren
esperientziak (CJrijada, 1992), lzan ere, beste kolonia barzueran gertatu ez bezala,
AEBetan izandako inmigrazioa (gehienbat herrialde anglosaxoietatik etorria) oso
baietsia izan zen Argentinako politikarien artean.
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aukeratuko diren etorkinak. Etorkin hauek bateragarriagoa,at jotzen zi-
ren beste batzuk baino, Argentinako baloreekin: orduko argentinar ge-
hienen erlijioa konpartitzen zuten, katolizismoa, Europako beste herri
batzuek (protestanteek, juduek, e.a.) ez bezala. Honez gain, gaztelera
izanik hizkunrza nagusia, espainolek effazagoa zuten integrazioa. Eta
italiarren kasuan, kontuan harturik jadanik etorriako italiarren pre-
sentzia handia, gizarte argentinarrak hauen kulturako osagai ugari har-
tua zuen. Honengatik guztiagatik, bi kolektibo hauek ateak propio za-
balik izango dituzte Argentinan KX. eta )O( mendean ere.

Une batean zein bestean, beraz, inmigrazio politika naziogintza-
ren ardatz nagusietako bat izan zen Argentinan estatu-nazioaren sorre-
ratik aurrera . Beraz, esan dezakegu Argentinan inmigrazioa ez zela na-
ziotasunaren aurkako mehaorutzat hartzen, ezbaiven gertazen nazioa
osatuta egon eta gero. Aitzitik, nazioa bera etorkinez osatua da, india-
rrak alboratu ondoren, eta horregatik esan dezakegu naziotasunaren
eraikuntzaren osagai ezinbestekoa izan dela lehen unetik.

Horrela, XIX. mendean zehar Argentina jendeztatuz joan zen.
Lehenengo errolda burutu zenean, I869an,lurralde osoko populazioa
ez zenbi milioitara iristen. Handik hogeita bost urtera bikoiztu baino
gehiago egin zen kopuru hura. Eta oraindik ere hamarkada baûueran
zehar populazioaren hazkunde tasa oso altuarekin jarraitu zuen,
hurrengo taulan ikus daitekeenez:

10. Tauk: Argentinaho bikþaeréo

40 Instituto Nacional de Estadlsticas y Censos de Argentina.

1970
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t99r
1980
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32.6t5.528

27.949.480

20.013.793

15.893.827

4.044.9rr

1.830.214

Populazioa
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Hazkunde honen arrazoi handienetako bat itsasoaz beste aldeko
inmigrazioa izanzen: l857tik 1890ra bitarte, esaterako, milioi bat eta

laurden baino gehiago izan ziren fugentinara itsasontziz iritsitako
etorkinak. Horrela, Argentinako biztanleen laurden bat atzerrian jaioa
zen 1895ko erroldaren arabera, eta kopuru hau o/o 30era iritsi zen

lglákoanar.
Etorkin hauen jatorriari dagokionez, garai guztietan talderik han-

diena italiarrek osatu dutela esan dezakegu. XIX. mendearen bigarren

erdian etorrien artean (1857-1890 tartean zehazl<l adibidez, naziona-
litate italiarrekoak o/o 60 ziren, nazionalitate espainolekoak o/o 18 zire-
larik. )O( mendean ere joera hau mantendu zen oro har, eta 199lko
erroldan etorkinen o/o 20 italiarrak ziren, paraguaitarrak (% 16), o<ile-

tarrak (o/o 15) em espainiarrak (Vo 14) aøedk zetozelarik.
Testuinguru honetan heldu ziren euskaldunak Argentinara,

l840ko hamarkadatik aurrera kopuru handietan. Euskaldunak euro-
parrak izanik, ateak zabalik iza¡zituzten lehenengo unetik. Euskaldu-
nak, neurri batean, espainol edota frantses gisa heldu ziren Argenti-
nara. Baina beste neurri batean nortasun propioa aitortzen zitzaien, eta
ezaugarri positiboak ezagutu. Horren zergatia ulertzeko, beste kontsi-
derazio batzuen artean, XIX. mendeko oligarkian eta intelligentsian
euskal jatorriko jendea bazela hartu behar dugu kontuan. Horregatik
eta beste arrazoi batzuengatik, euskaldunak oro har bereiziak eta ondo
ikusiak ziren zenbait girotan4z.

Euskaldunen integrazioa eta komunitatearen egituraketa

Aipatua dugun testuingurua kontuan hartzea ezinbestekoa da Ar-
gentinako euskaldunen gaurko izaera uleftu ahal izateko. FEVA(Fede-
ración d¿ Entidad¿s Vøscøs de Argentina) elkartearen helburua, esaterako,

honela definitzen da: "euskal kultura bizi eta transmititu, herri argen-
tinarraren berezko parte izanik" (Muguerza, 1999). Euskal nortasuna

4l H,trr..tgo erroldetan jeitsi egin zen kopuru h¿u, l947koan o/o 15 ere l970koan
o/o 13 izanik

42 Bartolomé Mitre lehendakari ohiak (1862-1868), Argentinako kolonizazioa ideali-
z ÍtJz, zera zioen: Argentina¡a euskaldunak eta andaluziarrak eto¡riak zirela, Ame-
rikako beste leku ba¿ueta¡a extremadu¡a¡ eta gaztelauak joanak zirela¡ik (Devoto,
1996).
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badago, beraz, baina horrekin batera argentinarrirsun trinkoa ere. Eta
bitasun horrek zerikusi zvzena du euskaldunek, fugentinara iritsitako
unedk, biziizan zuten integrazio prozesuekin. Izan ere, nazio argenti-
narraren eraikuntzan parte haftu zutenen artean izanbeitziren euskal-
dunak.

Marcelino lrianik (2000), ondo dokumenrarurako doktorego te-
sian, 1 840tik lg2Ùraarte Panpa hezera iritsitako euskaldunen integra-
zio prozesuak aztertu ditu. Olavarria eta Tândileko Unibertsitatãko
irakasle honen kalkuluen arabera, epealdi horretan 200.000 euskaldu-
nek utzi zuten Euskal Herria. Konruan haftuta horietatik geroago
itzuli zirenak (erdia edo guo<iago) eta migratzaile haien lehentasunak,
laurogei urteotan Argentinako lurraldeetan 60.000 euskaldun baino
gehiago errotu zirela estimatzen du. Lehenengo euskaldunak goiztiarrak
izan zfuen Argentinara heltzen, eta &antses, irlandar eta daniar batzue-
kin batera iritsi ziren. Pirinioen arro bietatik heldu ziren hiriburura
zein Panpara. 1830 inguruan hasi ziren heltzen batzuk zein besteak,
eta XIX. mendearen bukaeran jaitsi egin zen Euskal Herri kontinenta-
letik zetozenen kopurua, alderdi penintsularretik zetozenek l920ko ha-
markadara arte heltzen jarraitu zuten bitartean. Beste uholde bat izan
zen l936ko gudaren ostean, gehienbat erbesreratu politikoek osarua.

Etorkin hauek, neurri handi batean, katean etortzen ziren, mun-
duan izan diren migrazio askotako gerraera hemen ere aurkitzen dugu-
larik. Hots, lehenik etortzen direnek beste batzuk erakartzen dituite,
edo haien erreferente bihurtzen dira beste batzuk etor daitezen. Horre-
la, sarritan gertatzen zen Argentinara etorri berrialc bazituela senideak
edota ezagunak bizileku berrian, eta haiek lagundu egiten ziotela ha-
siera batean.

)OX mendean etorritako lehen euskaldun haiek, Irianiren arabera,
arin integratu ziren gizane harzailean. Lehenago esana dugun legez,
etorkin goiztiar haiek aurkitu zutena ez zen jadanik osaturako gizarte
bar, berã ohitura kultura, egitura .t" ,ro.tar.rna¡ekin (ez eta lirralde
egonkorrarekin ere). Aitzitik, gizartea bera osatzen ari zsn haien etorre-
rarekin batera. Beraz, euskaldunak komunitate argentinarrean integratu
zirela esatea baino egokiagoa litzateke euskaldunek ere komunitate
argentinarraren integrazioan parte hartu zutela esatea. Irianiren hi¿etan:

"La cons$ucción de un ámbito sociocultural y una identidad de los
vescos no es posterior a la conformación de un proyecro de identidad
cultural y folclórica de los argendnos (principalmenre enrre los riopla-
tenses), sino paralela y en algunos casos precedente. Por ello tomará la
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fuerzay la perdurabilidad que lo caracterizará; en parte
a colabora¡ en la configuración de un proyecto nacional
(Iriani, 1999,50).

porque ven{a
de identidad"

Horrela, Argentinako euskal komunitatea argentinartasuna erai-
kitzen ari den aldi berean osatuzjoango da, naziogintza prozesu horre-
tan izaela eta jite propioa hartuz eta, zenbait kasutan, bere emariak ere
argentinartasunari emanez. Halaxe gertatu zen, besteak beste, Argen-
tinako eta Panpako kultura eta folkloreko osagai bihurtu ziren zenbait
euskal kulturako jarduera eta objekturekin: janzkera, euskal kirolak,
ohiturak, eta abar (Iriani, 1999, 45).

Hau bereziki egia da hiriburuaz haratago joan ziren euskaldunen
eta, oro har, etorkinen kasuan. Euskaldunak lurralde haietako lehe-
nengo bizilagunen artean zeuden, eta horrek denen arteko elkartasuna
eskaûen zuen. Izan ere, sortzen ari ziren herri eta poblamenduetan lan
komunitario edo auzolanaren behar handia zegoen, eta horretan denek
parte hartu behar zuten, etnia bateko zein bestekoek izan. Horrela,
beharrak berak bultzatu ziruen lehenengo migratzaile haiek komuni-
tateak osatzera, eta honek integrazioa bultzatzen zuen.

Baina integrazio honek ez zituen ezabatu euskaldunen taldekide-
tasuna, ez eta nortasunaren autopertzepzioa. Irianiren esanetan, beren
nortasuna eta komunitate zentzua gordetzeko instituzio propiorik
gabe ere, lehenengo euskal argentinar haiek talde nortasuna gararu zu-
ten, eta zenbait praktika eta jardueratan gauzatu: ohirurak manrenduz
(janzkera, pilota jokoa, azturak eta abar), edota euskaldun batzuek ko-
munitatean lortutako erreferentzialtasunaren bitartez. Euskaltasuna
gordetze honetan garrantzi handikoak izan ziren, halaber, euskaldunek
sortutako ostatu eta hotelak. Gune hauek, beren ezaugarriengadk, bi
alderdi zituzten: barrura begira, euskaldunen topaguneak ziren, eta
bertan tokian tokiko eta bidean zihoazen euskaldunek elkar øpatzeaz
gain, Euskal Herritik etorri berriak izanik oraindik errotu gabe zeuden
euskaldunekiko kontaktua mantentzea ahalbideuen zieten jadanik
bertan biziziren euskaldunei. Kanpora begira, berriz, euskaldunen eta
gainerako bizilagunen arteko topagunea ziren ostatu eta hotelak. Leku
publikoak izanik, era guztietako bisitari eta bezeroenr¿ako zabalik zeu-
den, kultura eta herri ezberdinetako pertsonen arteko topalrctari espa-
zio fisikoa emanez. Baina espazio hau izendatuta edo markatuta zegoen,
hots, "euskal markd' zeramaten. Kasu batzuetan izenean bertan: nor-
malean euskal izena izaten baitzuten (Hotel Eushalàunø, Fond¿ Lecuonø,
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"What was not Spanish was Hotel Pirineos, Hotel Køiþu, Fonda Mø-
Italian' and ("') it was hard riturenø, e.a.). Horrekin batera, bertanto detect the fine line of de
marcation between Spain burutzen ziren zenbait jardueratan (hiz-
and ltaly in the life of Bue- kun¿an, ianari motan, eta abar). Horrela,
nos Aires' lt m¡ght almost gune hauek, kanpora begira, euskal ko-have been said that the* 

esentzia erakusten zutenwere several kinds of Spa- munrtatearen pri
niards in Buenos Aires: the iendaurrean. euskaldunak talde berezitu
Gallego, the Basque and '-t-- --^-----'
the ltãlian -the first contri- glsa agertuz'

buting color and tradition, Nola agertzen ziren euskaldun haiek
the second enterprise, and naziotasunari dagokionez? Naziotasun
the third soliditv " sax Brad- 

administratib oo ãi bagara, bistan da es-ford, Ihe Battle for Buenoo
Aires. - painol edo frantsestzat hartuak zirela.

Baina beren buruen aurrean eta besteen

aurrearì, noraino ziren espainol edo fran-
ßesak, eÞ noraino euskaldunak? Irianiren arabera, berak aztertzen duen
garaiko lehen hama¡kadean euskaldun haiek parte harzen zuten insti-
tuzio espainol zein frantsesetan. Hala geftatzÊn zen, esaterako, errome-
riekin. Erromeria espainolek, adibidez, jende asko biltzen zuten, eta

haietatik hainbat partaide euskaldunak ziren. Bestelako erakunde ba-

tzuetan ere (esaterako Clab Espøñol delakoan) parte hartzen zuten He-
goaldeko euskaldunek. Iparraldeko euskaldunek ere beren espazio pro-
pioak zituzten, sarritan erakunde frantsesen inguruan, hala nola ospitale

frantsesa (Douglass eta Bilbao, 1986). Bestalde, nahiz eta instituzio es-

painol edo frantsesetan parte haftu, eta naziotasun administratibozhela-
koxeak izan, euskaldunak talde gisa ikusiak ziren. Beren ezaugarrienga-

tik, izaeragatik (emandako hitzaren gar r antzia, esaterako), garatu zituz-
ten lanbideengandik eta beste arrazai barzuengatik, euskaldunek talde
bat osatzen zuten besteen aurrean. Horrela, ohikoa izaten zen, adibidez,
Espainiatik etorriako guztiei gallzgo deitzea; euskaldunak ordea izenbu-
ru honetatik kanpo geratzen ziren, eta. utßcosbezalaezagutuak ziren43.

Euskaldunak,beraz, talde gisa ikusiak ziren besteen aurrean' na-
hiz eta, hasieran bereziki, neurri batean komunitate espainol edo fran-
tsesari loturik agertu. Baina lotura horretan aldaketa garrantzitsuak

43 nç,. mendean ere oso indarrean egon de bereizketa hau. Sax Bradford iparrameri-
ka¡rak, Munduko Bigarren Gudan Argentinara egindako gerra bidaiaren ostean,

Buenos Aireseko aniztasun etniko eta kulturalaz egiten duen deskribapenak argi

uzten duen moduan (Quijada, 1992,883).
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gertatu ziren une batetik aurrera. Euskaldunen komunitatearen egitu-
iaLet"n espazio berriak sortu ziren, espazio propioak, espainol eta

frantsesetatik berezituak. Honetaz horrela dio lrianik:

"Si en la primera época los vascos 'þudierori' -pese a participar indis-
tintamente de instituciones españolas y francesas- presentar ciertos

elementos que les otorgaban identidad propia, luego de 1880 se for-
talecerán ciertos espacios de sociabilidad cla¡amente identificados con
este grupo que, -pese a que no obstaculizaban la integración- les ter-
minó de consolida¡ como colectividad" (Iriani, 2OO0,328).

Aldaketa hauek zerlc eragin zituen eta nola gertatu ziren sakonki
aztertzeagure lanetik kanpo dagoen zerbaftda. Baina gutxieneko uler-
pen batek argitu egingo digu gaur egun Argentinako euskaltasunaren

zenbait ezaugarri, bereziki euskaltasunaren aurrean izan daitezke sen-

tipen eta jarrera ezberdinen existentzia.
Abiapuntu gisa, eta sinplifikatuz, esan dezagun Argentinara joan-

dako euskaldunek espazio ezberdinetan birsortu eta transmititu dute-
la euskal nortasuna. Horietatik hiru maila bereiz ditzakegu argiro:

familia, tokian tokiko euskaldunen komunitateko harreman ez forma-

lak, eta euskal instituzioak. Familia, bistan da, talde nortasunaren

bideratzaile nagusietako bat da. Zenbait kasutan familia bidezko nor-
tasunaren transmisioa etenda geratzen den arren, beste askotan eus-

kaltasuna gizaldi batetik bestera igorri dela badakigu jakin' Igorpen
hau, bestalde, berrindartuta gera daiteke, transmisio hutsari bestelako

familia harremanak eta praktikak gehitzen bazaizl<to, hala nola kultu-
raren transmisioa (esaterako hizkuntza edota ohiturak), Euskal

Herrian dauden senideekiko lotura, eta abar.

Tokian tokiko euskaldunen harreman ez formalei buruz ari gare-

nean, etorkinen harreman pertsonalen mailan kokatzen gara. Esana

dugu etorkinak, sarri askotan, migtazio kateetan etortzen zirela.

Horrela, herrialde berrira heltzen ziren unetik beste euskaldun batzue-

kiko kontaktuan zeuden. Kontaktu hauek familiaz haratagokoak ziren,
eta bertan ere zabaldu egiten ziren. Gorago aipatu ditugun ostatu eta

hotelek, hain zuzen, komunitate hau harremanetan jartzeko espazio

gisa jokatzen zuten. Halaber, beste praktika askotan gauzatzen ziren

ãuskaldunen arteko topaketa eta harreman sareak44.

44 lri^nitrnlanean (2000), esaterako, argiro azakzen dira euskaldunek euren a¡tean zi'
ruzten ha¡remanak, nola komerøialak eta profesionalak hala sozialak eta familiarrak.
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Beste maila batean kokaøen dira euskal instituzioak eta, zehazki,
"euskal eu<eali'. Hauek, definizioz, euskaltasuna mantendu eta bir-
sortzeko propio sorrurako erakundeak dira. Hauetan, nola edo hala
definitu egiten da euskaltasuna; hots, modu konøientean zehazten da
euskaltasuna zer den eta zer ez den, nortasun propioaren eraikuntzan
urrats bat emanez. Horrela, esan dezakegu familian transmititzen den
euskaltasunak ez duela zertan diskurtso borobil eta mugarzailerik
eduki. Euskaltasunak alderdi ezberdin ugari izan ditzake familia bat.-
tik bestera, hizkuntza, jatorria, kultura, diskurtso eta beste zenbait fak-
toreren arabera. Gainera, familian beftan euskaldunak ez diren perrso-
nak egon daitezke (euskaldunak beste herrietako ezkontideekin guru-
tzatzÊ,?Íen ondorioz), euskaltasunak, horrela, beste dimentsio bai har-
tuz. Era berean, tokian tokiko harremanen kasuan, jadanik aipatua
dugu euskaldunak, bereziki etorrirako lehenak, oso arin integratu zire-
la komunitate handiagoeran. Horrela, nahiz era tdderasunari eutsi,
talde bizitza hau beste komunitate batzuek zeharkatuta zegoen. Euskal
erxeak, ordea, helburu argitzar ditu euskaltasuna era taldãa mantendu
eta birsortzea. Talde nortasuna, beraz, ez da nahi eta nahi ez birsortzen
den zerbait, ohartuki burututako langintza bat baizik.

Euskal komunitatearen egiturakeran gertatutako aldaketak uler-
tzeko baliagarria izan liteke, gure aburuz, F. Letamendiak nortasun
etnikoak azteftzean darabilen bereizketa: izøera etniþoa eta nortrßun
etnikoa (Letamendia , 1997). Izaera etnikoa, dio Letamendiak, historia
komuna duen taldeak epe luzean gareitzen dituen osagai bereizgarriek
osatzen dute. Osagai horiek (hizkuntza, kultura e.a.) bereiztu egiten
dute talde bat beste taldeengandik, bai eta bereizgarri bihurtzen.
Horrela, ezberdintasunarekiko pertzepzioa ere bada izan, osagai ezber-
dinak agerikoak baitira. Nortasun emikoa, aldiz, talde etnikãek beren
historiako uneren batean gatatzen duten zerbait da. Oro har, izaera
etnikoa duen talde batek, uneren batean bere burua, talde gisa, mehat-
xatuta ikusten badu, orduan erreakzionatu egiten du, nortasun etni-
koaren birsorkuntzaren bitartsz. Hala gertaien da, esaterako, estatu-
nazioaren eraikuntza prozesuetan non estatuek, nazioa osatu nahirik,
lurralde bateko talde etniko ezberdinak bateratzeko saioari ekiten bai-
tiote. Honen aurrean, talde etnikoarentzar helburu gisa planteatuko da
bere buruaren defentsa eta, ondorioz, izaeraetnikoaren defentsa. Honi
nortasun etnikoa deritzo Letamendiak. Nortasun etniko hori garatze-
ko, eginbehar zehatzak eta horiek bideratzeko egiturak sortuko ditu
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talde etnikoak, eta, zenbait kasutan, bide politikora ere joko du,
nazionalismoaren oinarriak jarriz.

Argentinako euskal etxeen sorrerak eta historiak, anøeko aldake-
ta bat erakusten digute. Lehenago sortuak ziren bestelako elkarteak,
helburu nagusiøat euskal komunitateari asistentziazko zerbitzua eta

bestelako laguntzak ematee zutenak (jadanik aipatua dugun Mexikoko
Cobgio de l.as Vizcaln¿¡ bezalakoak). Baina euskal etxeen sorrerak berri-
kuntza bat ekarri zuen euskal komunitateen egituraketan, herri kon-
tzienrzia politiko bati atxikirik sortu baitziren.

Lehenengo euskal etxea 1877 an sortu zen Buenos Airesen: Lauraþ
Bat elkartea. Aurreko urtean sortua zen Montevideoko Laurøþ Bøt
elkartea, munduko lehen "euskal etl<ea". Sorrera urteak ez dira kasuali-

tateak, eta Euskal Herriko historiari ezinbestean loturik daude: l876an,
bigarren guda karlistaren ostean, foruak galdu zituzten Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoak. Hain zuzen eÍe, foruen galera honi erantzuteko sortu
ziren zentro biak. Gertaera haren lekuko, Buenos Airesko elkarteko
lehendakariordeak zentroaren fundazio egunean azaldutakoa:

"Ante la crltica situación que atravesaba el Pals Vasco y en el inmi-
nente peligro en que se hallaban las instituciones que desde tiempo
inmemorial venlan haciendo la felicidad de los eúskaros, deblamos,

olvidando antiguas rencillas de partidos, unirnos estrechamente todos
los vascos que, desde estas lejanas playas, mirábamos con tode ansie-

dad e interés los sucesos que s€ van desarrollando en nuestro idolatra-

do pals" (Cfr. Ezkerro, 2000)45.

Xede horrekin, asistentziazko eginkizunez gain, bestelako eginki-
zunak burutuko dira euskal etxe sortu berrian: hala nola Euskal Herria
ezagutzeko eta. eza1ut^razteko liburutegia sortu, Euskal Herriko talde
eta erakundeekiko harremanak garatu, aldizkariak argitaratu, eta abar.

Izaera honetako euskal etxeen sorrerak urrats bat suposatu zuen

euskal komunitatearen egituraketan. Izan ere, instituzio hauek euskal

nortasuna birsortzeko propio jaiotako erakundeak ziren neurrian, eus-

kal komunitatea definitzeko eta mugatzeko zutabea jarri zen. Aipatu
ditugun beste espazioetan ez bezala (familia eta harreman pertsonalen

45 l*henengo euskal exeak fo¡uen abolizioa¡i emandako erreakzio gisa sortu zirelako

ideia, halaber, aztertu dugun beste autore baøuek azpimarratzen dute: Iriani,
2000; Irigoyen, 1999; Azcona, 1999; Muguer:ze,1999; Muru, 1999: Alda¡ 1999;

Douglass eta Bilbao, 1986.
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sarean eraikitakoa hain zuzen), euskal etxeek euskaltasuna defendatze-
ko beharra aldarrikatzen zuten era horretarako bideak gararu ziruzten,
Letamendiak aipatzen duen izaera etnikotik norrasun etnikorako
urratsa ahalbidetuz hain zuzen.

Laaraþ Bøt elkarrcaren sorrerak, bestalde, zera erakusten digu:
alde batetik, euskaltasunaren defentsa zerbaiten aurkako erreakzio gisa
planteatzen da: Euskal Herriaren existenr¿ia mehatxatzen duen aboli-
zioaren aurkako erreakzio gisa hain zuøßn. Hortik euskaltasuna modu
kontzientean birsortu beharra. Baina aldi berean, gure egunerik begi-
ratuta bederen paradoxikoa den zerbait eragin zuen mugimendu ho-
nek euskaldunen arteko banaketa hain zuzen. Izan ere, abolizioak ez
zeukan esangura berbera euskaldun guzrientzar. Iparraldeko instituzio
eta erregimena ia ehun urte lehenago ezabatuak izan ziren, Frantziako
Iraultzarekin batera; beraz, forue n auzia eta karlistadak Hegoaldeari
zegozkion. Bestalde, 1876ko abolizioak Araba, Bizkaia eta Gipuz-
koako foruak ezabatu zituen, ez ordea Nafarroako Lege Paktatua.
Azkenik, guda karlistetan Euskal Herriko biztanleak beraiek banatuta
egon ziren, karlista foruzaleen eta liberal aboliziozaleen artean. Honen
ondorioz, abolizioaren aurkakotasunez sortutako euskal effearen ingu-
ruan euskaldunen arteko banaketa gertatu zen. Horrela, Buenos Airesen
bertan, Centro Nøuarro eta Centro Vasco-Francés elka¡teak sortu ziren,
biak 1895an. Lehena, zenbait nafar bat ezzetozelako lehengo elkartea-
ren foruzaletasunarekin (Alda¡ 1999). Bigarrena, Lauraþ Bat-en esta-
tutuek Hegoaldeko euskaldunei mugatzen zietelako sarrera, Euskal
Herri kontinentalekoak kanpoan utzita. Iparraldekoek, orduan, ez zu-
ten lekurik aurkitzen beren buruentzat, elkartearen sortzaileetako ba-
tek dioen legez:

"El Laurak Bat no nos admitfa en su cenrro debido a sus esrarutos, las
sociedades francesas florecientes como La Gauloise, Les Enfants de
Beranger y otras no eran ambiente propicio para nuestre manera de
ser. Esas fueron las rezones que nos indujeron a formar una agrupa-
ci6n'46.

Baina lehenengo euskal eure hauek erreakzio politiko bari loturik
agertzen direla esanda ete, ez genituzke egokiro kokatuko Argentinako
euskal komunitatearen ba¡nean gerrarzen ari ziren aldaketa hauek eus-

46 
fuan Etchelecu, cfr. Ezkerro, 2000.
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kahasuna espainol edo frantsestasunari aurrez aurre jarritako. senti-

mendu gisa ãsatzen ari zela esango bagenu. Gogora dezagun lehenen-

go .usk-al eUceak euskal nazionalismoa baino lehenago sortuak izan

ãirela. Garai harran, euskal komunitatea egituratzen ari zen komunita-

te gisa, jarduera eta espazio ezberdinen bitartez. Mugimendu hori,

otd-.", oiduko ikuspegi it" pa."m.troetan burutzen aÍi zen. Hori ho-

beto ikustarazteko, gógot" ekar dezagun Panpako erromeriei buruz,

esaterako, Irianik (2000, 238) azahzen diguna:

"En algunas ocasiones las romerfas (oraindik Romerla Espa-ñola izen-

pean b.-urutuak) se forjaban como otro þrjador de la imagen de la

colectividad vasca; imagen que se estaba forjando con predominio de

elementos 'tulturales". Pero hablar de que los españoles o los vascos

capitalizaran la organización de las romerlas a favor de su patrimonio

"ultutal, 
es traslada¡ una problemática actual -al menos posterior a

Sabino fuana- hacia una etapa donde seguramente ser español y vasco

o francés y vasco no fuesen posiciones antitéticas (.'.) El concepto de

patria englobante parece definir bien lo que debió.de acontec€r con

u.r" -"yõtl" .uskJdutta hasta casi finales del perlodo que analizamos

[1840-1920]"

Nazionalismoa, eta horrekin batera euskaltasunaren eta espainol

zein frantsestasunaren bateraezintasuna, )O(. mendearen hasieran hasi

zen zabaltzenArgentinako euskaldunen artean. Horren adibideak dira

Laurak Bat-en girtatutako tirabirak. Berezko izena Sociedad Vasco-

Española Lauraã Bat zuen elkartean, joera nazionalista eta joera espai-

,roiirt.r.., arteko talka suertatu zen' eta 1918an lehenengoa nagusitu

zeî zuzendaritzan. Hortik aurrera hasi zen ikurrina iartzen, eta ordura

arte indarrean egon zen ohitura hautsiz, Espainiako enbaxadorea

elkarteko ohorezko bazkide izendatzeari urzi egin zttzaion. Joera hau

indartu egin zen hurrengo urteeran, eta 36ko g"d+o erbesteratuen

.torr.r"r.-n ostean Laurak Bat eta bere inguruko elkarte eta taldeek

atzerriko euskal nazionalismoaren gotorleku bihurtu ziren (Auza, 20OZ).

Era berean, hiriburu eta Panparen arteko ezberdintasunak hartu

behar ditugu kontuan. Irianik dioen legez, Panpan -euskaldunen
komunitateá beste modu batean antolatzen zen, herrietako egituretan

txertaturik. Euskalgsuna ez zen Evne i¡xi batera mugaøen zen zerbair,

her ri biziaa oso ra zabaldutako zèrbait baizik. Horren adibide grafi koa

lehenago aipatu ditugun osratu eta hotelak lirateke: euskaldunen topa-

gur. .i" ^dirrug 
rtl, baina aldi berean herri osoari irekiak eta beste

ãtnietako jendeaiekin topo egiteko lekuak. Irianiren aburuz, herrietan
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integrazio maila handiago a zegoen, auzokideek ko munitateko bizitza-
ren arlo ezberdinetan parte hartu behar izaten baitzuten. Hirietan or-
dea, bizitza atomizatuago egoten da eta ez hain integratua, eta honek
bultzatzen zituen euskaldunak beren arteko sarea rrinkotzera:

"En las grandes ciudades, la debilidad del rol del vecino y las escasas

posibilidades de participación en casi todos los ámbitos debe haber
presionado a una brisqueda más intensiva de mecanismos de acerca-
miento con connacionales (...) no es casualidad, por otro lado, que en
las grandes ciudades hayan nacido las pocas instituciones euskaldunas
del perfodo" (Iriani, 2000,251).

Laburtuz, beraz, esan dezakegu XIX. mendearen amaieran
Panpan euskal komunitatea integratuago zegoela herrietako bizitzan,
eta euskaltasunak ez zuela hain egituraketa trinkoa, irekiagoa baizik.
Hiriburuetan ordea, instituzio propioak zituzten euskaldunek, beren
nortasuna mantendu eta birsortzeko xedez sortuak, eta aldi berean
euskaltasunak izaera politikoagoa zuela.

Argentinako euskal komunitatearen egituraketan izandako bila-
kaera laburbiltzeko, jo dezagun berriro ere Irianirengana (1999). Ha-
ren aburuz fase ezberdinetan osatu zen egitura hori. Azaldua dugun
lehenengo fasean (1840-1890) oinarriak jarri ziren, lehenik euskaldu-
nen etorrera masiboarekin eta hirietan zein Panpan hedatzearekin, eta
gero lehenengo euskal eÞ(een sorrerarekin. Bigarren fase batean ere
(1890-1925) euskaldun ugari etorri zen. Hauek ekarri zituzten Euskal
Herrian ordurako hedatzen hasita zeuden ideia berriak, Sabino
Aranaren nazionalismoa besteak beste. Fase honetan sortu ziren besre
zenbait euskal etxe eta elkarte: Bahia Blancako Løurah Bat (1899),
Buenos Aireseko 

'4sociación 
Cuhurøl y de Benefciencia Eusþal Etchea

(1904), Acción Vasca (1923) eta Gure Echea (1929), Rosarioko Euzþo
Batmhija Zøzpirah Bøt (1912) eta Centro Nauørro (1913). Horietako
batzuetan nazionalismo politikoaren presentzia nabarmena zen, jada-
nik aipatua dugun Acción Vøsca elkaræaren kasuan bezalaxe.

Hirugarren fæea 1936ko gudaren osteko erbesteratuen etorrera-
rekin zabaldu zen. Uholde honen ekarpena, seguruenik, ez datza hain-
beste ekarritako jende kopuruan; izan ere, ordurako euskaldunen in-
migrazioa *ikiagoa zen Argentinan. Baina talde honek zenbait czber-
dintasun zituen aurreko gizaldietako etorkinekin. Batetik kontzientzia
politiko altuko taldea zen, gudako erbesteraruak izanik. Bestetik,
aurrekoen aldean (bereziki lehenengo gizaldieukoen aldean), ez z.etozen
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baserri girotik, giro guztietatik baizik, beren artean formazio altuko eta

euskal intelligentsiako kideak ere bazirelarik. Honek indar berria eman

zion Argentinako euskal komunitateari. lzan ere, beraien ekarpenez

sortu ziren gaur egun bizirik dauden euskal etxe gehienak. Era berean,

beren ekarpena funtsezko a izan zen euskal kultura idatziak eta euskal

nazionalismoak gerra ostean izan zuten segida ulertzeko, garai hartako
liburu eta aldizkarien ekoizpenak erakusten duen legez (Ugalde, 1985)'

Laugarren fasea Espainiako diktaduraren amaieraren ostean

zabaltzen da. Franco hilda eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkorako
Autonomia Estatutua indarrean jarririk, euskaltasunak beste mota
bateko loraldia izan zuen Argentinan. Garai horretan, dio lrianik, eus-

kal erxeak jendez gainezka egon ziren, eta euskaltasunaren aldarrika-
pena zein arbasoen bilaketa biziki hedatu ziren. Garai hartako loraldi
ilusionagarriari Eusko Jaurlaritzaren politika gehitu behar diogu, zei-

nak euskal eüeentzako laguntzak emanez' diasporarekiko harremanak

sendotuz eta munduko euskaldunen arteko topaketa bultzatuz, indar
handia eman baitzien Argentinako euskal eu<eei ere47'

Gaur egun, Argentinan 85 euskal etxe daude, 15.000 bazkide

dituztela. Horietatik ia erdia l985tik aurrera jaioak dira (batzuk bir-
sortuak) (Totoricagüena 2000 eta Ezkerro, 2000). Kopuru honekin,
herrialde horretakoak dira Euskal Herritik kanpo mundu osoan zaba-

lik dauden euskal eo(een o/o 40, Eusko Jaurlaritzako Kanpo Ekintza-
rako Idazkaritzan erregistroaren a¡abera48. Era berean, esan dezagun
euskal etxeen inguruan biltzen den euskal komunitatearen barruan

herrialde hartzailean integrazio esuuktural handiena Argentinan eta

Uruguayn dagoela: izan eÍe, herrialde hauetako euskal etxeetako baz-

kideen artean oso guo<i dira lehen gizaldiko euskaldunak, eta hama-

rretik bederatzi herrialde hartzailean jaioak diraag.

47 Trianik(1999) bosBa¡ren fase bat ere aipaøen du, l980ko hamarkada¡en emaiera-

tik aurrerakoa. Gehiegi definituta uzten ez duen arren, "kantitateak kalitatea or-

dezkatu dueld' dio, hots, gaur egun euskaltasuna oso hedatuta dagoela, baina non-
bait "azalekoagotzat" du oraingo hedapen hori. Hala ere, zorirxarrez, bere lanean

ez du ideia hau gehiegi garatzen.

48 Korr,rr"r, hartu beha¡ da munduan diren euskal erxe guztiak ez direla erregistro

horretan sartu, a¡rezoi ezberdinengatik. Hala ere, joera nagusien isla delakoan era-

bili dugu (Martinez de Luna, 1999).

49 ßid.-.
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Hau guztia, euskal jatorriko bi edo hiru milioi argentinar biluen
dituen herrialde batean gertatzen da50.

Euskara Argentinan

Informazio mugatua dugu Argentinara joandako euskaldunen hiz-
kuntza transmisioaz5r. T,alalrttzarik ez dago )CX. mendean iritsitakoen
artean euskal hiztunen portzÆntajeek oso altuak izan behar zutela, zein
eskualdetatik eta zein girotik zetozen konuan hartuta. Era berean, bada-
kigu, testiganøa ezberdinei esker, mende hartan Buenos Airesen euska-
raz eÍe egiten zela, euskalki guztien presentziarekin. Esaten denez, Luis
Luziano Bonaparteren koadernoetako batean Argentinako euskal esa-

moldeak jasotzen ziren. Era berean, bertsolarien emanaldiak egiten ziren
euskal e¡rcan, eta Centro Vasco Francés-eko estatutuak Êantsesez eta eus-

karaz erredaktatu ziren. Bestalde, l860an Gramática arßca para øprender
castellano izeneko liburua argitaratu zen Buenos Airesen, garai hartako
euskaldun askok gaztelerarekin zittszten arezoen erakusgarri. Honi zen-
bait komunikabidetako euskara¡en erabilera gehitu behar diogu. Beraz,
XD( mendean euskara biziaren presentziari ukaezina dela deriøogu.

Hortik aurrere eurkieen duguna zen da euskaÌaren aldeko elci-
men ugari. Euskal etxeen lan ildoetan, jadanik esana dugu euskararen
zabalkundea lehenengo postuetan zegoela. Era berean, euskararen ira-
kaskuntza formalari ekin zitzaion )OC mendearen hasieratik aurrera,
hala nagusiei (Pedro Mari Otaño adibidez ibili zen lan honetan) nola
umeei ere (Eushøl Etcheaikasteaean). Aurrerago, eta modu nabarme-
nean gudako erbesteratuen etorrerarekin, euskarazko liburugintza
ugaldu egin zen, eta adibide gisa Martin Fieno Argentinako epopeia-
ko poema nazionalaren itzulpena dugu, Aita Jaka Kortejarenak buru-
tu eta Ekinek argitaratua.

Euskararen aldeko esfortzu instituzionalizatu honek gauzabi ira-
dokitzen dizkigu. Lehena, euskal nortasunaren kontzientziaren sendo-
tzea, lehenago aipatua dugun moduan. Bigarrena, euskara ezzelafami-
lia barruan transmititzen ari, eta bere iraupena zitrtatzeko bestelako
mekanismoen beharra zuela. Beste alde batetik, gure lanean jasotako

50 Horiek dira iturri ezberdinetan ematen diren kopuruak. Zehaneke geratzen da
ordet zer den "euskal jatorria". Ez dugu ezagutzen, bestalde, hauetatik zenbatek
joøen duen bere burua euskalduntzat, nola edo hala.

51 Ik rr, besteak beste, Auza, 2003 eta A¡amburu eta Ezke¡ro, 2003.
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testigantzek ere erakusten digute _euskararen transmisioa eten eg.iten

zela 
"behin 

Argentinara iritsita, era beftan jaiotako lehenen-go gizaldiak,

oro har, jadanik ez zuela eskuratzen, gub(ienez )o( mendean etorrira-

koen artãan. Euskaradunak, berãg,, gehienbat Euskal Herritik etorrita-
koak ziren, migrazio uholde ezberdinetan.

Honetaz,'Totoricagüenak egindako lanak datu interesgarri bat

ematen digu: berak jasõtako inkesten arabera, Argentinako laginaren
o/o 76k.,rik t"" .rrtt"run.", zailtasun orikiaz mintzatzeko gai dela

dio. Gogora dezagun, baina, lan hau gehienbat euskal etxeen inguruan

biltzen ãen komunitatearen baitan egina dagoela, eta Argentinan
bederen euskal komunitatea hori baino zabalagoa dela.

Azken urteetan duela mende bat baino gehiagotik euskara berres-

kuratzeko egindako esfortzuek sostengu handia izan dute, plan ezber-

dinei esker.-Horrela, gaur egun FEVA eta Eusko Jaurlaritzaren lanki-
detzaz saio ezberdinañ egiñ dira euskara irakasteko, Euskal Herritik
Argentinara irakasleak bidaliz, handik hona ikasleak ekarriz, eta azken

grõ, .gutt Hezinet programaren eskutik, ordenagailuak ere gehituz

iurrrr""rrrr.ko irakaskuitzari. Honi guztiari esker, hogei bat euskal

eþ(etan ematen dira euskarazko eskolak, eta Hezinet programan 500

ikasle zeuden matrikulatut a 2012an. (Auza, 2003)
Bukatzeko, eta laburbildvz, zeÍa esan dezakegu: Euskal Herritik

Argentinara joandako migrauaileak eta haien ondorengoak, oro har,

orõ int.g."t,tta daude gizarte argentinarrean. Gizaldietan aurrera ioan

"rr..r, 
.,irL"ltasunari eitsi egin ãiot. ondorengo haietako askok. Ho-

nek, eta besteek aintzathartua izanak, taldetasun sentimendua irauna-

razi du. Eta talde edo komunitate hori, XIX. eta )O(. mendeetan zehar,

bere egitura propioa sortuz joan da, euskal nortasunari eutsi ahal iza-

t.ko. Ëon.k'ez du adieraztán, ord.", euskal argentinar guztiak egitu-

ra horien inguruan biltzen direnik. Gaur egun, gure ikerketan ikusi

ahal izan du[un bezdaxe, euskaltasunak alderdi_ugari ditu,.eta euskal

etxeen gune gogorrean euskaraz lanean ari direnengandik. Euskal

HerritiËabizeñ* .t" ia ezer gehiago ez duten pertsonengana doan es-

pektro zabalean kokatzen dira euskal argentinarrak.

Venezue hho eus høldunen historiø hbuna

Kolonizazio garaiak

Latinoamerikako txoko askotara beza\a, Venezuelara ere euskal

konkistatzaile eta kolo niz atzaileak lehenen go uneetadk eto rriak ziren,
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eta horietako batzuek itzal,luzeautzi zuren herrialde hartako historian,
hala nola Lope Agirrekoak. Izan ere, oinatiarrak, Perun hasitako ibil-
bidearen segidan, Venezuelako Margarita irlan bukatu zuen bere aben-
tura, Espainiako Koroari aurre eginez eta irla honen independentzia
aldarrikatuz, I 561 inguruan. Baina are itzal luzeagoa urzi zuen I72Ban
sortu eta mende erdi batez Venezuela ia euskal probintzia bihurtu zuen
Real Compañlø Gipuzcoana de Carøcas elkarteak (Douglas eta Bilbao,
1 986, 1 18-127). Konkista garaitik aurrera, Venezuelako kolonia ez zen
oso errentagarri suertatzen Espainiako Koroarentzat. Besteak beste,
hango kakao ekoizleek (huraxe bai¿en gehien arzerriratzen zen pro-
duktua eta diru iturri nagusia) nahiago zutelako Kariben zebiløan
merkatariekin, gehienbat holandarrekin, rraruan aritu Koroarekin be-
rarekin baino. Honen aurrean, euskal enpresari batzuek, Gipuzkoako
gobernuarekin bat, zera proposaru zioten Espainiako Erregeari: kon-
painia bat sortzea, Venezuela kolonizatu eta hango merkataritza kon-
trolatu ahal izateko. Erregeak on¿ar hartu zuen plana, eta konpainia
sortu zuen aipatu datan. Horrela, konpainia honen bitartez, lehenago-
tik Venezuelako ekoizpenaren gainean aginte handiagoa zuten kana-
riarrak desplazatu zituzten euskaldunek. Oso denbora laburrean, eus-
kaldunek errentagarri bihurtu zuren, Espainiako Koroarentzar, kon-
kistatik ordura arte diru galeraizan zen Venezuelako kolonia, era ho-
rrekin batera beren presentzia areagotu zuten herrialdeko egituretan.
Euskaldunen 'bndo egindako lanareri' adibidevar, esan dezagun
1749rako Espainiako Koroak eten egin zuen kanariarren sarr.ra Ve-
nezuelan.

Konpainiaren arralcastak mende erdi bat iraun zuen, l780rako zi-
kloa agortu zelarik, eta horrekin batera euskaldunen hegemonia Vene-
zuelan.

Jendez;taur gar"iaL

Argentinan baino ehun urte beranduago hasi ziren heltzen Vene-
zuelarakolonizazioaz osteko euskal migratzaileak. Izan ere, Venezuelan
inmigrazio handia, zilarraren herrian ezbezal,a, )O( mendearen biga-
rren erdialdekoa da. Bertako populazioaren bilakaerari erreparatzeak
erakusten digunez, Venezuelako populazioaren hazkundea ez zen az-
kartu Bigarren Mundu Gerraren amaierara arte:
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1979

1970

1960

1950

1940

1930

1900

1850

Errolàa

13.520.000

10.520.000

7.635.000

5.145.000

3.710.000

2.950.000

2.334.000

1.490.000

Popukzioø

I 1 . Tøuh: Wnezue løho p opuhzioøren bi l¿þaerø52

Bestalde, inmigrazioaz eskura ditugun datuak begiratuta, esan

ahal dugu etorkinen ekarpena oso txikia izanzelahazkunde horretan,

)oc mendeko bigarren erdira arte. Horrela, uslar Pietri idazle eta poli-

tikari venezuelarrak honako datuak emeten dizkigu: 1852-1888

epean, 26.000 etorkin etorri ziren Venezuelara. Eta 1904-1935 bitat-
tean, 29.000 (Davila, 2002). Beraz, kopuruak nahiko uikiak ziren,

populazio osoaren aldean.

Venezuelako lehenengo konkistatzaileek jadanik ikusia zuten

Maracaiboko lakuan ur azalera lurrak isurtzen zuen jario belua, eta

ontziak istinkatzeko erabiltzen zuten. Baina petrolioaren ustiakes
komertziala XIX. mendean hasi zen' Handik aurrera, bereziki mun-

duan autoen industriak aurrera egin ahala, diru iturri handi bihurtuz
joan zen. )O( mendaren lehenengo herena joan zenerako esportazioek
'garrantzi 

handia zuten, eta orduantxe oso nabarmen geratu zen

herrialdeak eskaintzen zituen aberastasun aukeren eta populazio txi-

kiaren arteko aldea. Izan ere, hain lurralde aberatsean 3 milioi biztan-

le soilik izatea garapen ekonomikorako oztopo bihurtzen zen. Kezka

horrek bultzatura, inmigrazio politika egoki baten beharra ikusi zuen

Venezuelako estatuak. 1938an hiru urterako plan bat onartu zen, ber-

tan zera esaten zelarik:

52 Nu-a Enciclopedia Larousse.

81



"Nuestra demografia es estacionaria y por consiguiente necesita apor-
tes de sângre nueve que promuevan su favorable crecimiento.
Venezuela no será jamás un gran pals sin un paralelismo armonioso
entre su potencialidad económica y el factor huma¡o" (San Sebastian
eta Ajuria, 1992,39).

Testuinguru honetan, euskal erroak zituen Simón Gonzalo Sa-
lasek gerora Salas uostena izenez ezagutu den lana idatzi zuen53;
Txosten horretan jadanik aipatu dugun Juan Bautista Alberdi argenri-
narraren tesia hartzen da abiapuntutzat: gobernar es poblar. Baina Ar-
gentinan burututako politikaren alderdi negatiboak ikusirik, beste ho-
nela formulatu zuen Salasek inmigrazio politikaren helburua: gober-
nar es nacionalizar. Hots, kontua ez da jendeztatzea soilik, etortzen
den jendea gizarte nazionalean integratzea baizik. Honekin, jadanik
inmigrazio politika argentinarraren barruan ikusi ditugun bi muturre-
tatik (j endez tatzea bata, nazio ko ntzienrzia sorrzea bestea) bigarrenari
ematen zion lehentasuna Salasek.

Helburua, beraz, inmigrazioa handitzeazen, baina etorkinak inte-
gratzeko xedearekin eta herrialdea aberasteko bide gisa harturik. Horre-
tarako etorkinen aukeraketa zorrotz? egitea plantearu zuen Salasek.
Aukeraketa hori irizpide ezberdinen arabera egin behar zen: arrazial,ak
(zuriak izan behar zuten), erlijiosoak (katolikoak), politikoak (komu-
nistak zein faxistak errefusatuta), moralak eta abar. Horrela, beste
herrialde batzuetako esperientziak aztertu ostean, listoia oso altu jar-
tzen zuen Salasek bere rxostenean. Eskakizunekin batera, alabaina, ir-
tenbidea era ematen zuen Salasek. Venezuelak behar zituen etorkin
aukeratu horiek baziren nonbâit eskuragarri:

"Dónde están estos inmigrantes? Estos inmigrantes son por ahora
80.000. Son vascos y están en la acualidad en Francia, deseosos de
venir. Podrla decirse que hoy están huérfanos de su gran Patria, y se

acogerlan a la nuestra con el músculo y con el corazón. Están exentos
de tutelaje extranjero ¡ por lo tento, con ellos está salvado el más
grave inconveniente que se presenta cuando se plantea el problema de
la inmigración' ((San Sebastian eta Ajuria, 1992,170).

Hortik aurrera, Salasen txostenak euskaldunen egokitasuna argu-
diatzen du. Batetik, Amerikako historian izan duten izen ona, Com-

53 T*ostena Koldo San Sebastianen liburuan irakur daireke (San Sebastian eta Ajuria,
1992).
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pøñía Guipøzcoana ondo egindako lanaren adibidetzat harturik eta
^v.n.r.r.l"ko 

historian izan diren izen handietatik euskaldunak berres-

kuratuz, tartean, jakina, Simon Bolibar. Bestetik, euskaldunen izaera

ezin egokiagoa azpimarratzen du, beren historia mitikoa, indepen-

d.ntriL"letluna, ideologia "osasuntsua" (faxismoaren kontrakoa be-

zain antikomunista), erlijio katolikoa, beren lanerako prestutasuna eta

abar. Txostenaren ondorioa, beraz, argia da:

"Con el pr€sent€ estudio creo haber puntualizado, en detalle, el asun-

to que supongo más trascendental para la vitalización efectiva del

otg"titrno ntcionalt el incremento de una fuerte corriente de inmi-

gración vascd' (San Sebastian eta Ajuria, 1992, 180)

Hiru urteko plan horren barruan, bestalde, Institato Técnico d¿

Inmigración y Colonización delakoa sorru zen. l939an Uslar Pietri

iz.nf.tu zutln bertako zuzendari, eta Salas bera zuzendariorde. Zu-

zendariak berehala egin zuen bat bere ordezkoaren tesiekin, eta lanean

jarri ziren Venezuelak behar zituen etorkin egokienen bila'

Salas ez z.eî euskaldunen etorrera aldarrikatzen zuen bakarra'

Koldo San Sebastianek kontatzen duenez54, jadanik 1874an kexu

agertzen zen fulstides Rojas historiagilea, Amerikako beste herrialde

bãt ,r.t"." ez bezala Venezuelara euskaldun gutxi etorri zirelako.

Ordurako euskaldunek izen ona hartua zuten' Gipuzkoako Kon-

painiaren bitartez merkataritza atazionalízatu egin zutelako, eta XIX.
mendeko askapen mugimendua ahalbidetu zuten ideia ilustratu eta

liberalak ekarri zituztelako. Beste alde batedk intelektual baøuen artean

nolabaiteko euskal jatorriaren kontzientzia zegoen, tartean Salas bera

zelarik. Honi guztiari, 36ko gudaren ondorioz Euskal Herritik kanpo-

raturako umeak (40.000 inguru) nonbait hartzeko gesrioen barruan

Venezuela ere sartzen zen. Horregatik, ez da hain harrigarria Ramón

sotak Jose Antonio Agirreri idatzitako gutun batean, venezuelara joa-

teari buruz informatzãile batek ohartarazitakoak aiparuz, honelakoak

esatea: "las rres últimas inmigraciones, la de los alemanes, los canarios

y los suecos han sido completos fracasos y los periódicos claman ahora

por la inmigración vasca" (San Sebastian eta Ajuria, 1992,41)'

54 A"pi^r^I honetan, besterik adierazten ez dugun bitartean, Koldo san sebastianek

emandako datuez baliatzen gara.
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Erbesteratuen etorrera eta komunitatearen egituraketa

Gauzak horrela, berehala jarri ziren kontaktuan Venezuelako in-
migrazio arduradunak eta erbesteko Eusko Jaurlaritzakoak, eta horren
ondorioz lehenengo itsasontzia iritsi zen La Guaira itsasportura,
l939ko Uztailaren 9an. Cuba izeneko ontzian 82 euskaldun zihoazen,
umeak, emakumezkoak eta gizonezkoak. Haren ostean beste ontzi
batzuk etorri ziren. Horrela, 1939úk l945ra bitartean 1.500 euskal
errefuxiatu heldu ziren. Geroago, beste une batzuetan eta beste bide
batzuetatik euskaldun gehiago iritsi ziren Venezuelara, haietatik hain-
bat aurredk joandakoen emazte, senar eta seme alabak, senideak eta
abar. Honekin guztiarekin migrazio katearen lehen begiak osatu ziren,
eta gerozdk euskaldun ugari abiatu zen Venezuelarantz ez arrazoi poli-
tikoengatik soilik, baita arrazoi ekonomikoengatik ere. Horrela, Fer-
nando Karrantzakoak aipatzen dituen datuen arabera, 1940an Vene-
zuelan bizi ziren euskaldunak bostehun inguru ziren.7956rako, kopuru
hau 8.000-10.000 mailara igo zen (San Sebastian eta Ajuria, 1992, 80).

l960tik aurrera, bestalde, "bigarren erbestealdiko"55 erbestera-
tuak ere hasi ziren iristen Venezuela¡a, EThren sorreraren osteen.

Lehenengo zein bigarren erbestealdietako errefuxiatueh jakina,
euskal nazio kontzientzia handia zuten, eta horrek.iite propioa eman
zion Venezuelako euskal komunitateari, fugentinakoaren aldean. læhe-
nengoen kasuan, bestalde, esan beharra dago euskaldunak Venezuelara
joateko lehenengo gestioak Eusko Jaurlaritzako ordezkariek egin bazi-
tuzten (Jesus Maria l-,eizeola lehendakariordea eta Julio Jauregi inmi-
grazio zrnendaria), azkenean PNVk hartu zuen gaia bere eskura, eta
erbesteratuak eramateko akordioa Venezuelako gobernuaren eta
PNVren artean sinatu zen. Honek, jakina, tirabirak sortu zituen beste
euskal alderdiekin, bereziki alderdi sozialista eta komunistarekin, azken
hauek kritikatu egin baitzuten PNVren esklusibismoa erbesteratuak
eramateko unean (kontuan har dezagun, bestalde, Venezuelak eskatzen
zituen etorkinak ideologiaz ere "onargarrialc" izan behar zutela; kan-
poan geratzen ziren, beraz, sozialistak, komunistak, eta anarkistak).

Cubaitsasontzia etorri eta hilabete eskasera multzo hartako erbes-
teratu batzuk eta lehenagotik banaka etorriak ziren beste batzuk elkartu

55 Kotrø.ptr.t honetan bat egiten dugu Paulo Iztuetak planteaøen duen bikoiztasuna-
rekin (Iztueta, 2001).
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ziren, eta Venezuelako lehen euskal erakundea sortu zuten: ,Asocidción

Vascd d¿ Soconos Matuos.Izenakdioen legez, laguntzarako elkartea zen

hura. Gerora, beste erakunde eta elkarte batzuek ikusi zuten argia:

l94lan Caracaseko Centro Vøsco sorveko lehen batzordea osatu zen,

eta leku ezberdinetan ibili ostean l950ean El Paral¡o parajean elkar-
gune berria inauguratu zen, denboran zehar instalakuntza ugari dituen
benetako klubbihw::uz.

Centro Vascoren inguruan bestelako ekimen bar¿uk ere burutu zi-
ren. Esaterako, bertatik sustatu zen Acción Femeninø sortzea, l942ean,
Euskal Herriko Emaþurne Abertzale Batza erakunde garrantzitsuari
Venezuelan segida emanez. Amerikako beste euskal eÞ(eetan bezala,
danøa, musika, euskara eskolak eta beste jarduera ugari antolatzen
hasi ziren Centro Vascon.

Era berean, eta Euskal Herriko herri askoan baino lehenago, ikas-

tola sortu zrn, EUZI(ADI izenekoa, l965ean. Hogei urtetan zæhar hain-
bat ume pasatu ziren, eta bere gailurrean 119 ume eskolatuta zituen
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkunuako sei urteetan. 1985ean, arra-
zoi ezberdinengatik, ikastola desagertu egin zrcn (Fernandez et al., 1999).

Caracasen geratu ez eta beste hirietara zein barrualdera jo zuten
euskaldunak, hasieran, etxe partikularretan edo mbernetan biltzen
ziren, taldetasunari eutsiz. l950etik aurrera, euskaldun gehiagoren
etorrerak emandako indarraz, euskal e*eak zabalu;en hasi ziren
Venezuelan: l957an El Tigren, 1960an Barcelona-Puerto La Cruzen,
1 96 1 Aragua-La Victorian, 1 968an Cumanan56, 197 Oean Maracaibon
eta l974an Valencia-Carabobon. Horietatik, gaur egun hiru daude
zabalik Caracas, Barcelona-Puerto La Cruz, eta Valenciakoa.

Euskal etxeez gain, Venezuelara joandako euskaldunek beste zen-
bait erakunde sortu zituzten, haietatik asko izaera politikodunak.
Lehen erbesteratuak etorri eta berehala zabaldu zen erbesteko Eusko

Jaurlaritzaren ordezkaritza (1940). PNVk bere lehenengo ordezkaria
bidalia zuen Cuba-ko bidaiarien artean, etal942an aøeriko lehenengo

56 Cu-*rri bu¡uz, esan beha¡ra dago euskal komnitate baten presentzia aspaldikoa
dela. XVL mendean, euskaldunak errânr¿an ibiltzen ziren kostaldeko inguru ho-
treten, eta beren ur¡atsa utzi zuten. Geroago, herriko burgesia Gipuzkoako Kon-
painiaren eskutik etorritako euskaldunen ondorengoek osatu zuten. San Sebas-

tianek dioenez, burgesia honen eta )O(. mendean etor¡itako euskaldunen artean
lotura osatu zen,
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buru batzarra sortu zuen. Ikusi dugu, halaber, urte berean Euskal
Eueak berak bultzatuta sortu zela Acción Ferneninø, zeinak l960an
Emaþume Abertzah Batza izena berreskuratu baitzuen. Era berean,

urte horietan sortu ziren ANV (1942), ELA-STV (1944),Jagi-Jagi, eta
Eazþo Gazndi (1948), besteak beste.

Erakunde sozial zein politiko hauen inguruan, bestalde, zenbait
hedabide erc jarri ziren martxan. Batzuk Venezuelako euskaldunei
zuzenduak, eta beste batzuk kanpora eta, bereziki, Euskal Herrira
begira eginikoak. Orotara, 1942 eta 1989 artean Venezuelan gutxienez
euskal 30 aldizkari argitaratu ziren. Gehienak lehenengo erbestealdia-
ren ostean sortutakoak, eta batzuk (Zutiþ bezala) bigarren erbesteal-

diari lotuak. Era berean, aipatzekoak dira irratigintzan eginiko esfor-
tzuak (Radio Eazþadi, bereziki), haietatik batzuk oraindik orain inda-
rrean daudelarik.

Bistan denez, euskal komunitatearen egituraketan indar nagusia
izan zuten euskal nazionalistek. Nahiz eta Venezuelara iritsitako eus-

kaldun guzdak nazionalista izan ez, haiek izan ziren lehenak, modu
antolatuan etorri ziren, eta gehiengoa osatzen zuten. Osagai horiek
indarra eman zieten, noski, beren ekimenak aurrera ateratzeko garaian,
eta honek zr,huo markatu du Venezuelan ezarri den euskal komu-
nitatearen izaera. Egia da 36ko gudaren ostean ezkerreko euskal erbes-
teratu gehienak Latinoamerikako beste herrialde batzuetara joanak
zirela (Mexiko, Txile, Argentina), baina batzuk Venezuelara iritsi ziren.
Hegemonia nazionalista zela medio, ordea, alderdi nazionalistemkoak
ez ziren erbesteratu haiek ez zuten aurHtu, denboran zehar, leku ero-
soegirik euskal komunitateko egituretan. Adibide baterako, Caracasko
Centro Vascon bazkide izateko Euskal Herriaren autodeterminazio
eskubidea onartu beharra zegoen. Horrela, euskal erbesteratu ez aber-
tzale gehienek utzi egin zuten euskal etxea, ete Caça d¿ Espøñan sartu.

Orain arte Venezuelako euskal komunitateaz ikusitakoak labur-
bilduz, beraz, zera esan dezakegu: Venezuelako euskal komunitatea
berria da, duela hirurogeita bost urtetik hona osatzen hasia. Lehenago
bazen, Venezuelan, euskaldunen berri eta izen ona, bainaez komuni-
tate egiturarik, alde batera uzten baditugu aipa daitezkeen salbuespen
soilak (Cumanakoa kasu). Beraz, oraingo euskaldunen komunitatea
Euskal Herrian jaiotako euskaldunek eta haien seme alabek zein ilobek
osatuta dago. Euskal Herrikoa, beraz, bizipen hurbila da Venezuelako
euskaldun askorentzat. Bestalde, lehenak talde antolatuetan etorri
ziren, Gobernuarekin sinatutako hitzarmen baten barruan, eta seguru
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asko beraien arteko lotura emozionala behin betirako grabatu behar
izan zuen esperientzia traumatiko bat igaro ostean (gerra eta erbestea).

Kontzientzia politiko altukoak, azken finean horrek bihurtu baitzituen
migratzaile, eta diskurtso nazionalista bertsuaren jabe, aranismoaren
ildo nagusietan oinarritua. Homogenotasun hau, bestalde, berrindar-
tu egin behar izan zuen erbesteratuak Hegoaldekoak izateak, eta ez

Pirinioetako alde bietakoak.
Talde antolatuetan etorri eta berehala ekin zioten komunitatearen

egituraketa instituzionalari, elkarteak eta abarrak sortuz. Hasieran,
gainera, Venezuelan egonaldi labur bat izan ostean Euskal Herrira
itzuliko zirelako esperoan. Honek izugarri bereizten ditu, adibidez,
XIX. mendean Amerikako toki askotara emigratzen zuten euskaldu-
nengandik; haiek, kasu batzuetan, urte batzuen buruan aberastu eta

ilzultzea pentsa zezaketen. Baina beti ere jakinda urte haiek luze jo
zezaketela, eta lehenago joandakoen esperienøia gogoan zutelarik:
izan ere gehienek ez nJten amets hori betetzen57. Venezuelara joanda-
koelc, ordea, Francoren errejimena erori eta itzultzeko esperantza han-
dia izan zuten hasieran. Denbora aurrera egin ahala ordea, itxaropena-
ri lekua irabazten hasi zitzaion itzulerarekiko ziurgabetasuna.

Itzultzeko esperantza honek eraman zituen, seguruenik, Euskal
Herriko egitura berberak Venezuelan birsortzera. Horixe ikusten da sor-

tutako erakunde politikoetan, esaterako. Panpara joandakoentzat berta-
ko bizitzan integratzea, lehen unetik, saihestu ezineko eskakizuna izan

zelarik (bertako herrigintzan aritu behar izan baiøuten beraiek ere iraun
ahal izateko), Venezuelara joandakoek talde bezala mantendu behar
zuten, baldinøak aldatu bezain azkar dena batu eta eu<era itzuli ahaliza'
teko. Honek ere trinkotu behar iz¿n zuen lehen komunitate hura.

Lehenengo haiek ezarritako egiturak aurlçitu zituzten, gerora'
hurrengo urteetan eta bestelako motibazioengatik etorritako euskaldu-
nek, baita bigarren erbestealdikoek ere. Jende etorri berriaren freskota-
sunak indarra ematen zuen komunitatea egituratzeko, baina langintza
hau ez zen zerotik abiatzen, eta jadanik ildo batzuk ezarriakziren.

Gizarte mailari dagokionez, Venezuelako euskaldunak ez ziren ar-
tzain edo urre bilatzaile joan; izan ere ez ziren XIX. mendean baserria

57 Migratzaileen irzulera arnetsen eta haien gauzarzeko zailtasunen a¡teko talkak sor-

tzen dituen urraketak modu ederrean kontatzen ditu Robert l¿xaltek bere aita¡en
eta haren lagunen bizimodua nobela gisa ematen digunean (Laxalt, 2002).
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"Allí estaba Gilian, que ha-
bía tenido un caserío y una
chica esperándole hacía
mucho tiempo. Era un pas-
tor con demasiado orgullo,
que cuando bajaba al pue-
blo en sus dos semanas de
vacaciones, ¡ntentaba ac-
tuar como si en realidad
fuera un propietario impor-
tante, y gastaba todo su
salario convidando a beber
a todo el mundo y siempre
volvía a las montañas sin
un dólar en su bolsillo (...).

Allí estaba Tristant, que ha-
bía trabajado para el mismo
hombre durante veinticinco
años después de llegar a
este país, y que nunca ha-
bía cogido sus quince días
de vacaciones sino que se
quedaba siempre con las
ovejas porque no quería
arriesgarse a gastar sus
ahorros. Y como no com-
prendía muy bien cómo fun-
cionaban los bancos, le ha-
bía pedido a su patrón que
le guardara los jornales y le
pagara solamente cuando
estuviera preparado para
volver a su país. Al cabo de
veinte años, hubiera tenido
una buena suma, pero el
patrón se anuinó y sólo pu-
do pagarle cien dólares.
Después de eso, Tristant
renunció a sus sueños y
nunca llegó a ahorrar otros
cien, sino que comenzó a
bajar al pueblo todos los
años, durante sus dos se-
manas de vacaciones, y
bebía guardando un hosco
y melancólico silencio hasta
que se le acababa el dine-
ro.

utzi eta industriara a sartzeaffen lur be-
rrietara joandako nekazarien talde homo-
geneoa, ezta urrutitik ere. Beren artean
profesionalak eta formazio handiko jen-
dea zegoen. Bestalde aurrean zutena ez

zen kolonizatu beharreko lur eremu hu-
tsa, jadanik eraikitzen hasita zegoen egi-
tura ekonomiko industrial handi bat. Be-
raz, baldintza horietan jokatu zen beren
kokapen soziala.

Aurkitutako gizartea, bestalde, ez zÊn,
Argentinako a beala, oraindik osatzen ari
zen nazioa; aitzitik, Venezuela, nazio gisa,

osaturik zegoen mende bat lehenagotik.
Zilarraren herrialdera joandako lehen eus-
kaldunek, ikusi dugunez, beste toki asko-
tatik etorritakoekin batera naziogintzan
hartu zuten parte, ezinbestean. Venezue-
lara etorriek, ordea, nazio bat aurkitu zu-
ten. Jendeztatzen eta industrializatzen ze-

goen herrialdeazerl, bai, baina nazioaiza-
teko nahikoa ibilbide estatala ztrena.

Azkenik, bada beste faktore bat fu-
gentinako euskal komunitatearen integra-
zioaren eta Venezuelakoaren arteko ezber-
dintasunak ulerueko kontuan hartu beha-
rrekoa: herrialde bakoitzeko osaketa etni-
koa. Argentinan, populazioareno/o 85 "2u-
ria" da, hots, europarren ondorengoa, eta

7o 15 mestizoak eta indiarrak. Venezuelan,
ordea, osaketa oso ezberdina da: mestizoak
o/o 67 diru, afroamerikarrak % 10, india-
rrako/o 2, eta zuriako/o 27. Honek, segu-

ruenik, motelago bihurtzen du euskal
etorkinen integrazio estrukturala.

Beraz, esan dezagun Argentinan eus-
kaldunen komunitatea heterogeneoagoa
dela Venezuelakoa baino. Aipatu ditugun
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arrazoiengarik (noiztik ezarri den komu- Allí estaba Joanes Ergela,
! r , r. r ' r Juan el Loco, que perdió la

nltatea, nola etorfl dlren, zer aurKtu du- cordura por ia'solädad en
ten etortzean, nola erantzun duten eta las moniañas sin siquiera

abar) Argentinan euskaldunak modu es- darse cuenta a tiempo para

' , . r r r r pegarseuntiro,comohabí-
trul(turalean rntegratuago claude bertako aniecho otros como él (...).
bizitzan Venezuelan baino. Honen ondo-
rioz, euskaldun izateko moduak ere ani- Y"?irtååîi;.,i,i"i'gì:i:
tzagoak dira Argentinan (abizenaren jato- el viejo Joanes (...) Joanes

' '| ''i hutsetik l"r, -ili- 
había ahorrado dinero enrnarelíKo pertzepzto hutsetlk lan mlll- dos ocasiones. La primera

tanteraino doan espektroan zabaltzen da), vez lo puso en el banco,

etaez da mugatzen, inondik inora, euskal pero sobrevino el descala-

komunitateaän egitura instituzionaliza- bro económico y los bancos

tuen ingurura. venezuelan, inregrazio es- i"tiiiåut3.täif.åiã.
trukturala askoz txikiagoa da, eta komu- Pero cuando finalmente

nirare¿n pisu gehiago.ditg.gitnr" institu- 3:f ;|ri:n; Lä [:?"?
zionalizatuek. Bestalde, Venezuelan eus- los trámites dei. viaje, un

kaltasunaz egiten den definizioan pisu latino de Los Angeles lo

nabarmena dã nazionalismoaren ikuspun- ilLÎ:""JåJr.': J:':.i:
tu politikoak; Argentinan, euskaltasunak también Joanes renunció a

berak alderdi gehiago diruenez, pisu politi- sus sueños." (R. Laxalt, op.

ko hori r" d"Lr,, f,r"ti.t- "gåo.rr. 
Ho- cit ' 94-95)'

rren ondorioz, eta joera nagusi gisa azaldu-
rik, Venezuelan euskaltasunaren definizioa zorrotzagoa eta trinkoagoa
da, nazionalagoa azken batean, Argentinan, etnikoagoa litzatekeen
bitartean.

Ezberdintasun hauetatik, gure hipotesiaren arabera, Canal Vasco

erabil¿eko oso era ezberdinak sortuko dira batean eta bestean.

Bestalde, bi herrialdeetako euskaldunen arteko aldeak nabarmenak
dira gure laginean bertan, hurrengo atalean ikusiko dugunez.

G ure info rm øtzaì Ie en s o s hi a

Ikerketa hau buruneko Latinoamerikako zenbait euskaldunengana
jo genuen, Canal Vasco nola erabilr¿en duten eta oro har dauden toki-
tik euskaltasuna nola bizi duten jakin asmotan. Lagina aukeratzeko,

EiTBk 2001ean eginiko inkestaz baliatu ginen. Ordulço hari emanda-
ko erantzunak oinarrir¿at ha¡turik, interesgarriuat jo genituen herrialde
bi: Argentina eta Venezuela. Ikusi dugunez, bietan aurki ditzakegun
euskaldunak ezberdinak dira, eta hain zuzen horrexek eraman gintuen
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"G: ¿Suele_s venir muy a bi herrialde haietako euskaldunak auke_
menudo al Centro Vasco?

E: sí, sí, sí... mis hijos, mis '1'3.Î',i- !'rÏ:'::-t"n ell€r'zketatuen
nietos... todo el mundo aquí soslala lKus dalteKe'
se ha ramificado dentro de Orotara 66 pertsona elkarrizketatu
este centro Vasco... yo genituen, 36 elkarrizketatan. pertsona
conocí aquí a mi señora
tamb¡én aquí en et Centro horietatik 47 Argentinakoak dira (20 el-
Vasco y... ès que ttegó un karrizketa), eø19 Venezuelakoak (16 el-
momentoquenosotroséra- karrizketa). Argentinako elkarrizketatuen
mos como de gente joven..
te estoy hablando de los artean emakumezkoak nagusi dira (32
años álrededor de los... emakumezko eta 15 gizonezko), eta Ve-
entre los 17-20 años un nezuelakoen artean gizonezkoak nagusi_
grupo de alrededor de 100 tt t¡r I
personas. 100 jóvenes. Dé tzen difå (16-gizonezko eta 3 emakumez-
eso hay como 40 matr¡mo- ko). Adinari dagokionez, elkarrizketatu ge-
nios entre nosotros. o sea hienakhelduakdira,et^ezdago aldehan-que definitivamente esta- t, j ,, , --l-, ,-;-' - ;: --Þ-
mos muy unidos en reati- diegirik herrialde batetik bestera ezaugarrl
dad." (Fêrnando, 68 urte- honetan: Argentinakoen batez besteko
koa) adina 51 urre, Venezuelakoena 56. Batez

besteko adin hauek ez dira urruntzen
Eusko Jaurlariuako Kanpo Ekintzarako Idazkarivaren erregistroan
agertzen diren euskal eo(eetako bazkideen batez besteko adinetik5g.

Jatorria

Herrialde bateko zein besteko laginaren jatorriari errepatatzen
badiogu, ezberdintasunak nabarmenak dira. Jadanik deskribatuak di-
tugu Argentina eta Venezuelako euskaldunen migrazioak, eta une his-

58 L"gin.t.t aukeraketa¡ako, EiTB berajarri zen kontaktuan aipatu inkesta¡i herrial-
de haietatik erantzun ziorenekin, gure proiektuaren berri emenez. Elka¡rizkera-
rako prest agertu zirenen artean bigarren aukeraketa bat egin genuen, eta horrela
osetu zen gure laginaren muina (beste barzuk elka¡rizketatuek beraiek egindako
gestioei esker lortu geniruen).
Elka¡rizketak 2012ko udaberrian egin ziren, Venezuelako zein Argenrinako toki
ezberdinetan. Venezuelaren kasuan bi hiri handi eta kostaldeko herri siki batean
egin ziren. Argentinan, hiru hiri handi eta Panpako her¡i rxiki barean. Erdi egitu-
ratuak izan ziren, batzuk banakakoak, beste batzuk binakakoak, eta bi taldekiak.
Elka¡rizketa gehienen iraupena ordu erditik ordu betera birartekoa izrn zen, eta
magnetofoian zein bideoan grabaru ziren. Behin transkripzioak eginda, analisi koa-
litatiboari ekin genion, horrera¡ako QSR-NUD*lST software informatikoa erabiliz.

59 Ma¡tinez de Luna, 1999.
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toriko zein baldintza ezberdinetan burutu zirclaazaldu dugu. Horren
ondorioz, bi herrialdeetako euskal diasporek ezaugarú ezberdinak
dituzte, eta horixe islatzen da gure laginetan. Horrela, elkarrizketatuen
jatorriari dagokionez, zera ikusi ahal dugu: Venezuelakoak lehenengo

eta bigarren gizaldikoak dira denak, hots, Euskal Herian jaioak edota
Euskal Herritik etorritako gurasoengandik jaioak. Kasu batean zein

bestean, Venezuelara iritsitako euskaldunak (elkarrizketatuak beraiek
izan zein bere gurasoak izan) l936ko gudaz gerozrik iritsiak dira Ame-
rikara. Lehenengoak 1940ko hamarkadan, eta talderik handiena
1950ko hamarkadaren inguruan. Badira beste batzuk 60 eta 70eko
hamarkadetan joanak, eta 2000aren inguruan ailegatutako pertsona
bat ere badago taldean.

Argentinakoek ordea historia luzeagoa dute, oro har, Amerikan,
eta hau islatu egiten da gure laginaren heterogenotasunean. Izan ere6
baino ez dira lehen gizaldikoak (Euskal Herrian jaioak beraz); 13 biga-

rren gizaldikoak dira, 11 hirugarrenekoak, 9 laugarrenekoak, eta bat
bosgarrenekoa. Datu hauek elkarrizketatuen adinarekin, beraiek beren
familiaren historiaz emandako datuekin, eta gizaldi batetik bestera

estima daitekeen batez besteko jauziarekin (30 urte) gurutzatzen badi-
tugu, esan dezakegu gure elkarrizketatuen arbasoen artean etorkin
goiztiarrenak 1860 eta 1870eko hamarkadetan iritsi zirela Argen-
tinara. Handik aurrera iritsi ziren gainerakoen arbasoak, )O( mende-
ko lehen bi hamarkadetan mulso handi bat iritsi zelarik. Beste mul-
tzo handi bat 1930eko hamarkadan etorritakoa izan zen, beste batzuk
(jadanik gure elkarrizketaturen bat barne umetan ekarria) 36ko guda-
ren osrean erbesteratu gisa, eta azkenak 1950eko hamarkadan.

Duela ehun edo ehun eta berrogei urte Argentinara joandako eus-

kaldunen ondorengoek Canal Vascorekiko interesa izateari, berez, adie-
razgarria deritzogu, eta gizaldiz gizaldi euskaltasuna mantendu egin
dela erakusten digu. Bestalde, hamarkada hauetan zehar, Irianiren la-
nean ikusi dugunez, Argentinako euskaldunak integratu egin dira ber-
tako gizartean, eta integrazio hori familiara ere iritsi da, bikoteak egi-
tean euskaldunak beren naziokideen taldera mugatu ez direlarik. Ve-
nezuelako euskaldunak ezbezala (hango lagineko kide guztiak Euskal
Herriko gurasoak baitituzte), Argentinako elkarrizketatuek jatorri etni-
ko bat baino gehiago aurki dezakete beren familietan. Berriro ere elka-
rrizketatuek emandako datuak berrosatuz, beren aiton amonen jato-
rriari begiratuz gero zsra aurl<ttzrn dugu: % 60 euskal jatorrikoak dire-
la, etao/o 40 beste jatorri batekoak. Badira aitona edo amona soilik eus-
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"G: Bien, tienes relación
hoy en día con Euskal He-
nia? Has hablado de tus
primos.

E: Sí, sí, sí. Yo los contacté
vía lnternet, así es como
busqué más o menos por
mi apellido, por un amigo
en común... resulta ser muy
chico Euskal Herria. Nos
dimos cuenta de que éra-
mos muchos más los Bes-
sonart que había acá que
los que estaban allá, así
que sí, y bueno, les escribí
una carta, toda en euskera,
me arriesgué a que sepan
en euskera porque en lpa-
rralde no todo el mundo lo
habla, y me contestaron,
bueno yo les mandé mi e-
mail, me mandaron un e-
mail, me mandaron fotos
que mi bisabuelo les había
mandado (...) Siempre está-
bamos... siempre mi papá
decía que teníamos que
tratar de contactar a h fa-
milia y todo eso....
G: Pero ellos no tenían con-
tacto.
E: No, no, no, se había per-
dido todo el contacto (...)
G: Entonces tú recuperas el
contacto a través de ln-
ternet (...) Picas Bessonart,
¿y a ver quién sale?
E: Claro, primero en la gufa
de teléfonos, en el Directo-
rio Telefónico de Francia, y
salen nada más que 7 con
mi apellido, y todos ubica-
dos en la misma zona. En-
tonces, bueno, era cuestión
de arriesgarse, y por un
amigo que los padres habí-
an venido a la Semana Vas-
ca, también de lparralde,
resultó que el padre de este
chico había nacido en Haz-
parne, entonces conocía al

kalduna zutenak, gainerakoak beste non-
baitekoak izaki (hauen artean aniztasun
handia dagoelarik gaztelauak, italiarrak,
galiziarrak, andaluziarrak, argentinarrak,
katalanak, asturiarrak, errusiarrel(, portu-
galdarrak eta abar). Jatorri aniztasun ho-
netan gure elkarrizketatuek nola jokatzen
duten eta nortasun etniko ezberdinen ar-
tean egiten dituzten hautuak nola egiten
dituzten geroago ikusiko dugu.

Euskal Herriarekiko eta eusleldunekiko
harremanak

Jatorriarekin bezalatsu, Venezuelako
eta Argentinako elkarrizketatuek harre-
man ezberdinak dituzte Euskal Herria-
rekin. Oro har Venezuelako euskaldunak
familia ha¡remanak dituzte Euskal He-
rriarekin. Argentinako euskaldunen anean
ordea, egoera ezberdinak daude. Hirutik
bik badituzte haremanak Euskal Herrian
bizi diren senideekin (kasu batzuetan
senide urrunak), baina heren batek ez du
honelako harremanik. Harremanak dituz-
tenen artean, hainbatek guraso eta arba-
soengandik jasotako harremanei eutsi
diete; beste kasu batzuetan ordea, Euskal
Herrian geratu zen familiarekiko harre-
manak etenda geratu ziren, eta gerora be-
rreskuratu dituzte, sarritan harremana
galdu eta gizaldi bat edo batzuk geroago.

Behin etendako ha¡remanak nola be-
rreskuratu diren eta lorpen horrek eman-
dako poztasuna maiz agertzen dira gure
elkarrizketatuen pasadizoetan. Konstante
bat da, familia hauetan, hemengo senidee-
kiko lotura berrezartzearen premia. Ba-
tzuek lortu egin dute, bide ezberdinetatik,
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eta haffez gerozdk harreman finko eta apellido, conocía a la fami-

iraunkorra Ënd., du,., gaur egungo ko- l5¡,tÍilT"rt|,j:iil:i:3::
munikazioaren teknologia berriek ematen taba interesaóa en 

'escri-

dituzten erraztâsunez baliatuz. Beste ba- birles, y ellos le dijeron que

tzuek ez dute lonu, eÞ horretan ari dira sí' que es escriba' que no

oraindik ere. oso ohikoa da, bestalde, fa- [Î:Li iXäiprobrema' 
v

miliaren jatorri eta historiarekiko jakin- G: Y les escribes esa car-

mina, eta hortik ikerketa genealogikoaren ta"'
hedakuntza. Era berean, ãt.ng"bã"k di'" !;fi"'åi T?åXiJ:iää:
familia¡en oineu<eari egindako erreferen- que... todo lo que nosotros
tziak (nena, kokapena, eta abar), eta Eus- sabíamos, desde que mi

kal Herrira bidaiìtzen direnak emozioz bisabuelo llega, todos los

saiatzen diraoineu<eabisitatzen; horrerara- li:t flHrtiTi¿."ìffi,"1n:
ko zoria izan dutenek, harro erakutsiko bueno, todo bien armado, la

dizute oineU<earen argazkia60. partida de nacimiento de mi

Azpimarrag"..i" ã.iirrosu Euskal ::iiri:'it;,à.y"Îi3!iA]
Herriko familiarekiko harremana landu me contestaron, y me man-

edo berreskuratu asmo horretan egungo daron fotos, ¡así que nos
, . fue bárbaro!" (lsabel).

komunrkazro teknologla berrlez eglten
den erabilerari. Telefonoaz gain, posta
elektronikoak eta Internetek aukera handiak eman dituzte urruneko
harremanetarako, eta euskal migratzaileak zein haien ondorengoak
haietaz baliatzen dira. Ez da harritzekoa, beraz, elkarrizketatu batek

baino gehiagok egin digun aitortza: Interneteko arakatzaileak erabil-
tzæn hasi zirenean (googh, yøhoo etaanøekoak), bilatu zuten lehenengo

hitzen artean beren abizena egon zen. Horrela, Interneteko telefono
eta bestelako gidak erabiliz, eta familiatik ezagutzen zituzten datuekin
gurutzatuz, batzuek lortu egin dute beren senideak aurkitu eta harre-

mana berrez artzea. Hortik aurrera, harreman horiek jorratzeko aukera
ere eman die posta elektronikoak. Euskal Herriko senideekiko harre-

manaz gain, bestelako harreman batzuk ere dituzte Latinoamerikako
euskaldunek Euskal Herriarekin. Batzuetan lan harremanak, beste ba-
tzuetan instituzio harremanak (esaterako euskal eb(eetako zuzendaritza
batzordeetan dabiltzanak), edo lagunartekoak.

60 F"-ili"r.tt historia eta genealogiarekiko interesa, euskal jatorriko migratzaileen
artean oso hedatuta badago ere, ez da euskaldunen esklusiba, eta munduan zeha-

rreko komunitate migratzaile askotan agertzen de, Kâ¡imek (2002) dioskunez.

93



Lotura hauez gain, kontuan hartzekoa da ere gure elkarrizketa-
tuek tokian tokiko euskal komunitatearekin harremanik ba ote duten
ala ez. Hemen, berriro ere, oso lagina ezberdinak ditugu Venezuelan
eta Argentinan. Lehenengoan, ia guztiek edo guztiek dute harremana
tokian tokiko euskaldunekin, gehienbat euskal etxeen inguruan anto-
latutako euskaldunekin. Datu hau egokiro irakurtzeko, kontuan hartu
behar dugu herrialde honetan lagina aukerarzeaî aldgz aurretiko kon-
taktu guu<irekin abiatu ginela. Neurri handi batean,beraz,lagina eus-

kal etxeetadk abiatuta osatu da. Baina horrekin batera gogoratu beha-
rra dago Venezuelako euskaldunen zati handi batek nolabaiteko lotu-
ra duela euskal etxeekin, ikusi dugun historia dela medio. Horrela,
euskal etxea (bereziki Caracaskoa) bilgune garrantzitsua da. Bertan
egin daitezkeen jardueren eskaintzak (igeritokia, taberna, liburutegia,
frontoia eta abar) astean zehar arratsaldez eta asteburuetan jende asko

bilr¿ea errazten du. Horrek, zalantzarik gabe, trinkotu egiten du ber-
tako euskal komunitatea.

Argentinako euskaldunen artean ordea, berriro ere aniztasuna na-
gusi dugu. Batzuek harremanak dituzte tokian tokiko euskal komuni-
tatearen egiturekin eta euskal erxeekin, baina hauek ez dira heren bat
baino gehiago. Euskal eb(eetan egiten dituzten jarduerak Venezue-
lakoen antzekoak dira: tabernetan elkartu, solastatu, kartetan ibili,
ikastaroak (euskara, dantza, e.a.), pilota paftidak, hitzaldiak eta abar.

Baina, esan bezala, jarduera hauetara euskal argentinarren zati bat soi-
lik iristen da, gure lagineko hirutik bat. Gehienek harreman askoz lau-
sotuagoak dituzte Argentinako beste euskaldunekin, eta egoeren es-

pektroa oso zabala da. Gainerako euskaldunekiko lotura, batzuen ka-
suan, herriko edo inguruko beste euskaldun batzuk ezagutu eta trata-
tzean gavzatzen da, baina inolako harreman instituzionalizatuen bitar-
tekotzarik gabe. Jakin badakite besteak euskal jatorrikoak direla, baina
ez ditu horrek bereziki lotzen jarduera baten inguruan edota espazio

propio batean; kasurik hoberenean, interes komun batzuk konparti-
tzen dituzte (abizenen jatorriarekiko kezka, Canal Vascon ikusitako
albisteen inguruko solasaldia, eta abar). Beste batzuek ordea, inguruan
dituzten euskaldun bakarrak beren Argentinako senideak baino ez

dira, familia hori handiagoa edo txikiagoa izan daitekeelarik. Mu-
turreko kasuetan, beste euskaldunekin harremanik apenas duen per-
tsonak ere aurkitu ditugu, familiarekin harremanik ere ez duten per-
tsonak, alegia. Hauentzat, esan dezakegu Canal Vasco dela euskaltasu-
narekin duten lotura ia bakarra.
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Euskal Herriarekiko loturaren beste erakusle bat egindako bisital-
di eta egonaldiak dira. Jadanik esana dugu elkarrizketatu batzuk Eus-

kal Herrian bertan jaioak direla (25). Horietariko hainbat haurtzaroan
eraman zituzten gurasoek Latinoamerikara, eta beste batzuk beren

kabuz joan ziren, lan edo babes bila. Bestalde,4l elkarrizketatu Euskal

Herritik kanpo softuak dira, eta hauetatik batzuk ez dira inoiz Euskal

Herrian izan; beste batzuk behin edo bitan egonak dira, eta besteak hiru
aldiz edo gehiagotan. Esan beharra dago fugentinako elkarrizketatuen

artean denetariko egoerak badaude ere, Venezuelako ia elkarrizketatu

guzdak hiru aldiz edo gehiagoten egon direla Euskal Herrian.
Laginaren deskribapena laburbilduz, oro har atal honen hasieran

Argentinako zein Venezuelako euskal diasporari buruz azaldu ditugu-
nak errepikatzen zaizl<igula uste dugu. Bi herrialde hauetan egoera

ezberdinak izanik, euskal nortasunarekiko pertzepzio, jarrera zein iar'
duera ezberdinak eratortzen dira eta, geroago ikusiko dugunez, baita
Canal Vascoren erabilera ezberdinak ere.

Euskal nortasunaren pertzepzioa

Ikusi ditugun bezalako historia eta egoera ezberdinak kontuan
harturik, ba ote dago jende hau guztia barne hartzen duen nortasun
komunik? Hasieratik bertatik planteatu dugun galdera da hau, eta el-

karrizketen analisiak argiren bat eman dezake erantzuna bilatu aldera.

Formulazio orokor gisa, elkarrizketatu guzdek "euskaldunuat" dute
beren burua, egoerak egoera eta jatorriak jatorri. Pertzepzio hori na-

barmena da. Era berean, esan dezakegu nortasun horretatik abiatuta
jarduera bat bederen batera burutzen dutela: Canal Vasco ikustea, alegia.

Euskaltasuna ordea modu ezberdinetan bizi daiteke, alderdi ugari
baititu. Halaber, beste nortasun batzuekiko harremanean egon daite-
ke. Horrela, gure elkarrizketatuen artean, eta beti ere nazio edo kultur
nortasunari dagokionez, hiru nortasun mota aurkitu ditugula esan

dezakegu:

. Eusþaldanaþ: elkarrizketatu batzuk "euskaldun" sentitzen dira,
besterik gabe. 'Atzerrian' bizi edo jaio diren euskalduntzat du-
te beren burua. Erreferentzia talde nagusia Euskal Herria da,

herri gisa.

. Diaporøho eusþali.unaþ: kasu honetan erreferentzia :aldea ez da
euskaldunena, orokorrean, tokian tokiko euskal komunitatearena
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baizik. Kontuan hartu behar da dauden tokian, euskaldunek,
sarritan, komunitate bat osatzen dutela, lehenago ikusi dugun
bezalaxe. Horrela, "Argentinako euskaldunali' edo "Venezue-
lako euskaldunali' bezalako erreferentzia taldeak osatzen dira.

. Toþiøn toþiþoøþ: hemen, euskalduna ez den beste nazio norta-
sun bat agertzen da: jendearen jatorri edo bizilekuko herrial-
deari dagokiona hain zuzen. Elkarrizketatu askok, euskaldun
sentitzearekin batera, jaio diren edo bizi diren herrialdetartzat
(argentinar edo venezuelartzat, alegia) ere harøen dute beren
burua, aurrekoarekin kontraesanik gabe.

Hiru nortasun ezberdin hauen erreferenuia euskal diaspora¡i buruz
egin diren beste lan batzuetan ere agertzen zuzlctgu, geroago ikusiko
dugunez (besteak beste, Totoricagüenaren eta Perez-Agoreren lanetan).
Gure kasuan, ordea, honako ñabardura honekin egin dugu topo:
Venezuelan eta Argentinan modu ezberdinetan egituratzen dira hiruak.
Horrela, beren solasaldietan "gu", "gard' edo "gurea" bezalako konøep-
tuak aipatzen dituztenean, Argentinako elkarrizketatuek bi erreferente
dituzte nagusiki: diasporako kide sentir¿en dira ("Argentinako euskal-
dunak"), eta tokian tokikoak sentitzen dira ("argentinarrak"); oso kasu
guþdtan agertzen dira "gutasund' euskaltasun orokor batekin parekaøen
dutenak. Edo, zehatzagoak iz¿teko, bereizketa argia egiten dute Ar-
gentinako euskaldunen eta Euskal Herriko euskaldunen artean. Vene-
zuelan, ordea, pertzepzioa oso bestelakoa da: erreferente nagusi gisa,
diaspora ("Venezuelako euskaldunak') eta euskaltasun orokorra ager-
tzen dira, oso guÞd izanik beren burua venezuelartzatdutenak. Ez di:uuz-
te bereizten, oro har, Venezuelako euskaldunak eta Euskal Herrikoak;
bai ordea beren burua eta venezuelarrak. Hurrengo diagraman ikus dai-
tezke hiru nortasunen arteko dialekdken joera nagusiak:

Er¡eferentzia taldeak Venezuelan eta

Argentinako euskaldunen a¡tean

Tokian
tokikoak

Diasporako
euskaldunakEuskaldunak

96

Venezuela Argentina



Nortasun erreferente ezberdin hauek erabatekoak ez badira ere
(badira Argentinako elkarrizketatuen artean Euskal Herria erreferen-
tetzat hartzen dutenak, bai eta Venezuelakoen artean venezuelarrak
sentitzen direnak), joera nagusiak hauexek direla esan dezakegu. Modu
ezberdinetan agertu zaizkigu elkarrizketetan, beti diskurtsoaren
jarioan (ez erantzun zuzenen bidez). Esaterako, elkarrizketatu batzuek
zera aitortzen dute: Canal Vasco ikusten ari direlarik, "et(ean bezald'
sentitzen direla. Dauden tokian barik, Euskal Herrian daudelako per-
tzepzioa nagusitzen zaie. Honela dio Agustinek, esate baterako:

G: ¿Y cuando uelas el Canal Vøsco, qué sentlas en esos rnomentos?

E: Que estaba en casa, más nada... una droga.

Canal Vasco ikustean "etxean bezald' sentzitzearen pertzepzioa
Venezuelako elkarrizketatuen artean soilik aurkitu dugu; ez ordea Ar-
gentinakoen artean. Areago: honelako sentipenik adierazi duten ia
guztiak (zortzitik zazpi) Euskal Herrian jaioak dira. Hemendik atera
dezakegun hipotesia, beraz, zera da: Euskal Herria "eÞ<e" gisa gehien-
bat bertan jaioen petzepzioa dela. Bertan jaio ez direnentzat, Euskal
Herria erreferente garrantzitsua da, baina ez etxea. Hemen ere sal-
buespenak badira izan, etalaugarren gizaldikoen artean Euskal Herrira
bisitan etorri eta "etxean bezald' sentitu denik ere aurkitu dugu.

Seguruenik, Venezuela eta Argentinako euskaldunen arteko ez-

berdintasun hauek zerikusia dute ez bakarrik herrialde bakoitzean eus-
kaldunen integrazioa gertatu den moduarekin (lehenago ikusi dugun
legez), baizik eta herrialde batean eta bestean "nazionald' izateakizan
ditzakeen ezberdintasunekin. Horrela, hainbat autorek dioen legez eta
gure elkarrizketatu batzuek baieztatu digutenez, argentinar izatea eta
beste nazio nortasunik izatea oso ohikoa da herrialde hartan. Areago,
Perez Agotek nortasunen bitasuna argentinartasunaren beraren osagaia
delako ideia mahaigaineratzen du (Perez Agote, Azcona eta Gurru-
txaga, 1997). Hipotesi hau bat letorke Argentinaren osaketa etniani-
tzarekin eta ikusi dugun nazioginaa prozesuarekin ere.

Jarrera ezbe¡dinak euskaltasuna¡en aurrean: jagon versus erafü

Atal honen hasieran aurreratu dugunez, "euskal diaspora" ez da
talde homogeneoa, eta bere baitan oso egoera ezberdinak hartzen di-
ilen kategoúatzat hartu beharko genuke nagusiki. Latinoamerikan
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"G: Bueno, tú tienes un sen- diren euskaldunek Canal Vasco nola era

lfl::ir:ïÎi.:i"::f ".,t","ko .,"biir,..' duten azrertzean,
tir lo vâsco, y en eso ¿ha in- beraz, oso kontuan hartu behar dugu hau.
fluenciado el canal vasco? orain arte ikusitakoari .rr.p"r"iu", .t"
lñaki: No, yo pienso que no, t^L.,__^_^ ^_2^^_ ^r-^^r -:--^_-. ryo creo que nosotros sol laburpena- eginez, zera es?n,ahal dugu: bar
mos producto de una gene- herrialde bakoitzeko euskal komunitateen
ración que hemos sido vas- historiaren arabera, bai gure lanerako
cos desde muy niños, nos r r t
hemos sentidó vascós, y auKeratu-dugun laglnaren eza*garrten ara-
continuamos sintiéndonos bera, multzo ezberdin bi bereiz daitezkeela
vascos.... Reforzar, aumen-,diasporako euskaldunali' deitzen dituguntar el conocimiento por , ,' -_ - --;-
supuesto que sÍ, ahora, ha- horien artean. Lehenengo multzoa euskal
certe cambiar no, porque yo nortasuna finko eta definitua duten per-
no voy a cambiar mi"' o tsonek osatzen dute. Hauek beren buruasea, he sido siempre el *-i-ï,---*--- 

,-.'
mismo y el Canal Vaico no euskalduntzat dute, neurri handi batean
me ha hecho camb¡ar, me "aizerrianl' bizi diren euskalduntzat, eta
ha dado información de lo nortasun nazionalaren erreferente nagusique yo quiero oír, desde
tuego. eeio .r"o qu" yo ná Euskal Herria dute. Horrekin batera, dau-
he cambiado, porque nues- den tokiko euskaldunen komunitateko
tros padres bien se cuida
ron de hacernos como kide ikusten dttte beren burua ("Venezue-

somos". lako euskaldunak", esaterako), euskaldunen
komunitate handiaren azpitalde bateko
kide gisa, alegia.

Guk aztertu ditugun taldeetatik,
multzo hau gehienbat Venezuelan nagusitzen da. Lehenengo edo biga-
rren gizaldiko euskaldunak dira, era euskal norrasun oso finkoa dute:
oso definitua dute zer den euskalduna izatea, zein diren euskaltasuna-
ren ezaugarriak, ikurrak, mugak eta abar. Kulturan, geografian, politi-
kan eta besre arlo bauuetan "euskal" izenlaguna z.ri ¡airi behaizaion
eta zeri ez, argi azal:øen da beren diskurtsoan. Euskaltasunaren dis-
kurtso definitzaile honek, seguruenik, nazionalismo politikoak egiten
duen definizio bereizgarriaren eragina jaso du. Izan ere, nazionaliimo-
ak herri baten defentsa egitean barrurako homogeneizatze eta kanpo-
rako heterogeneizatzea bultzatzen ditu, komunitate nazionala batzen
duten osagaiak eta gainerako komunitateetatik bereizten dutenak azpi-
marratuz. Lehenago ikusi dugunez, Venezuelako euskal komunitatea-
ren eraikuntzan eragina izan zuen, lehenengo unedk, nazionalismo
politikoak, eta honek Euskal Herriaren bere irudia utziko zuen. Axola
gurxi du hemen diskurrso honek euskal gizarrearen errealitatea zorÍoz-
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tasunez islatzen duen ala errealitate horretadk aldentzen den. Izan ere,

askotan aipatzen baita Venezuelako diasporak, esaterako, Euskal

Herriaren irudi idealizatu eta estadkoari eusten diola. Baina ez da gure

zeregina inongo diskurtsoaren doitasuna baloratzea, diskurtsoek jen-

dearen praktikak norantz bideratzen dituzten aztertzea baizik' Ari ga-

ren taldeari dagokionez, beraz, honakoa ikusten dugu: euskaltasuna-

ren definizio finko em zehatz batetik abiaturik, multzo honek, bere

urruntasunean, euskaltasunaren aurrean duen jarrera zøintza' edo jøgo-

tearena.da Alegia, euskaldun izateari eustea beren praktika askoren az-

pian dago. Euskaldun tzaten jarraitu nahi dute, eta horren bila joko

dute, besteak beste, Canal Vasco erabiltzean. Kanal honek Euskal He-
rriaz duten irudia birsortzeko balio die, eta horixe eskatuko diote, ge-

roago ikusiko dugunez, Euskal Telebistari: beren euskaltasuna zainv,ea.

Euskaltasuna zaintzearen jarreraren aldean, bestelako jarrera bat
ere agertzen da diasporako euskaldunen artean: euskaltasuna eraiþi-
tzeø. Ikusi dugunez, bada multzo bat Euskal Herriarekin zuzeneko

lotura uikiagoa duena, gehienbat Argentinako taldea. Hemen bizipen
oso ezberdinak aurkitzen baditugu ere' oro har zilarraren herrialdeko
euskaldunek lotura o<ikiagoa dute Euskal Herriarekin, Venezuelakoek

baino. Batzuek diasporako egituretan parte hartzen dute, baina beste

hainbatek ez. Kasu batzuetan euskal nortasuna etxedk jaso dute,

intentsitate handiagoa edo udkiagoarekin, baina ez dute bera lantzeko

eta finkatzeko aukera askorik eduki. Beste batzuetan, hori ere ez dute
jaso eo<etik, eta oso nortasun lausoa izan da euskal nortasuna haien-

tzat, urruneko erreferente bat. Oro har, Euskal Herriaz duten ezagutza

askoz ere txikiagoa da, eta euskaltasunaz egiten duten definizioa ez da

Venezuelakoek egiten duten bezain homogeneoa, ez eta hain gardena.

Nabarmenki agertzen da hori Euskal Herria/Espainia edo Euskal

Herria/Frantzia kontzeptuak erabiltzean (Venezuelakoek kontrajarri-
tzat dituzte, fugentinako askok ez ordea). Halaber, lausotasun bera

agertzen dute geografiaren ezez gtttzaazaltzean, beren arbasoen jatorri
etnikoa definitzean, eta abar.

Egoera hauetatik abiatuta, ugariak dira Euskal Heriarekiko lotu-
ra eta euskaltasuna eskuratzeko burutzen diren jarduerak familiarekin
galdutako harremana berreskuratzeko saioak, leinuaren oinetxearen

bilaketa, azterketa genealogikoa, beste euskaldun bazuekiko harrema-

na eraikitzea (diasporan zein Euskal Herrian), arbasoen herrirako
bidaiak, eta abar luzea. Praktika horien barnean ere kokazen dira euskal
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etxeetan buru daitezkeenak (dantza, jokoak, sukaldaritza...), bai eta
euskara ikastea6l.

- Ingurumari honetatik, beraz, euskaltasuna gehiago da eraiki egin
nahi den zerbair, iraunarazi nahi den zerbut balno. Eta Canal Vaico
eraikuntza horretarako tresna garrantzitsutzat izango dute euskaldun
hauek. Haientzar, euskalrasuna ez dago hain definiiuta, lausoagoa da,
sarritan oso osagai guo<i erabiliz eraikitzen ari den zerbait. Zentzu
honetan, Euskal Herriaren beste bizipen bat izateko aukera dute Canal
Vascoren bitartez: ez gutzaeskuratzeko, euskara entzuteko, paraje eta
jendearen irudiak jasofteko, eguneroko informazioa izateko, eta'beste
zenbait helburuetarako.

Diasporako euskaldunek,beÍaz, Canal Vasco bi helburu ezberdi-
nekin erabiltzen dituztela esan dezakegu: euskaltasuna oso definitua
duten euskaldunen kasuan (hala nola Venezuelakoen kasuan), euskal
nortasuna zaintzeþo. Aitzitik, euskaltasuna lausotuagoa eta ez hain
definitua duten kasuetan (Argentinakoan bezala), bela eraiþineþo. Bi
janera ezberdin hauetatik Canal Vascoren erabilera konkretu ezberdi-
nak eratortzen dira, aurrerago ikusiko dugunez. Baina badira zenbait
erabilera jarrera baterako (hots, euskaltasunari eusteko) zein besterako
(euskaltasuna eraikitzeko) balio dutenak. Horrela, batean zein bestean
erabiltzen da Canal Vasco "hirugarrenen" aurreko agerpena indartze-
ko: bereziki, euskaldunen inguruan Latinoamerik*n heãatuta dauden
estereotipo positiboak berrindartzeko, era estereotipo negatiboak uxa-
tzeko. Era berean, satelite bidezko euskal telebistak eskainr¿en dien
informazioa beren integrazio eta partehartze politikorako baliatzen
dute batzuek zein besteek. Bestalde, programazio gehiena gazteleraz
bada ere, Canal Vasco euskara ikasteko edota mantentzeko .re erabil-
tzen da zenbait kasutan, elkarrizketetan ikusi dugun bezalaxe.

6l Euska¡a ikasteari_dagoki onez, ez da hutsala Argentinan egotea HABEren progra-
men barnean euska¡a ikasten a¡i den jende kopururik hanliena. Erakunde hoien
"Euska¡a-eskolak Munduan" programaren ba¡nean, 1,200 ikasle ari dira, mun-
duan zehar, modu arautuan euskara ikasten, horretarako jarrzenzaizluen baliabi-
deak erabiliz; Habcnct, Hezina, irakasleak bidak¿ea ikasleek ekarzee, eta aba¡.
Kopuru ho¡retatik herena inguru fugentinan ari dira, herrialde hau izanik,
Uruguayrekin batera, egitasmo hauetan aintzindaria, Venezuelan ordea gurxi dira
plangintza honen ba¡ruan euska¡a ikastea¡i ekin dioten euskaldunak [¡o it.rl.
inguru). Alde batera utzirik bateko eta besteko euskal komunirârearen ramaina,
Argentinan euskaltasuna eskuratzeko dagoen interesaren adierazgarria iruditzen
zaigu euskararekiko jarrera hau. Ikus Azkue, I 999 eta Eusko Jaurlativa, 2002,
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Geroago egingo dugu Canal Vasco-
ren erabilera ezberdin hauen analisi ze-

hatza. Aurretik ordea, elkarrizketatuek
kanal hau nola kontsumitzen duten az-

tertuko dugu hurrengo azpiatalean.

Canal Vascoren kontsumoa

Azpiaal honetan gure elkarrizketa-
tuek Canal Vasco nola kontsumitzen du-
ten aztertzen saiatuko gara, hurrengorako
utziz kontsumo horretatik eratortzen di-
ren erabilerak eta hauek euskal nortasu-
naren bizipen eta garapenean nola b<er-

tatzen diren.

Kontsum o aren trin þ o tøsun ø

Ezer baino lehenago, eta Canal Vas-
coren hedapena aztertzean ikusitakoa be-
rretsiz, esan dezagun kanal hau nagusiki
bi bidetatik jasotzen dutela elkarrizketa-
tuek: kable bidez eta satelite bidez. Le-
henengo bidea nagusi da Argentinan, eta
bigarrena Venezuelan. Honen arrazoia
herrialde bakoitzeko telebista sistemaren
egituraketan bilatu behar dugu. Argen-
tinan kable bidezko telebista oso hedatu-
ta dago eta kobrezko haria 5 milioi erxe-
tara heltzen da, o/o 52ra hain zuzen, he-
rrialde hau izanik, Kanada (o/o 72) eta
AEB (o/o 64) ostean munduko hirugarren
herrialdea azpiegitura honen hedapenari
dagokionez (Lopez Alonso eta R.y
Lennon, 2001). Honekin batera kableo-
petatzaile ugari dago, 1.300 inguru
herrialde osoan (Schmucler eta Terrero,
1996). Hauek eskain¿a aniueko telebista

"G: Tú, Jorge, cuando pien-
sas en tu abuelo o hablas
de tu abuelo, ¿lo relacionas
con el País Vasco, o lo rela-
cionas con Navarra?
JORGE: Para mí siempre
fue Navana.
G: Para ti siempre fue Na-
varra.
JORGE: Sí, y sabía que era
vasco-francés, siempre tu-
ve la creencia de que era
vasco-francés (...) Es más,
hasta no mucho tiempo yo
siempre pensé que mi
abuelo era nacido en Na-
varra, que para mí Navarra
era una ciudad, y no. Hasta
que me enteré bien que mi
abuelo era nacido en Ca-
parroso, que está dentro de
Navarra.
G: Para ti, digamos, la refe-
rencia principal era Na-
varra.
JORGE: La referencia prin-
cipal era Navarra, pero que
sé que es vasco.
G: ¿Más que España?
JORGE: Sí, sí, o sea, no,
en realidad es que está en
España, que mi abuelo era
español, pero que había
nacido en Navarra, es decir.
G: Y lo situabas en el País
Vasco?
JORGE: Lo que pasa que...
sí, para mí mi abuelo era
vasco. No sé a quien de
una vuelta de chico de ha-
ber escuchado decir que
era vasco-francés, y me
quedó que era vasco-fran-
cés, y para mí no era vas-
co-francés ¿o estoy equivo-
cado?.
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ematen diete beren bezeroei oinarrizko paketetan, hileroko 2O eta 30
euroren truke: tokian tokiko telebistak, nazionalak, tematikoak, beste
herrialdeetakoak eta abar. Eskaintza anitz horren barruan, hainbatek
Canal Vascoren seinala ere sartzen dute62.

Venezuelan ordea kable bidezko telebistak oso hedapen txikia du
(% lOetik beherakoa). Horrekin batera, oso kableoperatzaile guüik
hedatzen du Canal Vascoren seinala. Hortaz, ETBren seinala ikusi
nahi dutenek antena parabolikoa eta hargailua erabili beharra dute,
satelitetik zuzenean jasotzeko. Horren kostua 800 euro ingurukoa iza-
ten da.

Horren ondorioz, leku ezberdinetan ikusten dute Argentinako eta
Venezuelako elkarrizkeatuek Canal Vasco. Lehenengoen artean,
gehienek erxean bertan jasotzen dute seinala, eta bertan ikusten.
Badira batzuk eb(ean jaso ezeta beste nonbait ikusten dutenak: euskal
etxean edota lagunen baten etxean; edota Internetez ere. Venezuelan
ordea, erdiak etxean jasotzen du seinala, eta beste erdiak euskal erxean
edo beste nonbait ikusten dutela esan digute63.

Canal Vascoren seinala etxean jasotzea edo hura ikustera beste
nonbaitera joan beharrak badu eraginik, jakina, ikusteko ohituretan.
Ikusteko zenbat etaerrazagoa, orduan eta kontsumo handiagoa egiten
dute. Elkarrizketatuek beren kontsumoaz eman dizkiguten datuak ez
dira, bestalde, zehaeak. Baina beren aitortzak guÞdenez orientabidetzat
hartzen baditugu, zera esan dezakegu: oro har, seinala etxean jasotzeko

62 K"bl. bidezko telebistaren era, oro har, telebistaren hedapena oso goiztiarra izan
zen fugentinan. læhenengo telebista irekia 195lan sonu zen Buenos Airesen.
Hurrengo hamarkadan, 60koen hæieran, lur gaineko seinala iristen ez zen toki
batzuetan lehenengo kable sistemak eza¡riziren. Europan ezbezala, Argentinan
enpresa pribatuek finanr¿atu zuten kableeta¡ako azpiegitura, relebistaren hedape-
nak eta telebista aparailuen salmentak eragindako negozioak erakarrita. I¡¡aties-
pazioan ezbezala kablean kanal kopuruetarako mugarik ez egonik, nahikoa izaten
zen hasieran udala¡en baimen soila sistema abian jarøeko. Honek azalduko luke,
besteak beste, hainbeste kableoperatzail e izatea, nahiz eta azken urteetan konrzen-
traziorako eta talde handietan elka¡tzeko joera nabarmena izan den (Albornoz eta
Nastrini, 1998).

63 Eusko Jaurlarirzak diasporako euskaldunekin dituen ha¡remanen barruan, kan-
paina bat burutu zuen euskal etxe guztiak antena parabolikoaz eta hargailuaz hor-
nitzeko. Horri esker, programa hor¡en barruan sartu ziren euskal e*e guzrietan har
daiteke, gaur egun, Canal Vascoren seinala.
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aukera dutenek sarri ikusten dute Canal 'G: ¿De todo lo que ve¡s en

vasco: gehienek egunero ikusten dute, fji"ji$*åit 
parte ocupa

hainbatek ordu bat baino gehiago ere. Ba- Antonio: 50 %, por to me-

dira, beren adierazpenen arabera, Canal nos. En el caso nuestro por

Vasco gehien ikusren duten telebista dela lo menos'

diotenãk ere: etxera sartu eta telebista piz- 
G: ¿Ves ;.;;",Vasco?

tean euskal telebista da aukeratzen duten
lehen kanata, eta beste zerbaiten bila hasi l!il1?;'31; ':."ii':'"å'¡ 5
ezean beren berezþo kanaltzat dute. Ho- canal "

nek guztiak zera erakusten digu: oro har,

g.rr.".lk"rrizketatuek c"naî vascoren G: Ves canal Vasco todos

konrsumo handia egiten dutela, konruan ii'lff"å" 
cuánto tiempo'

hartuta gehienek beren telebista pantaile- Nuria: Si no me interrum-

t"n kani eskaintza oso handia dutela. pen' ja' ja' ja tres h9ra.9 '

Beste batzuek ez dute, esan bezala, cuatro horas' a la noche"'

Canal Vasco eb(ean ikusteko aukerarik,
telebista zerbitzua ematen dien konpainiak seinala sartzen ez duelako,
eta zuzenean jaso ahal izateko instalazioaren kostua handiagoa delako.
Hauen a¡teko hainbatek ahaleginak eta bi egiten ditu euskal telebista
jaso ahal izateko: Interneten bitartez ikusi (pantaila ¡<ikian eta kalita-
te eskasean bada ere), kable konpainiari presioa egiteko kanpainak
antolatu (geroxeago aipatuko dugun baala), seinala hartzen duten
lagunengana joan, antèna parabolikoa eta hargailuaren kostua bere

egin, etiabar. Hauetariko askok Canal Vasco premiazkovat dute eta,

Algentinakoen kasuan bereziki, gogorra egiten zaie seinala hor dagoe-

la jakin eta ezin jasotzea. Gabrielaren hitzetan adierazteko:

"G: ¿Y qué has oldo hablar de Canal Vasco? ¿Referencias?
Gabriela: Más que referencias avidez, claro es como que uno tiene

envidia que el otro puede ver, más que gozar con lo que te están con-
tando tiene cierto resquemor, ella puede verlo y yo no, Pasa un Poco
eso, es decir uno quisiera tenerlo".

Batzuelc duten interes handia (Gabriela, lantokitik tabernara jais-

ten denean, tabernako telebismko agintea eskuratzen saiatzen da' kafea

hartzen igaroko dituen bi minutuetan Canal Vasco ikusi ahd izateko)

oro urrun dago beste batzuek erakusten duten interes rxikitik.
Hauentzat, Canal Vasco ez dago beren lehentasunen artean, arrazoi

ezberdinengatik. Batzuek ez dute eÞ(ean' eta euskal eo<era joaten dire-
nean beste g^uza bat:z.rk egitea nahiago dute: pilota partida ikusi,
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musean aritu, lagunekin egon eta abar. Gauza horiek aurrea hartzen
diote canal vasco ikusteari. Halaber, badira canal vasco eurean jasota
edota þsotzeko aukera edukia gurxi ikusten dutenak ere. Aíeago,
etxean ETBren seinala eskainøen zuen konpainia bat eduki ostean kòn-
painia aldatu duenik ere bada, canal vasco ez zutelako bereziki gogoko.

Aipatu beharra dugu Canal Vascorekiko interes handia .tã-iñt.r.,
txikia fugentinan zein Venezuelan sumatu ditugula. Baina gure lagi-
nak orokortze enpirikoak egiteko aukerarik.-"tãtr ez digun ã...rr, n"-
barmena da Argsntinako elkarrizketatuek oro har, inteies handiagoa
erakutsi dutela canal vascorekiko venezuelakoek baino. rzan ere1-
ken hauen artean aurkiru ditugu ETBri buruzko balorazio kritikoenak.

K¡itika horiek argudio ezberdinetan oinarritzen dira. Batzuk ez
dira. oso argudio zehatzak, eta program azioarcn erakargarritasun lauso
bat baino ez dute islatzen. Beste bãtzuek ordea oro 

".giro 
islatzen dute

ikuslearen 
-ikuspuntua: zenbaitetan albistegietan 

"g:.rtr.n 
den ildo

politikoarekiko jarrera laitikoa da (hedabid. espalnoletatik Euskal
Herriaz emaren den irudiarekin kritikoagoa izateaêskatzen zaio canal.
vascori), eta beste zenbaitetan saioen kultur eredua da k¡itikatzen
dena, alde batera zein bestera. Kasu batzuetan, programazioa "tadi-
zionalegitzat" jotzen da: esaterako "uno se ha cansado1e aer los aizþola-
ris" dio Nekanek canal vascorekin zuen ilusio maila jaistearen arra-
zoien artean. Beste kasu batzuetan, kontrakoa ikusten da, Xabierrek
laburbiltzen duen bezala:

"G: ¿Tienes intención de instalar el Canal Vasco en casa?
Xabier: Si Ia programación cambia¡fa sl, sf la instalarfa. En esros
momentos la programación que tiene no... Hay veces que no parece
que serlamos nosotros... hay programas que parece que no son nues-
tros-programas, son copias de otros programas, los que no hablan de
la identidad nuesrra".

Canal Vascok "geured' gehiago islatu beharko lukeelako ideia kri-
tiko hau oso loturik dago lehenago aipatu dugun zaintzaren jarrerari,
alegia, lehenagotik oso definitutaLo .urkal ,roir"rur"..n .t" áurk"lt"-
sunaren jagote eta eustearen jarrerari. Horregatik, jarrera horretan oina-
rritutako erabilerak azterg,en ditugunean itiuliko- gara ideia honetara.

Saìo hhenetsi eta enefusøtuah

Oro har, gure elkarrizketatuek lehenesten dituzten saioak bi gene-
rotan biløen dira nagusiki: informazioa eta kirola. Elkarrizketat-u ge-
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hienek aipatzen dute informazioa gehien ikusten duten generotzat, eta
asko dira, era berean, Cand Vascon kirola ikusten dutela diotenak. In-
formazioaren barnean, eguneroko albistegiak (Te hbenù dira aipatuenak,
baina baita bestelakoak ere: elkarrizketa saioak (El Punto, Forum...),
gai bati buruzko saioak (Pakbra & tù edota Amerikako ikusleentzat
propio eginiko saioak (Noticias pørø América). Era berean, informazioa
aipawean, politikari buruzkoak bezainbat agertzen dira, eginiko adie-
razpenetan, bestelako info rmazioak (eko nomia, gizarteko bizir¿a, kul-
tura e.a.). Kirolen artean bestalde, era guztietako kirolak aipatzen dira:
futbola, pilota, arraunketa, u<irrindularitza edo herri kirolak.

Elkarrizketak osotasunean hartzen baditugu, horiek dira joera
nagusiak. Baina gure lagina herrialdearen arabera banatzen badugu,
berriro ere agertzen zaizl<tgu alde nabarmenak euskal argentinarren eta
euskal venezuelarrer ârt€ân; Venezuelarren lehentasunak modu argian
biltzen dira informazioan eta kirolan, bi hauek izanik lehenetsitako ia
genero bakarrak; argentinarren gustuak aldiz, genero gehiagotara
zabaltzen dira: horrela, gehien aipatutako generoa informazioa izanik,
bigarren mailan parekaturik agertzen dira kirolak, euskarazko saioak,
"jendea erakusten duten" saioak eta "paisaiak erakusteri' dituztenak.
Ikus ditzagun bada generoak banan bana.

Kirolari dagokienez, argentinerrek zein venezuelarrek lehenesten
duten generoa da, baina azkenek gehiago (esana dugun bezala haien
gustuak bi generotan nagusiki biltzen baitira) lehenengoek baino. Aldi
berean, kirol mota ezberdinak eskatzen dizkiote Canal Vascori
Venezuelatik eta Argentinatik: venezuelarrek bereziki "euskal kirolak'
ikusten dituztela azpimarratzen dute (pilota, arraunketa eta herri kiro-
lak oro har), argentinarrek hauen parean euskaldunen bereizgarri ez

diren kirolak ere aipatzen dituzten bitartean (futbola eta txirrindula-
ritza). Esanguratsua iruditu zaigu batzuen eta besteen artean aurkitu
dugun alde hau; izan ere, euskal venezuelar ia guztiak, Canal Vascon
kirola ikusten dutela diotenean, euskal kirolez ari baitira, argentina-
rren artean kirol batzuekiko eta besteekiko gustuak parez pare bana-
tzen diren bitartean. Gure iritziz, joera ezberdin hauek lehenago aipa-
tu dugun hipotesiarekin dute lotura, esan nahi baita, kasu batzuetan
Canal Vasco jadanik definitutako euskal nortasuna indarneko eta
zantzeko bidea dela, beste batzuetan definizio prozesuan dagoen nor-
tasuna eraikitzeko erabiltzen delarik.

Euskarazko saioak, programazioaren azterketak erakutsi digun
legez, oso urriak dira Canal Vascon: Bertatiþ Bertara, Sorginen Laratza,
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Goenþale, Jaun eta Jabe eta Meza Nagasia bereziki. Azkena izan ezlk,
gainerakoak gaztelerazko azpitituluekin emaren dira. Oro har, saio
hauek estimatuago agertzen dira Argentinan Venezuelan baino, nahiz
eta laginaren deskribapenean ikusi dugun moduan, Venezuelako elka-
rrizketatu gehienek (hemeretzitik hamabostek) euskaraz ondo edo zer-
bait dakitela dioten, Argentinakoen arrean kopuru hau rxikia izanik
(berrogeita zazpitik zortzi). Nola liteke Argentinan euskararen ezagu-
tza *ikiagoa izanik, euskarazko saioekiko atxikimendu handiagoa iza-
tea? Gure iritziz, azken herrialde honetako euskaldunen arrean Euskal
Herriarekin eta oro har euskaltasunarekin dagoen jakin-minak esplika
dezake euskararekiko interesa ere. Gizaldi zaharretako euskaldun
hauek, Canal Vascoren eskutik, Euskal Herria deskubritzen ari dira,
eta aurkikuntza horiek lehendik familiako transmisiotik edo bestelako
bideetadk jasotako ezagutzari gehitzen zaizkio. Horb<e kokatu behar-
ko genuke euskarazko saioekin erakutsitako inreresa: euskara bazela
bazekiten, eta sarritan hizkuntza hori beren arbasoen hizkuntza izan
zen. Orain, Canal Vascok inoiz enrzun gabea zuten mintzairazbelarria
gozatzeko aukera ematen die, eta ikasten ari direnei praktikaøeko
bidea. Honek bereiziko lituzke ikusle hauek euskara jadanik ikasia eta
sarritan entzunda duten ikusleengandik.

Interes berberak esplikatuko luke, halaber, euskal argentinarrek
beste saio bazuekin erakusten duten zaletasuna: Euskal Herriko "jende
xehea' eta "paisaiak" erakusten dituzten saioak, alegia. Lehenengoen
artean, Zoornbados, El Factor Humøno, Esta es mi Gente, herrietako jai
eta ospakizunei buruzkoak eta beste batzuk daude. Saio hauetan
Argentinako ikusleek jende xehea ikusteko aukera baloratzen dute,
Euskal Herriko errealitatea ezagutzeko beste aukera bat izanik. Honela
dio, esaterako, Evak:

c'<"Esta es mi Gente cada cuando lo veo, no por nada, sino para ver
cómo se expresan, los problemas que tienen, de qué se hacen proble-
mas.., a mf me parece de "busco parelay asl", y bueno, de qué se pre-
ocupan. Y es una forma de conocerlos, conocerlos asl socialmente".

Euskal Herriarekin kontaktu zuzenik apenas ez duen diasporako
kideentzat "hango" euskaldun soilak nolakoak diren ikusteko aukera
ematen diete saio hauek, geroago aztertuko dugun bezalaxe. Gauza
berbera gertatzen da Euskal Herriko leku eta paisaiak erakusten dituz-
ten saioekin: Eusþal Herria: Lø Mirada Mágicø, telesaioen errean ema-
ten diren irudiak (paisaia ezberdinak erakursiz, euskal musikak lagun-
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duta) eta abarrek aukera ematen diete "A mí lo que me gusta mu-

ikusieei, modu birtualean bada ere, Eus- :li,Jr::,i!|t'?"åi:: i"?
kal Herrian barrena bidaiatzeko. Batzue- gente circulando... Un pro-

tan, leku berriak ez gttttJz, beste batzue- grama' cuando jugó el Ala-

tan lehendik bisitatritako lekua edo are vés la final de la copa

arbasoenkontakizuneranezagurutakole- 
"Effi?i:ff"rti"":li:L?"1kua (jaioterria esaterako) telebistaren bi- vistas y la gente estaba bo-

((i r trl!.tartez Derrlro Dlsltaruz, rracha y decía cualquier co-

Bestalde, gutxi dira elkarrizketatuek 
sa"'" (Ramón)'- 

-

gustukoak ez dituzten saio eta generoak, "otra cosa que me encanta

baina adostasun eta irmotasun handia es, de programa en progra-

agerrzen da Lo Que Fababø saioaren in- ma' cuando saltan de un

guruan: oro har, errefusa handia agerrzen ::"-iil:.X.,i'i;r,i1toii
ãute elkarrizketatu gehienek saio honen Ruper o uno de estos' y ahí

inguruan. Izan ere,"elkarrizketatu batek hay unas imágenes del

edo bik soilik esan digu saio hau ikusten li'"Y:ffi"i"ff,Ëï1"ï:
duela; horren aldean, erdiak baino gehia- recordando las cosas que

gok erakutsi dur.,, horr.t* ezer gid.ru 33l3ij: lliilXilsas 
que no

gabe ere, ez zutela saio hori gustuko.
Adostasun handia dago, era berean, saio

hori errefusatzeko emandako arrazoietan: oro har, saioak Euskal

Herriko errealitatea islatzen ez duelako ustea. Bertan esaten direnek
eta agertzen diren pertsonaiek ez dute, gure ikusleen begien aurrean

bederen, beraiek bilaurn dutena (Euskal Herria, oro har) erakusten,

zttzeîean zsin zeharka. B es talde, bertan ager tzon d i ren pe rtso n aiak ere,

sarritan, ez dituzte ezagtJtzen. Azkenik, genero hori gustukoa dutenek,
tokian tokiko saioak nahiago izaten dituzte, ezagutzen dituzten ger-

taera eta pertsonak erakusten dituztelako6a.
Saio honek elkarrizketatuen artean duen errefusak talka egiten du

2001ean Canal Vascok egin zuen inkestak emandako emaitzekin.

Inkesta haren arabera, saio hau litzateke ikusiena. Nola liteke, hartara,

64 I.rteresgarria lirzateke hemen prentsa larrosaren kontsumoa¡en azterketa bat plan-

teatze . Hots, genero honen kontsumir¿aileek noraino erabileen duten kontsumi-
tutakoa beste batzuekin solastu eta ha¡remanetan egoteko. HaIa balir¿, Canal

Vascok eskein diezaiekena baino interes handiagokoa litzateke tokian tokiko tele-

bistek eskein diezaieketena, jende gehiagorengana iristen baitira. Gauza bera ger-

tatuko lir¿ateke telenobelekin; izan ere, hauek ere ez dituzte oso gustuko Canal

Vascoko ikusleek.
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inkesta hartan saio honek lehen postua izatea eta gure elkarrizketetan
azkena? Gure iritziz bereziki arrazoi metodologikoak egon daitezke
desadostasun hau esplikatzeko. Batetik ez 2001eko inkestak ez gure
laginketak dute adierazgarritasun estatistikorik. Bigarrenik, unibertso
ezberdinei dagozkie lagina biak: 200leko inkestari erantzun ziotenen

artean askok eta askok ez zuten euskal jatorririk, ikusi ditugun datuek
erakusten duten legez, eta Amerika osoko biztanleak ziren. Gure
laginketa euskal jatorriko argentin aÍ eta venezuelarren komunitatera
mugatu da. Azkenik, kontuan hartu behar da Lo Qae Fahabø saioak
Canal Vascoren parrillaren zati handi bat hartzen zuela (astean mila
minutu baino gehiago, program^zioaren o/o 10, alegia), eta horren era-

ginez inkesta arin bati erantzuteko garaian errazago gogoratzen dela
saio honen izenburua beste askorena baino. Baina hori erantzun iza'
nak ez du, hartara, saio hori ikusiena ez eta estimatuena denik adie-
razten.

Honengatik guztiarengatik, eta elkarrizketek ematen diguten
informazioaren kalitatearen alde eginez, uste dugu 2001ean ETBk
egindako inkestak ematen dituen datuek ez dutela diasporako euskal-
dunek Canal Vascoren aurrean jokatzen duten moduari buruzko datu
fidagarririk eskaintzen, eta onargarriagoa dirudi euskaldun hauek Lo

Que Føhabø bezalako saioak oso gustukotzat ez dituztela Pentsatzeak.
Baieztapen hau indartzeko, hona beste datu bat: 200leko inkestak
Kolonbiatik jaso zituen erantzun gehien, nahiz eta Kolonbiako euskal

diaspora oso sikia den: euskal etxerik ere ez dago herrialde horretan.
Horrez gain, multzo honetan lorøen du ao<ikipen gehien, hain zuzen,

Lo Que Fahabø saioak. Zilegibelil'gu, beraz, saio honek inkestan lor-
tutako puntuazioa programazioan duen pisuari eta euskal diasporako
kide ez direnen erantzunei zot zaiela uste izatea, euskal diasporan lor-
tzen duen arrakastari auikitzea baino.

Canøl Vascori buruzho bølorazìoa

Oro har, elkarrizketatuek oso balorazio positiboa egiten diote
Canal Vascori. Konsumoari buruz ikusi ditugun adierazpenek ere ha-
laxe erakusten dute. Horrela, Canal Vasco lehen aldiz ikusi zutenean zer

sentitu zuten galdetuta, ia denek erantzun dute antz€ra: poztasun han-
dia. Beharbada, Marcosen esaldi soil batek ondo laburbiltzen du senti-
mendu hau: "El dfa que vl en la televisión el pájaro, ¡qué bárbaro!".
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Areago: diasporako zenbait kide eta "(vemos Canal Vasco) des-

erakundebal.urË"rorr,rbaino.lehenago- ff"¡oå"":,i iålår"'"låoå:
tik ere ari ziren euskal telebista bertaraino mos de gentê eñ Lomas y

eramateko gestioak egiten, bestealc beste asf que lo veían y nosotros
r r r r y r .. r ' Fr. estábamos desesperados,orouKo EusKo JauflantzaKo r\anpo Ë,Kln- 

¡cómo puede sei!, hasta
varako Idazkaúvaren aurrean. Horrela, que averiguamos y pus¡e-

lehenengo seinala heldu zelarik, batzuek ron aquí, Telecentro, que es
r r r.r r r el canal... nos Pasamos alenenolK ltxaroten zuten nura lortu zu-
ten, era oro har hark beren nahiak ase |fifÏliÍ;;r,
zituela aitortzen dute. Beste batzuek uste-
kabean egin zuten topo Canal Vascoren
seinalarekin, zapping egiten ari zirela, eta beste hainbatek lagun eta
ezagunek esanda izan zuten kanalaren berri.

Canal Vascori buruzko balorazioa, zenbait kasutan, harreman
afektiboekin lotuta agertzen da. Izan ere, elkarrizketatu batzuek penaz
adierazten dute beren arbasoek (bereziki Euskal Herritik etorritako
gurasoak zirenean) euskal telebista ikustera iritsi ez izana. Honek, gure
iritziz, dimentsio afektiboa ematen dio Canal Vascoren erabilera¡i, eta
kanal honek familiaren bidez transmititutako euskaltasunaren erai-
kunEan duen garrantzia nabarmentzen du.

Canal Vasco, oro har, oso garranøitsutzat jotzen da diasporako
euskaldunen artean, eta horregatik ahaleginak eta bi egiten dira hura
hartzeko edo inguruko euskaldunen artean haren beharraz oharcaraz-
teko. Esana dugunez, kableoperaøaileek seinda garraiatzen ez duten
tokietan (Venezuelan kasu) hainbatek diru kopuru garrantzitsua in-
bertitzen du Canal Vasco ikusi ahal izateko. Argentinan bereziki, non
kableoperatzaile batzuek seinala hedatzen baitute eta beste batzwek ez,

kontratatuta zuten konpainiak Canal Vasco eskaintzearen zorteaizan
ez dutenek konpainia aldatu dute, ahal izan dutenean bederen, hura
jaso ahal izateko. Beste batzuek ez dute horretarako biderik izan, eta
konpainiaren aurrean presioa egitearen bidetik jo dute: banaka zein
taldetan antolatuta, hainbat eta hainbat dira kableoperatzaileari kon-
tratua bertan behera uzteko mehatxua egin diotena, baldin Canal
Vasco eskaintzenez bazuten. Presio hauek, batzuetan, arrakastatsu ger-
tatu dira, eta beste bazuetan ez. Baina guztiok erakusten digute dias-
porako euskaldunek (eta hemen berriro ere argentinarrak nabarmen-
tzen dira gure laginetan) euskal kanalari ematen dioten garrantzia.

Canal Vasco garrantzitsutzat jotzen da, bereziki, euskaldunenøat.
Baina euskaldunak ez direnei begira tresna erabilgarritzat dute hainbat

109



"En Necochea, cuando ape- inkestatuk: kanal honek Euskal Herria
nas lo iban a... lo largaronel .. _...r__t l_.- _t_ |

canal Vasco acá en Amé_ eta eusKatounal( munouan ezagutala:¿te-

rica y eso que mandaron a ko bidea eman lezake, haien iritziz. Hain

iä#ll::""', :3:::; -:',ï T'î1,'ii: -sî"19:,,iî1!:.",1-1T:T''
chea había'un cable sólo Uanal Vascoren erabllera nagusletako bât
que distribuía como Cable- besteen aurrean euskal nortasuna indar-
visión. Y justo en esa época 1'¿ean datza.
había salido el segundo' Y Horrelako zerbait pentsatu beharentonces lo que hizo el cen-
tro vasco fue juntar firmas y izan zuen Azul herriko euskal eb<eko zu-
mandar, casi todos estába- zendaritzak, gainerako euskal etxeei beza-
mos abonados a Cablevi
sión, que también es cable- la Eusko Jaurlariøak Canal Vasco hartu
visión'en Necochea. Se jun- ahal izateko antena parabolikoa eta har-
taron firmas que si no com- gailua doan eman zienean: aparailuak
praban esa señal' si no ba- 

ãuskal eb(ean instalatu beharr.an, herrikojaban esa señal, nos íba-
mos a cambiar todos al otro kableoperatzaileari eskaini zizkioten, sei-
cable. Y el otro cable ya lo nala herri osora hedatzearen truke. Eki-
iba a instalar, o sea, se sa- r r .t t rl_bia que lo iba a instalar. Y Ttn naren asmoe ez zeî nerrlKo eusK¿

así que lo instalaron, y lo dun guztiengana iritsi ahalizatea, herriko
instalaron los dos. Ensegui- biztanle euztiei Canal Vasco eskaintzea
da, en Necochea fue uno
de los primeros lugares que DelzlK' Ilonl esKer' gaur egun nerr-l oso;

tuvo canal vasco, ensegui ¡"to dezake, etxean, euskal kanala65.
da. Y fue por medio del cen- Diasporako euskaldunek Canal Vas-
tro vasco. Se juntaron fir
mas para que 1o... para cori ematen dioten. garrantziaren beste

demañdar ai canal a'quð erakusle bat kanal honek beren arteko
compre la seña|." harremanetan duen presentzia da. Oro
(Andoni) har, elkarrizketatu ditugun ikusleek, in-

guruan beste euskaldunik badute, min-
tzagai izaten dituzte euskal telebistan ikusitakoak azken orduko infor-
mazioak, kirol ekitaldien emaitzak, leku jakin bati buruz emandako

65 Ekirrø" honek, nahita ez, gogora dakarkigu Panpako her¡ietan euskaldunek komu-
nitatea¡en eraikunaan izan zuten garrantziaz Irianik kontatzen duena. Duela
mende bat, besteak beste, hotelak eta ostatuak izan baziren euskaldunen eta gaine-
rako bizilagunen elkargunerako espazioak, Azulgo adibide honek bestelako ekar-

pen motâ bat e¡akusten digu, euskaldunengandik komunitate osora doana,

Oraingoan, ber¡iro ere, euskal nonasuna ez dt agertzen tokian tokiko nortæunari
kontrajarri gisa; aiøitik, tokian tokiko komunitatekide izateko bidea, hain zuzen

ere, euskaltesunetik pasatuko litzateke. Nolabait komunitatekide izateko modua
da, horrela, euskaldun izatea.
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irudi eta erreportajeak, eta abar. Euskal
erxeko, erxeko edota lantokiko elkarriz-
ketetan sarri agertzen omen da Canal
Vasco beraz. Kasu batzuetan, solaskideek
ikusi dutena komentatzeko, edo unean-
unean telebista eskaintzen ari denaren
abisua telefonoz pasatzeko; beste batzue-
tan, ikusi dutenek ikusi ez dutenei kon-
tatzeko. Zenbak kasutan, gainera aukera
dutenek grabatu egiten dizkiete tele-
saioak aukerarik ez dutenei, satelitetik
datorren seinalari beste banaketa zirkuitu
bat zabalduz.

Euskal kanala diasporako euskaldu-
nen arteko elkarrizketag aa izaæak lagun-
du egiten du komunitatea trinkotzen, bes-

teak beste euskaltasunak familia giroko es-

parrua gainditu ea beste espazio zabalago
batera eramaten duelako. Euskal Herriare-
kikoak, horrela, dimentsio sozialagoa har-
tzen du, garai bateko euskal etorkinek
eo<eko goxotasuna gainditu eta beren es-

pazio sozialak ireki zituztenean bezalatsu:

hotelak, ostatuak eta euskal eu<eak.

Diasporako euskal komunitatea
trinkoueaz gain, Euskal Herrian dagoen
familiarekiko harremanak sendotzeko bi-
dea ere izan daiteke Canal Vasco. Hain-
bat elkarrizketatuk aitortu duten bezala,
bertan ikusten dituzten gauzak hemen
bizi direnekin solaseko gai bihurtzen di-
ra. Oso ondo islatzen dute erabilera hori
ondoko hitzelc 'Jorge habla por teléfono
con nuestros primos ldel Pafs Vasco] y les

dice "¿viste?, ¡ganó la Real!", y parece que
fuera una charla de domingo acá, no?"
(Marfa Eva).

Orain artekoek erakusten digutenez
diasporako euskaldunek estima handian

"Nosotros le pedimos siem-
pre para que nos lo ponga
nuestra cadena de... Noso-
tros tenemos un medio que
es Multicanal, que es el que
nos da... televisión... este...
vemos canales de todo el
mundo... Y bueno llegó un
momento en que yo llama-
ba todos los días para dejar
como sugerencia que por
favor hicieran el contrato
con Canal Vasco para que
llegara a toda Argentina, o
por lo menos a todo Buenos
Aires, a toda la provincia de
Buenos Aires... Y por qué
vemos el Canal Gallego y
no el Canal Vasco... En un
momento me dijeron "mire
su sugerencia la deja todos
los días, no llame más"... Y
no llamé más como que con
vergr.¡enza, pero como di-
ciendo, "hagan el conkato
o lo que tengan que hacer
con la gente de Canal Vas-
co, porque es importante,
hay un montón de gente
vasca en Argentina, muchí-
sima...". Y es como que hay
gente que no... Algunos sí
que están muy metidos, el
que está metido está hasta
mucho... Está todo el día
tipo como yo... Pero hay
gente vasca que por ahí,
como que no saben bien,
como que no conocen
bien... No saben bien... Por
ahí confunden vasco con
gallego o como que es todo
lo mismo."
(Esther).
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dituzte Canal Vasco eta honek eskaini diezaiekeena, eta hurrengo ata-
lean ikusiko dugun moduan erabilera ezberdinak egiten dituzte beren
euskaltasuna trinkotu eta lantzeko. Bada ordea balorazio negatiborik
ere kanal honi buruz. Joera nagusia Canal Vasco modu positiboan
baloratzekoa bada ere, kritikak ere agertzen dira ikusle batzuen artean.

Jadanik azaldu dugu saio batzuekin, bereziki magazinekin, agertzen
den errefusa, oso orokortua Lo Que Fahøba saioaren kasuan. Honen
inguruan jaurtitzen diren lritikak honela laburbildu litezke: horrelako
saioek ez diete ezer berririk ekartzen Latinoamerikako euskaldunei,
ugari baitituzte tokian tokiko telebistetan. Gainera, Euskal Herriaz
(edo ikusleek gogoan duten Euskal Herriaren irudiaz) ez diete ezer

eskainzen, agertzen diren pertsonak eta gertaerak Euskal Herritik
kanpokoak direlako edo, batzuetan, Euskal Herriaz duten irudiarekin
ondo ezkontzen ez direlako. Produktu gisa ere, estima u<ikiko saiotzat
dituzte, kalitate eskasagatik. Eta entretenigarri gisa ere ez diete balio,
bertan egerven diren pertsonai eta gertaerak ez baitituzte beren erre-
ferenteen artean. Honek guztiak genero eta saio hauen balorazio nega-
tiboa dakar eta, kontuan harturik Canal Vascoren parrillan duen espa-

zio zabala, balorazio hori, kasu batzuetan, kanalari hedatzen zaio, bere
osotasunean harturik.

Beste kasu batzuetan informazioaren ildo politikoa da jarrera kri-
tiko negatiboa eragiten duena. Izan ere, ikusle batzuek beren desados-
tasuna erakusten dute Canal Vascoko albistegien informazio politikoa-
rekin. Zilegia da pentsatzea kritika hau, aldi berean, beste jarrera poli-
tiko batetik egiten dela, baina horrek ez dio, gure iritziz, garrantzirik
kentzen. Areago: geroago ikusiko dugunez, hedabide espainiarrek eta
sarritan tokian tokikoek ere Euskal Herriaz ematen duten informazio
politikoari aurre egiteko oso erabilia da Canal Vasco. Honen ondorioz,
kanal honi, jarrera "epelegid' eta Espainiako Estatuaren diskurtsoari
behar bezala ez erantzutea leporatzen zaîo, aipatzen ari garen jarrera
laitiko horietatik guztietadk. Ez dugu aurkitu, aitzitik, Canal Vasco-
ren informazioari ildo "nazionalistegia" edo kutsu politikoaz "zama-
tuegia" izatea leporatzen dion laitikarik.

Azkenik, oso neurri apalean bada ere, bestelako iritzi kritiko ba-
tzuk ere jartzen dituzte mahai gainean elkarrizketatuek, gehienbat pro-
gramazioaren beraren kalitateari loturik gehiegizko errepikapenak,
saio zaharrak eta, sarritan, denboran oso atzeratuak ematea. Adibide
grafiko gisa, saio batean zozketabatean parte hartzeko deia egiten zen
(horretarako telefono deia egin behar zelarik), kontuan hartuta saio
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zahar etaerrepikatua zelaetaznzketa jadanik eginda zegoela, Beste kri-
tika iturri bat umeentzat desegokitzat jotzen diren saioen ordutegiak
dira. Bereziki azken kasuan, dena den, ezinezkoazaigubereizteanoiz
den Canal Vasco egiten zaion kritikaren erantzule, eta noiz gertatzen
diren horrelakoak kableoperatzaileak berak seinala bildu ete progra-
mazioa bere kasa berrantolau duelako. Izan ere, horrelakoetan kableo-
peratzailea da ordutegia antolaøen duena.
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4. CnNnr VesconrN ERABILERAK

EUSKAL NORTASUNAREN PROZESUETAN

Aurreko atdean, Latinoamerikako euskaldunek Canal Vasco nola
kontsumir¿en duten ikusi dugu. Hasieradk eskuartean darabilgun hi-
potesiaren arabera, satelite bidezko euskal telebistaren kontsumo ohi-
turak, moduak eta erabilerak euskal nortasuna berreraikitzeko buru-
tzen diren praktika ugarien barruan ulertu beharra dago. Era berean,

aztertu ditugun laginen herrialde ezberdinetako euskal komunitateen
historia zein egituraketari erreparatuz, eta kontsumoaren nolakotasu-
na ere kontuan hartuz, esana dugu Canal Vascoren erabilera ezberdi-

nak egiten dituztela euskal diasporako kideek. Kasu batzuetan, Canal

Vasco ikustea aldez aurretik oso modu irekian osatzen ari den euskal

nortasuna eraikitzeko praktika gisa ulertu behar dugu' Beste kasu ba-

tzuetan, euskal nortasuna jadanik oso definituta dutenek nortasun
horri eustea bilatzen dute euskal telebistaren kontsumoaren bitartez'
Era berean, Canal Vascoren erabileraren bidez ikusleek beraien inte-
grazio politikoa edota euskararantz hurbiltzea bila dezakete, nolabait
horren bitartez Euskal Herrian bizi diren euskaldunen komunitateko
partaidetza areago¿eko. Beste erabilera batean, Euskal Herria erakus-

ten duen telebista kanal bat ikusgarri izatea besteen aurrean agerøeko

euskarri garrantzitsua da. Azkenik, Canal Vascoren bitartez euskalta-

suna bereziki familiaren eta aurrez aurreko harreman zuzenen bitartez
bizi izandako kidetasuna izatetik komunitate abstraktuago bateko tal-
detasuna izatera pasa daiteke, "irudimenezko komunitateen" teoriek
(Anderson, 1983) azaltzen duten moduan.

Atal honetan, beraz, Latinoamerikako euskaldunek Canal Vasco

konsumitzean nola eta zertarako erabileen duten aztertzen saiatuko
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gara, horretarako gure elkarrizketatuek emandako informazio ez baJia-
tuz, eta haiek kontatutakoak teoria eta esplikazio zenbaiten argitan
irakurriz.

Nortasun emikoen garrantzia gaur egungo munduan

Ezer baino lehenago, galdera bat egin beharrean gaude: zer delaeta
aldarrikatzen du "bere euskaltasuna" aiton arnona edo are herenaiton
herenamona Euskal Herrian sortuak zituen argentinar batek? Zergatik
atxikitzen dio norbaitek bere burua arbaso urrunen jaioterriko taldeari,
hortik datorkion nortasuna berajaiotzen eta hazten ikusi duen herrial-
dekoaren parean jarrita, edo are honen gainetik lehenetsita? Esana
dugunez, honelakoak aurkitu baititugu Canal Vascoren ikusleen artean.
Honetaz galdetzea, azken funtsean, talde nortasunen garranviaz galde-
tzra da; zehazlctago gaur egungo munduan talde nortasunek eta norta-
sun etnikoek duten garrantziaz. Euskaldunak ez dira honetan bereziak,
eta talde asko ari da, munduan zehar, bere nortasunari eutsi nahian, ez

lurralde propioan bakarrik, diasporan baizik. Tþansnazionalismoari bu-
ruzko ikerketa gero eta ugariagoek (Vertovec, 7999) auzi horren gaur-
kotasuna erakusten digute: turkiar eta kurduak Alemanian, magrebia-
rrak Frantzian, o<inarrak Australian, musulmanak mundu osoan, errea-
litate konplexu eta zabal baten adibideak baino ez dira. Diasporako tal-
deek beren jatorrizko noftasunari eusteko egiten duten saioan, bestalde,
lehen mailako lekua hartzen dute gaur egungo komunikaziorako tek-
nologia berriek, Karimek erakusten digun legez (Karim, 2002).

GIo balizazìoa eta talde nortasunøþ

Gaur egungo munduan talde nortasunekin gertatzen ari diren
fenomenoak ulertzen hasteko eredu orokor bat eskaintzen digu Ma-
nuel Castellsek, sare gizartea aztertzen duenean (Castells, 1997). Bere
aburuz, gaurko mundua hain da konplexua eta globalizat! , ezen ez.

baikara gai gertatzen diren zenbait prozesuri zentztJa aurkitzeko. Esta-
tu-nazioaren inguruan antolatutako gizarteetan, halako jarraikortasun
edo continuumbat egon da banakoaren bizitzaren eta gu ukitzen gai-
tuzten prozesu eta gertaerak erabakitzen dituzten botere egituren ar-
tean. Horrela, politikaren eta gizartearen antolamenduari dagokionez,
erabaki nagusiak estatu nazionalak hartzen ditu, estatua eta banakoa-
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ren arteko zubia gizarte zibila delarik. Ekonomian, langileak enpresa

batean egiten du lan, gardena izanik enpresan nork hartzen dituen era-
bakiak, haren interesak, e.a.. Eta horrela beste zenbait arlotan. Glo-
balizazio prozesuekin ordea, ekonomia mailako erabakiak enpresaren

gainetik jarri dira (klusterrak, transnazionalak, burtsa espekulatiboa,
e.a.), eta norberaren lanpostua erabat baldingatzen duten erabakiak
(postua bertan behera uztearena barne) non hareen diren ez dajada-
nik hain argiro ikusten. Berdin politikagintzan: estatu nazionala ez da
jadanik gizarte batek dituen arazoak konpontzeko gai, ez, eta lehengo
negoziaketa lekua; banakoaren zenbait arazo konkretu bideratzeko
unean erabat gaindituta dago. Txikiegia da gizartearen arazo handiak
konpontzeko (ez baititu eragile guztiak kontrolatzeko gaitasunik), eta

handiegia j endearen eguneroko arazoez arduratzeko.
Horren guztiaren aurrean, banakoaren eta botere gune nagusien

arteko zubi lana egin ohi izan duen g,izafie zibila dislokatuta agertzen
da, eta zubi hori jausten ari da. Gero eta zailagoa da gertatzen zaizlrc-

gun gauzei zentzua eta ulergarritasuna ematen zizllr.en unitate baten
(gizarte nazionalaren) partaide sentitzea, unitate horren adierazgarrita-
suna kolokan jartzen hasi delako.

Honen ondorioz, gure eguneroko bizitzan eragina duten proze-
suen ulerkuntza zaildurik, eta bizitza hori baldint zatzen duten botere
guneen nolabaiteko kontrolak gero eta gehiago ihes egiten digularik,
komunitarismorako joera indartzen da, Castellsen arabera. Alegia, bi-
zitzari zentzua ematen dion talde batekiko atxikimendua bilatzen da,
talde nortasun hurbilagoak indartuz. Nortasun horiek izaera ezberdi-
nekoak izan daitezke (erreakziozkoak, legitimatzaileak eta proiekzioz-
koak), eta matrize ezberdinen (etnia, genero, herri mugimendu, erlijio
eta abarren) inguruan antola daitezke. Baina oso ezberdinak izanaga-
tik, hala bere ezaugarrietan nola gizarteko ondorioetan, puntu komu-
na dute: banakoari nolabaiteko ziurtasun eta babesa ematen diote,
bizitzaren zentzua eraikitzen laguntzen diotelako.

Castellsek, beraz, global izazio garaian estatu-nazioaren errealita-
teari edo egitasmoari ezinbestean lotuta ez dauden bestelako talde nor-
tasunen indartzea ulerøeko eskema teoriko bat ematen digu. Honen
arabera, nortasun etnikoak desagertzera doazelako ideia baztertu egin
beharko genuke. Nortasun hauek bizi bizirik daude, eta epe ertainera
ezaugarri berriekin baina hor iraungo dutela sumatzeko motiboak
baditugu. Honek esplika dezake, neurri batean, arestian aipatu dugun
galdera: zer dela-eta nortasun diasporakoa?
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Talde nortasunak inform azioarcn gizartean

Alberto Melucci soziologo italiarrak ere aÍÀzo handiak ikusten di-
tu gaurko gizartean zentztra eraikitzeko unean (Melucci, 2001). Bere

aburuz, ziurgabetasuna da gurea bezalako konplexutasun handiko gi-
zarteen ezaugarri handienetako bat. Bizimoduak eta gizartea bera oso

arin eraldatzen ari dira, gero eta erritmo azkarragoan. Aldaketen errit-
moak eta zabaltasunak, hartara, zaildu egiten dute gerta daitekeena
aurreikustea; gero eta zailagoz da etorkizunean gerta daitekeena asma-

tzea. Gerta daitekeenarekiko zalantzak ziurgabetasuna dakarkio bana-
koari. Sentipen hau, bestalde, maila ezberdinetan gertatzen da: norbe-
raren bizitzan izango direnak aurreikusteko zailtasunari, gizateriaren
bilakaeran gerta daitezkeenak igartzeko zailtasuna gehitzen zaizkio.
lzan ere, gaur egungo teknologiak bizitza bera sortzeko bidea (kode

genetikoaren manipulazio az) zein erabat desagertarazteko bidea (bote-

re nukleararen indarraz) ematen dituelarik, muga ukitu ezinak ukitu
baititu jadanik gizateriak bizitzaren mugak. Ahalmen erraldoi haueta-
tik etorkizunean erator litezkeenak ziurgabetasun eta zalantza iturri
izugarriak dira.

Ziurgabetasuna ez da mugatzen munduaren etorkizunarekiko
aurreikuspenetara soilik, eta geure eguneroko bizitzeren ohiko ezauga-
rri saihestezin bihurtu da. Hurrengo paragrafoan oso era grafikoan
adierazten du hori Meluccik (2001,121):

"La experiencia habitual en un mundo complejo basado en la ciencia
y en la tecnologfa es la de incertidumbre. Un grado de incertidumbre
creciente ¡ en ocasiones, desbordante. ¿Qué debemos hacer en un
contexto diferente? ¿Y qué debemos hacer ante un nuevo problema?

Pero, sobre todo, ¿qué debemos hacer, habida cuenta del exceso de po-
sibilidades? Hasta nuestras tareas cotidianas más corrientes se convier-
ten en ejercicios de resolución de problemas: descifrar el manual de

instrucciones del aparato de televisión con 99 canales disponibles, ele-

gir nuestro próximo destino turlstico entre los innumerables progra-
mas de las agencias de viajes, etc.".

Ziurgabetasuna areagotzen den aldi berean, gizartearen konplexu-
tasun hazkorrak hautsi edo gutxienez lausotu egiten ditu lehenago
nortasun finkoak eraikitzen zireneko matrizeen mugak. Hemeretzi-
garren mendean, esaterako, gizarte mailak oso definituta zeuden kapi-
talismoan. Desjabetuak menekoak ziren, eta menekotasun horrek zen-
bait kultura esparrutadk baztertuak izatera eramaten zituen. Horrek
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berorrek bultzatzen zituen, halabeharrez, beren kultura esparru pro-
pioak eraikiûera, klase nortasunaren eraikuntzarako berebiziko ga-

irantzia izan zuten esparruak, alegia. Gaur egun mailen arteko mugak
lausotuagoak dira, eta desjabetuen kulturan kultura hegemonikoen
presentzia are handiagoa da, beheko klaseek beren esparru propioa gal-

dua dutelarik. Oinarri etnikoko kulturei begiratuz gero ere, antzeko

zerbait gertatzen ari da: mundu mailalco informazioaren jarioek eta

garraioen zabalkundeak (migrazioak, turismoa...) etengabe kontak-
iuan jartzen dituzte hizkuntza eta kultura ezberdinak, beren arteko

mugak lausotuz eta nahasketa bultzatuz. Joera bertsuak aurkiøen ditu-
gu talde nortasunen oina¡rian izan diren beste matrizetan ere.

Horrela, gaur egungo gizakiak ez gafa komunitate bakar bateko

kide soilik. Aldi berean talde ezberdinetako partaideak gara: kontsu-
mitzaileak, erabiltzaileak, alderdi politiko bateko kideak, hizkuntza
bateko mintzakideak, era guztietako taldekideak, eta abar. Beste garai

batean kokapen espazial edo sozialarekiko loturak ezaÍtzen zuen iden-
tifikazioaren aldean, gaur egun leku batean bizitzeak ez dal<ar derrigo-
rrez nortasun jakin bat sentitzea:

"Ya no venimos definidos por un hnico criterio de identificación, tal
como haber nacido en una familia dada o haber emprendido cierto
oficio. Todo ello ha lado lugar a una proliferación de los modos en que

los individuos se definen a sl mismos"(Melucci, 2001, 13).

Jakina, honek guzdak eragin handia du hala norberaren nortasu-
nean nola talde nortasunean ere. Kontuan har dezagun nortasunak,
funtsean, bi osagai dituela, Erik Erikson psikologoaren arabera (1985):
norberaren oroi"sunar.n pertzepzioa ("ni neu naiz, besteen ezberdi-
nd') eta jarraikortasun historikoaren aitorpena ("ni lehengo nerau

naiz, bai eta gerokoa ere"). Gizarte tradizionalagoetan, errazagoa da bi
osagai horiek ikustea eta aitortzea. Denbora ziklikoak, egonkortasun
geografikoak, talde arxikimenduen iraunkortasunak eta abarrek ahal-
bidetu egiten dute, gizarte horietan, nork bere burua ezagutzea eten-

gabe, bai eta besteek ere ezagtfizea (nortasunaren bigarren alderdia
baita besteek ezagvn edo aitortua izatea). Informazioaren gizarteetan
ordea aldaketen sakonerak eta zabalerak zaildu egiten du osotasunaren
eta jarraikorhsunaren pertzepz\oa:

"El ritmo del cambio, la pluralidad de pertenencias o la abundancia
desbordante de posibilidades y mensajes sirven para debilita¡ los puntos
de referencia sobre los que descansa nuestra identidad. La posibilidad
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que cada uno/a de nosotros tenemos para afirmar con convicción y
continuidad 'Soy x, y o y' se hace crecientemente incierta. Se hace más
apremiante la necesidad de restablecer conrinuamente quién soy yo y
qué es lo que esegura la continuidad de mi biografla" (Melucci, 2001,
t25).

Ziurgabetasun eta konplexutasun testuinguru honetan, beraz,
inoiz baino beharrezkoa dugu nortasunari eustea, eta nortasuna azpi.
marratzeko osagaiei eustea. 7x,ren gainean ordea? Gure nortasuna mu-
gatzen eta definitzen duten kanpoko faktoreak garrantzia galtzen ari
dira, norberak aukeratzen dituen faktoreen mesedetan. Gero eta zere-
san handiagoa dugu guk geuk geure nortasuna definirzeko unean, eta
gero eta pisu guu<iago dute kanpotik datozkigun osagaiek. Honeran
ere aldaketa handiak datoz konplexutasun handiko gizarteetan:

"Cada uno experimenta muchas caras de sl y muchos modos de per-
tenencia a una identidad colectiva. Para conjuntar esta diversidad y
establecer su continuidad en el tiempo no existen ya canales predis-
puestos por la cultura, sino que es necesaria una nueva inversión. La
pregunta "¿quién soy yo", "¿quiénes somos nosorros?" no cesa de ma-
nifestar su fuerza, al contrario, se hace más agobiante e insistente. La
respuesta ya no viene dada, sino qu€ va construyéndose continua-
mente, como individuos y como miembros de la colectividad" (ibi-
dem,93).

Gizabanakoak, hartara, autonomia handiagoa du bere norrasuna
eraikitzeko, beharra ere gero eta handiagoa duelarik. Aldi berean, bal-
dintza materialak indarra galtzen ari dira gure esperientzia eraikir¿en
dugun eremua mugaøeko unean, eta gero eta indartsuago agertzen
dira, zeregin horretan, baldintza sinbolikoak era zeinu sistemak. Ho-
netaz ohartzeko pentsatu besterik ez dugu egin behar geure eguneroko
esperientzietatik zenbat bizi ditugun modu pertsonal eta ztrzenean, eta
zenbat hedabideen edota "besteen" bitartez. Horren ondorioz, geure
nortasuna ere gero eta gehiago eraikitzen dugu sinbolismoaren ingu-
ruan, faktore material determinatzaileen inguruan baino. Horretarako,
gaurko gizarteko informazio jario izugarriak behar dugun baino askoz
aukera gehiago ematen digu erreferenteak eskuratzeko. Era grafikoan
azalduta, nortasuna eraikiueko unean eroslea supermerkatuan bezalaxe
aurldtzen du banakoak bere burua: aukera ugari eskura, eta horietatik
hautatu beharra. Adibide berarekin jarr aituz, Meluccik azpimaüatzen
duen beste ideia bat ere hartu beharra dago kontuan: supermerkaruan
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zer eta zenbat aukeratu erosteko ahalmenaren araberakoa da; informa-
zioarcn gizaftean, era berean, nortasunak eraikitzeko osagaiak eta era-
bakiak aukeratzeko ahalmena botere ekonomiko eta -bereziki- kultu-
ralen mende dago.

Laburbilduz, ziurgabetasunaren aurrean gizabanakoak inoiz baino
beharrezkoagoa du nortasuna sendotzea. Horretarako, kanpotik da-
tozkion determinazio materialek (jatorria, kultura, gizarte maila...)
gero eta euskarri ahulagoa ematen diote. Informazio jarioak, aitzitik,
gero eta aukera gehiago eskaintzen dio nortasunaren alderdi sinbolikoa
eraikitzeko. Eta aukera hauen artean, nortasun etnikoa eraikitzera bi-
deratutakoa garrantzi handikotzat du Meluccik. Nortasun etnikoa ez

dagauza berria, jakina. Baina gaur egun aldarrikatzen diren nortasun
etnikoak ezin dira ulertu, besterik gabe, estatu-nazioen sorkuntzaz ge-

roztik konpondu gabe geratu diren hondar gisa- Sustraizahar eta sako-
nak dituzten nortasun hauek, aitzitik, gaurko errealitateak planteatzen
dituen galderei erantzuteko baliabideak eman ditzakete. Zentzu horre-
tan, mugimendu garaikidetzat hartu behar ditugu, ez desagertzen jo-
øen duen zerbait bezala:

"La identific¿ción con una diferencia particular -en este caso "étnico"
y lingülstica- refrerze las demandas y necesidades tlpicas de la socie-
dad compleja, como si la identidad étnica proporcionase un espacio
simbólico para la expresión de fuerzas conflictivas que ven más allá de

la condición especffica del grupo étnico en cuestión. Este punto de

vista viene apoyado por todos aquellos análisis que sostienen que la
identidad étnica se está trensformando progresivamente en una "iden-
ddad simbólicd' en el seno de sistemas en los que las connotaciones
"materiales" de la etnicidad se han diluido en el gran crisol de la socie-

dad de masas. Un proceso similar tiene lugar para la identidad nacional
expueste a una "inform alizaciód' progresiva" (Melucci, 200 I, lO2).

Melucciren analisiak argiren bat eman diezaguke arestian plantea-
tu dugun galderari erantzuten joateko: alegia, zer daeuskaltasuna, hiru
edo lau gizaldiren ost€an bere burua euskalduntzat duen argentinarra-
ren ikuspegitik begiratutaì Zer aurkitzen du autodefinizio horretan?
Noraino datorkio identifikazio hori familiak eta giro hurbilak emana,
eta noraino bere erabaki propioek bultzatuta? Autore italiarra zuzen
badago, nahiz eta euskaltasuna mugatu izan duten kanpoko baldin-
tzak (hizkuntza, lurraldea, jatorria, komunitatea n biz\tzea e. a.) eduki
ez edo oso modu urrun ete lausotuan eduki, banakoak aukera bat egiten
du bere nortasuna eraikitzeko, eta erabaki horretan euskaltasunari
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asikitzea hautatzen du (gizarteko eta biografiako testuinguruak bul-
tzaürta, jakina). Eta horretarako eskura dituen baliabide sinbolikoak
eta praktikak baliatzen ditu.

Hain zuzen ere, hemen koka daiteke satelite bidez jasotzen duen
euskal telebistaren garrantzia, beste zenbait baliabide sinboliko bezalaxe.

Canal Vascok, bere edukietan, osagai ezberdinak eskaintzen dizkio:
oroimen bat berpizteko eta berreraikitzeko osagaiak, kultura praktika
batzuk eskuratzeko aukera, komunitate baten partaide sentitzeko eta

hala jokatzeko bidea, eta abar. Hauetatik zeintzuk, nola eta zertanko
erabiltzen dituen aztertzea da, beraz, gure helburua. Baina hori egin
aurretik, ezagutu egin behar dugu Latinoamerikako euskal diasporak
oro har nola bizi duen euskaltasuna.

Eus hahasunøren bìzípmø diasp orøren baitan

Orain arte azaldu dugunaren arabera, konplexutasun handiko gi-
zartean edo sare gizartean gertatzen den zentzu eta erreferentzia gale-
raren ondorioz berebiziko ganantziaharven du talde nortasunaren al-
darrikapenak, banakoari bere burua eremu gero eta konplexuago ba-
tean kokatzen, ziurgabetasuna gaindiûen, eta finean bizitzaren zen-
tnta eraikiven laguntzen baitio nortasunak. Aldi berean, eskura du-
gun informazioaren ugaritasuna, eguneroko bizimoduaren eraldaketa
arina, edota atxikimendu batetik bestera jauzi egiten ibiltzea direla
medio, gero eta garrantzi handiagoa hartzen dute, nortasunaren proze-
suetan, faktore eraikiek, beti ere kanpotik (kulturatik, jatorritik e.a.)
emanak datozen definizio eta mugaketen kaltetan. Eraikuntza horre-
tan, era berean, nortasuna oinarritzeko eta birsonzeko banakoak eskura
dituen osagai eta baliabideak ugariak dira. Têstuinguru honetan uler-
tu behar dugu nortasun etnikoen gaurkotasuna ere. Oinarri etnikoko
nortasunak iraganetik datozen arren, orainari eta etorkizunari aurre
egiteko bidea ematen dute, garai honetan erantzuten hain zailak diren
oinarrizko galdera batzuei (esaterako "nor naiz ni?") arrapostu ematen
laguntzen duten neurrian.

Noraino aplikatu ahal zaio eskema hau euskal diasporaz dugun
ezagutzari? Gloria Totoricagüena ikerlaria kezkati da, euskal diasporaz
dugun ezagutza gehiena ikuspegi historikotik eginda baitago, eta oso
gurxi dira gaur egungo diaspora aztertzen duten lanak. Hain zuzen
hutsune hori betetzera dator bere ikerketa, zeina hurrengo lerroetan
erabiliko baitugu arestian agindu ditugun helburuetarako.
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Totoricagüenak (2000) egungo euskal diasporak euskaltasuna nola
definitzen duen eta nola eusten dion aztertu du, analisi konparatibo
batean. Horretarako sei herrialdetako euskaldunengana jo du (Argen-
tina, Urugua¡ Peru, Amerikako Estatu Batuak, Belgika eta Australia),
eta bertan 348 elkarrizketa eta 832 galdetegi idarzi burutu ditu.
Horren emaitza, gaur egungo euskal diasporari buruz aurki daitekeen
lan osoena dugu.

Totoricagüenak dioskunez, euskal diasporako euskaldunek maila
ezberdinetan antolaeen dute beren nazio nortasuna. Beren burua eus-

kalduntzat dute, baina aldi berean bizi diren (eta kasu askotan jaio
diren) herrialdeko herritar ere sentitzen dira. Eta bikoiztasun hau luze
manteneen da gizaldiz gizaldi,laugarren eta bosgarren belaunaldiko
euskaldunak ere effez aurkitzeraino. Bi nortasun horiek modu ez trau-
matikoan bizi dituzte diasporako euskaldunek, bakoitzak bere maila
baitu. Bata etnikoa (euskal nortasuna), bestea zibila (tokian tokikoa:
argentinarra, estatubatuarra, e.a.). Horrela, ez di:n kontrajarriak, osa-

garriak baizik. Autoreak dioenez, gehienak beren herrialde harr¿ailea-
rekiko harro daude, era ez dute imajinatu ere egiten handik alde egi-
terik, ez eta Euskal Herrira etortzeko ere. Baina, aldi berean, ezin dute
beren burua irudikatu "euskaldun izan gabe".

Bi nortasun maila hauekin batera, hirugarren bat ere agertzen da
Totoricagüenaren lanean: nortasun diasporakoa. Alegia, eusþøl diaryo-
rakide ere sentizen dira, hala zenrzu zabal batean (munduko diasporan
diren euskaldunen taldekide beraz) nola zentzu lokalago batean (to-
kian tokiko euskal diasporakide). Horrela, norbaitek euskal argentina-
rra dela dioskunean, hiru a*ikimendu ezberdin ageri dira hor: Euskal
Herriarekikoa, Argentinarekikoa, eta Argentinan euskaldun sentitzen
direnekikoa66.

Euskal nortasun etnikoari dagokionez, nazionalismo aurreko
ezaugarriak hartzen dituela, dio Totoricagüenak. Hots, diasporako biz-

66Antzeko ondorioeta¡a iristen dira Alfonso Perez Agote eta bere lankideak Buenos

Aires ondoko Carabelas ibaiaren inguruko euskaldunez eginiko ikerkunrzan.
Berten diotenez, hiru anikimendu mota bizi dituzte bertako euskaldunek: euskal

etniarekikoa bata, fugentinako herria¡ekikoa bestea, eta Carabelaseko euskaldune-
kikoa hirugarrena, azken hau Argentinako euskaldunekikoa¡en ba¡ruan sa¡r¿en

dela¡ik. Hirukotasun hau, bestalde, Argentinako nazio nortasunaren inguruko
hipotesi erakargarri bezain gehiago landu beha¡rekoago baten ba¡ruan kokatzen
dute. Izan ere, Argentinako populazioaren jatorri etnikoa ikusirik, honakoa diote
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tanleen erabilera eta definizioetan, jatorri, erlijio, kultura edo hizkun-
tza bezalako zutabeen inguruan definitzen da euskaltasuna, ez nezio-
tasun politikoan. Euskalduna ez da, euskaltasunaren definizio diaspo-
rakoan, Euskal Herrian lan egin edo bizi dena, oro har sustraiak han
d i tuena baiz ik. H o nek zuzen ztJzenean gar aÍÊtza, auto reak d io s kunez,
Sabino Aranak Euskal Herriaz egiten zuen definiziorantz:

"The Diaspora definitions of 'Basqueness' tend to cling to the tradi-
tional exclusive Sabino Arana identifiers utilizing ancestry religion
and language, although the homelandt understanding (following Ca-
talonia) has been modified to a more inclusive category of those who
live and work in Euskal Herria and those who want to be Basque and
work for the maintenance of the Basque culture" (Totoricagüena,
2000, 208).

Totoricagüenak euskal diasporari lotzen dion euskaltasunaren de-
finizio aranarre, berak dioen legez, gaindituta dago gaur egungo Eus-
kal Herrian. Gogora dezagun besteak beste ETAren ezkerreko ikus-
puntuaren ekarpenei esker, euskal herritartasuna jatorrian barik beste
parametro bitan oinarritu izan dela nagusiki, hirurogeiko hamarkada-
tik aurrera: hizkuntza bata, eta bertan bizi etalan egitea, bestea. Dias-
poran ordea, aldaketa hori ez da gauzatu. Bistan da, gainera, aldaketa
ez litzatekeela erreza. izango: izan ere, hizkuntzaren irizpidea lehen
mailan jartzeak zailtasunak sortzen ditu, euskara galdua dutenen eta
are euskararik gabeko euskal arbasoak dituztenen kasuan. Bestalde,
Euskal Herrian bizi edo lan egitea lehen mailako irizpidetzat hartuz
gero, diasporako kide guztiak euskaltasunaren definizioetadk at gera-
tuko lirateke. Hortik aldaketaren eta Euskal Herrian bertan euskalta-
sunaz geur egun egiten diren definizioetara hurbih¿eko zailtasunak.

Bestetik, euskal diasporaren bilakaeran ete nortasunaren garepen
historikoan eragin handia izan duten euskal komunitateen izaera bera
ere eraldatuta aurkitzen dugu gaur egun. Azterketa historikoak era-
kusten duenez, Amerikara joaten ziren euskaldunek komunitate harre-
man handiak manteneen zituzten euren artean. Euskal etorkinak

autoreek: argentinarra izateak, ezinbestean, etorkin edo etorkinen ondorengo iza-
tea dakar. Argentinartasuna etnia¡tekotasunean oinarrimte egongo litzateke, eta
horren ondorioz ezlitzateke arazotsu gertatuko nortesun argentinarrarekin batera
bestelako nortesun etniko bat izatea (normalean europarra) (Perez-Agote, Azcona,
eta Gurruxaga,1997).
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harreman sare oso batean murgiltzen ziren Amerikako lurraldeetan,
azken mendeetan sare horrek zenbait onura eskuratzea ahalbidetzen
zielarik: etorri berriei ostatua eta lanpostua, itzuli behar zutenei lagun-
tza, erretiratuei zahar-eþ<eak, gazteei eskolak, eta abar. Horrela, era ez-
berdinetako harremanek bultzatuta, tokian tokiko euskaldunek bene-
tako komunitateak osatzen ziÍuzten, komunitate horietan euskalmsu-
nak Euskal Herritik kanpo bizirik irauteko lur ondua zuelarik. Gaur
egun ordea, aurreko garaietako emigrazio handia amaitu egin da, eta
horrekin batera euskal etxeek eta euskal komunitateek diasporan diren
euskaldunei eskaintzen dieten onura. Horrela deslriba¿en du Totorica-
güenak (2000, 144-145) euskal erxeeran izandako aldaketa¡en zenv.ua;

"The end of continuous Basque immigration has changed rhe neces-
sary functions of todays organizations to rhat of cultural identity
defenders and preservers. Participation in these cenües is voluntary
and now for psychological, emotional, and social fulfilment rather
than economic need. Communications tend to be less the daily mem-
ber-to-member interaction, which has been replaced by monthly din-
ners and social gatherings, annual festival celebrations and institutio-
nal newsletters. The same organizations that taught host country lan-
guage courses, and found accommodation and employment for recent
Basque immigrants, ere now disseminating genealogical information
for Basques to research their heritage, teaching Basque rather than the
host country language, collecting travel brochures of Euskal Herria
and helping members organize tours to their homeland. Basque im-
migrants initially needed the services the organizations provided; later
generations however, are optional consumers"

Euskal etxeek eta oro har euskal komunitateak diasporako kideei
eskaintzen dien onuran aldaketa handiak gertaru izanak ez du esan
nahi, alabaina, gune hauen gainbehera etorri denik. Beren zenrzuaren
aldaketa hori baino ez da: zentzuaren aHøþeta, ez ¿esagertzed. Hori oso
ondo islatzen du Totoricagüenak berak emaren duen beste honako daru
hau: l985tik hona 39 euskal eþ(e sortu edo berpiztu dira Argentinan
(gaur egun daudenen erdia inguru), 10 AEBetan (oraingoen laurdena),
6 Uruguayn (oraingoen erdia), I Belgikan (berpiztua) eta 1 Australian.
Euskal eb(eak, beraz, ez dira desagertzen ari diren fenomeno bav aitzi-
tik, zeregin berriekin baina berrindartzen ari diren zerbait dira.

Eraldatzen ari direnak ez dira euskal eo<eak soilik. Nortasun dias-
po rakoaren oinarriak dira eraldakunøa sakonean murgilduta daudenak.
Batetik, nortasunaren defi nizio a¡ana¡rak lehenesten dituen irizpideetan
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oinarritzea gero eta arazotsuago bihurtzen da: jatorria, gizaldiz gizaldi
doa lausotien, euskaldunen ondorengoak beste batzuekin nahasi

ahala; erlijioa indarra galduz doabizitzaren zentzu emaile gisa, eta gai-

nera ez da, Latinoamerikako kasuan bederen, beste herrikideekiko be-

rcizgarri (bereizgarritasuna funtsezko osagaia izaki edozein defi nizio-
tan); hizkuntzaere oso galduta dago, erabilerari dagokionez behintzat.
Bestetik, euskal komunitate diasporakoen barne harremanak eraldatu

egin dira, kideen elkarren beharraren izaera eraldatu den neurrian'
Gauzak honela, diasporako euskal nortasun etnikoaren oinarrian, gaur

egun, zera ikusten du Totoricagüenak esangura sinboliko handia

duten praktika batzuekiko atxikimendua: nagusiki jatorriaren eta oroi-
m.tt".ètr aldarrikapena, musika, danüa, kirola, sukaldaritza, erlijioa
eta, neurri txikiagoan, hizkuntza. Horiek sortuz eta birsortuz, diaspo-

rako kideek euren euskaltasuna berrindartzen eta aldarrikatzen dute.

Euskal Herrian nortasunaren eraikuntzan hain garrantzitsuak diren
faktore politikoak, bestalde, oso gutd age:rtzen dira diasporan, Totori-
cagüenaren arabera. Egitasmo politikoak ez dira nortasunaren oinarri
talãe diasporakoetan, oro har eta herrialde batetik bestera egon daitez-

keen aldeak alde. Hortik letorke, hain zuzen ere, Amerikako euskal-

dunek euskal politikagintzarekin eta arlo horretako informazioarekin
erakusten duten interes eza.

Diasporan definitutako euskaltasuna, beraz, bereziki praktika sin-

bolikoetan funtsatzen da. Halako oinarriak dituen nortasun etnikoa,
bistan da, askeagoa da eguneroko bizitzak ez rtzen dituen baldintzeta-
tik. Eta zeîtzu horretan, libreagoa da, hots, banakoaren autonomiari
eta erabakimenari darxekio. Neurri batean, eta kasu batzuetan, norta-
sun etnikoa banakoak egiten duen aukera bat da:

"Ethnicity is increasingly a personal choice of whether to be ethnical

all. An ethnic identityìs one that does not really affect much in these

Basque's daily lives" (Totoricagüen a', 2000, 214) '

Hau ez da kasu guztietan gertauen, eta mailak daude. Areago

kontuan hartuta diasporako kide batzuk Euskal Herrian jaioak diren
bitartean, beste batzuk lau, bost eta are seigarren gizaldiko euskaldu-

nak direla; edota batzuk euskal kultura etnikoaren zenbait osagai (hiz-

kunea, ohiturak, e.a.) eta Euskal Herriarekiko harremanak beren egu-

neroko bizir¿an baliatzen dituzten bitartean, beste batzuk ez dituztela
inondik inora erabiltzen. Kasuistilca, beraz, oso z¿bala da. Baina joera

bat azpimarratzen du Totoricagüen ak (2000, 21 4) :
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"For the first generation, ethnicity is a 'concrete, unreflective, lived
experience, while for subsequent generations it becomes more abs-

tract, idealized, reflective and ultimately option¿1"'67.

Hemen, beraz, bat egiten dugu Melucciren tesiarekin: alegia,

konplexutasun handiko gizarteetan nortasunaren eraikuntzan bana-
koaren erabakimena eta aukeraketa autonomoã- gaffantzi handikoak
direla, eta nortasun etnikoa bera garai hauetako arazoei aurre egiteko
bideak eman ditzakeela.

Antzeko bidea ere hartzen du Totoricagüenak, diasporaren norta-
sun etnikoan gertatzen ari diren aldaketak aztertzean. Izan ere, moder-
nitateak nazio estatu batekiko au<ikimendua eskatzen duen bitartean,
posmodernitateak aukerak zabaltzen ditu:

"\Øhile modernity demanded state and nation-state building, loyalry
from citizens, conformity and obedience to an uniform state culture
identiry post-modernity, or the age of globalisation, allows for multi-
ple affiliations and associations, included diasporic allegiances" (Toto-
ricagüena, 2000, 137 -138).

Horrexegatik hain zuzen uste du Totoricagüenak komunitate
diasporakoak hobeto prestatute daudela globalizazioak nazio nortasu-
netara dakarven egoera berrien aurrean. Nortasun etnikoaren berrin-
dartzea, alabaina, ez da hartu behar globalizazioari emandako erantzun
gisa. Aitzitik, lehendik datorren gertaera dugu. Baina garai honetan
ezaugarri berriak hartzen ditu:

'A resurgence in eúrnic identity salience is related to globalisation but
is not a partner in a causal relationship, nor a defensive reaction to it.
The tools of global communications are being embraced and utilized
by the homeland and the Diaspora to educate and to intercommuni-
cate. Global technology networks are perceived as positive mediums
for Basque Diaspora ethnic identity creetion of interest, maintenance,
and enhancement, but are merely fortifring and simplifying transnatio-
nalism -an already existing phenomenon" (Totoricagüena, 2000, l8).

Informazio eta komunikazio teknologia berriek, beraz, aukera ez-

berdinak ematen dizkiete diasporako kideei beren euskaltasuna eten-

67 Aipua Peter Kivistorengandik harøen du Totoricagüe nak The Ethnic Enigma: Thc

Sdliencc of Ethnicity for Earopcan Origin Groups, Balch Institute P¡ess, Philla-
delphia, I 989.
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gabe berreraikiveko. Zehazki, autoreak bi medio nagusi aipaøen ditu:
Internet eta satelite bidezko telebista. khenak diasporaren eta Euskal
Herriaren arteko komunikazioa ahalbidetzen du, bai eta diasporako
talde ezberdinen arteko elkarrekintza. Horrela, Eusko Jaurlaritzak dias-
porari zuzenduz hartutako lehenengo neurrietako bat euskal erxe ba-
koitza Interneterako baliabideez ho rnitzea izan zen. Têlebistak, bestal-
de, diasporatik Euskal Herriaren ezagutzaeguneratu eta errealagoa iza-
ten lagundu dezake, emigraziorajo zuten lehenengo arbasoengandik
jaso eta gizaldiz gizaldi transmititutako irudi eta oroimenak -zeintzue-
tan oinarritzen baita, neurri handi batean, diasporako euskal nortasu-
na- erkatu eta osatzeko aukera emanez.

Totoricagüenak hor*e ikusten du diasporan egiten den euskalta-
sunaren definizioaren aldaketarako bidea, egungo Euskal Herriari bu-
ruzko informazioarcn eskuraketan, hain juxtu. Bide horretatik, haren
iritziz, Sabino Aranaren garaiko definizio irxitik definizio irekiago
batera pasa liteke diasporan euskaltasunaz egiten den mugaketa, Eus-
kal Herrian bertan egiten den definiziorantz hurbilduz.

Horrxe ikusten dugu guk ere Canal Vascoren garrantzia ulertze-
ko interesguneetako bat, eta horixe azaltzen saiatuko gara hurrengo
ataletan.

Nortasundren erabílzrd pragmøtiþoaþ: itzuhraho emìgrazioa

Oro har informazioaren gizarteetan nortasun prozesuen inguruan
somatzen diren joera orokorrez gain, Latinoamerikako zenbait herrial-
deren egoera konkretuak ezaugarri bereziak gehieen dizkie prozesu
hauei. Zennu honetan, Venezuelan edo Argentinan bizi diren euskal-
dunek eta haien ondorengoek euskal nortasunari eusteko burutzen di-
tuzten praktikak ulertu nahi baditugu, ezin dugu albo batera utzi he-
rrialde hauek azken urteetan bizi duten egoera sozioekonomiko eta
politikoa. Nahiz eta lan honetan horri buruzko azterkera sakonik egi-
teko lekurik ez dugun, aipamen bat bederen egin behar zaio ukaezin
bihurtu den errealitate bati: duela hamarkada gutxira arte europarren-
tzat etorkizun hobearen esperantze eskaintzen zuten herrialde haueta-
ko biztanleek, gaur egun Europan ikusten dute, beste herrialde abe-
ratsetan bezala, io<aropena. Asko eta askorentzat, herrialde aberatsago
batera emigratzea amets bilakatu da, beren inguruan somatzen duren
etorkizun ezatik ihes egin nahirik. Amets hori, bestalde, eskuragarriagoa
izan daiteke herrialde aberatsetan nolabaiteko erroak dituztenenrzar,
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emigratzeko aukerak handiagoak baitira kasu horietan: desiratutako
herrialdean ezagunak edo senideak edukitzea, hango nazionalitatea
mantendu edo bederen hura eskuratzeko aukera izatea, gizarte har-
tzaile berriaren inguruko gutxieneko informazioaren jabe izatea eta
beste osagai batzuk, beren arbasoek egin zuten alderantzizko bidaia
egitea errazten duten osagaiak dira, zalantzarik gabe.

Har dezagun Argentinako kasua. Jadanik ikusi dugu Argentina-
ren eraikuntz a, naz\o gisa, indiarren esklusioan eta etorkin euroPerren
integrazioan oinarritu zela. Etorkinen ondoren g o izatear en kontzien-
tzia, hartara, oso hedatuta dago herrialde horretan. Gaur egun, urte
askotako krisi larriaren ondoren, handik alde egiteko gogoa da heda-
tzen ari dena. Diego Melamed argentinarrak, datuez eta migratzaileen
testigantzez osatu du gaur egungo emigrazio argentinarrari buruzko
lan interesgarria (Melamed, 2002). Bertan dioenez, azken urteetan
egindako inkesten arabera argentinarren erdiak bertatik alde egin nahi
du. Asko eta asko dira horretarako nazionalitate espainola berresku-
ratzeko tramiteetan ari direnak 1998an hamar mila argentinar ingu-
ruk lortu zuen, eta bi urte geroago bikoiztu egin zen kopurua. Era

berean, arbaso italiarrak dituztenentzat naziotasuna eskuratzeko lege-

dia malguagoa duen Italiako enbaxadek ere eskari ugari jasotzen dute:
hogeita hamar mila argentinarrek lortu zuen horrela, 1999an, pasa-

porte italiarra, zeinak europarra izanik, Europako Batasuneko edozein
tokitan lan egiteko eta bizitzeko eskubidea ematen baitie.

Bestalde, Melamedek jasotzen dituen testigantza eta aipu batzuen
arabera, hain zuzen ere Argentinako nazio sentimenduaren desegitura-
ketari leporatzen dio askok hain baliabide natural handiak dituen
herrialde batek gaur egun hondoajo izana. Esanguratsuak dira, esate-

rako, Fernando Enrique Cardoso Brasilgo presidente ohiaren hir¿ak,
Argentinaren egoereren arrazoien azpian nazio horren errotze ezaauÍ'
kitzen duenean: "un pueblo que se siente arrancado de sus ralces euro-
peas y confinado a un peåazo del fin del mundo" (Melamed, 2002,55).

Norberaren herrialdea utzi eta beste batean zerotik abiatzea oso

gubdk ematen duen urratsa den arren, gizatean oso hedatuta dago
jende askok alde egin nahi duelako perrzepzioa, eta halaxe ikusten da
Melameden lanean zein gure elkarrizketetan bertan68. Geure buruari,

68 Grr.. elka¡rizketetan hainbat dira Euskal He¡¡ira etortzeko aukeraz mintzatu direnak,

gehienak e,¿kert ezeztatzeko, baina batzuek bazituzten horreta¡ako plan zæhaøak.
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beraz, rr,ragaldetu behar diogu: nolako eragina dute pertzepzio honek
eta Argentinatik zein Venezuelatik alde egiteko aukera teorikoek, dias-
porako euskaldunek euskal nortasuna eraikitzeko burutzen dituzten
praktiketan eta egiten dituzten aukeretan? Norainoko pisua du, euskal
argentinar eta venezuelarren artean, Euskal Herrira bizitzera etortzea-
ren posibilitateak, urruna izanagatik, Canal Vascoz egiten den erabile-
ran? Euskaltasunari eutsi eta birsortzeko saioeran, Meluccik edota
Castellesk nortasun komunitario eta etnikoen berrindarøean aurki-
tzen dituzten anazoiez gain, ba ote dago euskaltasunaren erabilera
pragmadkorik?

Beude galdera hauek airean, esan bezala gai honetan sakontzeko
aukerarik ez badugu ere, gut(ienez albo batera ur¿i ezineko gerraera
bati buruzko ohar gisa.

Euskaltasunaren eraikuntza

Melucciren ekarpenetara iwuliz, informazioaren gizarteet an giza-
banakoak dituen zenbait talde nortasun modu batera edo bestera
"hautatua" dela esan dezakegu beraz. Horixe ote da 

^ztertzen 
ari garen

kasua? Esan nahi baita, noraino da diasporako euskaldun askok duren
nortasun etnikoa beren hautuen emaria, eta noraino beren inguruak
ezarria? Zenbak datu baditugu auzi hau argitzen hasteko. Lehenik,
diasporako euskaldun askoren "jatorrii'ez da Euskal Herrikoa soilik,
herri ezberdinetako arbasoak baitituzte. Bigarrenik, "besreek" norberaz
egiten duten definizioak eragina du norberaren autodefinizioan ere;
zentzv horretan, banakoak nolabaiteko aukera hartzen du bere leialta-
sunen hautuan, besteek bera ikusten duren moduari so egin eta horren
ondorioz modu batera edo bestera jokatzen baitu. Hirugarrenik, talde
nortâsuna ez da behin eman eta betirako gordeuen den zerbait; aiuitik,
etengabe eraikitzen ari da, eta norberaren biografian aldaketak gerta-
tzen dira talde batzuekiko eta besteekiko leialtasun eta identifikazioe-
tan. Halaxe ere geratzen zaie diasporako euskaldunei beren euskaltasu-
naren sentipenean. Ikus dizagun bada puntu hauek modu sakonagoan.

Eushahasund beste nortttsun etnihoeþin lehian

Diasporako euskaldun guztiek ez dute euskaltasuna modu berean
bizitzen. Lehenago esan dugunez,batzuekoso finkoa dute euskal nor-
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tasuna, beste batzuek oso lausoa duten bitartean. Hauentzat, Canal
Vascoren erabilera nortasun hori lantzeko eta eraikitzeko praktiken
barnean rxertaøen da. Interpretazio honek ezinbestean galctmatza

Meluccik planteatzen duen hipotesira: alegia, informazioaren gizar-
tean banakoek hartzen dituzten erabakiek lehen baino pisu handiagoa
dutela beren talde nortasunaren eraikuntzan, kanpoko faktoreek (lekua,

kultura, erlijioa, klasea e.a.) izan duten garrantziaren kaltetan. Toto-
ricagüenak ere ildo horretatik jotzen duela dirudi. Gauza bera esan ote
dezakegu gure elkarrizketatuek kontatu dizkiguten bizipenen argitan?

Laginak deskribatzean, Argentinako laginaren heterogenotasunaz
mintzatu gara.Izan ere, beren burua euskalduntzat jotzen duten haiek
oso jatorri ezberdineko etorkinen ondorengoak dira, eta euskal jatorria
ez da beti nagusi gertatzen. Batez beste, gure elkarrizketatu argentina-
rren arbasoen o/o 6O da euskalduna eta gainerakoak beste jatorri bate-
koak. Modu grafiko batean erakusteko har dezagun Celsaren kasua:

aitona bat kroaziarra, bestea katalana, amona bat italiarra, eta bestea

euskaldunen alaba. Gurasoak eta bera Argentinan sortuak; bera, Ema-
þume Abertzal¿ Batzaþo militante aktiboa. Celsak ez ditu jatorri norta-
sun guztiak modu berean sentitzen, eta batzuk lehenetsi egiten ditu,
beste batzuk alde batera geratzen zaizkion biartean.

Kasu hau oso grafikoa da, eta honako galderak dakarzkigu mahai
gainera:

. Jatorriaren erreferente ezberdinak dituzten pertsona hauek, mo-
du berean bizi dituzte jatorri guztiak beren nortasuna eraiki-
tzean, ala batzuk nagusitu egiten dira beste batzuen kaltetan?

. Bat (edo batzuk) nagusitzen direnean, noraino gertaeen da hori
kanpoko faktoreek eraginda, eta noraino gertatzen da banakoa-
ren erabakimena eta borondatearen ondorioz?

. Erabakimenik badago, zeren arabera eta nola burutzen da era-

bakia?
Erantzunak bilatzen hasteko, esan dezagun auzi hau modu ezber-

dinetan planteaøen dela diasporako euskaldun baøuen eta besteen

artean. Venezuelako euskaldunek, oro har, ez dute hautaketaren beha-
rra sentitzen. Gehienak lehenengo edo bigarren gizaldiko euskaldunak
izanik, familia jatorri ia bakarra dute: Euskal Herria. Gainera, beren
burua euskalduntzat dute zalantzarik gabe, eta nortasun hau ez zaio,
kasua denean, naziotasun venezuelarra¡i kontrajartzen. Totoricagüenak
dioen bezala, azken hau nortasun zibila da, aurrekoa etnikoa delarik,
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"Es muy común que acá, eta konüaesanik ez da sortzen bien a¡tean.
por el apellido por ejemplo, F r r

según donde uno desarrollo Gainera,. !":H Herrian sortuak izanik
sus actividades, a uno le edo Euskal Herrian sortutako gurasoak
dirían'sí, ahí eres vasco, el edukirik, euskal nortasuna oso presente
vasco Fulano'; y si no' a los izan daberen bizir¿an, haurtzaroËo sozia-demás genéricamente les
dicen gallegos' ' lizazio prozesutik aurrera. Euskaltasuna
(*'".roo).*. 

* *. ordutik emana datorkie.
Beste batzuek ordea bestelako egoera

"Habrás visto que acá los bizi dute, Argentinako gure elkarrizketa-
vascos que has tenido oca-
sión de tratar, no son de- tuek bezalaxe. Bigarren gizaldiko eta ge-
mas¡ado diferentes a los de hiagoko euskaldunalc izanik, nortasun ar-
allá Hablaremos un poco g.ntin"rr" barneratuagoa dute, herrialde
diferente, pero el alma es r r r r
igualita. Acá el que es vas- horretan euskaldunen integr'*':roa handia-
co es vasco, si vos tenés un goa izan delako. Aldi berean, jatorri ez-
apellido vasco, tenemos las Lerdineko arbasoak edukirik, Totorica-
mismas caracterfsticas, por
to menos los de acá', güenak planteav,en duen 'hortasun zibila /
(María). ***r* 

nortasun etnikoa" bikoiztasun orekatua
korapilatu egiten da. Areago: gure elka-

"Y aparte los apellidos, los rrizketatuen bizipenetan, euskaltasuna ez
apellidossonaltisonantes, r r . I r r

y yo creo que por ahítengo (la Detl mo(lu Dereen ete lntentsltete Der-

ñrãs sanjre'italiana qie berez jaso, eta horren ondorioz ez dute
vascer pero aparte el apelli- denek berdin bizitzen euskaldun izatea.
do' para ml es una marca' r r I I euskaltasunarekilco inte-una marca registrada. Así norrela' oro nar
que yo me siõnto argenti- resa eta euskal nortasuna familiatik jaso
no, pero lo vasco me lle- dutela denek aitortzen badute ere, alde
va '" (Marcos) 

handiak daude egoera ezberdinen arrean.
Bauuek oso modu trinkoan jaso zuten

euskaldun izatearen sentipena, u<iki-u<ikitatik. Guraso zein aiton amo-
nek kontatuta, euskaldunen ondorengoak zirela bazekiten. Haiek, gai-
nera, Euskal Herriko zenbait osagai kultural edota ezagutza. transmiti-
tu ere egin zieten, hala nola euskarazko hitz batzuk, kantak, joko eta
kirolak, zaletasunak, parajeen irudiak, kondairak eta abar; kasuren ba-
tean euskal izena ere eman zieten (nahiz eta laugarren gizaldikoa izan).

Era berean, esan dugun legez hainbatek harremana mantendu du
Euskal Herriarekin, gehienbat bertan geratutako familiarekin, eta horrek
ere lagundu die urikitatik jasotako euskal nortasuna elikatzen. Beste
eragile bat diasporako euskal komuniatearekilco lotura izan da: euskal
etxeen inguruan bildutako euskaldunek erraza1o zaindu dute, jakina,
beren euskal nortasuna.
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Besteen berrezagutzea 
n,ij"i:J':llll,:,':J:11

i lrl r r mico pero nunca no sabíarelnlltaren DerneKo trensmlsloa ez

da beti modu berean serrarzen era, ba- 3!Ë!iåi3;tili*ri?;iX?
tzuetan, oso gutxi transmititu da euskal- ejemplo mis compañeras
. ..r r r. r r r r r de escuela primaria, yo sa-
tasuneuK. blzalol zanarÍaK, eusKal Komu-
nitatearekiko harremanik!"b."k, Euskal ii:,,'j:ifi"ri3,'liìl3jåjli:
Herriko familiarekiko lotura aspaldian teriormente con agrado

rr .r r r .r r r aQuellosqueeranvascos.galounK, eta aDar, natnDateK oso moou
irr.rn."r, bizi izan du euskaltasuna. fft ff"u' ï: lËJ3 ?ffJ:
Erreferente bat edo beste, eta askoz gehia- nunca más me olvidé y sigo

't f. I I r::r así actualmente,apesardegorrK ez. r\asu nauetan, DereDrzrKo ga- los años pasados.'y cuan_
rrantzia hartzen du besteen berrezagu- do fui prófesora, que tuve

neak, bercziki abizenaren bita¡tez egiten ecceso a listas de cuarenta,
I I I r. r r r. ^ cuarentaypicoalumnos,yoena: eusKal aDlzenaK ezagunaK olra 1\1- de muchíóimos cursos, en_
gentinan, eta gaztelerazko abizenetatik tre ml decla 'éste, éste...'

ondo bereiztuak. Horregarik, erceza da eran los vascos' siempre
r r r : ,rríko" abizenaren me tiró muchÍsimo lo vasco"eusKatounen Jatorn etn:Koa. aDlzenaren (María).

bitartez ateratzea, ez halako deitura dute-
nentzat soilik, Argentinako biztanle as-

korentzat baizik. Hemen, konruan hartu behar da norberaren norta-
sunean garrantzi handia duela besteek nola ikusten gaituzten jakiteak;
izan ere, nortasuna geure buruaren aurrean agertzeko moduaz gain
besteen aurrean agertzeko modua ere baita. Honela, besteek gutaz egi-
ten duten definizio horretan, abizenak marka nabarmen bat ezartzen
du. Marka hori dimentsio ezberdinetan agertzen da: kanpora begira,
besteek euskalduntzat hartzen dituzte euskal abizena dutenak, beste
jatorri etniko batzuetako taldeetatik bereiztuz eta, aldi berean, norbe-
ra talde bati au<ikirik. Adibide gisa, euskaldunen eta "galegoeri' (hots,
espainolen) artean egiten den bereizketa. Talde barrura begira, euskal-
dunen arteko hurbilketa bultzatzen du abizenaren bimrtez egiten den
talde arxikimenduak, taldekideen arteko berrezagutzea ahalbidetzen
duelarik euskaldunek, beren artean, abizenagatik berrezagutzen dute
elkar, ezezagunen artean ere hurbilketarako eta konfiantzarako lehe-
nengo urratsak erraztuz. Azkenik, nork bere jatorriaren kontzientzia
ere hartzen du abizenari esker, bere nortasunari izaera bat emanez:
"delako abizen hau dudanez, euskalduna nail'.

Abizenedk, beraz, etor daiteke lehenago planteatu ditugun galde-
retako baten erantzuna: zergatik nagusitzen da euskal jatorria nortasun
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etnikoaren eraikunøan, beste batzuen aldean?69. Noraino agertzen da
hemen norberaren erabakimena, eta noraino dator kanpoko eragileek
emanda? Elkarrizketatu gehienek euskal jatorrikoa dute lehen abizena.

Beraz, pentsatzekoa da honek eragina izan duela jatorri horren alde
jotzean (bereziki kontuan harturik Argentinan, beste toki askotan be-
zala, lehen abizena erabiltzen dela nagusiki, bigarrena itzalean geratu-
ta). Honelako zerbait sumatzen da Jorgek ematen dizkigun honako
erantzunetan:

"G: ¿Y tú, Jorge, te sientes vasco?

Jorge: No, porque soy Ramlrez. Pero sl que por adentro sf.

G: ¿Cómo es eso de'por adentro sf'?

Jorge: No puedo decir, no puedo decir qué soy, pero... pero sl

que tengo el carácter y... te digo, no sé, yo siento como que
tengo más sangre por parte de madre que de padre. Quizás por-
que tuve más relación con ellos. Te digo que no me siento por-
que no... no tengo nada que... ni siquiera el apellido. Sl tengo
todos los recuerdos, y eso es una pavada, al tener todos los
recuerdos y que no me sienta vasco,..

G: ¿Sientes más lo vasco que lo gallego?

Jorge: Sl, seguro, lo que pasa que a ml me dicen gallego, por el

apellido. Pero..".

Jorgek bigarren abizena du nafarra, eta pasarte honetan oso na-
barmen uzten du abizenaren bitartez besteek au<ikitzen diguten talde-
tasunak norberaren nortasunean duen garranwia. Era berean, argiro
islatzen du euskaltasun lausoaz esan duguna. Jorge hirugarren gizaldi-
ko euskaldunadai ezdu harreman zuzenik Euskal Herriarelcin eta ez du
inoiz izan, familia harremanak aitona Argentinara joan ostean galdu
baitziren. Ez da inoiz Euskal Herrira etorri, eta ez du parte haruen

69 He-en zehaztapen garrantzitsu bat egin beharrean gaude. Gure lagina Canal Vasco

ikusten duten pertsonek osaeen duten neurrian, aukera ezberdinen artean euskal
nortesunaren alde jo duten pertsonak dira. Kanpoan geratu zaizkigu,beraz, entze-
ko egoeratan izanik beste jatorri bat lehenetsi eta ha¡en inguruko nortasunerantz
jo dutenak, Harta¡a, ezin esan dezakegu euskaltasuna, beste jatorri batzuekiko
lehian dagoenean, beti i¡tbaile ateratzen denik. Guk aztertutako kasuetan halaxe

ge¡tatzen da, baina k¿su horiek hunztuen ere sesgatuta daude.
Edozein modutan, interesatzen zugtnezem. da: zergatik kasu hauetan nagusitu da
euskal jatorria eta ez beste batzuk?
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euskal komunitatearen egituretan. Emaz- "G: Me has dicho que te
r r r r. ..r r r sientesvasco,¿tesientesteal( ez du eusl€l ,atorrrnk, eta JorEeK catalán?

Euskal Herriaz dituen ezagutza zuzen Ramón: No
apurren artean amak *ikitan oparitu G: ¿Por qué?

zion liburu bat dago, "oroitzapen guztie- Ramón: No me preguntes

kin" batera. Bere ãuskal .rort"ru.rã b.." por qué' porque no lo sé'

zalantzanjartzendu, aipuan ikus dezake- ilitff,:::Î:å:i?'::i::
gun legez, besteek hala hartzen ez dutela- talana, mi abuela, la madre
-ko n úohgotzdt,hots,espainoltzat baitu- de mi mama era catalana'------ b----ò-- --, '".-';';'-:*-'î-; pero los dos, los dos abue_
te, abizenagatik). Baina nolabait euskal- tos maternos. euizás no se
dunøat du bere burua, "barrutili' bada lo inculcaran tanto a ella y

ere. Zergatik? Elkarrizketatuek ez dute ella no nos lo pasó tanto a

.r"rrarurr- borobilik ematen gai honen nosotros "'

inguruan galdetzen zaienean. Zergatik
sentitzen dira euskaldun eta ez, esaterako, italiar, gurasoeteko bat eus-
kal jatorrikoa eta bestea Italiakoa dutenean? Zerk daramatzabatera eta
ez bestera? Elkarrizketen analisitik eratortzen denez, kanpoko eragi-
leen presentziarekin batera beste zerbait eÍe agertzen da hemen.

Kanpoko eragileen artean, abizenaren bitartez besteek burutzen
duten berrezagutzearekin batera, norberaren biografiak erc ganantzia
du gertaera honetan: etxean zein nortasun gailendu den transmisioan,
familiaren zein adarrekin izan den harreman afektibo estuagoa, bateko
zein besteko komunitateekiko harremana, eta beste batzuk bide dira
neurri batean eragina duten faktoreak. Izan ere, elkarrizketatuek be-

raiek, erantzunak bilatzen hasita, hortik joaen dute. Hala eta guztiz,
honelako azalpenak ez dira modu egituratu eta sendoan agertzen, eta
oro har gehiago dirudite gure elkarrizketatuek arrazionalki azaltzen ez

dakiten sentimendua uler¿eko bide arrazionalak bilatzeko ahaleginak
finkatutako ideiak baino. Gauza bera gertatzen da aukera ezberdinen
artean euskaltasuna nagusitu izana ulertarazteko ematen diren bestela-

ko arrazoibide batzuekin: euskal nortasuna "sendoagoa" dela beste ba-

tzuk baino, "sentimendu sakond' dela, beste nortasun arinago batzuen
aldean, euskal arraza finkoagoa dela, eta abar.

Euskalduna, gizarteko onespena duen nortasuna

Gure iritziz bada beste anazoi bat, aztertutako kasuetan, aukera
ezberdinen artean euskal nortasuna nagusitu izana azaltzeko : euskalta-
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sunak bere baitan biltzen dituen estereotipo positiboak. Estereotipo
hauen eta Canal Vascoren kontsumoarekin duten harremanaren azter-
keta sakonagoa geroago egingo badugu ere, esan dezagun, oro har, eus-
kaldunak ondo ikusita daudela Argentinan. Estereotipoa ote da berau
ere?70. Ez dakigu, baina elkarrizketen analisiak argi erakusten duenez,
ideia hau oso presente dago gure mintzakideengan. Beraien usrez, eus-
kaldunek badute irudi ona besteen aurrean. Beraz, ideia hau errealita-
tearekin (hots, argentinarren iritzi enpirikoekin) bat datorren ala ez
egiaztatu ezin badugu ere, elkarrizketatu ditugun euskaldunek hala
ikusten dutela esan ahal dugu; eta horegatik, beren jokabideetan era-
ginkorra izan daitekeela. Hartara, eusl€l nortasunaren eraikuntzan
kanpoko faktoreez gain norberaren erabakimena agertzen delako hi-
potesia planteaøen badugu, oso kontuan hartzeko errealitatea da hau.

Jakina da talde bar¿uk gizartean estigmatizatuak direla, eta horren per-
tzepzioakeragina du talde horren nortasunean, kasu baøuetan taldeki-
detasuna ezkutatzerainoko eragina. Nderantziz, beste batzuek ospe so-
ziala dute, eta horrek erakargarri bihurtzen ditu besteen aurrean; or-
duan errazagoa da talde horrekiko kidetasuna jendaurrean aldarrikatzea.

Gure ustez, Argentinako euskaldunen artean bederen nabarmena
da hau. Euskaldunak besteen artean ondo ikusiak direlako pertzep-
zioak gutxienez ercazilt egin behar du euskal nortasunaren aldeko
joera, eta zenbait kasutan bulvatu eta suspertu ere.

Erabakimena¡en garrantzia nortasuna¡en eraikuntzan

Euskalasunaren gizarteko ospeak, nola edo hala, nortasun hau
beste aukera batzuen artean nagusitzen laguntzen badu, orduan nor-
berak egiten duen hautuaren auzia planteatzen zaigu hemen, eta horre-
kin batera nortasunaren eraikuntzan erabakimenak duen garrantziare-
na. Izan ere, talde bat gizartean ondo baloratua bada, taldekidetasun
hori errazago transmitituko da gizaldi batetik bestera. Baina, aldi be-
rean, errazago hartuko da gizaldi berriengan, eta errezagoe izango da
ere talde horrekiko interesa, harremana eta identifikazioa jorratu eta

70 lzar- ere, ez baitugu modu enpirikorik argentinarrek euskaldunez duren irudia
aztertzeko, ezin dugu esan irudi hori no¡aino dagoen zabaldura. Euskaldunen irudi
onaren ideia, beraz, "besteeen estereotipoen estereotipoa" izan liteke, euskaldunen
a¡tean zabaldua.
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lantzea. Eta hemen norberak, ohartuki
edo oharkabe, egiten duen hautua dago.
Banakoak, beraz, baleukake zeresane nor-
tasun baten edo beste baten alde egitean,
Meluccik dioskun legez.

Erabakimen hau ez da beti modu
agerian planteatzen gure elkarrizketetan.
Hala eta gvztiz, kasu batzuetan argiro
azaltzen da nortasun etnikoaren alde jo
izana erabaki baten ondorio gisa. Patri-
ciak, esaterako, modu landuan azaltzen
du euskal nortasunarekiko atxikimendua-
reî zergatiai

"Creo que la ascendencia, cómo te di-
rla, la cosa de vasco es como el perte-
necer e .lgo (...) Es porque acá tene-
mos tan poco para asirnos, está todo
tan desastre, todo tan confuso, en este

momento en el pals, que eso es como
que es una cosa que está, es une cose

de la que te podés agarrar, ¿no? Porque
todo lo otro no está. Yo soy argentina,
pero está todo ahl... Y esto no, esto es

"G: ¿Cómo te sientes tú, tú
eres argentina?
Esther: Yo me siento vasca,
porque nosotros no elegi-
mos donde nacemos. Yo
nací en Argentina, pero no
me siento argentina.
G: Bien, ¿qué te sientes?
Esther: Vasca, y de Bilbao.
G: ¿Te has sentido siempre
no argentina y sí vasca?
Esther: Me sentí siempre
no argentina (...) Me sentí
siempre no argentina, hasta
que me empecé a sentir
más argentina a los 14
años, una cosa así. Y ahora
ya no me siento ident¡ficada
con esto. Y creo que en el
98 [Euskal Herrira bidaiatu
zuen urteanl también me
pasó que encontré el lugar
donde me sentía identifica-
da. Entonces de ahí empe-
cé a ser bien vasca, de pura
cepa como se dice.
G: Pero cuando te he pre-
guntado si eres vasca, me
has dicho que un poco

una cose que permanece desde que soy rara...

chica, desde que soy más grande, y no Esther: Porque digamos,
ha cambiado. siempre esa cosa de nacer, no nací allá desgra-

identidad (...) Creo que esa cosa de ciadamente""'

tanto tipo de qué es lo que me une,
esta cosa de estos encestros que están

ahl desde la prehistoria y que no se mueven, y qué importente, no se

mueven, ¡lo rlnico que no se mueve! Es asl. t o único que no se está

moviendo. Puedo volver ahl y eso sigue igual. Esto y lo otro cambia,
cambia y cambia.." (Patricia).

Aipu honetan Patriciak Argentinako lrisi egoera islatzen du,
baina gure iritziz ondo deskribatzen du fenomeno orokorrago bat:
hain zuzen ere, Castellsen hitzetan esateko, orain arte nortasun nazio'
nalari zentzua eman dioten egituren krisia. Krisi hau globalizazioare-
kin batera gertatzen ari diren aldaketen ondorioz dator, eta funtsean
subjektu kolektibo nazionalen (gizarte zibilen) eta nortasun nazionalen
ziurgabetasuna dakar. Horren aurrean, Patriciak azaltzen duen legez,
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jatorriaren inguruan eratutako nortasuna finkoago a1ertzen da, bere
oinarria -jatorria bera- aldaezina delako. K¡isiak gorabehera, euskal
jatorria hor dago, iragangaitz, eta pertsonak beharrezkoa duen ziurta-
suna eraikitzen lagun dezake. Hortaz, erreza da pentsatzea ziurtasuna-
ren beharrak gizabanakoa hautu jakin batzuk egitera bultzatzen duela,
kasu honetan nortasunaren eraikuntzaren inguruan.

Euçþdl nortasundren b ìhhaera

Ideia berbera berrindanzeko, honako beste gertaera hau dugu:
sarritan, euskaldun hauen nortasun aÒdkimenduen bilakaeran aldaketak
izan dira. Esan nahi baita, euskal nortasuna ez dutela batzuek beti mo-
du berean eta intentsitate berberaz bizi izan. Horrela, maiz agertzen
zaizkigu, elkarrizketetan, euskaltasunarekiko interesa beren bizitzako
uneren batean piztu edo indartu delako aitorpena. Esan behar dugu
guk aztertutako kasuetan aldaketa guztiak norabide berean gertatu
direla: euskaltasunarekiko interesa eta euskal nortasuna indartze alde-
ra. Ez dugu aurkitu alderantziz gertatu den aldaketarikTl.

Aldaketen eragileak familia

Zerk erag,in du, kasu hauetan, euskaltasunarekiko interesa eta
ao<ikimendua piztu eta suspertzea? Jadanik esan dugunez, oro har fa-
miliatik edan dute, gure elkarrizketatuek, euskal nortasuna, baina ez

beti intentsitate berberaz. Susperraldi hau nozitu dutenek anazoi ez-
berdinen bitartez azaltzen dute gertatutako aldaketa. Kasu baøuetan
Euskal Herriko familiarekin galdutako kontaktua berreskuratzea izan da
faktore nagusia. Honen adibide adierazgarria Zubiaurre familia dugu.

Zubiaurretarren familia hiru gizaldi ezberdinetako senideek osa-
tzen dute gaur egun. Euskal Herridk Argentinara )O( mendearen le-
hen hamarkadan joandako migratzaileen seme alabak dira gaur egun
familiako zaha¡renak. Hauek, Argentinan ezkondu (batzuk euskal ja-
torriko bikoteekin, beste batzuk ez), eta seme alabak izan dituzte, hiru-
garren gizaldiko euskaldunak sortuz. Hauetalco batzuk ere ezkondu

7l Honek ez du esan nahi, ordea, horrelakorik ez dagoenik. Pentsa daiteke, o¡dea, eus-
kaltasuna¡ekiko interesa galdua duenak aukera gutxiago zuela, berez, gure lagine-
tan sa¡tzeko,
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egin dira (berriro ere euskaldunekin eta ez euskaldunekin), etajadanik
laugarren gizaldiko Zubiaurretarrak ere badira. Zubiaurretarrek fami-
liako bizitza handia egiten dute, eta igandero elkartu ohi dira bazkal-

tzera nagusien etxean, hiru gizaldietako hogeita hamar inguru Pertso-
na bildurik, Buenos Aires probintziako herrixka batean, euskd *oko
baten estetika duen gela handian: horman aitona eta amona zaharren

argazkia, ikurrinaren alde bietan, eta bestelako euskal ikurrak zintzili-
katurik. Beren artean harreman handia duten arren, ez dute parte har-
tzen euskal komunitatearen egituretan (euskal eu<eak e.a.). Euskal ja-

torrikoak zirela betidanik jakin dute, baina galdua zuten Euskal He-
rriko familia¡ekiko harremana, lehen migratzaileak Argentinara etorri
zirenetik aurrera. Duela hogeita hamazazpi urte ordea bisita bat izan

zuten. Euskal Herritik zetorren frailea zen bisitaria. Frailea Perura des-

tinatua izan zen, eta destino berritik Argentinara etortzeko baimena
eskatu zien nagusiei.Izanere, amari hitz emana zion hirurogei urte le-

henago joandako eta kontaktua galdutako nebaren berri arakatuko zue-

la. Frailea Argentinara iritsi zenean abizenak bilatu zituen telefono
gidan, eta horrela aurkitu zituen bere lehengusuak Zubiaurretarrak. El-
karrekin bildu, eta ordutik berreskuratu egin zen familiaren mutur bien
arteko harremana, eta geroztik sarritan joan dira Euskal Herriko seni-

deak Argentinara, eta Argentinakoak Euskal Herrira etorri. Gutun eta

telefono deien bidez ere mantentzen dituzte harremanak gaur egun7z'

Kasu honetan, familiarekiko harremana berreskuratzea izan da

euskaldun hauei beren nortasuna sendoøeko eta lantzeko pizgarria,
haiek aitortzen dutenez. Hain epopeikoak izan gabe, anøeko historiak
errepikatu egiten dira, nahiz eta sarritan harremana berreskuratzeko
lehen urratsa fugentinan daudenen aldetik abiatzen den. Zentzu ho-
netan, baliabide izugarri ahaltsua aurkitu dute euskal diasporako kide-
ek informazioaren teknologia berrietan, eta bereziki Interneten: izan

ere, hainbat elkarrizketatuk azaldu dizkigute Interneteko bilatzaileen

72 Familia.ett berraurkikunr¿a¡i dimentsio epopeikoa ematen dioten beste osagai ba-

tzuk diru Zubiaurreta¡ren historiak, Horrela, Argentinara etortzeko unean u¡rezko

txenpona eman zion seme migraøailea¡i amak. Semeak ez zrreî inoiz o<anpona

erabili, eta ahal izan zuenean bueltan igorri zion ama¡i. Gaur egun, rxanpon hori
Euskal Herriko oinerxean gordetzen dute, Argentinako Zubiaurretarrak berta¡a-

tzen direnean ia kulturako ob¡ektu bihunurik.
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bitartez beren abizen berbera duten pertsonak aurkitu asmoz eginda-
ko ahaleginak, batzuetan arrakasta osoz burutuak gatnera73.

.Aldaketen eragilealc bidaia

Familiarekiko harremana berreskuratzeaz gain, eta batzuetan
haren ondorioz burutuak, Euskal Herrira eginiko bidaiak ere euskal
nortasuna suspertzeko eta euskaltasunarekiko interesa areagotzeko fak-
tore garranøitsuak dira. Horretarako zorïa izan duten guztiek lehen
mailalço eragiletzat dute bidaia. Honela diosku, adibidez, Estherrek:
"creo que en el 98 (bidaia egin zuen vrtea) encontré el lugar dondc me

sentla id¿ntifrcada.", auttean duen José Félix aitonak honakoa gehitzen
duelarik "No se qaé es Io que le pasó, pero cuando uino, uino conpleta-
mente cambiada, parece que le dieron una inyección". Isabelek, halaber,
"lo qae mds me øfønzó con Eusþal Heniøfaé ir" azaltzen du.

Euskal Herrira egindako bidaia lehen mailako pizgarcia da eus-

kaltasunarekiko interesa sendoueko, eta atdkimendua areagotzeko.

Euskal Herria lehendik ezagtrtzen zutenentzat (bertan jaioak zirelako
edo bidaia gehiago eginak dituztelako) eta sarri etortzen direnentzat,
Euskal Herrira etortz€ak indarberritzea esan nahi du, Venezuelako
elka¡rizketatu gehienek dioskuten bezala. Lehen aldiz etortzen dire-
nentzat berriz, etxeko kontakizunen bitartez edo bestelako bide ba-
tzuetadk osatua zuten irudia erreal bihurtzea esan nahi du bidaiak, eta
denek baloratzen dute oso era positiboan. Hauentzat, bidaia egitea

luzaroan izandako arnetsa betetzea izaten da, eta norberak nortasuna-
ren inguruan izan ditzakeen diskurtso landuez honantzago, esangura

afektiboez beteta dago. Euskal Herrira etortzea, euskaltasuna gehien-
bat erxetik jaso dutenentzat, ezer baino lehenago gurasoen edo aiton
emon€n lurraldera inubzea da, haiek ibilitako lekuan ibiltzeko auke-
ra, eta haiek aspaldian bizi izandakoa bizi izateko aukera ere. Bi-

73 Teknologian berrien erabilera diasporatik familia¡ekiko ha¡remanak ber¡eskuraøe-
ko edota jatorria eta genealogia lantzeko ez da euskaldunen jarduera esklusiboa.

Air¿itik, oso prakdka hedatua da munduko tdde diasporakoen artean. Ikus Karim,
2oo).
Zalanv.a¡ik gabe, eta Totoricagüenak bere lanean mahaigaineratzen duenez, iker-
keta a¡lo oso bat zabal liteke diasporako euskaldunek komunikazioa¡en teknologia
berriez egiten duten erabileraz, beti ere komunitatearen eta euskal nortesunaren

eraikuntza¡en ikuspegitik.
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daiarekin, Euskal Herria zerbait konkretu "Yo normalmente desde ha-

blhurtzen d,a, zerna kontaklzunez eta ce unos cuantos años cum-

transmititutako oroitzapenez honanrzago :iä!:::i:Jåt$i:"ii:
dauden pertsona eta leku konkretutan dos años voy a Altza. Este

s ur o.nbaig. lo¡r¡_satik, bidaia.ia be- ;:: ir"Jit:;1,å?'i"lfliåi
d lotzen zaio Euskal Herriko familiareki- þ"r" no cansartes" (Patxi).

ko kontaktuari. Kasu batzuetan, jadanik "La verdad es que... siem-

ikusi dugunez, giza\díz gizaldi datorren pre quise ir a quedarme ( ")

h"r..-"ñ.a' b.r"t. ur."tJbat egitea ahal- 13;:"#:Ji:Tili:,ffrï:.
bidetzen du bidaiak gutunez edo telefo- amor a esá tiena. Y cuando

noz ezagtJtzen zirenak av¡1.ez aufre eza- estuve allá, no sé, directa-

g.rt".koiidea da. Beste kasu batzuetan, mente fue enamorarme' y

Ë.rr.rkur"t,rtako harreman baten buru- i3'3å."Í?å""liiåTi',i,i.jl
pena da Euskal Herrira joatea: Isabelen Es difícil de entender, no

t"r,r"r bezalaxe, Interneteneragurunen ;:'#ïTliåiJ:.:3iå1
bitartez Euskal Herriko familiarekiko ha- mo que dicen ,no, si me de-
rremana berreskuratu osteko hurrengo cís por otra cosa yo te lo

urrarsa izan zen bidaia. Hanrxe .r"g.ri.t ::t¡:f" !ljo,;:^PjlL,lo:
ziruen, aurrez aurre, bere "kusiali'. Bäi- å3 

j.üi;;firilto"iï:::
ra ere familiarekin inolako kontakturik a esa parte, que fue cir-

izan gabe Euskalllerrira.etorri eta s"ldï- iJiìli"fl,i'iil i!iii,";
tako senideen bila hasi direnak. Batzuek se puede hacer el camino
horretarako zoriaizan dute; beste batzuek inverso, y que se puede vol-

ez dute lortu, baina horren ordez lagunak ve/'(lsabel)'

egin dituzte, eta horrek asebete egin die
Euskal Herria hezur eta haragiz gorpuzteko duten beharra. Beste ba-

tzuek, hain urrutira iritsi gabe, ez dute horrelako aingurarik bota arba-
soen lurraldean, ez baitute bertako inorekin lotura finkorik ezarri;
baina bidaia bizipen ahaztezinrzat dute.

Bidaiaren alderdi afektiboa¡en beste adierazle bat oineurearen eza-

gutzåk ha¡tzen duen garranøia da. Euskal Herrira bidaiatzea nolabaite-
ko erromes bidaitzat uler badaiteke, arbasoen herria eta bereziki familia-
ren oineÞ<ea santutegitzat jo litezke. Familia ezagutzearekin batera,

oineorea bisitar¿ea (zutik dirauen kasuetan) saihestezineko eginkizun
bihurtzen da. Hemen ere mamitu egiten da, lehen aldiz bidaiatu dute-
nentzat, ordura arte gogoan soilik existitzen zen leku baten existenzia.

Euskal Herria zuzenean ezagutzeko zoririk oraindiþ izan ez dute-
nentzat ametsa da bidaia, ahal bezain laster bete beharreko ametsa.

Jadanik egon direnek bizi izan dutena bizitzeko gogoa. Hemen ere
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"Yo todos los días leo el esangura afektiboz betetako ametsa dugu,
Deia, a través de lnternet --- rÏ-rr-r r---- -
leo el Deia compteto... teo' eta biziki,lotzen zaio arbaso migratzaileek
las dos versiones, la de Biz- burutzerik izan ez zuten ißulera beraiek,
kaia y la de Gipuzkoa, por- bisitaldi labur baterako bada ere, burutze-
que es asombroso' pero ko beharrari. Marlak, esaterako, zera
hay noticias diferentes.."
iiåbùo 

*- 
:. i^:::r1_r's-1î:^t:.t 

Herrira etortzen den
egunean egingo duen lehenengo gauza'

"Yo soy un lector empeder- Juan Pablo II Aita Santuak legez lurrean
nido' a mí si me llega un Lt"* .t" arbasoen lurra musuËatzeaizan-
Deia aunque sea de hacæ 6 -'-;-.
meses, yo me lo leo desde go Oela.
el principio hasta el fin. Pa-
ra mí todo es noticia. Y si
hay alguien que se va de Euskaltasunarekiko interesaren areago-
aquí, lo primero que le digo g:ea. eta kontakma lantzeko praktikak
es'mira, te traes el Deia de
ese dfa y et día anterior, poí bestelako komunikabideen erabilera
no cargarte más...' Y todas
esasrãvistasqueestánahí, Euskaltasunarekiko interesaren zein
llegan aquí y yo las tengo Euskal Herriarekiko loruraren beste isla
para... yo supongo que la r r .r r .r r t. | 'l
inayoriá de ia jenté son bat. komuilkeblde ez5erdlnen era5lleran
como yo, que quÉren.." aurkituko dugu. Gaur egungo teknologia
(rr"n onn:,}._ 

_ . berriek ahalbidetzen duten kontaktua oso

.Er 8o% de mi correo erec- ;:ffiî:ätiï.t-"::,.l5åïií,i'iîl1il1
trónico tienen que ver con ,--',--,-,-o.- -----
et pais Vasco,, (Marcos). kal Herria ezagutzeko zein harremanak

mantendu eta lantzeko. Oro har, oso era-
bilera trinkoa egiten dute gure elkarrizke-

tatuek; adineko jendeak Internet edo posta elektronikoa erabiltzen tre-
batua izateak halaxe erakusten digu. Era berean, teknologia hauen
baliabide ezberdinak erabiltzen direla esan behar dugu: posta elektro-
nikoa, txatak, webguneak, sare bidezko irrati eta telebista, eta abar.

Euskal Herriarekiko loturaren barruan, posta elektronikoa eta

Þ(atak, nagusiki, familiarekiko eta lagunekiko harremana lantzeko era-

biltzen dira oro har, nahiz eta batzuek lan kontuengatik ere erabiltzen
duten. Jadanik aipatu ditugu Interneteko bilatzaileen erabilera familia
aurkitzeko. Horrez gain, u<atak ere erabiltzen dira, lagun berriak egi-
teko, euskarazpraktikatzeko edota munduan zehar sakabanaturik dau-
den euskaldunekin harremanetan jartzeko.

Bestalde, oso ohikoa da ere Interneten erabilera Euskal Herriko
eguneroko informazioa jasotzeko. Askorentzat eguneroko praktika da
egunkariren bat edo besteren edizio elektronikoa irakurtzea (Deia,
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Gara, El Correo, Diario Vasco, Euskaldu- "lsabel: (" ) Y cuando des-

non Egunkaria, Diario de Navarra...), iri::;"i:l"r¡ti:'¡l"J:::
politika edo kirolei buruzko berrien bila. lo contacto a este chico, a

Irratia ere entzun ohi dute batzuek Inter- Mattin'

neten (Radio Euskadi, Euskadi Irratia eta G: ¿Y a ese lo encontraste

Euskadi Gaztea), eta kasuren batean ca- en un chat' por casualidad?

nal vasco ikusrera ere sartzen dira sarera, 5:fi":tl"i;i; it"r,Ti
seinala bestela hartzerik ez dutenean. He- euskera, y yo le.hablaba en

men ordea konexioaren abiadurarekin eta euskera' le escribía en eus-

irudienkalitatearekinegitendutetopo. ii'"';åYåTi,H,ff'ffl:
Internet, bestalde, bestelako infor- forma de hacerle entender'

mazioaeskaintzen d,r,á *.bguneak bisi- J"":å:å!i:f;¡j|::il.'å;
tatzeko erabiltzen da (erakunde ofizialak muy particulares, inu! de ta

esaterako), eta kasuren batean kaleko jen- actualidad argentina de ese

de xehea erakusten duen webkamárak momento' y vamos' terminó

ikusteko. 
¡utrr wçuÃd'4r^ por creerme""

Teknologia berr\ez gain, ohiko ko-
munikabideak ere erabiltzen dituzte elkarrizketatuek Euskal Herriaren
berri izateko: erakunde ofizialen aldizkariak (Berripapera, Euskal

E*eak, e.a.), herrietako aldizkariak, aldizkari profesionalak, eta abar.

Canal Vasco euskalhsunaren aldeko hautuaren eragile eta eraikun-
tzaren sustatzaile

Gure iritziz, diasporako euskaldunek Canal Vascorekin egiten

duten erabilera euskaltasuna lantzeko burutzen dituzten praktiken
artean txertatu behar da. Prakdka horiek dituzten helburu berberak

ditu Canal Vascoren erabileralc euskal nortasun sendoa dutenen
kasuan, hori elikatu eta berrindartzea. Euskal nortasunaren eraikun-
tzaren prozesuan ari direnen kasuan, prozesu hori indartzea. Ez dugu
uste, bèrez, jarrenberririk dakarrenik; baina zalantzarik ez dago tele-

bista bidezko sateliteak, bere ahalmenen ondorioz, biderkatu egiten

dituela urrutitik euskaltasuna pizteko eta elikatzeko aukerak. Hortxe
bere balioa.

Batzuetan bada, euskal nortasuna oso errotuta dago norberaren
bizitza eta sentimenduetan, eta sustrai sakon eta zabalak dituen zuhai-
tzaÍen antzera, luzaro jasan ditzake lehortea eta bestelako ezbeharrak.
Beste batzuetan hazia baino ez da, bere baitan bildurik dagoen hazia,

denboran zehar geldo, baldintza egokiak noiz elkartuko zai ernatzen
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"Eva: en realidad, todo esto
del euskera surgió un poco
por ver por cable el Canal
Vasco. HabÍa un programa
que lamentablemente lo
sacaron del aire, que era
sobre el euskera. Ahora no
recuerdo bien, creo que se
llamaba Lenguas Vivas o
algo así (...)Y bueno, ahí
empecé a interesarme,
aparte me gustó el idioma
en sí, aprendí un poco y
bueno (...) lnclusive fui a
averiguar al Centro Vasco.
G: Si te he entendido bien
tu interés por el idioma em-
pezo a rciz de Canal Vasco.
Eva: Sí
G: ¿Y tu interés por saber
de dónde venía tu familia
también empieza ahí?
Eva: No, eso venía de an-
tes. Lo que pasa es que mis
abuelos también murieron
cuando yo era también bas-
tante chica, y no ha sido
una familia que se haya
preocupado por las raíces,
y de dónde provenían y
todo eso. Así que bueno, no
hace tanto tiempo que
tengo la posibilidad de ver-
lo. Y bueno, después, con-
sultando, a otros fam¡liares,
quizás más lejanos o me-
nos visitados, me fui ente-
rando de esos detalles que
hicieron que me interesara
muchísimo más. Y sumado,
ya venía de antes, antes de
que tuviera el canal de
cable y pudiera ver el Canal
Vasco.
G: ¿Y tú has sabido desde
chica que eras de origen
vasco?
Eva: No, no, no. No

hasteko. Gure aburuz, elkarrizketatu ba-
tzuen euskaltasunak gehiago du hazi eta
kimutik ztJhat:z sendotik baino eta, neu-
rri handi batean, eguzkiak eta urak hazi
eta kimuentzat betetzen duten lekua
betetzen du Canal Vascok haien euskalta-
sunarentzat. Batzuentzat, lehendik senti-
mendu eta familiatik zetorren oroitzapen
xume bat piztu, eta taldekidetasun bi-
hurtzeko balio izan du. Horrek, era be-
rean, beste praktika batzuk gürzatzeaera-
karri du: besteak beste diasporako euskal
komunitatearen egituretara hurbiltzea,
Eusk¿l Herriko familia bilatzeari ekitea,
bestelako informazio bideak erabiltzea,
eta abar. Praktika hauen guztien arteko
elkarrekintzan euskal nortasuna eraikitze
prozesua abian jartzen da, horrela.

Bestelako kasuetan ere, Canal Vasco
ikustea praktika garrantzitsua da euskal-
tasuna indartu eta elikatzeko. Nolabait,
Canal Vascoren erabilera Euskal Herrira
egindako bidaiarekin pareka daiteke.
Biak burutzeko aukera izan duten eusl<al-

dunek beren nortasunean eragin handie-
na bidaiak izan duela baieztatzen duten
arren, bataren zein bestearen inguruan
azaltzen diren osagaiek antzekotasun
handia dute. Horrela, bidaiarekin ikusi
dugun bezalaxe, Canal Vasco funtsezko-
tzat jotzen da Euskal Herriko jendea eza-

gutzeko. Jende xehea, ohikoa, norberaren
taldekide eta parekotzat jotzen dena.
Euskal Herrira bidaiatzeak, familia eza-

gtJtzßaz gain, ordura arte kontakizunetan
baino existitzen ez ziren pertsonak (eus-

kaldunak) aurrez aurre ctaguvÆa ahalbi-
detzen du. Canal Vasco ikusteak ere hori-
xe ahalbidetzen du, hurrengo atalean iku-
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siko dugunez. Lekuek, era berean, bidaia- G: ¿Lo has ido descubrien-

ren bitaitez espazio erreal bihurtzen diren do después?

bezalarsu, tel.Listako irudien bitartez no- 5J3rr!: i:rXïjiiä:l
labaiteko gorpuztura hartzen dute, fami- go, o sea, viendo la tele, y

liaren bidezko transmisiotik datorren iru- con ese programa sobre la

dipena gaindituz era, modu digitalean ba- [in:in"." mismo tienes
da ere, erreal bihurtuz. aþuña relación con el País

Horregatik guztiagatik, bidaiak duen Vasco?

bezalaxe, Canal Vasco ikusteak ere badu Eva: No' no' en sí no tengo

osagai afektibo handia. Askorenrzat, Eus- ;?3:ii 8åiî¿J?å,."1,311
kal Herrira bidaiatzea arbasoek burutu ez Me gustó mucho, me gustó

zuten itzulera egitea bezalakoxea bada, mucho los lugares' siempre

canal vasco ikuieak arbaso horiek ikusi |.:i:1".:X'jirl"i61,iiJ,
ezin izan zutena ikustearen balioa dauka. regiones, o de las provin-

Zentzu horreran, hainbat elkarrizketatuk cias del País Vasco, me

aipatu digute, .-orion"t".raino aipatu PJ'i:'!!Ï:'".tåiåi:"J,ij
ere, Canal Vasco ikustean hartutako pe- 'bueno, me voy al País

na, beren aita edo ama hura ikustera iritsi Vasco"''

ez zirelako.
Hurrengo atalean aztertuko ditugu sakonago Canal Vasco ikuste-

ko modu hauek, bai eta euskal norta$una eraikitzeko zertaz bailatzen
diren.

Harreman zrrzenetan oinaritutako komunitate a. aersas irudi-
menezlcoa

Orain arte ikusitakoaren arabera, gure elkarrizketatuen euskalta-
sunak euskarri ezberdinak ditu. Kasu batzuetan familiaren barruan
soilik landutako nortasuna da, senideen arteko harreman konkretue-
tan oinarritua, baina gainerako euskal komunitateekiko (diasporako
zein Euskal Herriko euskaldunekiko) harremanik gabea, eta nortasun
horri izaera orokortzailea eman diezaiokeen diskurtso abstrakturik
gabea. Kasu hauetan Canal Vasco, ikusi dugunez, euskaltasunaren bi-
zipen konkretu horretatik bizipen abstraktu batera igarotzeko bidea
izan daiteke: euskaltasuna ez da bakarrik norberak zuzenean ezagutzen
duena (familia), hedabideen bitartez eza1tttzen dena ere bada.

Beste kasu batzuetan alderantzizkoa da euskaltasunaren oina-
rria: ideia abstraktu batek (esaterako beste euskaldunekin inolako
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"Yo pienso qué hubiera sido harremanik izan gabe abizenagatik "eus-
a lo mejor de mi papá escu- kaldunak direla" ieskubritzeJk) nurkalchar de vuelta el vasco
¿cierto? Y poder sentarte Herriarekiko eta bertako biztanleekiko
y... Yo, si algo lamento, interesa trinkotu dezake, are eta norbera-
siempre le digo a mi mari- ren familia konkretuarekiko lotura berre-
do, 'qué pena que mi papa ':" --"'-': ";'-;
murió anies oe'que v¡h¡erá gin arte. Euskaltasuna, konkretutik abs-
el Canal Vasco' ¿cierto? traktura eraiki beharrean, abstraktutik
Porque claro' lo que hubie- konkretura eraikitzen da honela. canal
ra sido "" (MarÍa Jesús) 

vasco, ikusiko dugunez, prozesu honetan
ere erabiltzen da.

Batean zein bestean, euskaltasunaren eta oro har talde nortasunen
maila bi agertzen zaizlctgu hemen: harreman konkretuetan eraikitzen
dena bata, eta bitartekotutako harremanetan oinarritzen dena bestea.

Ikus ditzagun biak xehetasun handiagoz, horretarako Craig Calhoun
(1 99 1 ) soziologoare n lanaz baliatuz.

Aurretik aipatu ditugun Castellsek eta Meluccik bezalaxe, gaur
egungo munduan gizabanakoak bere bizipenen zentzrta osatzeak duen
garrantzia azpimarratzen du Calhounek. Bere iritziz, gizartean gerta-
tzen ari diren aldaketek hiru erronka nagusi ezartzeî dizkiote egune-
roko bizipenari: gizarteko antolaketa konplexuari zß,îtzrta eman, kon-
tuan hartuta eguneroko bizirzak ez duela horretarako baliabide gehie-
gi eskaintzen; norberaren jatorri eta jarraikortasunaren zentzua osatu,
denboran zeharreko loturak gehienbat inpertsonalak diren une batean;
eta leku zein gizarteko testuinguru zentzua osatu, gure bizimodua
mugatzen duten faktoreek lokaltasuna erabat gainditua dutela ikusten
dugun toki batean.

Arazo handi hauen iturria haustura batean ikusten du Calhounek.
Zehazk\, pertsonørteko harreman zuzenen munduaren eta antolaþeta
þoleþtibo møik zabøl¿þo munduaren arteko hausturan, hain zuzen ere.

Gure gizartean, gero eta garrantzi handiagoa dute bitartekotutako ha-
rremanek, pertsonarreko harreman zuzenen kaltetan. Bitartekotutako
harreman horiek eragile ezberdinen bitartez burutzen dira: informa-
zioaren teknologia eta komunikabideak, erakunde burokratikoak,
merkatua, eta abar. Bitartekotutako harremanen mundua eta harre-
man zuzenen mundua bereizteko, Habermasen lifeworlÅ. eta slstem

kontzeptuak eskuratzen ditu Calhounek, banakoaren bizipenak ger-
tatzen diren mailak zehazteko. Lehenengoan, lifeworld edo bizitzaren
munduan alegia, gizalciek beraiek beren borondatez sortuak bezalabizi
dituzte pertsonarteko harremanak. Ezagutzen diren pertsonekin gau-
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zatutako eta ezagtJtzen den historia batean garatumko harremanalc
diren neurrian, gizakiak harreman horien jabe ikusten du bere burua.
Adibidez, lagunarteko, familiako edota auzuneko harremanak lirateke
era honetakoak.

Sisteman ordea, harremanak kanpotik edo norberaren borondate-
tik at ezarritako arauen bitartez gauzetzen dira. Gizabanakoa harreman

horietara etorri aurretik baino lehenago ezarriak direlakoan edota nor-
bera desagertu ostean ere jarraituko dutelakoan, subjektuak ez du bere

burua ikusten arau horien egile gisa, praktikara daramatzan aktore edo
performatzaile gisa baizik. Merkatu harremanetan, administrazioareki-
koetan eta abarretan, adibidez, banakoak ez du bere burua harrema-
nen eta arauen jabe gisa ikusten: ez dira berak sortuak, eta e7, dago bere

esku haiek aldatzea.
Bereizketa hau eginik, estatu aurreko gizarteetan gizarteko orde-

nua neurri handi batean harreman zuzenetan oinarritzen zela, dio
Calhounek. Egitura burokratikoak baziren izan, baina hauek mugatu-
tako bizitzaren arloak gurxiago ziren, gaur egun baino. Gaurko gizar-
tean, harreman mota hauek gurebizitzaren gero eta arlo gehiago arau-
tzen dute. Horren ondorioz, merkatu eta politikako harremanak gero

ete autonomoagoak dira gizakien borondatetik, gero eta sistemazkoa-
goak, alegia. Harreman zuzenak ez dira desagertu jakina, bainabizitza
publikoaren gero eta eremu gurxiago antolatzen da haien bitartez.

Harreman zuzenen ordez bitartekotutako harremanak nagusi-
tzeak ez du esan nahi, ordea, nortasun kolektiboak desagertzen dire-
nik, beste modu batera antolatzen direla baizik.Izan ere, badira, bate-
tik, harreman zuzenetan oinarritutako tøldeaþ, eta bestetik bitarteko-
tutako harremanetan oinarritutako hdtegoriah. Harreman zttzenetan
oinarriutako taldeek beren taldetasuna eta nortasuna garatzen dituzte
harreman horien bitartez. Bitartekotutako harremanetan oinarritzen
diren kategoriek ere kidetasuna eta nortasuna garatzßn dituzte, baina
beste zerbaitenbitartez; hain zuzen zerbait hori baita harremanak bitar-
tekotzen dituena. Hau azaltzeko, berriro Habermasengana jotzen du
Calhounek. Autore alemanak eremu publikoaz egiten duen analisian,
gaur egun eremu publikoa harreman zuzenetarako gunea baino gehia-
go errepresentazio eta aorikimendurako gunea dela dio. Honela azal-

tzen du Calhounek Habermasen "eremu publikod':

"The public sphere does not exist es a set of discursive reladonships
bur rather is created (or at least simulated) by political actors who put
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forth images they hope will garner the identification of large numbers
of people who may have no discursive relationships with each other or
with the political actors" (Calhoun, 1991, 108).

Bitartekotutako harremanetan oinarritutako identitateen kasuan,

beraz, identifikazioa ez daatzenean gertatzen beste kideekin, beronen
erîepres entrtzio are þin baizik. Bere taldekidetzat dituenak ordezkatzen
dituzten ilcurrekin identifi katzen da gizabanakoa. Ikurrak, ber az, bitar -
tekari bihurtzen dira era horretako harremanetan. Adibidez, Calhouni
jarraiki, AEBetako Erriflearen Elkarte Nazionalak bere kideak interes
elkarte gisa idcntifihatzera deiwen ditu. Beren arteko lotura sendoena,

ustez mehatxatutako eskubide batekiko (armak eramateko eskubidea-
rekiko) aorikimendua da, beren arteko bestelako harremanik gabe. Ka-
su honetan, elkartea eta ustezko eskubidea bihurtzen dira taldearen
ikur, eta haiekiko identifikazioaren bitartez identifikatzen du bere bu-
rua, armazaleak, ezagunak ez dituen beste armazaleekin.

Jakina, zvzetrean ezagtJtzen diren kideekin sor daitekeen identifi-
kazioa eta ezagutzen ez den giza multzo bat ordezkatzen duen ikur
batekin sor daitekeena, oso ezberdinak dira:

'A key condition for this (identification) is that people do no enter the
public sphere with well-formed identities, prepared to engage in argu-
ment; but rather in some need of identiry and seeking not just ration-
al discourse, co-operetive social arrangements, or even instrumental
ends but in one large part affìrmation of their personal identity'
(Calhoun, 1991, 108).

Banakoak, Calhounen arabera, bere nortasuna sendotuko duten
osagaien bila jotzen du eremu publikora. Eremu publikoaren bitartez
osatzen den identifikazio honetatik sortuko lirateke, beraz, "irudime-
nezko komunitateak", hots, zuzenean ezagutzen ez diren pertsonekiko
identifikazioan oinarritutako taldetasunak:

"People without direct interpersonal relations with each other a¡e led
by the mediation of the world of political symbols to imagine them-
selves as members of communities defined by common ascribtive cha-

racteristics, personal tastes, habits or concerns" (Calhoun, 1991, 108).

Komunitate hauek iradimenøþ sortuak dira, "beste kideali' halaxe

sortuak diren neurrian (ez ditugu zvzeneaî ezagtJtzen, gure irudime-
naren ondorio dira). Zentzu horretan, Benedict Andersonek (1983)

hedatu duen esangura bere egiten du Calhounek: nazioa, esaterako,
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komunitate irudimenezko a da, ez baita nazioki deen ezagutze zttzeneaÍr
oinarritzen, hura ordezkatzen duen ikurrekiko identifikazioan baizik.
Baina irudimenezkoak izan arren, identifikazio horretadk sortutako
multzoak þomunitateøþ dira, sortzen duten agikimendu, interes ko-
mun eta nortasun handiagatik. Areago: Calhounen esanetan, kideen
arteko harremanak bitartekotuak izateak ez du esan nahi gizarteko
harremanik ez dagoenik:

"Imagined communities ar€ essentially categorical identities. But
although these imagined communities do not reflect dense or multi-
plex networks ofdirect interpersonal relationships, they still do reflect
social relations. Imagined communities of even large scale are not
simply arbitrary creatures of the imagination but depend upon indi-
rect social relationships both to link their members and to define the
fields of power within which their identities are relevant" (Calhoun,
1991,108).

Honaino iritsita, zera esan dezakegu: bitartekotutako harrema-
nen ugaltzeak bestelako komunitateen eraikuntza ekarri du. Komu-
nitate hauek ez dira harreman zuzenen gainean eraikitako komunita-
teen berdinak, auzunea eta nazioa berdinak ez diren bezalaxe; lehena
harreman zuzenetan oinarritua, bestea bitartekotutako harremanetan.
Baina bitartekotuak izan arren, irudimenezko komunitateek garatzen
duten nortasuna sozialki oso garrantzitsua izan daiteke, eta bat etor
Iiteke harreman zuzenetan garasen den nortasunarekin (nahiz eta
modu ezberdinetan biziøen diren). Euskal nortasuna, kasu, bi di-
mentsioetan gara daiteke aldi berean: a) harreman zuzenetan, errefe-
rentzia taldeko kide batzuk z;,lizenean ezagtfizen ditugulako, eta haie-
kin aurrez aurreko elkarrekintzan aritzen garelako (gure lagunak, gure
senideak, e.a., taldekideak dira, hots, euskaldunen taldekoak); b)
bitartekotutako harremanetan, gainerako kideak zuzenean ez ezaguttr
arren, komunitatea ordezkatzen duten ikurrekiko identifikazioa ere

martxan jartzen delako.
Irudimenezko komunitateen nortasunaren eraikuntzan egungo

informazio eta komunikazio bideek garrantzi handia dute Calhounen
iritziz. Alde batetik, bitartekotutako harremanen koordinaziorako
tresna indartsuak dira, hala hedabideak nola ordenagailu bidezko ko-
munikabideak. Bestetik, hedabide batzuek, eta telebismk bereziki,
harreman zuzenen simulazioa egiten dute , harremanak hurbilago bi-
hurtuz eta, neurri batean, pertsonalizatuz.
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"Bueno, había un programa Calhounen ekarpenetik, beraz, zera
acá que se llama sorpresa y iruditzen zaigu azplmarragarrien gure
Media que es copia de un :^**'ï-" -:-Þ:
progonia españoi. y un díä lanerako: nola hedabideen bitartez egitu-
ilevãron un sèñor a Navarra, ratzen den eremu publihoa -zeina eztabai-
yyocomo"'nosé,meemo- darako gune zein errepresentazio gune
c¡oné tanto que frente al k
tevisión me puse a ilorar oã izan baiiaiteke (Habermas 1989)-, aldi
ver imágenes de Navarra" berean irudimenezko komunitateen nor-
(Jorge) tasunaren eraikuntzarako euskarria den.

Kasu batean, eremu publiko horretan

garatzen diren harremanen bitartez osatuko da komunitate zentlua.
Éestean, errepresentatutako ikurren atxikimenduaren bitartez osatuko

da. Batera zeìn bestera beraz, hedabideek bitartekoturiko harremanek

ere komunitate z,fjntzua eman diezaiekete harreman horietan parte

hartzen dutenei, nahiz eta, telebista bezalako hedabideen kasuan,

harreman horiek oso desorekatuak izan (igorle gurxi era hartzaile

ugari). Hau horrela izanik, zera pentsa dezakegu: Euskal Herrian bizi

dãnarentz*t euskal komunitatearekiko atxikimendua harreman zuze-

netan zein harreman bitartekotuehn funtsatzen delarik, diasporan

bestelako egoerak aurkitzen ditugu: beste euskaldunekiko harreman

zuzenakditluztenak (Euskal Herriko zein diasporako senide eta lagu-

nekin), harreman zuzenik izan gabe Euskal Herria ordezkatzen duten

ikurrekiko identifikazioa baino ez duten kideak (ikur horiek abizena,

jatorriaren kontzientzia eta abarrak izan daiæzkeelarik), eta batzuk

zein besteak dituztenak.
Ikus dezagun, beraz, nola erabiltzen duten gure elkarrizketatuek

Canal Vasco, égo.t" ezberdin hauetan, beren euskaltasunaren erai-

kunøan.

Harremdn zuzenen eraihuntzd Canal Vascoren esþutiþ: eEerientzia
dìgìtøh

calhounen andisiak komunitate zentztJaeta talde nortasuna erai-

kisen direneko eremu biak bereizteko balio digu: harremen zuzenen

mundua bata, eta bitartekotutako harremanen mundua bestea' Hona

iritsita, beraz, zeragalde genezake: zereî inguruan eraikitzen dute dias-

porako euskaldunãk beren euskal nortasuna eta, bereziki, zein leku

b.t.t".tt du Canal Vascok maila batean eta bestean?

Gure elkarrizketatuak, oro har, harreman zuzenetan zein komuni-
tate irudimenezkoa ordezkatzen duten instantzietan oinarritzen dira
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beren nortasuna eraikitzean. Euskaltasunak, haientzat, osagai konkre-
tuak ditu definizio abstraktuekin batera. Lehenak, beren bizipenzuze-
netan agertzen dira: beste hitz batzuekin esateko, "euskaltasuna/'

pentsatzen dutenean gertaera, Pertsona edo leku konkretuak dituzte
gogoan. Zentzu honetan, argigarria da José Manuelek ematen digun
u lprna. José Manuel Argentinan jaoa da, eta arbaso nafarrak ditu.
Argentinako bere familiak harremanak mantentzen ditu Nafarroako
senideekin. Euskal Herúaz eta Nafarroaz mintzatzean, "Espainid'

aipawen du sarri, bereizketa argiegirik egin gabe. Bere burua euskal-

duntzat ote duen galdetuta, zalantzaúk gabe erantzuten du baietz.

Espainoltzat ote duen galdetuta berriz, honela erantzun du, zalantza

une baten ostean: "Son cosas diferentes; el Pafs Vasco es la familia,
España es otra cosd'. Gure iritziz, euskaldun izatea eta espainol izatea

gauza ezberdinak direla esatean, zera adierazi nahi du José Manuelek:
maila ezberdineko nortasunak direla. Bata, euskal nortasuna, familiari
dagokio, hots, harreman konftretuetan garatu den nortasunari. Hauxe
izango lir¿ateke Calhounek aipatzen duen lehenengo talde motari
dagokion nortasuna. Bigarrena, espainoltasuna, maila abstraktuago
bati dagokio ("eso de la madre patria", gehitu du Juana bere arrebak,
Latinoamerikan Espainiarekin dauden sentimenduetako bat bere egi-
nez); hots, bitartekotutako harremanen eremuan sartuko litzatekeen
komunitateari dagokion nortasuna.

Euskaltasunarekiko anøeko jarrerak aurkitzen ditugu, oro har,
Euskal Herrian familia harremanik ez duten eta bertan sekula izan ez

diren elkarrizketatu batzuengan: "Yo escucho vasco y a mf me suena a

mi abuelo", diosku Jorgek, esaterako.
Baina esan dugun legez, euskaltasuna ez da, diasporan, harreman

eta bizipen konkretuetan soilik eraikitzen, eta "komunitate irudime-
nezkoa" ere agertzen da haren eraikuntzan. Norberaren eta irudikatzen
den komunitatearen arteko bitartekaritza egiten duten instantziak eus-

kal komunitatea (Euskal Herria) ordezkatzen duten ikurrak dira. Ikur
hauek tankera ezberdinekoak dira, eta hainbat diskurtso orokortzaile-
ren barruan lan egiten dute. Horrela, diskurtso politikoaren barnean,
zenbait instantziak ordezkatzen dute komunitatea: ikurrina, instituzio
eta erakundeak, pertsonai enblematikoak, eta oro har taldearen ikur-
tzat har daitekeen edozer. Berdin gertatzen da diskurtso kulturalarekin
(non euskara edota folklorea taldearen ikur izan daitezkeen), diskurtso
geografikoarekin (non Euskal Herria lurralde jakin batekin identifi-
katzen baita), diskurtso historikoarekin eta abar. Hauek guztiak dis-
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"A mí me produce tremen- kurtso orokortzaileak izaki, euskal komu-
damente impresión " tenéis nitate bat definitzen dute, eta nork bereque saber que hicieron un :"-*-- ,--- --':".'
rbcorrido por toda la costa burua komunitate horrekin identifikatze-
vasca. El dÍa que lo vimos ko aukerak ematen dituzte.
aquí a mí me hizo una Geroaso ikusiko dusu diasoorako
impresión tremenda. Claro -----Þ- --o- - -'-¡

muchos sitios de Guipúzl euskaldunek Canal Vasco noraino erabil-
coa y tal no conozco tanto, tzen duten diskurtso orokortzaile horiek
ni tampoco de la parte de berenqanatzeko eta, ondorioz, haiek es-
lpanalde, pero lo que era la i-l'"Þ*"*i:ì':-
parte de Vizcaya...se te sa- kaintzen dizkieten ikurrekiko identifika-
len las lágrimas cuando ves zioaren bitartez euskal nortasuna eraiki-
cosas de esas' Eso es lo tzeko. Orain goz, eulter dezagun nola era-que nosotros echamos en ,-:;---' ;-----Þ-;l ì-.; ;--o--; -; .-; ;.
fatta det Canat Vasco" (Juan biltzen den satelite bidezko euskal telebis-
Angel). r**** taEuskal Herriarekiko harreman konkre-

"yo veo ta misa a ta maña- 
**t!îïälî 

konl¡retuen beharra naba-
na los domingos, más bien ,- 

-;--------;-
por reconocer curas que rla da üírsporalto euskaldunengan. Hala
hace 40 años no has visto y ikusi dugu, esaterako, urruntasunean bizi
dices ¡coño pero si está en diren euikaldunek Euskal Herriko fami_
no sé dónde!" (Patxi) 

liarekiko harremana berreskuratzeko
saioak aipatu ditugunean. Era berean,

oineu<eari ematen zaion garrantziak nolabait norberaren jatorria leku
konkretu batean kokatzeko beharrak eragingo luke. Oinetxearen
kokapenak kontakizuna (irudimenezkoa) eta lekua (konkretu erreala)

batu egiten baititu.
Hain zuzen ere, gure elkarrizketetatik eratortzen denez, Canal

Vascoren erabilera zabalduenetako bat da Euskal Herriaren existentzia
nola edo hala jende eta leku konkretuetan geuz :øen duena. Canal
Vascok, modu ezberdinetan, Euskal Herri konkretuaren bizipena
bidera baitezake. Kasu batzuetan, euskal espazio fìsikoa zein Euskal
Herriko j endea j adanik eza1trtzen dituztenek, ezaguna berrezagutzeko
bidea aurkitzen dute Canal Vascon. Euskal telebistan ikusten dituzten
irudien bitartez, jadanik ezagunak dituzten u<okoak, gertaerak edota
pertsonak berrezagutzen dituzte, eta hau oso era positiboan baloratzen
dute. Canal Vascok, horrela, lehendik datorren harremana (lekuekin,
gertaerekin zein pertsonekin) birsortzeko modua ematen die. Hala
gertatzen da, esaterako, telebistan nork bere jaioterriko irudiak ikusten
dituenean, edo donostia¡rek sateliteari esker San Sebastian gaueko

danborrada ikusteko aukera dutenean, euskal etxean bildurik. Gauza
bera gertatzen da Euskal Herrira bidaiatu ostean bisitaturiko lekuak
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edota ezagututako pertsonak Canal Vascon ikusten dituztenekin: tele-
bistaz bada ere, nolabaiteko kontaktuaberrezartzen da lehenago eza-

guna denarekin.
Badirudi ztrzenean eta eurrez aurre egin ezin dutena (pertsona eta

leku ezagunekin harremanetan jartzea) nola edo hala telebistaren bi-
tartez burutzea ahalbidetzen duela Canal Vascokt 'cuando Ptßøn esos

documentahs, Cestona, Ondarroa, Leþeitio, Zørauz o Søn Sebastidn... y
todo eso, como conoces de antes te ll¿ma h atención" diosku Jesusak, txi-
kitan ezagurutako lekuei buruz. Estherrek berriz honela dio: "la gente
que tenemos familia por ahl, nos gustarfa que nos pasaran cosas de los
pueblos, cuando son las fiestas del Carmen...". Humbertok ere, arreta
handiz begiratzen omen zion Donostiako Haur Danborradari, ilobak
noiz agertuko: "Estás viendo el Canal y es diffcil que esa cámara enfo-
que justo cuando los chicos pasan, pero por lo menos tenés la ilusión
de saber que están ahf".

Azken aipuan nabarmena denez, telebistako zuzeneko emanal-
diak ahalbidetzen die ezagun eta senideekin denbora eta "leku" berean
bat egitea, edo horren irudipena egitea bederen. Calhounen hitzetan
esateko, telebistak harreman zuzenen simulazioa ahalbidetzen du,
aurrez aurreko elkarrekintzaren lekua hartuz. Ideia berbera planteatu
zuen Joshua Meyrowitzek "lekutu gabeko kulturak" (pkcelzss cuhures)
kontzeptua jorratu zuenean (Meyrowitz 1985). Meyrowitzen arabera,
komunikabide elektronikoek askatu egin dute informazioaren trans-
misioak espazio fisikoarekin zuen ezinbesteko lotura, gaur egun posi-
blea izanik, medio hauei esker, leku ezberdinetan dauden pertsonak
aldi berean kontaktuan egotea. Honek, komunitatearen zentzua bera
eralda dezake. Gure elkarrizketatuen kasuan, Euskal Herrian eta ber-
tako biztanleekiko harremanetan egotearen sentipena ahalbidetzen du
Canal Vascok; bereziki zuzeneko emanaldien bitartez, berauetan nor-
bera ikusten ari dena milaka kilometrotara beste batzuek ere ikusten
dutelako pertzepzioak areagotu egiten baitu beste haiekin egotearen
ilusioa. Honen adibide, Marla Evak kontatzen diguna. Berak eta sena-
rrak familia dute Euskal Herrian, eta honela deskribatzen du Canal
Vascoren erabileretako bat, besteekin egotearen ilusioa pizten duena:
"Jorge habla por teléfono con nuestros primos lde allá] y les dice
'¿viste? ¡Ganó la Real!', y parece que firera una charla de domingo acá,

no?" Horrela, satelite bidez Euskal Herrian daudenek ikusten duten
gauza bera Argentinan edo Venezuelan ikusten ari direla jakiteak, haie-
kin zerbait konpartitzea esan nahi dl. Zenau horretan, Canal Vasco
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"JORGE: Bueno, yo comen-
taba, no sé si al principio te
comenté de un programa
de unos señores, uno que
andaba una gorra asÍ...
G: Ah, ¿Labordeta, el que
aparecía con una bolsa?
MARISOL: Sí!

JORGE: Me fascinó ese
programa. Cuando estába-
mos por llegar a Navarra...
MARISOL: Nosotros pasá-
bamos, porque iba, en cada
pueblo, iba...
JORGE:...y buscábamos, el
día que veíamos, 'pon el
video'...
MARISOL: Pero aguantába-
mos hasta unas horas terri-
bles para verlo, porque la
programación no coincide.
Entonces, capaz, eran las
dos de la mañana y estába-
mos mirando... Cuando hi-
zo el Camino de Santiago,
por ejemplo...
JORGE: Es más, cuando él
iba contando los pueblos yo
venía acá, y miraba el cami-
no que estaba haciendo, en
el mapa: 'próxima semana
toca Navarra', yo decía,
'¡tiene que andar por ahí!'Y
la próxima semana... ¡no lo
dieron!
MARISOL: Nos querÍamos
morir...
JORGE: ¡Me dio una bron-
ca...!
MARISOL: Escribimos, lla-
mamos... ¡fatal!

JORGE: No lo vimos más".

ikusteak hangoen eta hemengoen arteko
harremana sendotzen du.

Euskal Herrian sekula izan ez diren
euskaldunentzat gertaera ezberdina da;

izan ere, beraiek ez baitute zuzenean le'
kurik edota -kasu batzuetan- jenderik
ezagvtzen. Baina leku eta jende konkre-
tuarekiko interesa ez da haatik ximeløen'
Euskal Herriko u<oko eta parajeak era-

kusten dituzten saioekiko ao<ikimendua
interes horren isla argia da. Hurrengo pa-
sartean, esaterako:

"Marfa Jesús: Ah, veo carreras de bici-
cletas, vos te vas a relr.

G: ¿Por qué me voy a relr?

Marfa Jesús: Veo las carreres de bici-
cletas, pero no porque me interese el

deporte, viste, porque no es que me

interesa, y menos de bicicletas. Pero

porque pasan por los lugares, ¿viste? Y
entonces yo lo que quiero es eso. Hay
otras personas que a lo mejor han te-
nido la suerte de poder ir; yo como no
he podido ir, entonces sueño con eso.

Entonces veo la ca¡rera, y me siento y
a veces estoy el tiempo que está toda
la carrera y miro y miro... Voy miran-
do todo, cómo va la cámara, cuando
llegan a algrln lugar... Eso me encantd''

Marla Jesusek islatu baino ez du egi-

ten, oso modu grafikoan, zenbait elkarriz-
ketatuk adierazi dutena: Euskal Herriko
lekuak ikusteari ematen dioten garran-

tzia. Batzuetan, leku jakinak bilatzen di-
ra: norberaren arbasoen herria, esaterako.

Beste batzuetan ez da leku jakinik bila-
tzæn, "Euskal Herrid'baizik. Baina Euskal

Herri "erreala", alegia, bera ordezkatzen

duten ikurren bitartekaritzarik gabea.
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Horregatik ematen diote hain Ba*antzi "Estimulu epidermikoak,

handia leku xehe eta soilak ikusteari. :å""TIt1lå r.i*i",ff:;:ål
Neurri batean, Canal Vascoren bitar- zen du. H¡ria bertakoaren

tez leku eta parajeak ikusteko joera honek ikuspuntutik errepresenta-

zenl(usta du, bereztkr trust(al Hernan tzera daraman inspirazioa

inoizizanez direnen kasuan, beren irudi- ;:: 
tÊ:i"i:i::X'å'r;il"ffi-

terian gordeta egon den toki haren eza- harrean denboran mugitzen
¡ r r r. denareninsPirazioada"

gutza beharrarelín. lìrbasoen kontaKtzu-
ñ.r, oroit 

"penean 
edora irakurritako tes- Hî'å"Jr"ii''åtin:'El 

retorno

tuen deskribapenetan baino existitzen ez

zen espazioa presente egiten da begien
aurtean, telebistaren bidez. Baina bai Euskal Herrian izan direnentzat
bai eta fisikoki egon ez direnentzat, euskal lurraldera telebistaz egiten

den bisita ez da turistak egiten duen bisita. Lekuekin batera, historiak
ere bisitatzen dira, familiaren historiak gehienbat. Espazio bat bisita-
tzen da, baina denboran zeharreko bidaia da aldi berean. Familian gor-
detako oroitzapenerako bidaia da, espaziora eginiko bidaia baino area-

go. Honela, esan dezakegu diasporako euskalduna, Benjaminen Jk-
neur edo kale ibiltariaren antzera, Canal Vascoko irudien bitartez
Euskal Herrian barrena ikusle gisa abiatzen denean, ez dela espazioan

soilik mugitzen; denboran barrena ere murgihzen da. Ez ditu, beste

barik, tokiak ikusten; aitzitik, bere haurtzaroko kontakizunetan en-

tzundako tokiak dira begien aurrean ageftzen zaizkionak, edota bere

arbasoak hazten ikusi zituztenak. "Sabés que les mandé una carta

diciéndoles que, por favor, yo lo que querfa es que me mandasen una
foto con el lugar exacto-exacto donde nació mi papá, que me dijeran
'bueno, acâ hay una piedrd o algo donde nació mi PaPá", diosku
Marla Jesúsek, ideia bera adieraziz. Zentzu horretan, lehenago esana

dugun legez, Canal Vascoren bitartez nolabait Euskal Herrira itzuhzen
dira, nahiz eta fisikoki sekula egon ez diren. 7-entzu horretan, hemen
ere nolabaiteko "berrezagutzeaÌ' mintza gaitezkeela uste dugu, tokia
bizipen zvzenezezagt;;czen ez den kasuetan ere.

Lekuekiko interesarekin batera, Canal Vasco ikusten duten dias-
porako euskaldunek interes nabarmena dute jendea telebistaz ikuste-
ko. Ez diskurtso ezberdinen arabera euskaldunen ordezkariak izan ðai-

74 Cfr. 1u^urre, 1992,22. Benjaminen (1929) testua, Franz Hesselen liburu baten

epilogo gisa, gaztelerazko bertsioan irakur daiteke,
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"El Teatro Arriaga, hicieron tezkeenak (agintariak, intelektualak, xele-

!j|"it: i::'?ri'$:Ti::t break, ptotolino"t', ospetsuak e'a'); aitzi-
Ese programa lo vi toào, tik, jende xehea, arrunta, "kalekod', edo-
todo, y acá lo daban a la noren modukoa izan daitekeena. Lehen-

H1'Ë?Íå:ffi:"i'i:i dakariak, kirolari ospetsuak,.artisrak,
daban a la madrugada, pe- denak begiratzen dira, ezagutzeko asmoz.
ro ése lo vi, porque no po- Haiek, bitartekotutako harremanetan
dla creer' lncluso miraba Y oinarritzen diren komunitatean, Euskal
miraba la gente sentada en ;..'*. '*-ï ;"--
las plateas, y decía ,una de Herria ordezkatzen duten ikurrak baitira.
ellas a lo mejor es mi fami- Baina hori ez da nahikoa, eta pertso-
lia¡ alguno de ellos es un naiekin batera pertsonak bilatzen dira,familiar mío' pensaba
¿viste? O cuando ueo g"ni harreman zuzenen lilura birsor dezaketen
tè por la calle me pasa lo pertsonak. Jende arrunte, ezezagvna, nor-
mismo' A veces' por ejem- b.t"t n urkoa edo senidea izan litekeena.
plo, están haciendo una fil-
mación en Bilbao de algo, I Bistan da, lehenago 9<ok9 eta parajeei
entonces yo quiero q-ue... buruz aipatu dugun bezalaxe, pertsona
están, claro, hablando con arrunr hãuek ere ikur bilakatzen direla;
una persona en la calle, por ;--.---- ---:- , , - , - ,lal
aþoj chro,estánahípoial_ batna ez.buskal .Herrlaren tkur, Eusk
go-, pero yo quiero que am- Herriko jende xehe eta konlcetuaren ikur
plíen, yo quiero que mues- baizik. Zæntzu honetan, harreman zuze-
tren algo más. Porque yo lo
quiero es ver, ¿viste? Vei nen errePresentazioa ahalbidetzen du tele-

tiilbao, ver... quã sé yo, ver bisteren bidezko esperiennia digitølhonek.
algo de la calle, de.." (María ,,En Internet a veces me conecto tarn-Jesús) 

bién con la página de Vapolis para ver la
gente que está pasando Por el museo

Guggemheim en ese momento", diosku Estherrek, horren adibide. Era

berean, kalean egiten diren grabaketetan ikusminaz begiratzen dira,
galdekatuak begiratzen diren interes berberarekin, haien atzetik Pasa-
tzen ari diren ibiltariak. Horrek esplikatzen du, lehenago ikusi dugun
bezala, jende arruntaren bizimodu eta esperientziak erakusten dituzten
saioek ikusle batzuengan duten arrakasta (Estø es mi Gente, esaterako).

Hemen ere, zuzenean ezagutzen ez diren baina nola edo hala tal-
dekidetzat jotzen diren euskaldunak nolakoak diren jakiteko grina
nabarmentzen da. Telebistaren pantailan agertzen diren pertsonak eze-

zagun eta urrunekoak dira, baina nolabaiteko hurbiltasuna sumatzen
da haiekin. lzan ere, Marfa Jesúsek dioen legez, telebistan agertzen di-
ren haiek norberaren senideak izan litezke.

Diasporako euskaldunak ez du, sarritan, kontaktu zuzenik Euskal
Herriarekin. Edo oso kontaktu meheak ditu. Euskal Herriarekiko
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identifikazioa, ikur eta bestelako instantzia bitartekarien bidez, eskura
ditu, modu ezberdinetan. Baina bizipen zuzenik apenas duen. Tes-
tuinguru honetan, leku zein pertsona konkretuen bizipena eta aurrez-
ko aurreko harreman zuzenen bizipena ahalbidetzen die Canal Vascok,
Euskal Herriaren nolabaiteko esperientzia digitalean (hots, telebistaren
bidez gauzatutako esperientzian).

Irudimenezþo þo¡nunitøtearen eraìhuntzn: iþunehiþo identìfi.hazioa
eta eremu publihoan parte bartzea

Euskal Herriarekiko harreman zuzen edota hauen ordezko gisa
erabiltzen diren esperientzia digital az gain, b itartekotutako harrema-
netan ere oinarritzen dute beren taldekidetasuna diasporako euskaldu-
nek. Komunitatearekiko bitartekotzan, komunikabideek berebiziko
gar r anaia dute, gutxien ez bi arcazoiren gatik. Alde batetik, iden tifi ka-
ziorako ikurrak zabaltzen dituzte. Ikur hauek taldea errepresentatzen
dute, eta haiekin identifikatuz komunitatearekin ere identifikatzen da
banakoa, Calhounek dioen legez. Beste aldetik, komunikabideek erai-
kitzen duten eremu publikoan parte har dezake banakoak informa-
zioa jaso eta informazio hori bere helburu pragmadkoetarako zein bes-
teekiko solasaldietarako baliatuz, esaterako. Horrela eremu horri dago-
kion taldearen partaidetza sendotuz eta areagotuz doa.

Canal Vasco bi modutara erabiltzen dute gure elkarrizketatuek:
identifikaziorako ikurrak bertatik hartuz eta eremu publikoko partai-
detzara beren burua irekiz. Ikurren hedatzeari dagokionez, esan deza-
gun oro har ikur horiek Euskal Herria komunitate definitu gisa erre-
presentatzen duten ikurrak direla eta, zentzv horretan, osagai bereiz-
garriek leku handia harøen dutela. Euskal Herria munduko gainerako
herrien aldean bereizten duten osagaiak dira horiek. Gure elkarrizke-
tetan maiz agertzen da osagai bereizgarri hauekiko aorikimendua, Ca-
nal Vascok hedatzen dituen edukiei buruzko balorazioa egitean. "Eus-
kal kultura", tradizioa, folklorea (bereziki dantza), herri kirolak, "eus-

kal musika''', gastronomia, bertsolari¿a, euskal historia, geografia, edo-
ta ohiturak, oro har, gure ikusle askok gustura jasotzen dituzten edu-
kiak dira (lehenago esan dugun bezala batzuen eta besteen artean joera
ezberdinak badaude ere). Areago: eduki hauen bitartez beren euskalta-
suna sendotu eta areagotu egiten dela diote.

Canal Vascoren erabilera honek bat egiten du diasporako euskal-
dunek beren euskaltasuna mantentzeko ikurrez egiten duten erabilera-
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"Lo que quizás echo de me- rekin, zeina Totoricagüenak aipatzen bai-
nos o he oído' no sé si hay tu. Ikerlari honen 

"6',r.ur, 
esángura sin-

:3fr1J å3lilî'|:1'liliå,,"i fän^r.' i".itk;;;fik kit o 
",iit 

i-."-
que toquen un poquito más. dua dago gaur egungo diasporaren eus-
Porque aquí, por ejemplo, k"ltasuñaren oinairian. Canal Vasco, ho-
se dificulta mucho el formar ":'*-';:--'. ----
grupos de baile, porque attå nela, gehienbat euskal etxeen eta euskal

ãn'cualquiersiti'o hàymu- komunitatearen egitura instituzionaliza-
cha gente que sabe las raí- tuen inguruan burutzen diren praktika
cæs de los bailes y dóndt
enseñar y tal, pero aqui eî sinbolikoak berrindartzera letorke. Horren
sacar los'bailes y esto'creo adibideak dantza eta euskal pilotaren
que está un poquito difícil. praktika lirateke.
Y eso, si tuvieran más pe

dagogía, la televisión fuerã Dantza,. pilotarekin batera' gaur
enãsã aspecto... que ense- egungo euskal eb(eetan arrakasta handie-
ñara más... Yo creo que nitakoa duten praktika da. Norberaren

;:iäj||"i:]*:#rfi .i"".,ãrobizitìanp.resentziatxikiabadu
ie gråta å¡ue le vistan el díã ere, esangura sinboliko handia du. Lrsa
de Abeni Eguna, el día de M. CorcosteeuikNevadako euskal dantza

ffT,iJrf:H".iåffiiä taldeen i.g.ri,r"' egìna duen azterkeraren

a bailar. Y entoneæs, cuan- arabera, dantzak ahalbidetu egiten die,
do hay algo de bailes en el diasporako euskaldunei, euskalduntasuna-

;:å".iiäå: 
o;l3".ïïi: reki¡o pertzepzioa 

^td^t 
.^. Funtsean,

siasma! y quizás eso para dantzan ari direlarik, dantzariak euskaldun
la misma gente que tiene sentitzen dira. Berak aztertutako testuin-

;::'.Xff[:"lir'J3i,"ni;: guruan, askok euskaldunen ondorensozar

teresante que hubiera ai- fot"en dute beren burua, baina sz dute
gún tipo de programación ikusten, beren baitan, euskaldunetik ezer,

ift'::i":ì:iti'"Jlï':: j"1ol'i?.baino, fltza egitean' ord*,þe-
baita, y quizás enseñar uñ raiek dira euskal dantza burutzrn ari dire-
poquitó niás ¿no?" (Kepa) nak, eta honek euskaldun sentitzea ahalbi-

detzen die. Perzepzio hau, bestalde, bi

mailatan gertag1enda: beren buruen aurrean, euskaldun sentiøen dira.

Baina dañr¿a besteen eurrean bururzen den jarduera izanik, besteen

aurrean ere sentitzen dira euskaldunT5. Zentzu honetan, euskal norta-

75 ,.I found that first dance experiences often serve as â momenr of epiphany for

Basque-Americans in rerms of ethnic identiry. B-oth teenagers and_adults Ìrave

.*presr.d thar it was through dance that they first'felt' Basque. These Basque-Ame-

ricans .eported that prior to their dance experience they were cognitively aware
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sunaren performance gisa uler genezake dantza. Horrela, gure lanera
itzulita, Canal Vascok euskal dantzak eskaintzen dituenean, diaspora-
ko euskaldunen identifikaziorako ikur baliotsuak eskaintzen dituela
esan dezakegu.

Nahiz eta pilotari buruzko pareko lanik aurkitu ez dugun, hone-
kin ere anueko mekanismoa ager daitekeela uste dugu. Izan ere, pilota
esangura sinbolikoz betetako praktika da, besteen aurrean jokatzen
dena era berean, eta dantzak bezalaerabilera adierazleaz gain erabilera
pragmadkoa ere ahalbidetzen duena (lehenaren kasuan gorputzaren
mugimenduen arlo estetikoarekin esperimentatuz; bigarrenaren
kasuan arlo fisikoa landuz). Horregatik, euskal nortasunaren eraikun-
tzan garrantzi handiko praktikatzat har daitekeela uste dugu. Hala
ikusiko dute ere diasporako gure elkarrizketatuek, esana dugunez kirol
honetako emanaldiak oso estimatuak baitira haien artean.

Canal Vasco, beraz, nortasuna birsortzeko burutzen dituzten
praktika sinbolikoak elikatzeko erabiløen dute diasporako euskaldu-
nek, horretarako aukera ezberdinak eskaintzen zaizkielarik. Baina ho-
rrekin batera, euskal telebistan nola edo hala euskaldunen "eremu pu-
blikoan' parte hartzeko bideak ere bilaøen dituzte: euskara ikasiz, eus-

karadunen komunitatearen partaide sentitu ahal izateko; politikari
buruzko informazioa jasoz, iritziak osatu eta Euskal Herriko gorabe-
hera politikoetan partaide izateko; edota oro har gaur egungo Euskal
Herriko eguneroko bizi:øarcn berri hartuz, beren burua "eguneratuta"

ikusteko.

Hizkuntzaren bidezko integrazioa

Canal Vasco oso tresna garrantzitsuøat dute diasporako lcideek
euskara ikasteko. Jadanik aipatu dugunez, hainbat jende ari da, modu
arautu edo ez arautuan, diasporan euskara ikasten, Argentina izanik,
hain zuzen, euskara ikasle gehien biltzen dituen herrialdea. "Zergatik
ikasten du euskara argentinar batek?" galdetu ahal dugu, Patriciarekin
batera. Gure elkarrizketetan honi buruzko galdera zehatzik planteatu
ez badugu ere, hizkuntza eskuratzearen bidez euskal komunitatean

of their familyt Basque heritage primarily trough food and historical connection
to sheep industry. It is through dance, however, that they experienced a personal
feeling of Basque identity and belonging" (Corcostegui, 1999, 254-255).
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"Patricia: ¿Por qué apren- nola edo hala integratu nahia dagoela

å:iä:,'"ï*'"t esan dezakcgu. Inte[razio \grrek,.grd¡a'
patricia: yo d¡go que es un modu,eta bide ezberdi"*,dlt",l,{|j !*
problema seniimental. Es el tetik, bestelako Prakttka slnbollkoen an-
'haber 

escuchado la lengua, tzera (lehenago aipatu ditugun dantza eta
es el saber que poseer la pilota esater"ko¡,-hi"k.rnn^ ,r. praktika
lengua es algo importante {'-i--,., ----;---'
para uno. porque, ¿po,. qué sinbolikoa da, era hura hizketaren bitartez
se aprende este id¡oma, burutzea euskaldun izatearen pertzepzioa

#S,iiîii'rg"i":iliri areasotzen du, danuatzeak euskal norta-

es un snobismo, pero es sunaren petzepzioa areagonen duen be-
bastante difícil, como sno- zalaxe. Euskaraz mintzatzea, euskaltasu-
bismo es muy difícil' Pero' naren oerformantzia baita. Horrelako zer-
¿v porqué sin embarso uno il;';i;;-ãJ..r.., esaterako, patriciak
sigue, y sigue consecuente
méntéá Èntonces induda- ematen dizkigun azalpenetatik. Euskara
blemente hay algo que está iakireak, 

"p,rr 
b"t bada ere, euskaltasunez

dentro de uno, que es el l------,-t-- ;- r r r

interés por el lenguaje ¿no tanzten du norbera. öerrlro ere eusKalou-
es ciertó? Yo creo que pãn- nen ikur nagusiarekiko identifikazioa
samiento y lenguaje tienen 

^sertzenda 
hemen. zentzu honetan asko

muy estrecha relación. Por :?-^-:-;- ;: ;-----
algúna razón los vascos idaZi da hizkuntza ete nortasunaren arte-
son como son, quizás porel ko loturaz.
lenguaje, ¿no? Las 

. 
cosas Kontuan hartu behar da hemen eus-

tan pragmáticas, o lo que -.î------- -- , ,, 
aksea. peio creo que es una kara ikastearen arrazolak eta helburu

cosa muy de säntimiento, oso anitzak izan daitezkeela diasporako
porque uno ve los chicos de euskaldunen artean. Kasu batzuetan, hiz-
'14, 15, que están apren- ;--------- - -
diendo euskera en lugar oi kuntza menperatzeko .asmo garbia dago,
estar jugando al fútbõl y_di- egoeraren batean erabilgarria izango dute-
ce '¿cuál es la razón?'Tie- hkoan. Hauxe izan liteke, esaterako, jaio-
ne que haber una razón
que no es solamente ål terrian euskara irakasle izan nahi dutenen
sentimiento, sino el interés kasua, edota inoiz Euskal Herrian bizitzea
por conocer algo. Pienso beren eeitasmoen artean dutenen kasua.
que para mí la lengua es 

B.ste kiru askotan, ordea, ikasten ari de-más real" 
nak bilatzen duena ez da hainbeste halako

atalase maila goren bat lortzea, nolabaite-

ko hurbilpena egitea baizik. Euskara zer den eta nolakoa den ezagutu,

eta gut*ieneko hitz edo funtzio batzuk ikastea bilar¿en dute lehenik.
-Nahikoa 

gaitasun lortzea helburu dutenentzat, bestalde, ikurra
izateaz gain komunikaziorako tresna ere bada hizkuntza, eta horrek

beste biãe bat irekitzen dio nortasunaren eraikuntzari: hizkuntzaial<t-
teak hizkuntza horren eremuetara sartzea ahalbideven du, azken finean
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komunitate batera. Hizkuntza ikasteak, "Yo ahora identifico mucho

haftara, komunitate horrekiko lotura area- lo que es la gente en Eus-

Botzeadakar. Horrela, gure elkarrizketa- :î'¡r"J::iii*i:':"iïì::
tuetako batzuek euskara ikasi dute, edo ticas de la gente que hable

horretan ari dira, euskaradunen komuni- en euskera' Yo relaciono

rerean parre hartu ahat izateko. Ez identi- ::ig"iff"i5ir5[5];
fikazio sinbolikoaren bitartez soilik, haie- Be¡tara o Sorginen Laratza

kiko komunikazioaren bidez baizik. Ma- es la gente que vos acos-

rrak, esarerako, honela diosku euskara liiSjXì åJi!ållitii,'jñi
ikastera daramaten arrazoiez ari delarik: se hacen otros programas
((ar F I I rr queseanencastellanOquer\o qurero lr a -úusKil Herna st no soy ior ahí se alejan un póco
vasca, y me falta bastante; entonces es más. Pero sî, Be¡tatik'Ber-
como que estoy abocada al conocimiento tara y Sorginen Laratza son
r r . r. , t ,¡ lîuy... la gente que hemos

oel lotoma m¿rs que nada .

Zalantzarikgabe, euskaraikasten ari i:i:fliri..::"";f'"t
direnek, gehienbat Argentinan, edo siki- (Andoni)'

tatik dakitenek, Venezuelan, estima han-
dian dute Canal Vasco hizkuntza mantendu eta lantzeko. Euskaraz
egiteko eta entzuteko aukerak urriak izanik, Canal Vascok zabaltzrn
dien atea berebizikoa da haientzat. Aukera berri hau gehitu egiten zaie
lehenagotik zeuden bideei (euskal etxeko kideekiko solasaldiak, euska-
ra eskolak, e.a.). Baina telebistak abantaila berriak eskaintzen ditu: egu-
neroko praktika, eueko goxotasunean burutu daitekeena, neke handi-
rik gabe jasotzea ahalbidetzen duena, hizkuntza fresko eta bizia ematen
duena, eta abar. Canal Vasco bezala, bestalde, euskarazko irratiak era-
biltzen dira euskara lanzeko, bai satelite bidez harturik bai Internetez
(azken honetan irratia eskuragarriagoa baita telebistaren kasuan baino).

Euskara ikasten ari ez direnentzat ere, horretarako motibatzailea
izan daiteke Canal Vasco. Gure elkarrizketa batzuetan ikusi dugunez,
Canal Vascoren bitartez euskaltasunera hurbildu edota euskal nortasu-
na sendotu dutenek, zenbait kasutan, euskara ikastera jo dute horren
ondoren, prozesu beraren hurrengo urrats gisa.

Oro har, beraz, oso garrantzitsutzat dute elkarrizketatuek Canal
Vascok euskara erabiltzea, batzuentzat izanik euskal telebista kontsu-
mitzeko aitortzen duten lehen arrazoia. Hala ere, kontuan harturik
Canal Vascoren euskarazko programazioa oso urria dela, balorazio
ezberdinak egiten dituzte telebista honek daraman hizkuntza politi-
kaz. Gehienek faltan harøen dute euskara, eta gehiago entzun nahiko
luketela diote. Baina hori bezain argi dute, era berean, Canal Vascok,
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euskara hedatzearekin batera, bestelako helburuak ere izan behar

dituela; batzuk, euskararik ez dakiten diasporako kideei zuzenduak;

beste batzuk, euskaldunak ez direnei zuzenduak. Baina beti ere euska-

n zabalduz. Ho rregatik, hainbatek planteatzen dute agian azpitituluen
erabilera edo bestelako bideak bilatu beharko liratekeela helburu
ezberdinak ezkondu ahal izatekoT6.

Integrazio politikoa

Politikaren eremua garrantzi handikoa da komunitate irudime-
nezkoaren eraikunøan, irrazoi ezberdinengatik. Alde batetik, politi-
kagintza, neurri handi batean, ez da harreman zuzenetan oinarritzen,

eta'erakunde bitartekarien bidez (estatu egiturak, alderdi politikoak,
bestelako erakundeak e.a.) gauzatzen da. Erakunde horiek lehian ari-

tzen dira, eremu publikoan, jendearen au<ikimendu bila, Habermasek

dioen legez. Eremu horretan lehiatzen diren diskurtso politiko.ek, gai-

,r.r", kJ-,rrritatearen defi nizioa egiten dute, dimentsio ezberdinetan.

Nazio diskurrsoaren kasuan, esaterako, diskurtso politikoak taldearen

temPat-a definir¿en du: genesia, bilakaera, oraina eta etorkizuna. Lo'
,or-^ ere ezaÍtzen du diskurtso politikoak komunitatearen eremu geo-

grafikoaren definizioa. Halaber, komunitatea osatzen duten banakoak

ãta kanpo"n uzten direnak ere definitzen ditu diskurtso politiko¿þ27'

Zetn da gure elkarrizketatuek euskal politikagintzaren aurrean

duten jarrera, ãta nola erabilven dute Canal Vasco jarrera horretatik?

Ikusi áugunez, gure laginetarako hartu ditugun he¡rialdeetan jatorri
ezberdinãko .,ttk"l komunitateak daude. Venezuelako komunitatean,

1936ko gudako erbesreraruen eskutik sortua izanik, euskal nazionalis-

moaren ãi.k rttro politikoa oso Presente dago. Gaur egungo euskal

politikagintzarekikõ interesa, haitara, handia da' fugentinan ordea

ègo.t" áberdina aurkitzen dugu. Oraingo euskal argentinar askoren

arbasoak euskal nazionalismoaren sorrera bera baino lehenago joan

76 Gogor^dezagun relebisra saioak aldi berean hizkuntza ezberdinetan ematea ahalbi-

deËæn duela'gau. egungo teknologiak, ikuslearen esku utzirik bata ala bestea auke-

ratzeko ahal¡ie"". U¡n turn 
"ri, 

aukera hau baliatzen dute satelite bidezko tele-

bistan, gure inguruko hizkuntza gutxituetakoak aiparzearren, Galeseko s4c eta

Kataluniako Canal Barça kanalek

77 Nazioaren disku¡rsu politikoak komunitate irudimenezkoa¡en eraikunvan duen

lekuaz jabetzeko, ezinbesrekorzat jotzen dugu Benedict Andersonen (1983) lana.

r62



ziren Amerikara. Geroago joan zireneta-
tik asko ez ziren joan arrazoi politikoek
bultzatuta, eta beren jarrera politikoak
oso heterogeneoak izango zirela pentsatu
behar dugu. fue gehiago kontuan har-
tzen badugu beren jatorria: Araba, Bizkaia
eta Gipuzkoakoak bezala Nafarroako
zein lparraldeko euskaldunak izaki, gora-
behera politiko oso ezberdin ak bizi zituz-
ten herrialdeetadk zetozen. Horrela, eus-
kal argentinarren artean euskal naziona-
lismoaren diskurtso politikoa hedatuta
badago ere, ez du Venezuelan duen hege-

monia lortzen.
Oro har, Venezuelako zein Argenti-

nako kasuan, euskal politikagintzari bu-
ruzko informazioarekiko interesa ager-
tzen da gure elkarrizketetan. Interes hori,
ikusiko dugunez, jarrera ezberdinetan is-
latzen da, eta alderdi ezberdinak ditu. In-
teres horren azterketak halaber, politika-
gintzak komunitate irudimenezkoaren
eraikuntzarako duen pisua ikustarazi di-
gu. Lehenago esan dugun legez, oro har
euskaltasuna erxeko eta familiako soziali-
zaziottk dator. Euskal Herriaren errefe-
rentziak, lehen maila batean, konk¡etuak
dira, leku eta pertsona jakinenak. Har-
tara, euskal komunitatearekiko atxiki-
mendua Calhounek aipatzen dituen
aurrez aurreko harremanetan soilik oina-
rrimko balitz, lekurik ez lukete izango,
euskaldun hauen kasuan, Euskal Herriari
buruzko diskurtso orokortzaileak. Bestela
esanda, euskaltasuna leku eta pertsona
konkretuen erreferentzietan funtsatuko
litzateke. Baina hau ez da horrela gerta-
tzen, eta oro har diasporako euskaldunek
Euskal Herri izeneko komunitatearen

"G: ¿Te interesan las noti-
cias de allá?
Nuria: Quitando deporte. Sí,
la economía un poco tam-
bién la relaciono con lo de
acá, es decir, este,,, lo mal
que estamos (...) sí, la parte
política también, me intr¡ga
mucho el tema, por ejemplo
de ETA. Por ejemplo, es
algo que me ... porque a mí
la violencia me pone mal,
pero creo que la autono-
mía... yo la propondría acá
en Argentina, por ejemplo.
Creo que las autonomías
se manejan mejor. Los go-
biernos, es decir, se mane-
jan mejor así, en grupos pe-
queños, controlados por el
pueblo".

"G: ¿Con Canal Vasco, se
mantiene el interés por la
política vasca?
Carmina: Sí, se mantiene.
Sí, sí. Porque hay cosas
que me molestan mucho
como me molestan algunas
cosas de la polÍtica de acá.
Pero ahí también. Lo que
yo veo, hay cosas que me
molestan, sobre todo cuan-
do veo ese programa los
domingos, en que se deba-
ten las leyes, y que sé yo,
de la Comunidad Autóno-
ma.Y cuando veo cómo se
desanollan las sesiones en
el Parlamento, hay ciertas
cosas que me dan bronca.
La actitud de algunos parla-
mentarios. Esas cosas me
dan bronca y por ahí lo
cambio, porque no me gus-
ta, me enojo. Lo cambio,
porque no me gusta. Enton-
ces lo cambio".
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ideiarekiko ao<ikimendua erakusten dute.
Adibide bat Iparraldeko arbasoak di-
tuzten euskaldunen kasua dugu. Hauek
ere, gainerakoek legez, euskal politikare-
kiko interesa agertzen dute. Baina "euskal

politika" aipatzen dutenean, Canal Vas-

con ikusten duten moduan, sarritan
Euskal Autonomi Erkidegoko politika
izaten da aipatua. Haiek "beren" politi-
kavat dute hori, nahiz eta ztJzenean

EAEko politikagintza eta Iparraldeko
politikagintza, nolabait loturik badaude
eÍe, gewza ezberdinak izan. Nabarmena-
goa da hau EAEko lehendakaria "beren"

lehendakaritzat jotzen dutenean. Kasu
hauetan, bistan da, marb(an jartzen den
mekanismoa honakoa da: Euskal Herria-
ren irudi orokortzaile bat osazen da (non
zazpi lurralde historikoak agertzen baiti-
ra), eta horixe bihurtzen da erreferente
nagusi. "Irudimenezko komunitated' li-
tzateke hori. Eta erreferente horren or-
dezko edo ikureat, egitez zati soil bat
ordezkatzen duen erakunde bat hartzen
da: Eusko Jaudaritza. Hemen, gure iri-
tziz, nabarmena da nola diskurtso politi-
koa agertzen den komunitatearen irudi-
penean eta, ondorioz, nortasunaren erai-
kungan.

Jadanik esan dugu elkarrizketatuek,
oro har, Canal Vascoko albistegiak ikus-
ten dituztela, hauek izanik baloraziorik
altuena lortzen duten saioak. Albistegien
barruan, bestalde, informazio politikoare-

lciko arreta erakusten dute. Arreta horrek ordea forma ezberdinak har-
tzen ditu, eta bi jarrera nagusi bereiz genitzake haren barruan: batzuek
jakin-min orokorra erakusten dute, hots, Euskal Herriko politikagintza
zertan den ezagutzeko nahia. Beste batzuk haratago doaz, eta nolabai-
teko ardurø, agertzen dute, Euskal Herrian gertatzen denak norbera

"G: Cuando teníais instala-
do el Canal Vasco en casa,
¿la visión, la conexión a
Canal Vasco era familiar?
¿Os sentabais la familia a
ver o era una visión más a
nivel individual?
lñaki: Sí, Vamos a ver. Yo el
Canal Vasco lo compro o
me suscribo a é1, porque la
política de Euskadi me inte-
resa de una manera parti-
cular, y me interesa que la
conozcan mis hijos. Poco
es lo que saben nuestros
hijos verdaderamente de la
situación política de Eus-
kadi, entonces el interés de
la compra es hacerlo en
plan familiar, es para discu-
tir una serie de cosas por-
que no sé que opinión te-
néis vosotros, pero los jó-
venes que se quieren ir no
tienen verdaderamente un
concepto de lo que sucede
en Euskadi, salvo la trans-
m¡s¡ón que nosotros le da-
mos Pero no la pueden fun-
damentar en argumentos
porque no están informa-
dos. Y tenemos un grave
problema, que es que las
televisiones españolas,
pues enfocan las cosas
polÍticas de nuestro pueblo
de una manera muy dife-
rente a como verdadera-
mente nosotros creemos
que son. Eso hace que yo
dirija un poco hacia mis
hijos el tema de la televisión
vasca".
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nola edo hala ukitzen duelako sentipena, alegia. Biak bereiztea ez da
gauza erreza, baina agian hurrengo aipuak argiren bat eman diezagu-
ke. Euskal Herriko politikagintzarekiko interesik ba ote duen galdetu-
ta, honela erantzuten du elkarrizketatu batek: "me interesa la situación
polltica allá, y me preocupa la situación polftica acá" (Patricia, Ar-
gentina). Hots, bata arretaz jarraitzen da, ezagutu egin nahi delako.
Bestea, norberaren bizitza bera ukitzen duenez, kezka iturri da.

Aztertu ditugun elkarrizketen artean guui dira jakin-min hau
erakutsi ez dutenak. Neurri handi batean komunikabide berriei eskeç
jakingai berria zabaldu zaie diasporako euskaldunei, eta iu<ura denez
ez diote muzin egin. Jakin-min honek, kasu batzuetan, ez du inplikazio
handirik adierazten. Euskaltasunaren eraikuntza prozesuaren barruan
ezagutu beharreko beste osagai bat litzateke Euskal Herriko errealitate
politikoa. Jakin-mina trinkotasun ezberdinekoa da, eta interesgune
ezberdinak fokauen ditu. Horrela, kasu batzuetan, euskal politika-
gintzarekiko jakin-minak helburu pragmadkoak ditu: zenbait alderdi-
tan, euskal politika ikasgaitzat hartzen da, beste toki batzuetan (tar-
tean norberaren herrialdean) kontuan hartu beharko litzatekeen ere-

dueat hain zuzen. Zehazl<¡ Estatu Espainolaren lurralde antolaketari
dagokionean ikusten da interes hau. Estatuaren deszentr aliz.azioa, har-
tara, ereduzat hartzen dute zenbait elkarrizketatuk, eta beraien he-
rrialdeetan ere aplikagarria litzatekeela uste dute. Era berean, politika-
gintza sozialki oso desprestigiatuta dagoen herrialde batzuetatik etorri-
ta (bai Venezuelan eta bai Argentinan nabarmena baita politikarien
prestigio galtzea eta sistema politikoaren beraren krisia), gauzak "beste

modu batean" egin daitezkeelako ideia harzen da euskal politikagin-
satik. Berriro ere, eredugarritzat hartzen da gure politikagintza,
beraiek bizi dutenaren aldean.

Era berean, interes nabarmena dago, Argentinako euskaldunen
artean bereziki, borroka armatuaren eta ETAren ingurukoak ulertze-
ko. Zalantzarik gabe gai hau izanik euskal politikaginuan presentzia
handiena duena, euskaltasuna eta Euskal Herria bera nola edo hala
berreraikitzen ari direnek fenomeno hau ulertzeko saioa egiten dute,
eta horrek jakin-mina area1otzeî du. Gai hau, bestalde, euskal komu-
nikabideetatik kanpo ere Euskal Herriari buruzko albisteetan gehien
agertzen dena da. Honen ondorioz, euskal diasporako kideek interes
handiz jarraitzen dituzte Canal Vascok gai honi buruz ematen dizkien
informazioak, eta ahal duten neurrian egunean bizi dute euskal politi-
kagintza.
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"El hecho de esa informa- Inplikazio handirik gabeko jakin-

;'""'"qi""iffij:i l:'Jtüä mina Aigentinan soilik *l''fit,' dugu. .v.-
estar al día de lo que pasa nezuelan, eta Argentinako beste euskal-
allá. Entonces, nos dan el dun baøuen kasuan, euskal politikareki-
argumento, el conocimientl k" nolabaiteko inplikazio edã .rdura s.-para ir volcando a toda esa ;'" ""'-"-"î'" '
gente que nos tiene comó konagoa erakusten dituzten jarrerak aur-
punto de referencia: 'pues kitu ditugu ordea. Kasu hauetan, euskal
mirá, esto es así, así, aver politika ãz da inform azio gai soila, eta
pasó esto, hace media hora r"''-';'* ï ..* '
pasó esto...' porque yo tó nork bere burua inplikatuta ikusten duen
que no veo es... te veo a ti, eremu bihurtzen da horrela. Zenbait el-
todas esas cosas, lo que karrizketatuk, kasu, halako eta halako al-
lucha Anasagasti en el Con-
greso.." (Jon). bisteak jasotzean sentitzen duten ezinego'

na aipatzen dute (esaterako Madrilgo
agintariek Euskal Herriaz dihardutenean),

nolabait beraiek ere erasota sentitzen baitira. Beste batzuk euskd poli-
tikako parte-hartzaile sentitzen dira, hauteskundeetan bozka ematen
dutelako. Beste batzuek, zuzenean parte hartzen ez badute ere, beren
burua behartuta ikusten dute, egungo gaâzka politikoaren aurrean
jarera bat edo beste hartzeko.

Esan gabe doa, Canal Vasco lehen mailako informazio iturria
dela, Latinoamerikako euskaldunentzat, euskal politikagintzaren berri
izateko. Eguneroko albistegien arrakastak horixe erakusten du. Zenwu
horretan, nabarmena da euskal telebistak, mota honetako informazioa
ematean, diasporako euskaldunek beren erreferentziazko komunita-
tearekin izan dezaketen aþ<ikimendua sendotzeko bide garrantzitsua
zabaltzen duela. Kasu batzuetan euskal politikarekiko interesa lehena-
gotik datorren euskal nortasun sendo batean sustraituta dago; hauxe
litzateke, oro har, Venezuelalco euskaldunen kasua. Beste zenbait kasu-
tan ordea, Canal Vasco bera izan da interesa piztuarazi duena. Bereziki
nabarmena da hau Euskal Herriarekin eta euskal komunitatearekin
harreman gutxien dutenen kasuetan.

Azken hau bat letorke Totoricagüenak euskal diasporaren baitan
gertatzen ari diren aldaketez egiten duen analisiarekin. Haren aburuz,
diasporako euskal nortasuna oinarri etnikoen gainean eraikiuen da
oinarri politikoen gainean baino gehiago. Era berean, euskaltasunaz
egiten den definizioak zerikusi gehiago du Sabino Aranaren garaian
nagusitu ziren irizpideekin (jatorri, erlijio, kultura eta hizkuntzarekin)
gaur egungo Euskal Herrian hedatuago dagoen naziotasun politikoa-
rekin baino. Baina hau aldaøen ari da, euskal ikerlari amerikarraren
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iritziz, hain zuzen ere egungo komunika-
bideen presentziari esker. Eta aldaketa
horretan, gaurko euskal gizartean dauden

planteamenduak errazago heltzen dira
diasporaraino. Guk geuk aurkitu ditugu
aldaketa honen zantzvak, orain arte eus-

kal politikarekin inolako interesik ez zveî
jendeak gaur egun, eta Canal Vascoren
presentziaren eraginez, halako interesa

duen jendearekin topo egin dugunean.
Interes hori, gainera, ardura eta inplikazio
bihurtzen da zenbait kasutan: aurrerago
ikusiko dugunez, diasporako kideek hiru-
garrenen aurrean beren burua euskdtasu-
naren enbaxadore sentitu eta haren de-

fentsa politikoa egitera behartuta ikusrcn
dute, Canal Vascotik jasotzen dituzten
informazioek eta analisiek horretarako
laguntza estimagaitza ematen dietelarik.

"G: ¿Y aparte de eso, qué
cambiarías o qué añadirías
al Canal Vasco?
Juan Angel: Te lo estoY di-
ciendo todo el tiempo... Un
día a mí me molestó suma-
mente, estaba viendo el
Parlamento Vasco, el Par-
tido Socialista, el PP, lz-
quierda Unida... me tiré
como2horaso2horasY
pico viéndolo. Viene el del
Partido Nacionalista, Egi-
bar, ¡y lo cortan... coño, Por
favor! ¡Si aquí no queremos
oírle ni al PP, ni al Partido
Socialista vaya! Pero al PP,

lo dan completito todo lo
que corresponde al PP; Y

cuando llega el del PNV ¡lo
cortan! Lo dieron 5 m¡nutos
o 10 minutos, y los otros
tres cuartos de hora o una
hora... Y nosotros hemos
hablado aquí mucho, ¿no?
Dan algo de España, y te
dan larguísimo, te dan una
cosa de Euskadi, y te la cor-
tan... ¡Coño, córtenlo lo de
España, vale, s¡ no, no!".

Eguneroko bizitzako berrien bitartezko
integrazioa

Politikari buruzko berriekin bezala-

tsu, gainerako informazioen jarraipena egin ahal izatea euskal nortasu-

,r"r.n ,,rrt"tzaile bihurtzen da diasporako kideentzat' Zentzo honetan,

gure elkarrizketatuek nolabaiteko liluraz azpimarratzen duten ezav.ga-

iri bat da honako hau: Canal Vascok, satelite bidezko emanaldien

bitartez, ahalbidetzen duen aldiberekotasuna' Euskal Herrian direnak

eta Latinoamerikan direnak, milaka kilometrotara egonik ere, aldi

berean gauza,bera ikusten ari direla jakiteak, komunitatearen zentzua

berrindãrr¿en du. "Guk" (Euskal Herriko euskaldunak) jasotzen du-
guna "haiek" (diasporako euskaldunak) jasotzen duten berbera delako

þertzepzioak berdindu egiten gaitu bauuk eta besteak. Fernandok'

ès"t.rako, honela justifikatzen du Canal Vasco instalatu izana: "me

siento muy vasco, y esa es la manera de tener las noticias en directo y
calentitas, sin intervención de nadie, sin filtrar". Canal Vascok,beraz,
hurbildu egiten ditu Euskal Herrirantz diasporako euskaldunak, bai

aldez aurre-tik ezagutza u<ikia zutenak, bai hemen sortuak direnak'
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"G: Y tú crees que Canal Azken hauen artean, oso hedatuta dago,
Vascohacambiadoenalgo r rr .r .r t ^ altu percepción de Euskãl _D_este 

atd Datean.lKust dugun legez' \-an
Heriia, tu sentimiento hacia Vasco ikustean "etxean" sentitzen direne-
Euskal Herria, o no ha cam- ko pertzepzioa. Horrela, esan ahal dugu
biado nada?
tsabet: No sé si conmigo aldibereko emanaldiak urruntasuna apur-
porque a mí lo que más me tzen duela, eta espazio berriak sortzen di-
aÍianzó con Euskal Henia tuela; geografiak mugatumko espazioaren
fue ir' Pero creo que con la ordez,lcoÃunikazio ãgiturek mugatutakogente que no fue, sí. Te ha-
õe seniir un poquito más espazioa garatzen d{8.
cerca, un poquito más en Emanaldien aldiberekotasunarekin
contacto, como que no está barera, Euskal Herriari buruzko informa-
todo tan lejos, y que se pue-
de estar en el día a día si- zio orokorrak ere berrindaftu egiten du
guiendo la actualidad de los diasporako kideek erreferentziazko taldea-
que están en el otro lado" rekin duten lotura. Informazio saioen bi-

taltez, Latinoamerikan direnak jabetu
egiten dira Euskal Herriko egunerokotasunaz. Honen ondorioz, dias-
porako kideak euskal eremu publikoan integratzen dira, eremu publi-
ko hori, nagusiki, komunikabideetan oinarrituta baitago. Canal
Vascok Euskal Herriaren berri ematean, hein batean kanal hau ikusten
dutenen agenda edo jende aurreko gai ordena ezartzen du. Izan ere,

Canal Vascon agertzen diren gai eta informazioak mintzagai izaten
dira diasporako euskaldunen artean, beraien arteko harremanak dituz-
tenean bederen, telebista kanal honen kontsumoa aztertzean ikusi
dugun legez. Andoniren hitzetan esateko, "en cualquier centro vasco,
vas a una mesa a la noche cuando vienen a tomar 

"lgo 
y qué se yo,

siempre van a estar hablando algo que vieron en Canal Vasco. Siempre
están... eso, la información, el estar el dla a dld'. Euskal efieetako
iluntzeko solasaldi horietan, bestalde, mahaigaineratzen diren gaiak,
neurri batean Euskal Herriko mahaietan agertzen diren berberak dira,
telebistako saio beretik hartuak izan daitezkeen heinean hain zuzen.
Horrek hurbildu egiten ditu, orain artean sekula ezbezala, diasporako
euskaldunek Euskal Herriaren inguruan beren solasaldietan duten
øgendø eta Euskal Herriko biztanleek dutena.

78 Genaera hau Euskal Herrian bertan ere jazotzsn da. Izan ere, geu mugitzen gare-
neko espazio fisikoa (geure auzunea, geure herria...) eta telebistak birsortzen digu-
na (Euskal Herria) ez datoz bat. Diasporan, alabaina, gerteera hau ikusterrezagoa
da; baina, funtsean, oso anøekoa.
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Euskal Herriaren eguneroko berri
aldi berean jaso ahal izateak aldaketa bat
suposatzen du euskaltasunaren transmi-
sioan. Berriro ere har ditzagun Andoni-
ren hitzak. Andoni laugarren gizaldiko
euskalduna da, Argendnan. Gaztea iza-
nik, nortasuna finkatzen den garaian (ne-

rabe aroan) aukera zuen jadanik Canal
Vasco ikusteko, eta horrek markatu egin
duela dirudi. Bere sozializazioa eta bere

gurasoena konparatzen dituenean, hone-
la diosku:

"Mis padres siempre dicen
que es increíble cómo te
acerca Canal Vasco a todo.
Porque antes estaban, sí, por
lo que sea, no sé, por cartas
o... pero la información o el
día a día con Euskadi era
mucho más lejano. Ahora
ponés el televisor y tenés,
como estamos diciendo, en
directo. Lo mismo que están
viendo ustedes allá en direc-
to a las nueve de la noche lo
estamos viendo nosotros
acá. Y en eso sí, es impresio-
nante" (Andoni)

"Andoni: Sl. Esa, la que te decla
recién, que lo valoro en eso, como que
te pone al dla ahf, encendés el televisor y estás allá un rato, estás en un
rato, y estás informado al momento y te mantiene muchlsimo. Porque
hay mucha gente, también chiquitos que por ahf antes en los centros
vascos se mantiene más que nada la cultura yendo, no sé, a las clases

de euskera, a enseñarles cómo es el mapa, las capitales, cómo es la ban-
dera, que el himno, que esto... Y en cambio ahora es como que eso los

motiva mucho más. Muchos chicos, montonazos que le van también
por cualquier programa que vean y que los motiva mucho más".

Paragrafo ho netan, diasporan euskaltasuna birsortzeko mekan ismo
ezberdin bi agertzen zaizkigu. Lehenean, euskaldunentzat esangura sin-
boliko handia duten ikur batzuekiko identifikazioa-^gertzÆn da. Hauen
artean edozein nazioren ikur garranrzitsuenak: ereserlda, ikurrina, eta

mapa. Hauekin batera erabilera praktikoa (Argentinan u<ikia) eta esan-

gura sinboliko handia bateratzen dituen hizkuntza dugu. Andoniren
esanetan, euskal eÞ<eetan, lehen, ikur haien inguruan eraikitzen zen

euskaltasuna ("se ma.ntiene la. cubura" dio berak zehazlll^). Gaur egun
ordea beste mekanismo bat agertzen da: eguneroko informazioa esku-

ratu ahal izatea, satelite bidezko telebistaren bitartez. Informazio hori
eskuratuz, Euskal Herriko bizitza publikoan parte harøen dute, beren
arteko solasaldien bitartez. Euskal Herriko azken gertaerak, arazoak,

konponbideak, adierazpenak, eta abar mintzagai bilakatzen direla¡ik,
diasporako euskaldunak gainerako (hots, Euskal Herriko) euskaldunen
arteko eztabaidetan parte hartzen ari dira. Zenas horretan, euskal

eremu publikoko partaide dira.
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"G: ¿En el momento en que Satelite bidezko telebistak, hartara,

i:':å:ii?iîi?::J$3:'1 al.daketa. garrantzitsu bat eragin dezake

al País Vasco? diasporak euskaltasunaz egiten duen dis-
EDUARDO: Mira, gran kurtsoan. Errefercntziazko taldearen egu-
emoción' Y uno se siente neroko berririk gabe, diasporan direnen-
en su casa, porque definiti- (

vamente uno se siente de tzat Euskal Herria, gehienbat, iragana da'
allá. O sea, que emociona Lehen gizaldiko euskaldunentzat, oroi-

låiliÎ"Ti,l'';"ïriiä tzen deriir"gana (haurtzarca, gaztaroa..).

estés en nmér¡ca y quã Bigarren eta gehiagoko gizaldietako eus-
estés viendo allá, que sé kaldunentzat, guraso eta arbasoek trans-
yo' que van a comer en mititutako iragana. Horrekin batera,
Gaztelupe o Gaztelubide, el ""ï-:-*": . '^;F
menú de caztelubide antes praktika sinbolikoetan nolabait fosilduta-
de la tamborrada... lo que ko errealitatea da.
sea... hay cosas bien sim- r . r r r. ..r kopáticas qúe te ubican" t"tu."JJå:'ffi1i:ïi:ffii::ïi,.

gehiago informazio hori taldean ibiltzen
bada, beste dimentsio bat hartzen du

Euskal Herriak, nortasunaren birsorkuntzarako beste bidea zabalduz.
Diasporako euskaldunak Euskal Herriaz pentsatzen eta solasean ari
direnean, jada ez dira mugatzen iragana pentsatu eta solas egitera.

Aitzitik, gaurkoaz gogoetatzen eta mintzatzen dira. Horrela, Euskal
Herriaz etengabe iuuratzen doazen diskurtso eta iruditerian, gaurkoak
lekua irabazten du, iraganaren ordez. Ikusi dugunez Euskal Herria,
gure elkarrizketatuentzat, r.ama afektibo handia duen iragana da.

Baina oraina ere bada, gero eta gehiago; eta zenbait kasutan (Euskal

Herrira bizitzera etortzea pentsatzen ari diren gazteentzat kasu), etor-
kizuna ere bada.

Era berean, Euskal Herriaren denboraren aldaketak -iraganetik
orainerako aldaketak, alegia- subjektuaren kokapenaren aldaketa ere

badakar. Izan ere, iraganaren aurrean begiralearen lekua baino ezzaio
geratzen norberari; egin dezakeen bakarra, iragana birsortzea baino ez

da, joana ezin baita aldatu. Euskal Herria orainaldiko eta etorkizune-
ko errealitatea den neurrian, ordea, oso ezberdina da jarrera: begirale
hutsa izan beharrean, parte har daiteke errealitate horretan, norbera
subjeku bihurtuz.

Horrela, egungo komunikabideei esker (bereziki, satelite bidezko
telebistari eta, seguru asko, Interneti esker ere) diasporako euskal nor-
tasunak beste dimentsio bat hartzen du.
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Euskaltasunaren j agotea

Orain arte euskal nortasunaren eraikuntzan diasporako kideek
Canal Vasco nola erabiltzen duten ikusi dugu, arreta berezia jarriz eus-

kaltasuna eraikitzen ari direnen kasuetan. Esan dugun legez, euskalta-

sunarekiko arxikimendua ez da berbera Euskal Herritik kanpo beren

burua "euskalduntzat" duten guztientzat. Gauza bera gertatzen da

Euskal Herriarekiko kontaktuarekin. Horrela, zenbait kasutan euskal-

tasuna beste nortasun batzuekin lehian ari dela ikusi dugu, bereziki
euskal komunitatea, zaharragoa izanik, tokian tokiko gizartean inte-
gratuta eta txertatua dagoen tokietan (gure laginei dagokienez, Argen-
tinan). Kasu hauetan, banakoek eta taldeek nortasunaren eraikuntzari
ekiten diote, eta prozesu horretan Canal Vasco baliabide garrantzitsu-
tzat gertatzen da.

Baina era berean ikusi dugu, diasporako komunitate ezberdinen

izaerak azrettzean, zenbait kasutan euskal nortasuna ondo finkatutako
nortasuna dela, norberaren biografiaren eta tokian tokiko euskal ko-
munitatearen historia eta ezaugarriengatik. Oro haç gure lanean Vene-

zuelako minr¿akideak leudeke kasu honetan. Lehen eta bigarren gizal-

diko euskaldunak izaki, eta erbesteratze politikoaren ondorioz sortuta-
ko komunitate baten inguruan egituraturik, sendo definitutako eus-

kaltasunarekin identifikatzen dute beren burua. Horrek, ikusiko du-
gunez, Canal Vascoren bestelako erabilera batzuk eragingo ditu.

Aldez aurretik ondo definitutako euskaltasuna jagotearen iarrera,
beraz, lehenengo gizaldietako euskaldunen artean agertzeî dela esan

dezakegu: nabarmenagoa Euskal Herrian jaioengan (lehen gizaldikoak
beraz) eta, neurri apalagoan, bigarren gizaldikoengan' Hortik aurrera
ez dugu aurkitu inor jarrera honen barruan koka litekeenik. Jarrera
hau argitu nahirik, esan dezagun gure iritziz lehenengo gizaldi haueta-

ko euskaldun batzuek nolabaiteko zatiketa pairatzen dutela: gorPutza
herrialde batean dute, eta arima (edo arimaren zati bat) beste batean:

Euskal Herrian. Euskal Herrian arimaren zati bat izate horrek, jakina,

sentipenetik gehiago du eguneroko elkarrekintza eta kokapen fisikoe-
tatik baino. Horrexegatik, etengabe elikatu beharra dago. Euskal
Herrian egon nahi eta ezinik, horren ilusioa eta sentipena dira elikatu
beharrekoak, eta horretarako zentzu handia harven dute zenbait prak-
tikak euskal efiera joan, Euskal Herriko senide eta lagunekiko harre-

manak zaindu, jaioterrira (edo gurasoen jaioterrira) bidaiatu, eta abar'

Langintza honetan garrantzi handia hartzen dute praktika sinbolikoek,
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"Los que vivimos hace mu-
chos años, siempre ideali-
zamos mucho Euskadi, ide-
alizamos... Y cuando uno
se encuentra allá la reali-
dad no es como uno la
idealiza... Uno la idealiza
todavía con los baserris,
con los ananÞales... en f¡n
la idealiza... Palabra de
vasco vale más que una
firma, y cuando uno se en-
cuentra en Euskadi... pues
no sé como los llaman, es-
tos muchachos que visten
con cadenas y el pelo de
color... A mi me pasó el año
pasado en la plaza donde
está el Museo Vasco de
Bilbao, el del Metro, que
hay una estación de Metro
al lado... bueno que me vie-
ne uno, 'mira dame cien
pesetas..'No le hice caso, y
les dice a los otros:' mira,
este está sordo..'lba con un
primo mío, y le digo: 'si se
mete conmigo le caigo a
palos..'Y me dice mi primo,
'¡ni los toques!'Y los vi lue-
go en Algorta, en las fiestas
del Puerto de Algorta. Bue-
no pues, eso uno no lo es-
peraba antes" (Fernando).

"Yo siempre estoy aquí
(euskal efuean)... Yo estoy
trabajando toda la semana
y sábado y domingo estoy
aquí. O sea, yo vivo de lo
nuestro, a mí me quitas es-
to y yo me moriría... estar
en casa... si yo no podría
venir aquí al Centro Vasco y
ver lo que es la cosa nues-
tra, y estar en comidas y
estar... yo no consigo v¡vir si
no estaría pensando en
eso" (Juan Angel).

berauen bitartez Euskal Herria eta eus-
kaltasuna birsortu egiten direlako, jada-
nik azaldu dugun bezala. Eskema hone-
tan, jakina, Canal Vascok ahalbidetzen
dizkien esperientzia sinbolikoak ere txer-
tatzen dira.

Euskal Herria eta euskaltasuna era

sinbolikoan birsortzean, beren "Euskal
Herria" eta beren "euskaltasuna" birsor-
tzen dituzte; esan nahi baita, jadanik na-
hiko finkatuta eta definituta dituzten iru-
di batzuk dira birsortzen direnak, alde
batera utzirik definizio eta irudi horiek
egungo Euskal Herriko errealitatearekin
bat datozen ala ez. Gure kasuan, eta elka-
rrizketen analisitik eratortzen denez, eus-
kaltasunaz egiten den definizioak lehen
mailako lekuan jaraen ditu euskaldunen
osagai kultural eta sinboliko bereizga-
rriak. Horrela, banaketa oso nabarmena
egiten da "euskal" izaera duenarcn eta er.

duenaren artean: ikurrak eta kultur prak-
tikak zorro batera edo bestera sartzen
dira, "geurearen" eta "gurea ez denaren"
oso definizio borobil etazehatzak eginez.
Oro har, definizio hauek euskal naziona-
lismo tradizionalak hogeigarren mendean
zehar egin dituen defìnizioekin bat datoz,
eta osagai kulturalak, politikoak zein mo-
ralak dauzkate beren baitan.

Horrela, Canal Vascok eskaintzen
dituen edukiak ere bi kategoria hauetan
banatzen dira. "Geurea" kategoriaren ar-
teko osagaitzat honakoak aipatzen dituz-
te gure elkarrizketatuek folklorea (euskal

danøak, musika...); jaiak; Euskal Herriko
parajeen irudiak; oro har ETBleko pro-
gramazioa (saio batzuk kenduta); Euskal
Herriari buruzko albisteak (eguraldia
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barne); "gure bizimodua"; eta kirola, bereziki euskal kirolak aizkola-
riak, harri ja,sotzea, traineruak eø pilota. Kirolen artean bigarren mailan
gelditzen da, esaterako, futbola, lehen ikusi dugunez. Aitzitik, 'þurea
ez denaren" kategoriaren barruan, espresuki aipatzen dira Canal
Vascoren honako edukiak "Espainiako ikuskizunen munduko jen-
deari" buruzko rxurxu-muÞ<uak, talþ+how erako saioak, lehiaketak,
telenobelak eta, zenbait kasutan ere, jatorciz Euskal Herrikoak ez diren
kirolak (futbola eta saski baloia).

Osagai hauek, jakina, ez dira denak batera eta kasu guztietan
agertzen, baina orokorrean diasporako hainbat kidek konpartitzen du-
ten ikuspuntu bat irudikatzen laguntzen dute: "geurea" gisa definitzen
dena euskaldunak munduko gainerako herrietatik bereizten gaituena
da, hots, euskaldunek ez beste inork ez dituzten praktika eta ikurrak.

Euskaltasunaren irudi hau Venezuelan aurhtzen dugu bereziki,
oso ahula izanik Argentinako euskaldunen artean. Honek zerikusia
du, lehenago esan dugun legez, herrialde hartako euskal komunitatea-
ren historia eta eraketarekin: kontzienøia politiko handiko talde baten
inguruan antolatua, Venezuelako euskal komunitateak diskurtso
nazionalistak Euskal Herriaz egiten zuen irudia birsoru du hamarka-
detan zehar. Ordutik hona Euskal Herriak maila guztietan izan duen
bilakaera eta diskurtso horren bilakaera ez dira, seguruenik, batera ger-
tatu, eta neurri batean euskaltasunaren irudi estadkoa nagusitu da Ve-
nezuelako euskal etxeetan birsortutako praktiketan.

Irudi estatikoa eta egungo errealitatetik urruna gerta dakioke bat
baino gehiagori. Diasporako euskaldunek beraiek, zenbait kasutan,
hala onartzen dute, baina horrek ez du esan nahi beren irudia aldatu
beharra sentitzen dutenik. Neurri batean, irudi hori landu eta aldarri-
katu ere egiten dute, euskaldunek izan beharko luketenaren eredu gisa
duen balioa azpimarratuz. Azken batean, nola edo hala euskaltasuna-
ren irudi hori beraiek Venezuelan osatzen duten taldearen ikur ere

bilakatu da. Honela diosku, esaterako, Xabierrek, bere herriko euskal
etxeaz ari delarik:

"Esta casa somos como una isla, hay mucha gente que es muy cerrada
aquf, muy cerrada...Ha ido a Euskadi y ha vuelto diciendo que eque-
llo no es Euskadi, que han cambiado a Euskadi. Yo no sé, parece que
la imagen que debemos dar a nivel mundial no es ésa (Canal Vascoko
lehiaketa eta magazinei buruz ari da), sino de lo nuestro, decir lo que
somos nosotros... es decir... cómo es el pueblo vasco, qué es lo que
hace el pueblo vasco".
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"G: ¿Y te parece adecuada
la imagen que da el Canal
Vasco sobre el Pals Vasco
y sobre los vascos?
Xabier: Hay veces que no
parece que seríamos noso-
tros... Hay programas que
parece que no son nuestros
programas, son copias de
otros programas, los que no
hablan de la identidad nues-
tra. Programas de concurso,
hay unos programas... Por
lo menos a mí no me gus-
tan. lncluso los sábados y
los domingos, que son en-
trevistas y programas medio
cómicos, medio... y enton-
ces, a uno no le gusta, son
como una burla. No los con-
sidero... pero lo menos... lo
que yo conozco de nuestra
gente... Yo a lo mejor soy
chapado a la vieja, tengo
aquellas ideas (...) No estoy
diciendo que el pueblo vas-
co sea diferente a los de-
más. En lo poco que a no-
sotros nos veis bailar, be-
ber... pero enseñar... Como
una vez que estaba viendo
algo como una novela, y en-
tonces digo 'pero qué una
novela, ¡cómo va a transmi-
tir una novela el Canal Vas-
co!' Televisión Española las
da todas las que quieras,
eso es su problema, ade-
más eso no tiene costo, esa
es gratuita. Pero, yo en el
Canal Vasco novelas, a no
ser que sean novelas de
autores vascos, como deci-
mos aquí tipo culebrones,
tipo culebrón, pues, por lo
que oigo comentar, que dan
programas... Yo creo que
eso es lo que quitaría, de
lunes a viernes a las 9:00,
creo que es esto lo que hay
que quitar. Antes que eso,
cualquier otra cosa".

Aipu honetan eta beste elkarrizketa
batzuetan ikusten dugunez, badago eus-

kaltasunari buruzko irudi propioa estati-
koa delako oharkuntza, eta sumatu egiten
da irudi hori eta errealitatearen arteko
talka. Baina horrek ez dakar, berez, irudia
alde batera uztea.

Talka hori, batzuetan, Euskal Herri-
ra egindako bidaietan sumatzen da, eta

beste zenbait kasutan Canal Vasco ikusiz
agertzeî da. Ikuspegi honetatik, euskal

telebistan ikusten dutena, ez dator bat,

sarritan, haiek euskalþsunaz duten iru-
diarekin. Horrek nolabaiteko errefusa

eragiten du, elkarrizketatuen kontsumo
ohiturak ar.Íeftzea¡ ikusi dugun moduan.

Javierrek dioen legez, "no nos interesan
programas de talk-show, de cotilleo; m¿ís

mostrar lo que somos, lo que es el Pals

Vasco y lo que somos, delar a un lado lo
de que tú usas dos piercing y tienes pelo

largo...".
Ikuspegi honetatik, hartara, Canal

Vascori eskaeen zaiona zera da; "geurea"

erakustea, lehenago definitu den irizpi-
deen arabera. Ikusle hauek horixe bila-
uen dute Canal Vascon, beren euskal nor-
tasunari eusteko.

Aldez aurretik defi nitutako euskalta-

sunaren jagotearen jarrerak, bestalde, di-
mentsio bi ditu: barrura begira bata, eta

kanpora begira bestea. Barrura begira,
Canal Vascoren bitartez norberak euskal-
tasunaz egiten duen definizioa sendotze-

ra eta berrestera datozen osagaiak esku-

ratrßa era positiboan baloratzen da. Kanal

honek euskaltasunaz jadanik duten irudi-
teria eta diskurtsoa elikatu beharko luke
haien aburuz. Iruditeria eta diskurtso
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horretan gakoak diren ikurrak eman, ale-

gia, kideen identifikazioa berrindartzeko.
Interpretazio psikologistetan sartzeko as-

morik gabe, elkarrizketatu batzuk beren
defi nizioaren araberako euskaltasuna era-
kusten duten irudi eta edukiak ikusteak
ematen dien gratifikazioaz mintzo dira.
Hauek espero dutena eta aurkitzen dute-
na bat datozenean, berrindartuta ikusten
dute beren euskaltasuna. Baina hau ez da
beti horrela gertatzen, eta orduan zalan-
tza eta errefusa datoz. Izan ere, Batzuetan
satelite bidezko euskal telebistaren pro-
gramazioan, berek ikusi espero dituzten
edukiak eman beharrean irudi estadko
horri konrajartzen zuzkion beste irudi
batzuk ikusteak, Canal Vascoren aurkako
ikuspegi l¡ritiko ra danmatza.

Kanpora begira, bestalde, euskaldu-
nak nolakoak diren mundu osoari era-
kusteko tresna garrantzitsu tzat jotzen da
Canal Vasco, baina horretarako euskal
telebistak euskaldunen "benetako" iru-
dia eman beharko luke. Jakina, beneta-
ko irudi hori beren irudiarekin bat dato-
rrena litzateke. Hori egin ezean, eta
"besteak bezalako" herri bat garela era-
kustera dedikatuko balitz, Canal Vascok
zentzva galduko luke, jarrera honetatik
begiratuta.

Gure ustez, jarera hauxe da Toto-
ricagüenak azaltzen duena, diasporako
euskaltasuna, gaür gaurkoz, gehienbat
esangura sinboliko handiko ikurretan eta
praktika sinbolikoekiko atxikimenduan
oinarritzen dela esatean. Horregatik hain
zttzeÍl, praktika horien testuinguruan
txertatu behar da Canal Vascoren erabile-
razaintzaile hau ere.

"La verdad es que aquí al
vasco se le considera mu-
cho, siempre se le ha consi-
derado mucho, es un hom-
bre considerado de mucha
honradez, de mucho traba-
jo, un hombre recto dentro
de todo. Y la verdad es que
a uno le halaga que le con-
sideren bien así. Yo en
cualquier parte digo que
soy vasco y me respetan
bien, y entonces me alegró
eso de que tengamos esas
raíces y esas buenas cos-
tumbres y esas virtudes,
vamos a decir así.. que nos
han criado, bueno, como to-
do el País Vasco que se ha
criado allá, en ese aspecto
de rectitud, de ser gente de
palabra, no ser tramposos,
trabajadores por supues-
to... Y eso en este pals se
ha agradecido, y entiendo
que en otros países habrá
pasado lo mismo, que si
México, Argentina o lo que
sea. Y en este país muy
bien, la verdad es que muy
bien. Yo con los venezola-
nos ando muy bien, porque
ellos, ya te digo, al vasco le
consideran por encima de
otras muchas regionalida-
des, ¿no? Aquí en muchos
sitios decir que es vasco,
pues saben lo que quiere
decir ser un vasco, y por
qué lo tratan a uno bien.
Esas son las virtudes que
tenemos y cómo las deja-
mos. No nos contagiemos
de lo malo de aquí, sino
más bien queremos dar lo
que tenemos de bueno,
¿no? Entonces, me siento
bien, contento de que el
país nos trate muy bien, la
verdad es que sí, eso me
alegra" (Kepa).
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Honaino iritsita, Canal Vascoren eta' oro har, komunikaziorako
teknologia berrien erabilera¡en ondorioz euskaltasuna¡ekiko jarrera

jagole hãu aldatuko ote den galdetu beha¡rean gaude. Totoricagüenak
be-rak aurreratzen du bere iritzia: komunikabide berrien eraginez, dias-

porako euskal nortasuna eraldatu egingo da. Euskal Herriari buruzko
informazio berri eta gaurkotuek, orain arte transmititu eta landutako
irudiak ordeka ditzaketen irudi berrien oinarriak jar dizakete.Izan ete

medio hauen biartezminvagu berriak, errealiate berriak edo informa-
zio berriak hedatzen diren neurrian, diasporan etengabe birsoruen den
euskaltasunaren definizioan bestelako osagaiak agertu¿doaz. Logikoa da

pentsatzea, beraz, honek eraldaketa gaffantzitsua eragingo duela lehen-

dik dauden eta komunitatearen ikur bilakatu diren deÊnizioetan79.

Estereotipoak eta besteen aurreko agerpena

Zalantzaúk ez dago estereotipoek eragin handia dutela nortasu-
naren eraikunøan. Era positiboan balorar¿en den zerbaitekin identifi-
kaaea errazagoa da era negadboan baloratzen den zerbaitekin baino.
Besteen aurrean agerzeko unean ere, garrantzia du gure nortasuna
besteek nola ikusten duten jakiteak. Horrela, Euskal Herriaz eta eus-

kaltasunaz irudi positiboak hedatzean eta estereotipo negatiboak uxa-
tzean, diasporako kideek beren nortasuna indartzeko bi modutan era-

bil dezaketen baliabidea da Canal Vasco: lehena, norberaren buruaren
aurrean autobaiespena sendotuz; bigarrena, besteen aurrean, sozialki
ondo baloratutako talde bateko kide gisa agerttrz'

Eushaldunei eta Eusþøl Herrìari buruzþo estereoþo positiboaþ

Euskaldunen artean, euskaldunek Latinoamerikan irudi ona du-
telako ideia oso hedatuta dagoenik ezin uka daiteke. Lehenago esan

79 Mariska Milikowskik (2000) honakoa aurkitu du Holandan diren etorkin turkia-
ren kasuan: satelite bidezko telebista turkiarra ikusrcan,Turkiak azken denboran

izan duen aldakem ezag*rcko aukeradute. Honeklagundu egiten die diasporaren

isolamenduan Turkia¡i buruz garatu duten irudi etniko nostdgikoa eraldatzen'

Izan ere, telebista komerøialek bereziki Türkia¡en irudi berriagoa ematen baitute'
Fenomeno hau batez ere etorkinen seme-alaben a¡tean nabarmen¿en da' etazen'
r¿u horretan satelite bidezko telebistak, diasporako turkiarren talde nortasunari

zama etnikoa kendu eta bestelako izaera bat emengo lioke. Honi d¿'Ethnicimtion
deir¿en dio egileak, hots, izaera etnikoa galøea.
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dugun legez,baieztapen honek ez du esan 'Aquí a nivel de Latinoa-

n"ñi "b.îr..k' b.nËta' guk irudikaøen iì,î':î"ff:.:låij".S3%i
dugun bezala ikusten gaituztenik; are iasco, que lo diferencia

gutxiago halakoxeak garenik. Baieztapen muy bien del español se da,

ñori Ë.r", hartara, ãstereotipatu ^ o^n ::'r:iii:tj: ,t;:i:rî: f,',;
liteke. Baina erreala da ordea halakoa iru- existe a'qul a nivel de veñe-

dikatzen dutela, l¿tinoamerikako euskal- zolanos es, su palabra es

dunaskok,besteekeuskalduneiburuzdu- un documento' o sea' no

ten irudia. Eta zentzu horreran, besteen H:: lXli#':rit"i:iil::
pertzepzioari buruzko juzkuak eragina du un documento. Es un poco

.totb.i"k bere buruaz ãuen p.rzeþzio"n. lo que se dice de los vas-

Gure elkarrizketatuen 
"rr.".r 

oro h.d"tu- cos" (Patxi)'

ta dago bederen ideia hau. Askok aipatu
digutã, hala Argentinan nola Venezuelan, euskaldunek duten gizarteko
osþea80. Ospe hau estereotipo ezberdinetan oinarritzen da. Oro har,

beii ere euskaldunek beraiek egiten duten juzkuaren arabera, zintzp,
langile, saiatu, ekimen handiko, independente, prestu, zuhur, isil, jator,

traãiziozúe eta talde nortasun handikotzat jotzen da euskalduna'
Zerbaitek defi nituko balu euskalduna, gizasemeen Þ<apelarekin batera,

emandako hitzari zor zaton errespetua litzateke' Gure elkarrizketatuek
erakutsitako iruditerian, emandako hitza sakratuvat agertzen da; toki
askotan galdutako ohitura, euskaldunen artean bizirik, eta kontserbatu
beharrekoa dena.

Estereotipo positibo hauek ez zalrzl<te euskaldunei soilik aplika-
tzen, eta beren lurraldeak ere jasotzen ditu halako lorealç mendia eta

itsasoa batzen ditu, paraje berde zoragarriak, historiaren lekuko izan

diren baserri ederrez josialc, klima ezin hobea, eta abar' Hauei guztiei,
Euskal Herriari berari ao<ikitzen zaizlnen gainerako estereotipo eta

mitoak gehitzen zaizl<te; Europako herri eta hizkuntza zaharrena, jato'
rri mistãriotsukoa, kontin ente zaheÍra inbaditu duten herri ezberdinei

gailendu zaiena, eta abar.- 
Euskaldunek beren buruaz dituzten estereotiPo hauek familiaren

bitartezko transmisiotik datozenak dira. Gizaldiz gizaldi igaro den iru-
diteriaren barruan kokatzen dira. Horrekin batera, ezaugarÅ horiek
besteek ere afiikiak direlako pertzepzioa garatu dute diasporako eus-

80 L.h.nrgo ikusi dugunez, irudipen hau ez da berrie, eta aztertu ditugun bi herrial-
deetako euskal komunitatea¡en historian agertzen da gizarteko ospea' euskaldunak

beste talde etnikoengandiko bereizketarekin batera'
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kaldunek beren sozializazioaren garaian. Halakoxeak ikusten omen
gaituzte, horren arabera. Honez gain, diskurtso nazionalistak ere be-

rrindartu egin ditu zenbait estereotipo, eta -diskurtso nazionalista
orok egiten duen bezalaxe- iruditeria mitologikoa eraiki.

Testuinguru honetan, euskal nortasuna gizarteko ospe handia
duen talde bad lotzen zaio Latinoamerikan. Honek, zalantzarik gabe,

erraztu em bultzatu egiten du talde horrekiko identifikazioa. Izan ete,

beste tdde batzuek estigmaz josiak agertzen dira besteen aurrean (La-

tinoamerikan, kasu, bertako indiarrak), eta estigma horiek oztopatu
eta zaildu egiten dute taldearekiko identifikazioa; hala besteen aurrean
agertzeko unean nola nor bere buruaren aurrean definitzeko unean.
Gizarteko ospea duen taldetasuna, hartara, erakargarri bihurtzen da,

estigma duena berriz errefusagarri bilakatzen delariksl.

Eushalãunei eta Eu¡þal Hetiari buruzho estereotþo negatiboah

Orain arte aipatu ditugun estereotipo positiboekin batera, nabar-
men agertzen da, gure elka¡rizketetan, euskaldunen inguruan azken

urteetan eraikiuen ari diren estereotipo negadbo batzuekiko kezka.

Aurrekoek baino tradizio txikiagoa dute, eta beste iturri batzuetatik eli-
l<atznn dira gure mintzakideen ustez euskaldunei auikivrn zuzkien
irudi negatibo hauek. Funtsean, azken hamarkadetan Euskal Herrian
indarrean dagoen gatazl<a politikotik eratoriak dira, eta ET?{k gaur
egun burutzen duen praktika armatuaren balorazioan oina¡riv'en dira'
Modu ezberdinetan formulatutakoak laburbilduz, esan dezakegu eus-

kaldunak bortizkeriarekin lotuak izateko beldurra agertzen dela gure el-
karrizketatu askoren azdpenetan. Euskaldunak'terroristd' edo -Argen-
tinako esaeran- metebombøs gisa ikusiak ote diren planteazen da azal-

pen horietan. Estereotipo negatibo honek azken mende t'erdian euskal-

dunen inguruan eraiki den irudi positiboaitzalveaarriskutzat jotzen da,

bereziki Euskal Herria¡i buruz Latinoamerikara iristen diren albiste ge-

8l Erin da alde batera uøi barzuetan estigma bera bihurtzen dela nortasuna¡en ikur
eta, horregatik, alda¡rikatzæn den zerbait. Horren adibidea izan daiteke homose-
xualen zenbait mugimendu, gizarte hegemonikoak bazteruen dituen zenbait osa-

gai (estetikoak, jarrerazkoak eta abar) nottasunaren ikur gisa erabiltzæn direnean,
taldea¡en autonomia irabazi ahal izateko. Tiansgresioa, ha¡tara, norberaren norta-
sun emale gisa erabiltzen da. Ikus, esaterako, honi buruz Castellsek (1997) egiten

dituen aipamenak.
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hienak gaâzkaarmatuarekin zrrikusia du- "Toda la gente conoce al

teh koãtuan ha*zen bada, gainerako sai :ål'riXìi Êifir::::til
etagertakizunakiu¿leangeratz€ndirelarik. pueãe hablar del Gug-

Hemen zehaztu beharra dago gure genheim' nadie te puede

' r .^r , r hablar de miles de cosas
mlntzelídeek ez dutela ldenütlKazto norl
,,r'en".atj ozen. Estereotipo positiboekin fl :ir''"oi: !3*o"" roinYi'i
ez bezala, estereotipo negatibo hauek ez York y que está en B¡lbao

dituzte Lo.rp"rtit".r ikarrizketatuek. ("') En la TelevisiÓn Es-

Esan nahi baita, esrereotipo positiboen 3å:"'iJJilSt'î.1"'',1Íl','";
kasuan esan dugun legez, besteek nola nunca del País Vasco ("')
ir , ' r t r. El otro día, estaba haciendo
rkusten galtuzten epaßzeaK eraglnaqu guK zapping côn el control re_

geure buruaz dugun irudia osaøean. Bes- móto iv¡ que iban a pasar

teek langile eta hiuekotzat hartzen gaituz- algo sobre el País Vasco.

t.l" p.,it "t eak, izan,halakoxeak"garela Î"äii?"fiil:i:jT:ffi1il
pentsatzea eragin dezake. Estereotipo ne- mo... está bien que se les

gatiboen kasuan ordea, alde handiagoa da- trate, obviamente, no lo dis-

[o besæek ikusten gaituzten moduîik guk i:i,ff:iå"""å'"î'iåå?;:
geure burua ikusten dugun modura. Beste ma sobre el terrorismo"
hitz batzuean esateko, diasporako kideek (Esther)

besteek euskaldunak "terroristatzat" har-
tzen dituztela pentsatzeak ez du esan nahi
beraiek ere .uskaldunak (ez diasporakoak ez eta Euskal Herrikoak) hala

hartzen dituztenik. Baina nabarmena da besteen perv'epzioei buruzko
juzku hauek elkarrizketatuengan sortzen duten kezka'

Mota honetako estereotipo negatiboak, esan bezala, euskaldunei

buruzko irudi tradizionalak baino berriagoak dira, eta neurri handi
batean hedabideek Euskal Herriari buruz ematen duten informazioan
dute iturri nagusia. Batetik, Latinoamerikara iristen diren Espainiako
hedabideak bãreziki satelite bidezko telebistak TVE, Antena 3,Tele 5

eta abar. Bestetik tokian tokiko hedabidealc prentsa, irratia eta tele-

bista. Kasu batzuetan irizpide politikoengatik, beste batzuetan hedabi-
deek beraiek erabiltzen dituzten informazio iturriengatik, edom albis-
tegintzan indarrean dagoen ideologia profesionalarengatik (zeinaren

arabera bonba baten leherketa lehenesten da museo baten inaugura-
zioaren aldean), Euskal Herriari buruz hedatzen diren informazio
gehienek egoera gatazkatsua erakusten dute. Gatazka horretan bere

ikurpuntuak zabJueko indar handia duenaren bertsioa nagusitzen da,
jakina, ahulenaren kaltetan. Euskal Herrian dagoen gatazka politikoan,
Espainiako Estatuaren ikuspuntua da nagusia Latinoamerikara iristen
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"Patricia: Probablemente
uno dice 'ah, yo voy a ver el
Canal Vasco y creo gue voy
a ver danzas, pelota y esas
cosas'. Y ves otra cosa, co-
sas más dirigidas... como te
digo lo de la moda, o lo de
la cocina por ejemplo. Lo
que me sirvió es para ver
que hay algo más que lo
que yo pensaba ver, que
era lo tradicional.
G: ¿Tú antes de ver Canal
Vasco pensabas que ibas a
encontrar lo tradicional?
Patricia: ¡Sí!. Que iba a ver
otro tipo de cosas. Y como
los chicos, que dijeron pelí-
culas de blanco y negro y
mudas, bueno, un poco que
iba a ser un canal más...
como más rudimentario te
dirfa. Por eso te digo que
me sorprendió el logo [de
Canal Vascol, cuando no
tendría que sorprenderme.
Pero sin embargo me sor-
prendió el logo, me pareció
interesante, como que hay
cosas que... es decir, de
alguna manera uno también
se encasquilla, ¿no? Aun-
que no crea".

diren inform azioetan, bestelako eragilee-
na (praktika armatuarekin zerikusia izan
ala ez) estalita geratzÊn delarik.

Euskal Herriari eta euskaldunei bu-
ruzko estereotipoen joko honetan, Canal
Vascok bi eremutan jokatzeko materiala
eskuratzÉn die diasporako euskaldunei:
estereotipo positiboak indartuz eta irudi
positibo berriak eraikiz, batetik; eta es-

tereotipo negatiboak r¡xatuz, bestetik. Ha-
laber, Canal Vascotik jasotzen den mate-
rial hau bi dimentsiotan erabiløen dute
diasporako ikusleek barrura begira, nor-
beraren autobaiespena sendotzeko eta z,a-

lantzak alboratzeko; kanpora begira, bes-

teen aurrean alda¡rikatzen den euskaltasu-
naren balioa baiesteko eta audki dakiokeen
irudi negatiboari aurre egiteko. Ikus deza-
gun bada nola erabiløen duten Canal Vas-
co gure elkarrizkeatuek zeregin hauean.

Ertereotþo positiboen ssndoøea eta iruài
positibo beñen solîerA

Jadanik ikusi dugunez, Canal Vascok
Euskal Herciazematen duen irudiak, bat-

zuetan, talka egiten du diasporako euskaldunek dituzten irudiekin.
Irudi hauek, nekazarien gizarteak eskaintzen zituen aukera urritasunak
bultzaturik Euskal Herria utzi zutenen oroitzapenetan oinarrituak,
edota 1936ko guda garaiko nazionalismoaren iruditeriaren inguruan
eraikiak, ez datoz beti bat )O(I mendean satelite bidezko euskal tele-
bistak ematen dituen ereduekins2. Batzuentzat, arbasoek utzitako

82 H.men kontua ez da, jakina, Canal Vascok eta, oro har, Euskal Telebistak euskal
gizarteaz ematen dituen irudiak errealitatea¡ekin bat datozen ala ez eputzea. lzan
ere, hainbat lritika egin baitakizkioke ETB¡i zenau honetan. Baina eztabaida hori
alde batera utzirik, diasporako euskaldunen begietan irudi ho¡iek eta beren irudi
propioak bat ote datozen ah ez :;gitrzea da, bai eta horrek zer eragiten duen.
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gizarte hura gizarte tradizionala zen, eko-
nomikoki atzeratua, osaketa etnikoari da-
gokionez orain baino homogeneoagoa,
eta abar. Edota gizarte industriala zen,

ontziolak eta siderurgia astuna jarduera
ekonomikoaren ikur nagusiak zituena.
Beste batzuentzat nazio nortasun handi-
ko herria zen, zeina naziotasun sentimen-
dua hain handia zuen ezen nortasuna
armaz defendatzeko punturaino iritsia
baitzen. Edo sinesmen katoliko handi-
koa. Eta abar. Irudi hauek gizaldi batetik
bestera igorriak izan dira, eta Euskal
Herritik zetozeî informazio berriez
berreraikiak. Irudi erabat fosilduak dire-
nik ezin esan daiteke, Euskal Herriko
biztanleekiko kontaktua, jaioterrira edo
arbasoen sorterrira eginiko bidaiak eta
informazio bideek irudi horiek berrizta-
tzeko materiala ematen izan baitute.
Baina zalantzarik ez dago egungo komunikazioaren teknologiek ahal-
bidetzen duten informazio jarioak beste dimentsio batean iarwen gai'
tuela. Internetek eta satelite bidezko telebistak eskaintzen dituzten
informazioen ugaritasuna eta informazioak heltzeko arintasuna egun-
do ezagutu gabeak dira. Bestalde, komunikazioen jarioetan izan diren
aldaketa hauek oso denbora laburrean gertatu dira: Interneten heda-
pena oso arina izan baita, eta satelite bidezko euskal telebista goizetik
gauera agertu da diasporako euskaldun askoren eu(eetan. Informazioa-
ren jarioan izan den hazkunde esponentzial honen ondorioz, aspalditik
zetozen eta denboran zehar finkau eta bilakatu diren irudien, eta bat-
batean agertu diren irudien a¡teko mlka suertatzen dela esan dezakegu.

Talka honek nolabaiteko errefusera erarnan ditzake ikusle batzuk.

Jadanik ikusi dugu joera hau, Canal Vascoren aurrean aldez aurretik
ondo definitutako euskaltasuna jagoteko jarrera aztertu dugunean.
Kasu hauetan Canal Vasco errefusail egircn da, ematen dituen irudiak
bat ez datozelako norberak dituenekin. Edo, muturrera eramanda,
Euskal Herriaren errealitate gaurkotua bera izan liteke errefusatua.

Baina bestelako erreakzioak ere eragin ditzake talka honek Euskal
Herriari buruzko irudien modernizazioa, azken termino honek kon-

"Pues poner un poco al día
de los avances (...) Hay
programas tecnológicos, de
información tecnológica, he
visto, por lo menos pósters,
vamos a hablar de esto, va-
mos a hablar de lo otro... Yo
me enteré aquí de un pro-
grama especial que dieron
de las cooperativas de
Mondragón, que eso produ-
ce más dinero que una gran
compañía de aquí .No sé,
eso sabréis vosotros, pero
lo gigantesca que es a nivel
mundial... Mondragón pro-
duce más dinero que esta
cooperativa. Eso a nosotros
nos llamó la atención, y di-
jimos '¡no puede ser posi-
ble!'A uno le gusta oír eso,
para estar más al día de lo
que es la situación de Eus-
kad¡, actual, económica"
(Xabier).
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notazio positiboak hartzen dituelarik. Horrela, gure elkarrizketetan
ikusi dugunez, ikusle baøuek ustekabe positibotzat hartzen dituzte
Euskal }{eniaz Canal Vascok ematen dizkien irudi berriak. Kasu hone-
tan, estereotipo positibo berriak sortzen hasten dira euskal gizarteari
buruz. Gure mintzakideek emandako azalpenetatik errepikatuenak
atereaz, esan dezagun oro har gehien o<unditu dituen irudia Euskal
Herri moderno eta aberatsarena izan dela. Beren arbasoek utzitako eta

nekazaritzaren inguruan antolatutako gizartearen ordez, zerbitzuak
nagusitu diren gizartea ikusten dute orain Canal Vascon. Telebista ho-
nen irudietan, ¡<iminiek eta garabiek urratutal@ Nerbioi ibaiaren er-
r¿en irudiak bide eman die Guggenheim Museoko titanioak islatzen
dituen eguzki izpiei; lehenengo elektragailuak ezagutzsko Euskal He-
rritik Latinoamerikara joan behar izan zuten migratzaileek eta beren
ondorengoek, orain Europako herrialde aberatsenen pare jarri nahi
duen herria ikusten dute telebistaz, beren herrialdea esperantzaren

lurraldea izatetik esperantzagabeen lurralde izatera igaro den bitartean;
hiltzera kondenaturik zegoen min¿aira kamuts eta zahartzat zuten
euskara, orain unibertsitateko hizkuntza instrumentala da. Francok
suntsitutako giza lurralde hartan orain erakunde autonomiko sendoalc

altxatzen dira. Eta abar luzea83.

Canal Vascotik jasotako materialez eraikitzen den irudi positibo
honek bi norabidetara jotzen du diasporako ikusleen artean. Barrura
begira, norberaren autobaiespenerako mekanismo gisa, eta kanpora
begira, besteen aurrean nor agerrzeko modu gisa.

Barrura begira, irudi positibo hauek zera dakarkie diasporako eus-
kaldunei: beren nortasunaren erreferentea (Euskal Herria) baiestea; eta
horren ondorioz, norberaren nortasunaren autobaiespena. Euskal
gizartea gizarte erakargarri eta desiragarritzat jotzen da, bertako kide
izateak nolabaiteko asebetetzea emateko modukoa. Elkarrizketatu
ditugun ikusleak krisi larrian bizi diren bi herrialdetakoak dira:
Argentina eta Venezuela. Krisia ekonomikoa ez eze, politikoa eta so-

83 Atgitu dezagun ez. gabiløala Euskal Herriaren errealitatea¡en irudia egiten, Canal
Vascon euskal gizaneaz ikus daitezkeen irudia deskribar¿en baizik. Izan ere Euskal
Her¡ian oraindik ere emigrazio handia dago (Iparraldeko barrualdean kasu), toki
bar¿uetan euskara gizaldi guo<itan galtzeko a¡risku oso handia dago, gatazka poli-
tikoa oso naba¡mena da, eta abar. Canal Vascoren ikusleek ez dituzte, haatik, beren
irudiak errealitatearekin alderatzen, telebista horretatik jasoøen dituzten irudiekin
baizik.
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ziala ere bada, eta ondorio dramatikoak "El problema es que la gran

ditu. Egonkor,"r.r., ezaú ziurgabetasuna iì:?jt'f,S¡.iffit5t3îåÎ
gehitzen zaio, bai eta, zenbaitetan, beldu- Vasco en la casa. Hay un

rra: lanpostua galtzeko beldurra, kalean montón de cosas, como te

erasora i",rrurí^, edota gatazkapolitiko åll"*lr"rlrolf'ilffi.,ä:"0:
latza puratzearena. Krisi honek isla argia que tú dices, 'oye, ¡cómo un

du beitako hedabideetan, hala prentsa ida- país tan pequeño' que ha

tzian nola irrati eta telebistan, ."tanda eko- adelantado en muchas co-

nomikoak,katekomatxinadak,pe*sonen :nÏS:ljiffü'i'XJil;
eta ondasunen aurkako eraso eta delituak, ses tan pobres y tan necesi-

politikarien ustelkeria eta joko rikinari lXllrir#L.oioi},,.t"",i
buruzko berriak, gosetea bera ez. denean, Eso para mí es un adelanto

eguneroko kontuak dira Venezuelako zein que hace Euskadi Que

Aigentinako atbistegi.t"n- ego.o *"i"1 ;i:j.iX'ffi"Jî"tå,ij'Í.1;
latzari, telebistagintzan oro har nagusitu interesa es que Euskadi lo

diren joera morbozale eta sentsazionalismk saque y lo muestre a la

gaineratubeharzaizkio. Horregatikberto- ,g"".:ji;iT'J3"liiff [,j3-
ko telealbistegiei ikustaldi¡<o bat ematea car la manera de buscar la

nahikoa da pantailatik eU<eko goxotasune- facilidad para que la gente

ra egunero il.rrt .r, diren angui ia etaizua- |flrfjnf 
t instalar en casa"

ren erreal itat eaz jabev.eko.
Krisi egoera hau ikuspuntu guztieta-

tik islatzen duten telealbistegi eta telesaioen ondoan ordea, botoi bat

sakatuta soilik ikus dezaketen beste kanal batek (Canal Vascok, alegia)

oso mundu ezberdina agertzen die. Utz diezaiegun beraiei ikusten
dutena azaltzen, guk ez baikenuke hobeto egingo:

"Veo que el tenor de los problemas que se tratan es diferente que acá.

Porque, por ejemplo, hace mucho se discutla [en Canal Vasco] o esta-

ban preocupándose los ciegos en no sé que pueblo de Euskadi que

tuvieran un sensor para saber cuando el semáforo estaba en rojo o en

verde. Y acá lo que se discute es, por ejemplo, que sé yo, que se robó

poco, que se robe menos; o que los aPortes que depositó una Petro-
nal, al final, que teóricamente figuraban en un recibo, no estaban. O
sea, es otro tipo. Acá todavla se sigue discutiendo que no roben, y allá

eso ya se pasó. Es como que es otro mundo" (Ma¡cos)'

"Jorge: HonesteJnente nos causeJl gracia las cosas por las que se Preo-
cupen ...
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Marisol: Es que acá uno tiene tantos problemas, tantos proble-
mas, que es que lo urgente tapa lo importante. Acá, de escuchar
música pasamos a escuchar noticias, porque querés saber cómo
cerró hoy el dólar, que es una fijación que tenemos, pero no es

porque seamos chiflados, es porque cuando vas a comprar car-
tón, chocolate, todo lo que tenga insumo importado, automá-
ticamente te hacen el cambio al dólar Entonces vivls apretado
por el dólar. No es que searnos unos descerebrados. No, no, no,
ves eso, y ves [en Canal Vasco] la imagen de gente normal que
vive, que trabaja, pero, qué sé yo... Yo particularmente me
hubiera ido allá, los veo que viven tan tranquilos, con todos los
problemas que tienen, aún vos fijáte que en el Pals Vasco, que
tienen todos los problemas de terrorismo y todo, pero la gente
vive tranquila, lleva una vida normal. Eso sf ves, y ves el reflejo
de una sociedad tranquila.

Jorge: Quizás la mejor manera de describirlo es que disfrutan de
la vida.

Marisol: Disfrutan de la vida, eso sf lo ves. (...) En el Canal
Vasco yo miraba Esta Es Mi Gente, porque me encantaba ver la
idiosincrasia de la gente, es tan alegre, tan... toman los proble-
mas con una desinhi... no desinhibición, o sea, tampoco eran
problemas tan trágicos. Vos te vas acá y ves todo, que se murió
de hambre, que lo asaltaron, porque todo lo que ves es asf acá,
porque...

Jorge: parece una pelfcula de terror las noticias de acá (...) La vez
pasada en los noticieros estaban preocupados porque iban a
tirar.. .

Marisol: ...un edificio. O sea, no vefas un problema de'se murió
dentro de un pozo, mataron a un policfd. Yo creo que eso es lo
que... no es envidia, es decir: yo prefiero vivir asf, qué lindo
vivir asl', vivir normalmente, o sea, yo anhelarfa vivir normal-
mente en un pals, y vos tal vez si ves las televisiones, ves lo que
vos querrfas vivir, entre un poco reflejo de tu historia, o de lo
que yos crees tu historia, y de lo que quisieras vivir".

Azalpenen argitasunak aipuaren luzera justifikatzen duela uste
dugu. Gure mintzakideen arabera, Canal Vascok eskura jartzen dien
Euskal Herriaren irudia beraiek bizi dutenarekiko kontraste handian
dago. Gurea, haien iritziz, "gizarte normala" da; beraiena ordea, erre-
fusagarria. Haiek ikusten duten gizarte erakargarri hori, gainera, ez da
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beste barik beraiena baino desiragarriagoa "Creo que el Gobierno Vas-

den gizarte bat;.halako hainbai sizit :åJi"t:ï,:"Åå;itå,,åi:i
agertuko zaizkie kanpoko telebista seina- a nivel externo de lo que es

len eskaintzaren bidez. Canal Vascon la realidad del pueblo vas-
., , , r' , , co. El Pueblo vasco es ellkusten duten hofl el(l'rz eusþøl gtzaÍtea país qub recoge más basu_
da, hots, neurri batean beren gizatea, ha- ia paia reciclãr, es el que

rekiko identifikazioak horretara eramaren más órganos en el mundo

baititu. Marisolen hitzetan, norberaren -tengo entendido- da El

historiada (zehazkiago esateko, norberak i:j'Ëi5'JrÎ::'JÎ"0;i""::
bere historiaz osatzen duen istorioa),bizi lnternet y computadoras

i !' r. , . --_-_ _^:- ir^-^- supera lo que es, digamos,nahiko litzatekeena izateaz gain-. Bistan cualquier estado autónomo
da, beraz, Canal Vascok ematen duen iru- del Ëstado Español, pero

dien bitartez euskal nortasunak ospea ira- eso no aparece. Aparece

bazten duela norberaren aurrean, Lstima- IÌtiJy'å:i¡i:r::,":i"i
tzen den taldearekiko identifikazioa supo- que eso es atgo que falta en

satzen baitu. Zen¿uhorretan, euskal nor- la televisión vasca, eso

tasunaren sustatzaile garrantzitsua da. creo que es un punto que

Kanpora begira ere mekanismo ber- ß[1iã"rHï3::::iJ::
bera agerrzen zaigu. Canal Vascok lagun- las ya habrá quién lo diga,

tr".p"i.g"b." .rË"i.,,r.n die diaspoiako 5:.iJiå,r!:'i,:,:i,rìål.
euskaldunei besteen aurreen nor agertze- Porque uno ve ia Televisión

ko eta beraien talde nortasuna baiesteko. Española y si le preguntan

Euskal Herria herri aurrerarua da, gure å"iiJ!.i"jF:l¿:'iXîLir?
mintzakideek Canal Vasco ikusiz eraikita- iasä con ta ETA. ¡bué tàn-

lco iruditerian bederen. Aurreratua ez eze, drá que ver el fútbol con la

zenbaitalderditan eredugarri.ere: solida- EH"nT"üi:":ä,,::lfJ
rioa (Rutas de k Solidarid¿d saioak era- ta tetevisión vasca, tiene
kusten duen moduan), produkzio harre- que sacar en ese aspecto

manen modu berriak ,o.tutaLo" (koope- ffi:i:'å ìåii"1ï,,Xi?'"ri;
radbak), sistema politiko berriztarzailee hay ¡midez, o quizás está
garatutakoa (autonomia), eta abar luzea. coartado.'." (JoséAngel).

Horregatik guztiagatik munduari zer eÍa,-

kutsia ere badu. Eta horretan, eginkizun oso garrantzitsua esleitzen

diote gure mintzakideek Canal Vascori. Satelite bidezko telebista iza-

nik eta milioika eþ(etara iristeko aukera izanik, beraiek urtetan bete

duten egitekoa (euskaltasunaren defentsa, ospea eta hedapena) modu
askoz zabalago eta eraginkorragoan egin lezake. Izan ere, jadanik esana

dugunez, diasporako euskaldunen artean oso indarrean egon baita
euskaltasuna besteen aurrean aldarrikatu eta agertze rekiko kezka.
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"Lo de la política, ¿por qué Eginkizun hau, bestalde, maila insituzio-
interesa? Porque la infor
mac¡ón potítica que Oa,¡a eì 1L."n bctetzearekin batera (euskal etxeen

canal español eé absoiuta- bidez, FEVAko lehendakariak elkarte
mente tendenciosa. Uno lo honen helburuak definitzen dituenean
decodificaporqueunotiene L-. -r-\ -..-.-....r: r.
referencias dè otro lado. Dezala), .erantzuKlzun pertsonalfzat ete
porque uno sabe de otral hartzen da. Horrela, diasporako euskaldu-
cosas. Pero si vos miras un nek oso babestuta sentiüen dute beren
noticiario español referido ] burua besteen aurr€an agertzen direnean,lo vasco, te quieres cortar "-^-* ï"*;ï,*"
las venas, e's bronca, o atzean Lanal Vasco dutelarik. Honek nor-
romper el telev¡sor, porque tasunaren harrotasunera daramatza,
es realmente terrible cómo Diasoorako euskaldunek euskal tele-

ii$$l.l:¿i:lïî'ï31 ui',"¡ä"ä'ãio,.' erabilera honen in-
mación que da, todos los guruan sortzen dira, hain zuzen ere, gure
vascos son etarras y el que ãlkarrizketetan maiz agertzen den eskaki-no sabe, se la cree, cómo -"*^^:*'î:; "'** *Þ-',-ï" *-T i";'* .
no. Además está presenta- zuna: Canal Vasco, munduko euskalduner
do tan prolijamente, claro, ez eze, gainerako herritarrei ere zuzendu
que tienen razón" beharkJlitzaieke, Euskal Herriaren berri(Gabriela).

emanez, bere garapen ekonomiko, tekno-
logiko, politiko zein soziala agertuz, eta

eredu gisa eskain lezakeena eskainiz. Gure aburuz, eskakizun honen
atzean besteen aurrean euskaldun gisa modu sendoagoan agertzeko
laguntza eskea dago. Berriro ere, Canal Vasco euskaltasunarekiko aori-
kimenduan nola erabiltzen den ageftzen zaigu hemen.

Estereotipo nega.tiboen enefusa: eushaltasunaren estigmah gainditzen

Taldeari buruzko estereotipo positiboek nortasunarekiko ao<iki-
mendua eta autobaiespena bultzatzen badituzte, estereotipo negatiboek
alderanzizkoa bultza dezakete. Gure kasuan ikusi dugu aipatutako
herrialdeetara hedabide ezberdinen bitartez Euskal Herriaz iristen diren
albisteek, sarritan, alderdi negatiboak azpimarravrn dituztela, bereziki
gatazka politikoaren ondorioz euskal gizartean gertaven diren tentsio
une eta ekinva a¡matuak. Irudi positiboekin ez bezala, elkarrizketatu
ditugun ikusleek ez dute haatik irudi hauetatik euskaldunei buruzko
estereotipo negatiborik eraikitzen. Baina era honetako albisteek eta haiei
lotutako irudiek sortzen duten kezka nabaria da. Kasu baøuetan jakin-
mina eta nolabaiteko zalanrza eragiten dituzte. Beste batzuetan, "bes-

teek" euskaldunei buruz osa dizaketen estereotipoekiko ardura. Biak
agertzen dira Canal Vascoren erabilera ezberdinei lotuta.
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Esana dugu lehenago euskal politi- "somos un poco punto de

karekiko interesa .."k.ri.n dutela elka- referencia en todo el medio

rrizkeatuekcanalvasco ikustean. Hain :l)"::Ì"::iå3lli.å"1å-
zvzen ere, gai honen inguruan dute jakin- nocen solamente porque-, .r . r ETA Puso la bomba. Enton-mln handtenetakoa, bereztkl SatazKa ces, nos preguntan, y nos
nazionalaren ondorioz sortutako gertae- da 

'la 
coinuñicación'y la

ren inguruan (Espainiako Estatuaren actualización que nos da el

;"tt.r"ki nraren ¡arãuera armarua, alder- canal Vasco' nos permite a

di abertzaleen ameko harremanak, era il,ål',iï"i åi"lÎ'i:Lil,
abar). Haien pertzepzioen arabera, oro firmeza para decir, ta, ta, ta.

h"t 
'nrp"i"i*å 

n.¿iui¿eek eta tokian Eso es elementalque se lo-

tokiko hedabideek ere Euskal Herriari 8l,X i:l",li"iff rfli:"]::
buruzko irudi negatiboa hedatzen dute, aquello y vemos esto pode-

alderdi positiboJk erakusten dituzten mos juntar al m¡nuto la in-

berri eta ikuspuntuak eskaini beharrean [:äs'ä,rïi. 
es impor-

alderdi negatiboak eta bereziki indarke-
riari lotutakoak erakusten diruztelako.
Patriciak, esaterako, honako anekdota kontatzen digu: Juan Jose

Ibarreure EAEko lehendakariak Argentinara bidaia egin zuen batean,

euskal komunitateko kideak bertako hedabide batzuetako arduradu-
nekin jarri ziren kontaktuan, bisitaren berri eman zezaten. Haiek
honela-erantzun omen zieten ordea: "no, si no es una noticia de ETA
no la sacamos". Euskal Herriari buruzko informazio negatibo honen

presentziaren aurrean, hartara, diasporako euskaldunek Canal Vascora
jotørn dute bestelako informazio bila. Euskal telebistan bestelako

informazioa aurkitzen dutelakoan, iturri haietatik datozenak kontras-

tatzeko aukera aurkitzen dute bertan, horrela informazio negatiboek
sortutako jakin-mina nola edo hala asez eta zalantzak baret'Jz. Az-

pimarratu beharra dago, bestalde, irudi positiboak sortarazten dituzten
èd,rki.kin batera, irudi negatiboak uxatzeko erabil daitezkeenak ere ez

direla bakardadean soilik kontsumitzen. Aitzitik, beste euskaldun ba-

tzuekiko harremanak dituztenek (euskal eb{eetan parte harøen dute-
nen kasuan bezalaxe) Canal Vascotik jasotzen diuzten edukiak beren

arteko solasaldietan b(ertatzen dituzte, horrela bateko zein besteko iru-
diak elkarren artean sortuz eta haien arteko harremana ere trinkotuz'

Canal Vascok, bestalde, hirugarrenen aurrean Euskal Herriari bu-
ruz hedatzen diren inform azioak ezeztatzeko edo, guu(ienez' osatzeko

eduki eta materialak eskuratzen dizkie diasporako euskaldunei. Lehe-

nago aipatu dugun legez, "besteek', hedabide espainiarrek eta beste
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hedabide batzuek elikatuta, Euskal Herúaz osa lezaketen irudi ezko-
rrarekiko lcezka handia dago diasporako euskaldunen arrean. Izan ere,
euskaldunak Þrarto baloratzen badira, haiekin identifikatzen direnak
(diasporako euskaldunak kasu) ere o<arto baloratuak izan litezke. Zen-
tzu honetan, diasporako euskaldunek, zenbut kasutan, euskaltasunaren
enbaxadore gisa ikusten dute beren burua: besteei Euskal Herria zer
den eta nolakoa den erakutsi behar dietenak, alderdi positiboak azpi-
marratuz eta negatiboak ondo azalduz. Hemen, jakina, zentzu eta era-
bilgarritasun handiak hartzen ditu Canal Vascok. Beste hedabideek
hedatzen ez dituzten ikuspuntu eta informazioak emanez, munduan
zehar sakabanatuta dauden "euskal enbaxadoreei" berebiziko lehengaia
eskuratzen baitie: lehen mailako informazioa eta analisia, alegia.

fvpimarra:zekoa da azken jokaera honek zenbaitetan era zenbai-
tengan sortzen duen inplikazioa. Tokia tokiko gizarteetan onetsitako
Euskal Herriaren eta euskaldunen ezaugarriak defendatzen baino
kementsuago ageftzen dira ezaugarri horiei itzala egin diczaieketen
irudi negatiboei aurre egiten. Nolabait esateko, ez zuzentzat edota
alderdikoitzat jotzen diren informazio eta ikuspuntuek besteengan
izan lezaketen eraginak kezkaturik, Euskal Herriaren eta euskaldunen
izen ona defendatzera behartuta ikusten dute beren burua. Kasu ba-
tzuetan, gainera, inplikazio emozional handiz burutzen dute defentsa
hori. Honen ondorioz, bistan da, defendatzaileak areago identifikatzen
dira defendatuarekin, talde nortasunaren eraikuntzan beste adreilu bat
jarriz. Berriro ere eman diezaiegun hitza:

"Y esta señora me comentó, me dice que hay cosas que le llaman la
atención, que por qué cuando pasan alguna noticia determinada sobre
la situación polftica, no la pasan de inmediato para nosorros (...). Y
eso le llamó la atención. Y yo le dije que no se si es verdad o no, pero
trato de defenderlo, porque defenderlos a ustedes es defende¡nos a
nosotros..." (Marla).

Mariak, aipu honetako azken esaldian, Argentinako hainbat eus-
kaldunen artean hedatuta dagoen bereizketa bar egiten du: Argen-
tinako euskaldunak, batetik, eta Euskal Herriko euskaldunak bestetik.
Talde ezberdinak dira, izenorde ezberdinak erabiltzeak erakusten duen
bezala. Baina azkenak defendar¿eak lehenak defendatzea ere badakar.
Zentzu horretan, Argentinako euskaldunek Euskal Herrikoekin duten
identifikazioa sendotu egiten da, hedabideek ematen dituzten infor-
mazioen inguruko solasaldietan "beste" euskaldunak defendatzeko ar-
dura hartzen dutenean.
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Azkenik, esan dezagun irudi eta estereotipo positiboekin gerta-
tzen den bezalaxe, Canal Vascok euskaldunak ez direnei ere zuzendu
beharko lukeelako ustea ere agertzen dela elkarrizketatuen artean, beti
ere Euskal Herriari buruz Espainiako zein tokian tokiko hedabideek
ematen dituzten irudi negatiboei aurre egin ahal izateko. Esan beha-
rrekoa da, honi loturik, planteamendu honen balioa ez datorrela izan
lezakeen aplikazio pralctikoagatik Canal Vasco besterik gabe euskal-
dunen ez direnen erxeetara sartu ahal izateak ez du, inondik inora, iku-
sia izango denik ziurtatzen (kontuan harturik harekin batera dozena-
ka kanal gehiago ere sartzen direla). Ikustekotan ere, nekez ikusiko
dira albisteak, zalantzarik gabe bestelako eduki batzuk erakargarria-
goak izango baitira euskaldunak ez direnentzat (kontsumoaren lehen-
tasunak lrztertzean ikusi dugun legez). Azkenik, albisteak jasotzeak,

berez, ez du ziurtatzen honelako edo halako irakurketa, tartean beste

norbaiten (adibidez, diasporako euskaldunen) parte hartzerik ez badago.
Eskakizun honen balioa, hartara, iradokitzen duen jarreran datza.

Izan ere, haren atzean nabarmen agertzen dena zera da: diasporako
euskaldunek besteen aurrean euskaldun gisa agerøeko unean Canal
Vascon aurkitzen dituzten baliagarritasuna eta euskarria, autobaiespe-
na lantzeko irudi positiboak elikatzen baititu eta irudi negatiboei aurre
egiteko materialak eskaintzen baitizkie. ZalanaaÅkez dugu gaur gaur-
koz hauxe dela Canal Vascoren erabilera argienetako bat, beti ere dias-
porako euskaldunek beren euskal nortasuna eraikiøeko praktika ani-
tzen testuinguruan. Munduan zehar Euskal Herriaren enbaxadoreen
rola bereganatuz, diasporako euskaltasuna suspertu eta hedatzearekin
batera, beraiek ere euskaldunago bihurtzen baitira.
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5. ONooRIoAK

l. Bizi ditugun globalizaziorako joeren testuinguruan gero eta

gehiago hedatzen ari diren komunikabide berriek kultura eta nortasun
prozesuei planteatzen dizkieten eraldaketak sakonki aztertu beharra

dagoela argi geratu da, gure iritziz, aurreko orrialdeetan. Horren
garrantzia ikusteko, har dezagun XfX eta )O(. mendeetan kultura eta

nortasun prozesuetan berebiziko eragina izan duen estatu-nazioaren
kasua. Bereziki estatutik nazioa eraikitzeari ekin zaionean, hezkuntza
sistema "nazionala" eta komunikazio sistema "nazionala" izan dira lan-
gintza horren zutabe nagusiak. Bigarrenari dagokionez, prentsa ida''zia
izan zen, estatu modernoaren jaiotzatik bertatik, nazioa sozialki zeda-

rritzen lagundu zuen eremu publikoaren euskarri nagusia. Geroago,
jadanik hogeigarren mendean, irratiak eta telebistak gizane osora he-

datu zuten eremu publiko hori, komunikazio esparru estatu-naziona-

la trinkotuz eta, horrekin batera, nazio nortasune osatuz eta finkatuz.
Honela, hainbat teorikok nazionalismoaren garapenean prentsak izan
duen garrantzia azpimarratzen duen bezalaxe ukaezina da hedabideek,
oro har, komunikazio eremu estatu-nazionalaren eraikun¿aren biÞr-
tez, nortasun prozesuetan izan duten eragina.

Gauzak honela, galdera berez dator emana: zer geÍta daiteke
aurrerantzean talde nortasunen arloan, komunikabideak "estatu-na-

zionalali' ez diren bestelako eremuak eraikitzen hasiak diren honetan?
Horixe baita, hain zuzen eÍe, egungo globalizazio ekonomiko, politi-
ko eta kulturalerako joerek zein teknikaren aurrerakuntzak dakarten
errealitatea, Interneten edo satelite bidezko telebistaren hedapenak
erakusten duen legez.
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Gai honen interes orokorrarekin batera, bestalde, bat egiten dugu
Gloria Totoricagüenarekin, euskal diasporaren egungo errealitateari
buruzko ikerkunna zabaldu eta sakondu beharra dagoela dioenean.
Alde batetik, ikerkuntza horrek ahalbidetu egingo digulako arlo histo-
rikoaz gain egungo eraldaketez eta etorkizunerako joera posibleez go-
goeta egitea, diasporari buruz dugun eza1utza aberastuz. Baina aldi
berean, euskal diasporarekin gerrazen ari direnak al.;tertzeak, Euskal
Herrian bertan gero eta presenteago ditugun inmigrazio fenomenoe-
kin gerta daitezkeenak hobeto ulertzen lagun diezaguke. Izan ere, hasi
berria dugun mendean eraldaketa handiak ezagutuko ditu euskal gi-
zarteak, eta horietako bat beste kultura eta jatorrietako gizon emaku-
meen presen tzia gero eta handiago a izango da. Hau, berez, ez da berria
gure herrian: industrializazioaren hastapenetik aurrera ezagutu du
Euskal Herriak inmigrazioa. Baina oraingoak ezaugarri berriak izango
ditu, besteak beste heltzen ari direnak ere oso kultura eta jatorri ezber-
dinekoak direlako, eta gaur egun kanpotarra bertako gizarteeta kultu-
ran integratzeko baldinr¿ak aldatu egin direlako: hirietako bizimodu
anonimoa, jatorriko herriarekiko harremanei eusteko aukera handia-
goak, mundu osoan sakabanatuÞko etorkinek elkarlotutako diasporako
taldeak osatzeko aukera, eta abar. Zentzu honetan, eredu horretatik
oso urrun bagaude ere, Londres lir¿ateke diogunaren adibide grafikoa84.

Honengatik guztiagadk, gure iritziz, diasporako euskaldunek
beren nortasuna nola bizi duten ulertzeak, Euskal Herrian ditugun eta
aurreraneean izango ditugun beste diasporek eurena nola bizi duten
ulertzen lagunduko digu.

Hori guztia gu*i bailitzan, diasporaren norrasun prozesuak uler-
tuz, geure nortasun prozesuak ulertzeari ere bideak irekitzen dizkiogu.
Tâlde nortasuna pertsonaren sentimenduetan oso erro handiak dituen

84 Hiri kor-opolira da Londres, izan ere. Hezkunr¿a sistema publikoan eginiko errol-
da batek e¡akutsi duenez, bertako eskola umeen 7o 68ak soilik du ingelesa ama hiz-
kuntza; gainerakoak beste 300 hizkuntzaren a¡rean banatzen dira. Porøentai
hauek, bestalde, asko aldatzen dira ba¡ruti baterik bestera, eta zenbait auzuneren
(City-n ea Towcr Hømhtçen kasu) bizi diren umeen erdia baino gehiago dira inge-
lesa ez den beste hizkuntza batean erxean egiten duten umeak. Aipatutako 300 hiz-
kuntza horietatik, bestalde, 40 dira Londresen mila hizrun baino gehiago diuzte-
nak, eta hauen erdiak hamar mila hizrun baino gehiago dituzte, Inon muru¡¡eko
kultu¡aniztasunaren eredurik bada, be¡az, Londresen aurki daiteke, agian Britainia
Handiko beste hiri batzuekin em NewYorkekin batera (Baker eta Eversle¡ 2000).
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gertaera izanik, sarritan zailagertatzen da haren inguruko gogoeta ana-

litiko eta pasiorik gabea egitea. Bestalde, gure lanean erakutsi dugun
moduan, Euskal Herriarekin oso harreman ezberdinak dituzten per-

tsonak izanik, laborategi anueko gisa hartu ahal dugu diaspora eus-

kaltasunaren eraikuntzan eta, oro har, talde nortasunen eraikunøan
gertatzen direnak a:,:teftv ahal izateko. Zentzuhorretan, euskal diaspo-

rako euskaldunak hobeto ezagutzea, Euskal Herriko euskaldunak ho-
beto ezagutzeko modua ere bada.

2. Latinoamerikako euskal diasporak Canal Vasco nola erabilzen
duen aztertzean, zeÍa ikusi dugu: erabilera hori oro har euskal norta-
suna birsortzeko burutzen diren bestelako praktiken testuinguruan
kokatu behar dugu. Diasporaren azterketa historikoak erakutsi digu-
nez, urruntasunetik euskaltasunari eusteko saioak ez dita berriak, eta

tokian tokiko ete unean uneko tankerak hartu dituzte. Zenau horre-
tan, Canal Vascoren erabilerak, gertaera berri bati hasiera eman baino
gehiago, lehendik zetorren gertaerari ezaugarri eta bide berriak ireki-
tzen dizkiola uste dugu.

Era berean, "euskal diaspora" deitzen dugun multzo heterogeneo
horretan, euskal nortasuna birsortzeko praktikak euskaltasuna bera

bizitzeko erak bezain anitzak dira. Ilcusi dugunez, diasporako kide ba-

tzuek oso harreman estua dute Euskal Herriarekin, egonaldiak egiten
dituzte, euskal diasporako erakundeetan parte hartzen dute, eta abar.

Beste batzuek ordea apenas duten harremanik hemengo jendearekin,

ez dira sekula euskal eo<e batera joan, ez dute beste euskaldunik eza-

gutzen, eta familia bidezko transmisioa bera ia etenda dago; baina
hauek ere euskaldunøat hereen dute beren burua. Begi-bistan dago

batzuen eta besteen euskaldun izateko moduak oso ezberdinak direla,
identifikazio horren aurrean oso jarrera ezberdinak dituztela eta oso

praktika ezberdinak burutzen dituztela. Canal Vasco erabiluean,
beraz, ezberdintasun hauek ere agertzen dira.

Aurkitu ditugun jarrera nagusi biak azpimarr^ttJz, esana dugu
batzuek euskaltasunaren irudi oso trinko eta definitua dutela, beste

batzuek irudi hori eskura dituzten materialez osatzen ari diren bitar-
tean. Lehenengoek Canal Vascoren aurrean duten jarrerari jagotea dei-
tu diogu, bigarrenek dutenari eraikitzea deitu diogularik. Jagotearen
jarreratik, zera eskatzen zaio, beste ezeren gainetik, Canal Vascori:
"geured' erakustea. Hots, aldez aurredk definitutako euskaltasuna kon-
firmatu eta berrindartzeko erabiltzen dute euskal telebista. Horregatik,
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Euskal Herriaz eta euskalrasunaz duten ideiarekin bat ez daozen edu-
kien aurrean, jarrera kritikoa garatzen dute. Euskakasuna eraikitzen a¡i
direnen egoeradk, aitzitik, ez da hain errezakanal,aren bitartez jasotzen
dituzten edukiek aldez aurretiko ideiekin talka egitea, eta hortikjarre-
ra irekiagoa gaÍatzeî da Canal Vascoren aurrean: euskaltasunarekiko
aurreiritziak malguagoak izanik, egungo euskal gizartearen ispilutzat
hartzen dute Canal Vasco, eta bertatik jasotako materialez .tãikitr.tt
dute euskaltasunaren puzzlea.

Jarrera biak modu ezberdinetan banatuta aurkitu ditugu geure
azterketan erabilitako laginaren herrialde bietan: Venezuelan er; Ar-
gentinan. Petrolioaren herrialdeko laginaren baitan nabarmenagoa
izan da jagotearen jarrera; zilarraren herrialdekoarenean berriz jarlera
eraikieailea nagusitu da argiro. Laginak nola osatu diren kontuan har-
tuta (Venezuelan, gehienbat, euskal erxeen inguruan biltzen den jen-
dearen artetik osatu da; Argentinan Canal Vascoren ikusleak izan'dira
oro har, batzuk euskal komunitateari lotuak eta beste batzuk batere
harremanik gabeak), gehiegizko ausardia litzateke besterik gabe he-
rrialde bakoitzeko diasporari jarrerabat edo besrea a*ikitzea, ñ"hiz .t"
bako itzaren historiagatik ezaugar ri ezberdinak gararu diren. Daki guna
da, lehen aipatutako ildoari jarraiki, euskaltasuna bizitzeko moãuak
anitzak direla, eta horren ondorioz anitzak dira ere Canal Vascoren
erabilerak.

3. Beren euskaltasuna eraikiven ari direnen arrean, batzuek oso
modu lausoan bizîizan dute beren arbasoen jatorriarekiko identifika-
zioa. Ikusi dugunez, norberak euskaltasunetik duena, zenbait kasuran,
abizena edo eÞ(ean entzundako istorioa baino ez da, maiz beste jatorri
batzuetako arbasoek utzitako abizen eta istorioekiko lehian gainera.
Kasu hauetan, Canal Vascoren aurkikuntzak zerbait piztu du pirtrona
hauen jarreran: interesa, erakargarritasuna, rxikiratik gordetako oroi-
mena, edota errealitate baten ez grrtza. Aurrerago erabili dugun meta-
fora berriro erabiliz, euskaltasuna hazi hutsa zen kasu hauetan eta,
Canal Vascok hezetasuna eta argitasuna jarri dituelarik, ernatzen hasi
da. Jakina da ernatzen hasitako hazi guztiak ez direla landare sendo
bihurtzen, eta hasierako eguzki izpi eta euri tantak ez direla nahikoak
izaten lçimu berriak elikatzeko; gero era elikagai gehiago beharlco ditu
landareak biziko bada. Gure ikerketan behatu ahal izan dugunez,
Canal Vascoren bitartez ernarurako hazi hauek hasiak dira bestelako
interesguneak garatzen eta bestelako praktikak bururzen, euskaltasun

194



lauso hori eraikitze eta berrindartze aldera. Denbora eta kasuen azter-

keta diakronikoa beharko litzateke Prozesu horren gorabeherak azær-

tzeko, jakina. Baina lehen urrats hori hor dagoela esan dezakegu, eta

medio berri honen garrantzia zein aurrera begirako bilakaera posible

batzuk erakusten dizkigu.
Era berean, Euskal Herriaren bestelako bizipen zuzenik ez dute-

nek, Canal Vascoren bitartez nolabaiteko esperientzia digitala buru-
tzen dutela esan dugu. Komunitateekiko identifikazioak ez baitira tal-

dea ordezkaven dituen ikurrekiko identifikazio soilaren bitartez bu-
rutzen, euskaldunekiko identifikazioa ere ez da ikurrekiko atxikimen-
duaren bidez soilik gauzatzen. Diasporakoa izanik, Euskal Herriko
euskaldunen artean izen enblematikoak (hots, ikurrak)baino ezagu-

tzen ez dituenak, hezur eta haragizko pertsonak ezagutu beharra

dauka, bere erreferentzia taldearen irudia modu egokiagoan osatu ahal

izateko. Berdin gertatzen zaio lelcu fisikoaren bizipenari: Euskal Herria
horman ezarritako mapa bat baino gehiago izan dadin, leku fisikoa
ezagutu eta esperimentatu beharra dago, esanguratsu bihurtuko bada.

Bidãia egiteko aukera duenak edota familia batekiko harremana due-

nak, baditu bideak Euskal Herri errealaren bizipena buruueko' Baina
horretarako aukerarik ez duenak, Canal Vascon aurkiuen du, modu
birtualean bada ere, esperientzia hori.

Esperientzia digital hau, ikusi dugunez, garrantzi handikoa da

diasporako zenbait kiderentzat, eta zeÍaerakusten digu: geure.norta-
rntãt tt eraikuntzan, zein leku hartzen duten diskurtso abstraktu eta

orokortzaileek, eta zein bizipen errealek. Euskal Herrian bizi garen

euskaldunok aldi berean esperimentatzen ditugu komunitate erreala
(harreman zuzenen bidez ezagutzen duguna) eta komunitate irudime-
nezkoa (bitartekarien bidez ezagutzeî duguna), biek osatzen dutelarik
gure euskal komunitatearen erreferentea. Diasporan dauden 989era
èzberdinek, ordea, esperientzia modu biak bananduta ikustea ahalbi-
detzen digute. Horrela, bawentzat Euskal Herria bizipen konkretua
da, pertsona jakin bauuekin aurrez aurre izandako harremanen,gai-
nean eraikia (normalean arbaso eta senideak izaki), diskurtso orokor-
tzaileen eta bestelako bitartekarien presentziarik gabea. Horixe da, esa-

terako, arbaso euskaldunak izanik baina diskurtso nazionalistarik jaso

gabe eta euskal komunitatearekin batere harremanik gabe bizi diren
hainbaten kasua ("el Pals Vasco es la familia, España es otra cosd',

zioen Jose Manuelek, honen adierazgarri). Beste batzuentzat aitzitik,
komunitate irudimenezkoa da, avrrez aurreko harreman zuzenetan
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oinarritu gabea. Zazpi herrialde dituen herri horrekin eta haren iku-
rrekin identifikar¿en dira, baina cz dute herri horretako inoren eta
inongo lekuren bizipen zuzenik. Canal Vascoren erabilerak bi motatako
esperientzian izan dezake eragina. Lehenari, Euskal Herriaren inguru-
ko diskurtso orokortzaile eta sinboliko a osatzea ahalbideøen diol eus-
kal komunitatea ordezkatzen duten ilcurrak eta komunitate absüakru
gisa irudikatzen duren diskurtsoak hedatzen dituen neurrian. Bi-
garrenari, autÍez aurreko harremanetan oinarritutako lcomunitatearen
lilura eskain diezaioke, aipatu dugun esperientzia digitalaren bitartez.

4. CanalVascoren erabileratik erator daitekeen besre aldaketa bat,
diasporan euskaltasuna berreraikitzeko materialen eskuragarritasunari
dagokio. Euskal diasporaren eta bestelako diaspora batzuin azterketa
historikoek erakusten durenez, atzerriko komunitateak etengabe elika-
tu izan dira, migrazioek iraun duten bitartean, jatorriko hãrrialdetik
zetozen ideia, gertaera, berrikuntza eta aldaketez. Adibide gisa, guk
aztertu dugun komunitate zaharrena, argenrinarra, halaxe joañ da bila-
katzen etorkin berrien etorrerarekin batera. Horren ondorioz Euskal
Herrian g€rtatzen ziren eraldaketak ere jazoerak islatu egiten ziren
diasporan ere, euskal etl(een sorrerak edota diasporako euskal naziona-
lismoaren garapenak erakutsi diguten bezalaxe. Baina migrazioak eten-
da geratu zirenean, diasporako euskal komunitateen elikãgaia ere mu-
rriztu egin zen. Euskal eoreek beraiek zentzua aldatu zuten, bertan
praktika sinbolikoak nagusituz, eta diasporako kideak Euskal Herriaz
minEatzen eta solasetan ari zirenean, iragana lekua irabazten zihoan,
ezinbestean, mintzagaien artean. Gaur egun, ordea, orokorrean globa-
lizazioak eta teknologiak eragindako aldaketen ondorioz ,t^ ,éhuki
Canal Vascoren erabileraren bidez, diasporako euskaldunek Euskal
Herriaren oraina izan dezakete, eta euskal telebista ikusteko zoria du-
tenek badute beren solasaldietarako minv,agaia. Horrela, Euskal Herriaz
behin eta berriz itxurazen duten iruditerià eta diskunsoan, gaurkoak
lekua irabazten dio, berriz ere, iraganari. Jadanik euskaltasuna eraiki-
tzeko erabih¿en diren lehengaiak ez dila familian kontatutakoa, iku-
rra, edota "handik etorri dena" soilik; hauekin batera gero eta gehiago
agertzen dira, diasporako kezka eta elkarrizkereran, Euskal Herrián
bizi garenon kezka eta elkarrizketetan agerrzen diren auzi era gai ber-
berak, hangoek zein hemengoek, aldi berean, Teleberri berbeia ikusi
dugulako. Diasporako kideentzat, harrara, Euskal Herria iragana da,
bai; baina oraina ere bada; eta bar¿uen kasuan (etortzea pentsãtzen ari
direnen kasuan, esaterako), baita etorkizuna ere.
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5. Egungo koiunrura politikoen ondorioz Espainiako zein tokian
tokiko zenbait hedabidek Euskal Herriaz azpimarratzen dituzten irudi
negatiboek zein diskurtsoek, kezka handia sortzen dute diasporako
euskaldunen artean. Nolabait, beren nortasuna defendatzearren, irudi
eta diskurtso negatiboek sor litzaketen estereotipoen aurrean euskal-
dunak defendatu beharra ikusten dute. Honetarako, berebiziko tresna
aurkitzen dute Canal Vascon, irudi eta diskurtso horiei aurre egin ahal
izateko materialak (informazioak eta argudioak) eskura jartzen dizkie-
lako. Horrel a, baliza diplomatikoa bezain baliagarri dute Canal Vasco,
beren burua Euskal Herriaren enbaxadoretzat duten diasporako ki-
deek. Zer esanik ez, honek biziki berrindartzen duela beren euskalta-
suna. Hemen agertzen da lehenago aipatu dugun subjektuaren koka-
penaren desplazamendua: Euskal Herria orainaldiari lotutako erreali-
tatea den neurrian -eta eguneroko informazioa jarraitu ahal iz¿teak
horixe ahalbider¿en du- subjektua ere orainaldian kokatzen da, eta
errealitate horretan parte hartzeko aukera ikusten du, iraganaren
aurrean duen kokapenean ez bezala.

Estereotipo positiboak hedatzeko eta besteen aurrean euskaldun
agertzeko ere euskarri garrantzitsua aurkitzen dute diasporako euskal-
dunek euskal telebistan. Aztertutako herrialdeetan, euskalduna ondo
ikusitako pertsona izan da, euskaldunen iruditeriaren arabera bederen.
Canal Vascok orain Euskal Herriaz ematen duen irudiak, hartara, este-
reotipo positibo berriak eraikitzen eta hedaøen laguntzen du. Euskal
Herri "europarrd', aberatsa, bizimodu lasaia duena, solidarioa eta abar.
Horiek dira diasporako euskaldun askok kanal honetan ikusten duten
euskal gizartearen ezaugarriak, eta horrek lagundu egiten die, estereo-
tipo positibo klasikoek bezalaxe, besteen aurrean euskaldun agertzen.
Izan ere, gizarteko ospea duen nortasunaren jabeizatea garrantzi han-
dikoa baita norberaren nortírsunaren eraikuntzan.

Zentzu honetan, euskaldunen komunitate handiak jaso zituzten
zenbait herrialdetan ostatu eta hotelek betetzen zituzten antzeko egin-
kizunak betetzen ditu, gaur egun, Canal Vascok. Ostatu eta hotelak,
alde batetik, euskaldunen topaguneak ziren. Bertan elkartzen ziren
tokian tokiko euskaldunak zein etorri berriak, eta hauei lehen babes
afektibo zein, sarritan, materiala emateaz gain, hauen ekarpenen bidez
diasporako euskal komunitatea Euskal Herriarekin egunean jartzeko
eta "hangoaz" elikatzeko espazioak ere baziren. Kanpora begira, ostatu
eta hotelak euskaldunak eta gainerako herritarrak elkartzeko guneak
ere baziren. Leku irekiak izanik, besteek euskaldunen berri bazuten,
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beren hizkuntza entzuteko aukera zuten, beren ohiturak ezagutzekoa,
beren kirolak ikustekoa eta, jakina, beren gastronomia dastatzekoa.

Gaur egun, anueko zenbait praktika ere burutzen ditu Cand
Vascok. Esan dugun legez, diasporako euskaldunek euskal gizartearen
berri gaurkotua izateko erabiltzen dute euskal telebista, bertan jasota-
koak beren arteko solasaldietako lehengaiak direlarik. Kanal honetako
esatariek, hartara, lehengo etorri berrien lekua hartu dute, etorkin
berririk aspalditik jasotzen ez duten komunitateetan. Bestalde, kable
edo satelite bidezko emanaldi irekien bitartez euskaldunen esku ez ezik
gainerako herritarren esku izanik, herrialde horietan euskaldunen jen-
daurreko agerraldi garrantzitsua egiten du Canal Vascok. Bere izena-
ren aldaketa bera (hasieran ETBSat zena geroago Canal Vasco bihur-
tuz), lehenagoko ostatu eta hotelen euskal izenen eginkizunera (hots,
euskaldunekiko identifikazio errazenera) jotzeko saio gisa ulertu behar
dugu.

Ostatu eta hotelek burutzen zuten asistentzialana, aldiz, bestela

ulertu behar dugu gaur egun: hemendik harako jarioak iraultzen diren
neurrian, handik honako jario bilakatuz, Canal Vasco Euskal Herrira
etortzea pentsatzen ari direnentzako lagungarri izan daiteke: alderdi
pragmatikotik begiratuta, Euskal Herriaren ezaLgutza eguneratua eta
zenbait informazio praktiko eskaintzen ditu (euskararen praktikatik
egoera ekonomikoaren berriraino); nortasunaren alderditik begiratuta
berriz, itsasoz gaineko jauziaegin ahal izateko lagungarria izango den
euskal nortasuna trinkotzen laguntzen du. Gure lanean ikusi dugunez,
erabilera hauek ere garrantzitsuak izan daitezke migrazio jario berri
horiek sendotzen badira.
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