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Lexori,
artez eta adorez,

lagunak kritikatzen
eta kritika laguntzen

irakatsi zigulako.
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Harriaren eta mailuaren poetak horre-
lako behin batean bizi zuen egoera 
latza eta itsua, “Zuzenbide debekatua” 
terminoetan adierazi zigun, hura hari-
tzat harturik (hiz ki beltzak testuan), 
txirikordatuko ditut ger taturiko ustezko 
espainiar Transtsizoaz dato zen hurrengo 
gogoetak. 

Fito Rodriguez





7

BATEKO URREA: Hans Fallada.
Gizonaren aurrean Faniko Fallada
Zerua laudatzeko badauka parada
Begi nabarrez egin nuen gurdikada
Eman zidan neroni gogorrik bultzada

Hau da besarkada
Bere begirada
Oso ederra da
Dirudi enada

Parean dakuskit bi gurutze gamada.
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TranTsizioaren Jokoa

Kleiner Mann - was nun?, Gizontxo hori…
orain zer? izkiriatu zuen Hans Falladaren atzean 
ezkutatzen zen Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen 
idazleak nazionalsozialismoaren gorakadaren ga-
raian, eta ni, nire motzean, horrela sentitu nintzen 
Franco hil ondoren, kartzelatik irteterakoan, zer 
pentsa ere ez nekiela, alegia.

Izan ere, Francok berak sustaturiko erregimen 
politikoaren moldapen gisara ezagutu zen Trantsi-
zioa deritzanaz asko hitz egin eta idatzi izan da bai-
na oso gutxi, ene ustez, bizitako justiziaren nahiz 
injustiziaren ikuspuntutik. Hau da, niri bezainbes-
te euskaldun askori orduko faxismoak eragindakoa 
eta ordutik honako espainiar demokraziaren jus-
tiziak ekarritakoa, berdina ez izan arren, kalte an-
tzekoak izan direla konturatzerakoan, zein puntu-
taraino hitz egin daiteke frankismo erregimenaren 
Trantsizioaz?

Trantsizioa, izatekotan, mito bat izan baita1, 
Konstituzioaren tabua ekarri zuena eta gaztela-
niazko kultura politikoan funtsezko metafora bat 
egungo Espainia ulertarazteko. Kontzeptua ez de-
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nez, ideia baizik, horri buruz pentsatu ahal izateko 
bizitakoaren istorioak behar ditugu, nirea, adibi-
dez…2

Nola pentsatu kontzeptua ez denaz, egune-
roko mintzairaz, ikurrez, ikonoez, alegoriez, meta-
forez edota mitoez? Nietzschek erakutsi zigun go-
gamenerako bidea bizipenetatik, oroimenetik, hiz-
kuntzatik edota literaturatik abiaturik pentsatzen. 
XX. mendeak, berriz, ekarritako “hizkuntz itzulia” 
deritzanak Historia ulertu ahal izateko istorio des-
berdinak eskuratzeko premia aldarrikatu zuen3. 
Horretan nago ni, hizkuntza jakin batean pentsa-
tu egiten dugulako eta denbora jakin batean bizi 
garelako, eta bizitzak, berez, biak behar dituelako 
elikatzeko. Bizitzaren denbora, Munduaren Histo-
ria, oroimenen istorioez eraikitzen da, eta hizkun-
tza, beraz, gogamena garatzeko, bizitza ulertzeko 
eta mundua ikertzeko funtsezko baliabidea dugu.

Trantsizioa deitu zuten garaia gogoratu nahi 
dut berbaldi honetan. Orduko istorioak oroitu, 
Historia ez baita oraingoz itxita eta, ondorioz, am-
nesiaren partez nire anamnesia azaldu nahi dut, 
orain urrats politiko logiko gisa erakutsi nahi izan 
duten horren atzealdea agerian uzteko; ez berezi-
ki iragana berridazteko, “munduaren bertsio bat 
baino gehiago dagoenez, ariketa literario honek 
mende hau pentsatu ahal izateko pizgarria ematen 
digulako”4 baizik.

Izan ere, nire aburuz, Trantsizioari buruz ez da 
mintzatu justizia poetikoaren ikuspuntutik. Gu-
txitan heldu zaio gaiari bizipenen ikerketatik eta, 
are gutxiago, bizipen haien gogamenetatik, Hans 
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Falladaren edota Walter Benjaminen ahalegin inte-
lektuala nazismoari buruz5 ez da gauzatu gurean 
balizko frankismoaren trantsizioaz aritzerakoan, 
salbuespen batekin, beharbada, Gabriel Arestiren 
izkribu poetikoarena: bera lagun, ekin nahi diot 
gaiari.

Batzuen ustez, Trantsizioa “azken puntua”ren 
lege bat ekarri zuen garaia izan zen beste ba tzuek, 
aldiz, erregimen politikoa aldatu ahal izateko 
aukera historikoa izan zela uste dute; gizartea be-
rradiskidetzeko sasoia izan zela ere adierazi du ba-
ten batek: “bi gurutze gamada, oso ederra, hau da 
besarkada”… hori dena nola kontatu duten aipa-
tu ikuspegi desberdinen arabera jakin behar da 
irakurtzen, hortik begiratzea dut hemen xede.

Beraz, balizko Trantsizioaren balantzea egin 
nahiko nuke hemen; edo, hobeto esanda, zurekin 
batera egin, irakurle hori, eta, bide batez, ordutik 
honako bizipenak eta gogoetak konpartitu. Izan 
ere, oraindik orain berriro hasi da zabaltzen Eus-
kal Herria garaikidearen kontakizuna, narrazioa 
edo historia modu berri batez berridatzi eta azaldu 
behar dela, gertatutakoaren errelatoa egun bizi ga-
ren garaira egokitu nahian. Horixe bera ikusi izan 
dugu buru nahiz aburu desberdinetatik planteat-
zen. PSOEk Patxi Lópezen bidez proposatu izan 
du, baita ildo bereko beste eragile politiko zein so-
zialek ere (talde mediatikoek eta, bereziki, PRISAk 
berak, kasu) proposatu izan dute.

Ildo beretik, EITBk antzekoa egin izan du, 
hor dago Iñaki Gabilondok Trantsizioari buruz 
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zuzendutako programa sorta, hala Cuatro katean 
nola ETB2n bertan, hain zuzen ere.

Aurretik, jakina, espainiar telebista publikoak 
eta handik ekarritako lumadunek ere gai berari 
heldu zioten6
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ZAZPIKO URREA: Pio Baroja.
Pio Baroja jauna gizon pausosoa
Bere gogoa izan da guztiz porosoa
Kontran ibili zaio Eliza osoa
Eztakigu oraindik nor den tranposoa

Dirudi zozoa
Txori temosoa
Eta amorosoa
Kuzinan gozoa

Txillardegik eztio dela briosoa.
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konTakizunak eTa eTorkizunak

Eta zergatik kontatu behar dute orain modu 
berri batez denok ezagutu izan duguna? Zertarako 
TVEren “Cuentamé” bezalako telebisio serieak?7 

Zer dela-eta kontatu behar izan zuten Tran-
tsizioa, Trantsizio izendapena eman eta, nolabait, 
narrazio moduan azalarazi Franco hil ondoren ger-
tatutako guztia?

Gainera, aipatu garaiaren inguruko diskur-
tsoen barne-koherentzia berri bat bilatuz, nolabai-
teko kontsentsu garaikidea, ohiko eragile politiko-
ideologiko guztien artean?

Eta Trantsizio berregituratutako hori, bada, 
zein epetan banatu, zer urtetik zer urte arteko epea 
eman, bada, balizko Trantsizioari?

Hori guztia argitzen eta finkatzen den bitar-
tean, nire ustetan, bada garaia, ordua heldu da, us-
tezko Trantsizio hori berrirakurtzeko, birplantea-
tzeko eta garai hartan bizitakoaren arabera, agian, 
behar bezalako kritika edo autokritika politikoa 
ere egin ahal izateko aukera zabaltzeko.

Bestalde, sasoia era bada, ene ustez, Trantsi-
zioari birbegiratzeko, zein puntutaraino orduan 
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eman izan zizkiguten istoriek guretzat balio ote 
duten ikusteko, eta orobat hausnartzeko Euskal 
Herriak bere antolaketa politikorako Trantsiziorik 
lortu ahal izateko baliagarriak ote dituen.

Edota alderantziz, hau da, baliesteko Trantsi-
zioa izan ote den soilik frankismoak sortutako 
istorio bat, ipuin hutsala, eta Trantsizioa bera ere 
ez ote genukeen beste modu batez ulertu beharko 
eta ondorioz, orain gertatzen ari den guztia horren 
arabera birpentsatu.

Beraz, Trantsiziorik egon al da?8 Eta izateko-
tan, zenbat? Ba al dago lehenengo Trantsizioaren 
eta bigarren Trantsizioren artean bereizterik eta, 
orduan haietariko bakoitza noiz hasi eta noiz buka-
tu ziren?

Agian, Trantsizioa bera izan baita kontu bat, 
kontatu ziguten antzezpen interesatua bakarrik…9
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BATEKO KOPA: Luigi Pirandello.
Pirandellok eztaki nola den brioa
Ezta beraren obrak zer den herioa
Lore galantegia baita lirioa
San Josepek gordetzen digu usarioa

Horri darioa?
Ederra trioa!
Eta amorioa?
Ezta karioa!

Konprenitzen nauzua? Ze misterioa!
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TranTsizioaren misTerioa

Nolabait esanda, Trantsizioaren misterioa ar-
gitze aldera bilana egiteko garaia heldu zaigu. Ur-
te batzuk igaro dira, orain badaukagu kontatzerik 
aurretik ezin izan genuena. Gainera, badauzkagu 
beste esperientzia batzuk, gureak ez direnak, baina 
gurekin batera herri askapenen prozesuetan mun-
duan zehar zabaltzen joan direnak. Eta badauzka-
gu horrekin batera, kontakizunak azaltzearren mo-
du berriak erabili ahal izateko aukerak ere. 

Eta abiatuko naiz.

Ohiko historietan Trantsizioa deitzen den le-
henengo urtea izan zen hartan, 1976an, Erreforma 
Politikorako Erreferenduma egin zen urtean (nahiz 
eta aurrerantzean horren balioa ere kolokan jartzen 
saiatuko naizen), ni kartzelan nengoen, eta barru-
tik ikusi nuen Francoren erregimenaren erorketa.

Geroxeago, Amnistiaren Legeak ekarrita, al-
daketa handia bazetorrela ikusi nuen. Baina, da-
goeneko, 36 urte pasatu dira garai hartatik, eta 
bide horretatik iritsi gara jada oraingo ziklo poli-
tikoaren aldaketara, non, independentziaren hau-
tuaren aurrean, funtsezkoa zaigun gure esperien-
tziatik behar bezala ikasi ahal izatea, edo ikasitako 
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lezioak hemendik aurrera aplikatu ahal izatea, 
aurre rantzean kontakizun haiek, behintzat, berriro 
ez sinesteko.

Hori dena gauzatze bidean, gogoeta hau gara-
tzen joateko, erabiliko ditudan bibliografia eta aipu 
batzuk erreferentzia izango dira, eta, bukaeran ja-
rriko baditut ere, oinarri-oinarrian daude, hau da, 
hasiera-hasieratik erabiliak izan direla aitor tu be-
har dut, nahiz eta irakurketa erraztearen alde be ti 
ez ditudan agerian emango.
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HIRUKO KOPA: Tomas Meabe.
Frantzesek alemanek euskaldun arabe
Maitatu behar dute Tomas de Meabe
Izan zen zuhurtasun zoroen mirabe
Eta zorakeria zuhurraren jabe

Poliki suabe
Ezertto jan gabe
Ezeren herabe
Pobrearen habe

Esperantza gozoak direkien labe.
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Garai iTxaropenTsu haiek

Baina has gaitezen planteatzen gakoa: lite-
keena da inorako Trantsizio politikorik egon zela 
bainoago, frankismoaren eboluzio bat besterik ez 
izatea bizi genuena. Franco hil ondoren (Franco 
1975ean hil zen), suertatu zena, “frankismo ego-
kitua” izan zela adieraztea egokiagoa izan daiteke10. 

Frankista zen erregimen politikoa nola joan 
zen eboluzionatzen azaldu nahi dut eta, neurri 
handi batean Euskal Herrian gertatzear zegoen 
erabateko aldaketa, hau da, nolabaiteko iraultza, 
kalean zegoena11, nola geratuta geratu zen. Hala-
ber, garai itxaropentsu haiek, ikuspegi estatalista 
edo balizko Trantsizioaren ipuinaren azpian plan-
teatzen zen ideiarekin nola gelditu ziren zapuztuta.

Garai hartan esaten zen erreforma ala haustu-
ra zela dilema, hau da, bazegoela nolabaiteko bi-
nomio bat, etorkizunaren gakoa laburtzen zuena, 
edo frankismoarekin haustea edo frankismoaren 
erreformarekin bat egitea.

Niri hori bizitzea tokatu zitzaidan Caraban-
chelgo kartzelan, adibidez, garai hartan frankis-
moaren alternatiba izan ziren izenak ezagu tzea: 
Marcelino Camacho, orduan indartsua zen CCOO 
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sindikatu burua12, Ramón Tamames, garai hartan 
PCko zuzendaritzan zegoena. Eta ildo honetatiko 
anekdotatxoa izan zen, adibidez, nik El Paíseko le-
hendabiziko alea Carabanchelen irakurri nuela, eta 
El País horren aldeko lanean, edota parte hartzen 
zuten batzuk, berriz, nirekin zeuden atxilo, orduko 
barne ministroa zen Fraga Iribarne, denon kartze-
leroa alegia, ekimen bereko bultzatzaile izan zen 
bitartean.

Nahasketa handia zegoen, beraz, eta plantea-
tzen zen erreforma ala haustura ustezko dilema ho-
ri, ez zela oso benetazkoa esango nuke. Hau da, 
benetan planteatzen al zen hausturarik? Eta, erre-
forma gauzatzekotan, zer nolako erreforma?

Eta, bide batez, garai hura zer zen, lehenen-
go Trantsizioa? Bigarren Trantsizioa?. Izan ere, ba-
tzuek Trantsizio bakarra egon zela diote. Beste ba-
tzuek, berriz, bat baino gehiago egon dela. Hori ez 
da, noski, hemen nik defendatu nahi dudana.
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BOSTEKO KOPA: Paul Verlaine.
Paul Verlainek egin du erreberentzia
Hain giza-legetsua delako Frantzia
Arnoaren indarrak du pazientzia
Poetari ematen dio lizentzia

Gure esistentzia
Da penitentzia
Zure presentzia
Edo ausentzia

Izanen da arrabita bateko antsia.
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Teoriaren GarranTzia

Jarraitu aurretik gauza bat esan beharra da-
go, frankismoaren garapena ulertarazteko ikuspe-
gi ebolutiboa erabiltzen baldin badugu, eta bada 
ia mende eta erdi bat Darwin hil zela, Darwinen 
osteko funtsezko irizpidea aintzakotzat hartu be-
harko genuke, “filogenia ontogenian datza” esaeran 
laburbiltzen den ideia, alegia.

Horrek, gurean adierazita, eboluzio guztia iza-
te bakoitzaren baitan islatu egiten dela esan nahiko 
luke, norbanakoaren baitan sedimentatu egiten 
dela, nonbait.

Hau da, gutako bakoitza gara, nolabait, ebo-
luzioaren ondorioa, eta, gugan, bada, ikusi egiten 
da eboluzioa bera.

Orduan, non ikusten da ontogenia edo izate 
hori, balizko Trantsizio horri buruz ari garelarik? 
Hura bizi genuen izaki bakoitzaren garapenean, 
jakina.

Huraxe aztertuz, duela dozena erdi bat urte, 
Bénédicte André Bazzana izeneko historialariak 
kontatu zigun zer-nolako gezurrak azaldu ziren 
historialarien artean Trantsizioa zela eta13. Bes-
teak beste, ustezko aldaketa politikoa nolabaiteko 
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kontsentsu baten ondorioa izan zela, adostua izan 
zela hedatuz, eta alderdi politiko ezberdinen artean 
hitzartua izan zela zabaldu arren 14, ez zen inola ere 
halakoa izan.

Eta goian aipatu gezur haiek bezala15, Tran tsi-
zioak alde batetik frankismoaren ildotik zetorren 
inposaketa ezkutatu izan badu? Eta bestetik, opo-
sizio politiko eskas batek onartu ordez irentsitako 
planteamendu horrek frankismoaren egokitzapen 
ideologiko-praktikoa desagerrarazteko balio izan 
balu?

Horren arabera, egun ezin izango litzateke 
inondik inora esan trantsiziorik egon zenik, ez eta 
inolako berezko aldaketarik, eboluzio politikoa 
baizik, eta ni, nire motzean, horretan nago.

Baina, berriro ere, aipatu eboluzioa zein epe-
tan banatu beharko genuke?

Nola ezar dezakegu noiz hasten den Trantsi-
zioa eta noiz bukatzen?

Izan ere, historiaren garapenean, eta nazio-
nalitateez ari garelarik are nabarmenago oraindik, 
epeak behar bezala banatzen jakitea funtsezkoa iza-
ten da16. Nazio desberdinen arteko kondairaz ari 
garelarik, eta hau da kasu honetan gure saiakeraren 
xedea, alde batetik ezin baitira ziklo berdinak era-
bili nazio guztientzat, eta, bestetik, nazio arazoaz 
aritzeko garrantzi gehiago baitu, Trotskik zioen 
moduan, historiaren ziklo luzeei erreparatzeak zi-
klo laburrei baino.

Batzuek jartzen dute, adibidez, Trantsizioaren 
abiapuntua 1973an. Urte horretan Carrero Blanco 
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hil zuen ETAk, eta horrekin frankismoaren jarrai-
pena bertan behera geratu zen.

Beraz, 1973an hasi zen, batzuentzat, eta 
1976an bukatu. Eta 1976an, zergatik?

Bada, garai hartan egin zelako ‘El referéndum 
para la reforma política’ deritzana eta Espainiak 
onartu zuelako (Euskal Herriko Hegoaldean ere 
onartu zela gogora dezagun, bide batez). Batek da-
ki erreferendum horiek zer-nolako sinesgarritasuna 
edukiko zuketen gaur egungo europar baldintza 
demokratikoen arabera, baina, halere, Hego Eus-
kal Herrian onartu arren, esan beharra dago Espai-
nian suertatutako kopuruak ez zirela inondik inora 
konparagarriak hemen gertatutakoarekin17.

Dena den, 1973tik 1976ra bitartean jarri ohi 
da, laburrean, batzuentzat Trantsizioa delakoaren 
epemuga.

Beste batzuek, aldiz, ezetz diote, Trantsizioa 
planeatu zela Franco bera hil zenean, eta Fran-
co 1975ean hil zenez, orduantxe hasiko zen. Bi-
tartean, talde politiko ezberdinen artean halako 
akordio ba tzuk ibili zirela gogoratu behar da. Bide 
batez, esan dezagun euskal alderdi guzti-guztiak 
kanpoan geratu zirela akordio horietatik, baita jel-
tzaleak ere, eta hori burutu zela, azkenean, 1978an, 
orain indarrean dagoen Konstituzioaren onarpena-
rekin18. Orduko datuak, ordea, honakoak izan zi-
ren. Konsti tuzioko erreferenduma (1978ko aben-
dua): Hego Eus kal Herriko Abstentzioa: 51,2% 
eta Baietza: 34,8%
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Ez du ematen, beraz, hauteskunde jarrera ho-
rrekin Euskal Herriak Konstituzioari inolako zile-
gitasuna eman zionik.

Hara, esan liteke bi epe desberdin daudela, 
1973tik 1976ra eta 1975etik 1978ra bitartean19: 
bi aburu, beraz.

Trantsizioaren epeak direla eta, beste batzuek 
diote mugarriak direla 1974tik 1982ra bitartean. 
Hau da, eskuarki, historialari sozialistek esan ohi 
dutena, 1974an izan baitzen Suresnesen (Frantzia) 
PSOE aldatu zuen kongresua. Orduan, sozialisten 
artean Errepublikaren egituretatik etorritako buru-
zagi zaharren partez Felipe Gonzálezek alderdiaren 
boterea hartu zuen eta baztertuta geratu ziren gerra 
eta erresistentzia antifrankista galduta zetozen so-
zialista zaharrak (LLopis, kasu).

Beraz, hirugarren bertsioa, Trantsizioa 1974 
horretatik 1982ra bitartean izango zen. Zerga-
tik 1982? Urte horretan, hain zuzen ere, sozialis-
tek hartu zutelako gobernua Madrilen. Haiek eta 
haien historialariek pentsatzen dute beraiek kon-
gresua egin zutenetik, 1974tik, Espainiako gober-
nua eskuratu arte, 1982ra bitartean, Trantsizioa 
ez zela guztiz burutu20, zeren ordura arte espainiar 
estatua alderdi frankisten esku baitzegoen (UCD, 
CDS eta AP).

Ikuspegi sozialista horretatik begiratuta, bede-
ren, 1982an bukatu zen Trantsizioa.
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ZAZPIKO KOPA: Jose Hernandez.
Hernandez Argentinan oso ezagutzen da
Kantatu duelako gautxoaren enda
Panpa luze zabala Hernandezen prenda
Ande mendi gorea asko maitatzen da

Guztirik lehen da
Herriko lejenda
Negarrez hasten da
Kantuz bukatzen da
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idazlearen malkoak

Aipatu balizko Trantsizioaren epeei buruz za-
lantzat ditut. Ni, 1976an irten nintzen kartzelatik, 
eta 1982an, aldiz, berriro eraman ninduten jadanik 
kartzela ez den Carabanchelera baina orduan ba-
zen, horixe baietz, eta atxilo ninduen polizia, nire 
kondenaren ebazpena erabaki zituzten epaileak eta 
kartzela bera lehengo berberak ziren, Francoren ga-
raikoak, alegia. Arlo horretan, behintzat, ezin esan 
urte tarte hartan inolako aldaketarik egon zenik.

Dena den, epeei buruzko afera hau dela eta, 
beste batzuek alderantziz diote, 1973tik, hau da, 
Carrero hil zutenetik 1979ra bitartean gauzatu ze-
la Trantsizioa. Beraz, Carreroren heriotzatik hasi-
ta eta autonomia estatutua (Gernikakoa) onartua 
izan zen bitartean legoke Trantsizioaren epea21. 
Hau da, Espainiako balizko Trantsizioaz ari garela, 
kontutan har EAEko baino ez den estatutuarekin 
batera beste gainerako autonomiena ere hasi zirela 
indarrean jartzen. Hala eta guztiz ere orduko des-
zentralizazioa autonomiaren aldeko borroka baino 
gehiago deskolonizazioa aldarri izan ziren, Kanaria 
Uharteen mugimendu independentistak erakutsi 
zuen bezala22.
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Hemen daukagu, bada, hausnarketarako be-
tiko arazoa, eta hauxe litzateke: zeintzuk ote dira, 
izatekotan, Trantsizioaren epeak?

Zein dira planteatu egin beharko diren den-
bora tarteak?

Bada, jakina denez, Elías Díazek23, adibidez, 
epe ezberdinak planteatzen ditu, eta ez da bakarra 
aditu guztien artean… beraz, zeintzuk hautatu be-
harra dago?24

Nik neronek hautu bat egin dut jarraian 
azalduko dudan beste irizpide batean zedarritua: 
1961etik 1986ra bitartean. Eta hori deliberatu dut 
hala Euskal Herrian nola euskal kulturan ere zen-
tratu nahi izan dudalako hautua, bi ikuspe gi, kul-
turala eta politikoa, kontutan harturik, fun tsezkoak 
iruditzen zaizkidan bi ikuspegietatik, beraz.

Hauxe litzateke aipatu hautuaren sakoneko 
arrazoia: 60ko hamarkadaren hastapenetatik aurre-
ra oposizio politikoaren subjektua aldatzen hasi 
zelako eta, horrekin batera, erreferentzia kultural 
berriak ere sortu zirelako.

Hori irudikatzeko, erabili dudan erreferentzia 
literarioa, beraz, Gabriel Arestirena izan da25.

Gabriel Arestik 1961ean idatzi zuen Zuzenbi-
de debekatua.

Zuzenbide debekatu horrekin, Arestik esan 
nahi zuen Euskal Herriari zuzenbidea, hau da, 
justizia debekatu izan zitzaiola. Euskal Herriak 
Espainia tik ez duela inoiz aukerarik izan modu 
justuan tratatua izateko zioen26.
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Gabriel Arestik hori idatzi zuenean, poema 
luze bat utzi zigun, eta idazki hartan nahasten dira 
lehen aldiz bere literaturan bertsogintza zaharra, 
herritarra, eta orduko abangoardistak. Lizardi sari-
rako aurkeztu zuenean, Zarautzen, noski, ez zioten 
batere saririk eman27, eta poema hori argitaratu 
gabe geratu zen 1986ra bitartean. 1986an, berriz, 
Susak kaleratu zuen Arestiren obra eta hartan, 
lehen aldiz euskara batua avant la lettre ikusten 
dugu, hau da, euskara batua izan aurretik, Euskal-
tzaindiak berak euskararen batasun bideak eman 
baino lehenago: hor azaltzen da jadanik protoeus-
kara batu bat.

Halaber, herritartasuna eta abangoardia bate-
ratuta ikusten ditugu hirurogeigarren hamarkada-
ren hasiera hartan, baita ikuskera berri bat Euskal 
Herriari buruz ere eta, era berean, nolabait, hazten 
ari den oposizio berri bat, lehen existitzen ez zena 
gaztea zelako. Beste belaunaldi bat badator28.
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HIRUKO EZPATA: Jean Mirande.
Pariseko gortean dago Jean Mirande
Goiko zeru gorenak goibeltzen dirade
Irten du sentimendu bortitzaren alde
Zer garen zer ezkaren egiten du galde

Poztutzen garade
Oro da debalde
Que hombre más grande!
tiene un afán de...

Bizkai ta Zuberoa junta balirade.
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Bizkai Ta zuBeroa JunTa Balirade…

Aurreko frankismoaren kontrako oposizioa 
zen gerra egin zuen belaunaldia eta belaunaldi ho-
ri ahituta zegoen jadanik, zahartuta zegoen. Baina 
1961aren inguruan sortu zen kimu berri bat.

Eta epeak sailkapenak direla eta, frankismoa-
ren eboluzioaren azken mugarria 1986an jarri dut 
epea amaitzeko. Izan ere, garai hartan sozialistek 
hauteskundeak irabazi zituzten bigarren aldiz Es-
painian eta, Hego Euskal Herriak bozkatutaren 
kontra, espainiar armada NATOn sartu zuten alde 
batetik indar armatu frankistak profesionalizatuz 
nahiz nazioartekotuz eta, bestetik, golpista zaha-
rrak neutralizatuz. Beno, 1961ean ere, gogoratu 
beharko genuke (ez bakarrik Gabriel Aresti) izan 
ere, garai bertsuan sortu zen Ruedo Ibérico izeneko 
argitaletxea, sasoi hartan garrantzi handia izan zue-
na, euskal jatorriko anarkista batek bultzatua eta 
kudeatuta, Pepe Martínez Gerrikabeitia29.

Ruedo Ibéricon azaldu ziren Trantsizioa izan 
zen garaian funtsezkoak izan ziren azterketak nahiz 
proposamen politikoak, orduko gai garrantzitsuak 
izan zirenak salatzeko, esaterako, eurokomunis-
moaren bide itxia, edo monarkiaren arriskua, erre-
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gimen autoritarioaren jarraipena eta abar. Ikuspegi 
hark bideratuko zuen aukera politiko bat baino 
gehiago30, adibidez, geroxeago azalduko zen eko-
logismoaren aldeko borroka, borroka antinuklea-
rra, borroka antiautoritarioa, borroka kulturala, 
hizkuntzaren aldeko borroka, eta abar... borroka 
mota horiek guztiak, gurean, loratu ziren garai ho-
rretan, 1961etik aurrera abiatuta betiere.
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HIRUKO BASTOA: Jean-Paul Sartre.
Joane Paulo Sartre antiojoduna
Bere benturagatik ezta euskalduna
Horregatikan hura ezta fededuna
Esku zikinak ditu ta arima astuna

Hori da fortuna
Guk eztaukaguna
Gogorra beruna
Burnia biguna

Ardura haundia da ematen diguna.
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europa TesTuinGuru

1986an jarri dut frankismoaren eboluzioa 
bukatzeko, izan ere, 1986an Espainiak onartu egin 
zuen NATOn sartzea, hau da, bloke batean lerra-
tzea mundu globalean eta borroka bandoan auke-
ratzea, borroka militarrean ere bai. 

Baina horrek suposatu zuen Espainia onartua 
izan zela erabat bai Europan baita Mendebaldeko 
potentzien artean; homologatuta geratu zen, bada, 
demokrazia kapitalisten artean ere. 

Guretzat badago hor (1986an) beste errefe-
rentzia bat. Aipatu data horretan Pasqua ministro 
frantsesak deitu zion Felipe Gonzálezi Frantzian 
GALekin bukatu behar zuela esateko, eta GALen 
ekintzak Frantzian, behintzat, geratu ziren ha-
rrezkero. 

Trukea izan zen horretan, jakina, eta Frantzia-
ren inplikazioa Euskal Herriaren askapena aldarri-
katzen zuen borrokaren kontra nabarmendu zen.

Lehen espainiar gobernuen aurkakoek Fran-
tzian errefuxiatu politikoen estatusa legez lortzen 
bazuten ere, aurrerantzean, hura erdietsi beharrean, 
errefuxiatuak jazartuak izatera eta espainiar polizien 
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esku uztera pasatu ziren. Eta, horrekin batera, 
euskal preso gehienak kartzela jakin batzuetan 
bateraturik eduki ordez, Espainiako kartzeletan 
barreiatzea erabaki zuten, dispertsioarekin kartzela 
politika berri bati ekinez, hau guztia PSOEren 
ekimenez, 1986tik aurrera. 

Baina funtsean, ustezko Trantsizioak epe des-
berdinak izan arren, haietariko luzeenak 1973tik 
hasten direla eta 1982an bukatzen direla ikusi 
arren, Euskal Herriari begira, bederen, askoz za-
balagoa da aldaketa politikorako erabili beharre-
ko epea, eta nago, goian esan bezala, aldaketak 
1961ean hasi direla eta 1986an amaitzen direla.

Oposizio berri baten ibilbidearen garapena 
daukagu hor, aipatu erreferentziazko bi data ho-
rien artean.
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BOSTEKO BASTOA: Franz Kafka.
Franz Kafkak gazteluan bazuen meritu
Enplego txar batean zelako metitu
Lapenako tunelak mila metro ditu
Zentimetro bederan etsai bat aurkitu

Kableak finitu?
Jaberekin kitu?
Zero tainfinitu
Eztut konprenitu

Maraiaren nikelak miloi bat ardit du.
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BiopoliTikaren JaioTza

Esan behar dut, halaber, hau guztia burutze-
ko erabili dudala bere garaian irakurri nuen Mi-
chel Foucault frantziar filosofo baten erreferentzia: 
Naissance de la biopolitique, (Biopolitikaren jaio-
tza)31. Eta zergatik hori? Bada, Foucaultek berak 
bere teoria plazaratzeko Francoren heriotza erabili 
baitzuen. 

Franco hiltzen ari zela esaten zuen Foucaul-
tek: “Aspalditik hilik dago baina hala ere biziara-
zi egiten dute, iraunarazi egiten dute eta egunero 
dago parte medikoren bat deitzen dena esateko, 
adibidez: la flebitis está remitiendo y está siendo 
superada...”. Orduan, Franco ia gorpua zen kasik 
eta, hala ere, iraunarazi egiten zutela begi-bistakoa 
zen.

Egoera hori erabili zuen Michel Foucaultek, 
adibide zehatz modura harturik, kasu horretan bo-
terearen aldaketa baten aurrean geundela esplika-
tzeko. 

Eta zein zen aldaketa hura? Aldaketa hura zen 
boterea zentzu errepresiboan, debekatzailean eta 
alienatzailean ikustetik, boterea sortzaile, produk-
tibo eta kontrolatzaile izatera pasatzearena.
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Hau da, garai jakin batean boterea indarra 
zen funtsean, heriotza ekartzeko eta edozeini me-
hatxurik egiteko aukera zuelako. Botereak hil egin 
zezakeen eta, horregatik, botereak zigortu, agindu 
eta mehatxatu egin zezakeen. Baina une jakin bate-
tik aurrera, boterea jadanik ez da izango hilaraztea, 
biziaraztea edo iraunaraztea baizik. Medikuntzan 
erabilitako bigarren sistema hori da botereak era-
bili izan duena modernitatean eta Francoren he-
riotza, Foucaultek erabiltzen zuen adibidea, eredu 
hura zentzu zabal batean aplikatzeko eta, era ber-
tsuan, biopolitika deritzana definitzeko ibili zuen. 

Biopolitika, beraz, horixe litzateke, hain zuzen 
ere, ez errepresio zuzena, kontrola baizik. Eta kon-
trolerako, berriz, debekua ez erabiltzea, produkzio 
bideratua baizik. 

Horrek zer esan nahi du? memento jakin ba-
tetik aurrera ez dela debekatuko, adibidez, euskara 
erabiltzea, baizik eta ekoitzi eta bideratu egingo 
dela hiritar mota jakin bat gizarte bizitzan, gurean 
“espainiar demokratak deritzanak”.

Horretarako, botere piramidalaren partez, 
zeinean batzuk (agintariak) erpinean dauden bi-
tartean gehienak (zapalduak) haien azpian bizi 
behar duten, botere-sarearen kontrolaren bidez 
zokoratuak eta deskonektatuak agertuko zaizkigu: 
kanpoan utzitakoak. Botere antolaketa berri hone-
tan baztertuak izango dira iraganean zapalduen to-
kia hartuko dutenak. Ildo honetatik, garai bateko 
zentralismo errepresibo sakralizatuaren ordez des-
zentralizazio saretua bezain kontrolatua garatuko 
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da, eta botere politikotik legez kanpo geratuko di-
renei, beraz, benetako oposizio alternatiba izatea 
besterik ez zaie geldituko32.

Handik aurrera, ekoitziko den gizartean, ez 
da boterea zentzu negatiboan soilik ibiliko, modu 
osagarrian eta, gero eta garrantzi handiagoz, zentzu 
positiboan baizik. 

Boterearen gizarte kontrol hau biopolitikaren 
oinarri-oinarrian dago.

Orduan, Foucaulten planteamendu honek ba-
lio digu ulertzeko uneren batean sortu egiten dela 
nolabaiteko botere haustura, zeinean botere auto-
ritarioa, debekatzailea, nonbait, bekatua eta legez 
kanpokoa zer den esaten zuena, hori adierazi beha-
rrean, desioaren nondik norakoa bideratzen hasten 
baita, hau da, produkzioa eta sedukzioa erabiltzen 
hasten denean, gizartea aldatu egin dela esan nahi 
du, eta honekin batera, aldatu egiten dela botere 
erlijioso errepresibotik beste botere kontrolatzai-
le batera. Gizartea antolatzeko eredu autoritario 
zentralistaren ordezkoa modu sekularra eta auto-
nomikoa izango da eta, prozesu luze baten bidez, 
aurreko indar zaharren birmoldatzea ekarriko du 
menperatze modu konplexu berriak gailentzen di-
ren bitartean.
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SEIKO BASTOA: Giovani Papini.
Papinik oso bista laburra daduka
Argi bizien kontra egin du burruka
Satorrak ezin duke eguzkirik buka
Nahiz eta litzakeen haren brintzak uka

Iluna muska
Eginen du truka
Haurrik ez eduka
Esku baleduka

Zarratuko lituzke eskolak oihuka.
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sekulako sekularizazioa

1961ean suertatu zen Euskal Herrian 339 
apaizek erabateko kritika egin ziotela erregimenari, 
frankismoari, eta orduan hasi zen Euskal Herrian 
aldez aurretik ezagutzen ez zen sekularizaziorako 
dei bat, hau da, gizartea eta politika hasi ziren bi-
hurtzen laikoak, baita gero eta modernoago ere. 

Orduan, Arestik idatziko lukeen bezala, ohiko 
planteamendu jeltzale tradizionala, Jaungoikoare-
na eta lege zaharrena, bere maldan beherako bidea 
hasi zen.

Aldiz, sasoi berean, hasten ari zen sortzen gi-
zartea eratzeko planteamendu berriago bat, seku-
larizazioarekin batera eta, ondorioz, Euskal Herria 
oso herri tradizionala izatetik herri modernoa iza-
tera pasatzen joan zen.

Frankismoak apurtu nahi izan zuen aurreko 
modernitatearekin. Hau da, Errepublikarekin eta 
laizismoarekin zeuden lotura guztiak hautsi nahi 
izan zituen estatu kolpearekin. Horregatik fran-
kismoak bere iraupena kudeatzeko eutsi egin zion 
monarkiari eta ez Errepublikari, eta horregatik ere, 
frankismoak eutsi nahi izan zion, besteak beste, 
Vatikanoarekin zuen hitzarmen zaharraren plan-
tea mendu horri.
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Era berean, Elizaren bidetik joan izan zirelako 
Frankoren “gurutzada”ren aitzakiak ez zuen balio 
izan euskaldunen aurkako borrokan.

Berriki argitaratutako Zamorako apaizen his-
toriak gogoratu egiten digu orduko apaizen seku-
larizaziorako bidearen hasiera eta, horrekin batera, 
60ko hastapenetan abiatzen den prozesu oso bat33. 

Kontu interesgarria da Juan Carlos erregeak 
berak zer esan ohi duen Francori buruz34. Izan ere, 
erregeak azaldu duen Francorekiko atxikimendua, 
miresmena eta abar izugarri dokumentatua daude 
eta beti aurkeztu du bere burua Francoren jarrai-
tzaile moduan. Oso -oso bitxiak dira honi buruz 
egin izan dituen adierazpenok baina funtsezkoe-
nak gertatu ziren 60ko hamarkadaren hasieran, 
hau da, frankismoaren iraupena sekularizazio pro-
zesuarekin batera hasten denean, hala gizartean 
nola politikan ere35.

Erregeak berak “adiskidetze nazionala” nahiz 
monarkiaren beharra espainiar trantsizioa deitu-
takoan teorizatu zuen Santiago Carrillo politika-
riaren hiletan, ir(k)onikoki Marcelino Camacho 
izena zuen egoitzan, goraipatu zuen aipatu garaian 
Espainiaren alde eginiko lanagatik36, aurreko egu-
nean Espainiatik aldentzeko dauden sezesionis-
moaren nahiak gogor kritikatu zituen Juan Carlos 
berberak (Carrillok PCEko idazkaritza nagusia 
60ko hamarkadaren hasieran eskuratu zuen)37. 

Ez da ahaztu behar, bide batez, Trantsizioaren 
arabera eraiki zela hala Carrilloren nola PCEren 
itzal luzea espainiar politika garaikidean38 eta, ho-
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rren oinarrian, estatu aparatuek Madrilgo Atocha-
ren abokatuen aurka burututako atentatuaren bi-
dez eragindako mehatxua izan zela (1977)39. Cubi-
llo kanariar independentista ere jo zuten espainiar 
zerbitzu sekretuak garai bertsuan (1978). Estatu 
bortxak, beraz, baldintzatu zuen Trantsizioaren 
bide politikoa bere hastapenetatik eta, behar izan 
zenean, 1989an Euskal Herriaren egoera aldatzeko 
aurkeztu nahi izan zituzten proposamen politikoak 
gerarazteko kasu, bide berriari ekin ziola espainiar 
estatuak40.
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BIKO URREA: Pablo Neruda.
Komunisten artean don Pablo Neruda
Fortuna deseatu batera heldu da
Zer den negua eztaki eta zer den uda
Ezta zer den bakea edo zer den guda

Bertan biluztu da
Eta beztitu da
Ezliteke muda
Eztut ezein duda

Bere kantuan Txili nekez ulertu da.
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mundua TesTuinGuru

Eta hura zer nolako testuinguruan gerta tzen 
zen munduan? Kubako iraultzak irabazi berri 
zuen, 59ko Urte Zaharrean sartu baitziren kastris-
tak Habanan. 

Sobiet Batasunean hasi zen estalinismoaren 
nolabaiteko garbiketa (botere autoritario debeka-
tzailetik kontrol mekanismo modernoetara pasa-
tuz), hau da, Krutxevek hartu zituen lehenengo 
neurriak estalinismoaren kontra eta Stalinek ku-
deatutako prozesu errepresiboa hasi zen susmo-
pean planteatzen. Orduan, era berean, marxismoa-
ren planteamendu berri bat ari zen sortzen, “ezker 
berria” deiturikoa41, ez bakarrik Kubarekin eta 
askapen mugimendu antiinperialistarekin, baizik 
eta Sobiet Batasunean bertan oposizioa zabalduz 
eta handik kanpo ere borroka nahiz esparru molde 
berriak sortuz. 

Mundu mailan bazegoen oso egoera liskar-
tsua, U2 deitutako misilak hasi ziren banatzen, 
beranduago Kubara iritsi zirenak, eta Hirugarren 
Mundu Gerratea hastear egon zen, baina bitartean 
Vietnamgo Gerra hasi zen, Koreakoa eta gero.

Vietnamgo Gerraren garrantzia handia izan 
zen oso. Ameriketako Estatu Batuek Lehen eta Bi-
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garren Mundu Gerratean ere zuten botere handia 
galdu zuten Vietnamgo Gerraren porrotarekin ba-
tera, eta orduan ikusi zen Kubako ereduak irabazi 
zuela, Vietnamek ere irabazi zuela, eredu politiko 
berriek gerra osteko etsipenetik irteteko aukerak 
irekitzen zituzten bitartean42.

Espazio lehia gori-gorian zegoen, eta horrek 
esan nahi du globalizazioa, orain deitzen dugun 
globalizazioa behinik behin, hastapenetan zegoela.

Estatu Batuetan eskuindarrak ari ziren agin-
tzen, Ku Klux Klan-en ingurukoak, baina haien 
aurrean eskubide zibilen aldeko borrokak ere bere 
urratsak emanak hasita zeuden.

Frantziako kolonien askapenak sekulako era-
gina izan zuen Euskal Herrian, batik bat, Argeliako 
independentzia etorri zenean43. Argeliak indepen-
dentzia lortu zuen 1962an. Eta ildo horretan, mar-
xismotik planteatzen ari ziren, goian esan bezala, 
beste proposamen berritzaile eta antinperialistak: 
ezagunenak Txilen, batik bat, non boterea esku-
ratzeko gizarte bide berria ari zen jorratzen, eta 
Txinan, non Kultur Iraultza deitutakoa hasi zen 
zabaltzen. Halaber, Sobiet Batasunak eraginda, 
kritika bat zabaldu zen aurreko agintari sakraliza-
tuen aurka eta, nolabait, sekularizazioetara ere jo-
tzea izan zen orduko hautua.
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SEIKO URREA: Pedro Axular.
Eznenkien euskeraz eginen dut negar
Baina ikasiko nuen hizkuntza hau azkar
Liburuetatikan egin nuen zeihar
Lizardi Loramendi Lafon Bouda Tobar

Nengoela dardar
Ez espanturik han
Eta herrian sar
Jator eta zahar

Maisurik hoberena izan zen Axular.
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euskal herria munduan

Zer gertatzen ari zen Euskal Herrian garai 
horretan? Bada, orduan apaizak hasi zirela jadanik 
oldartzen gotzainen kontra, baita euskara batua ere 
hasia zegoela aldarrikapenetik prozesu produktibo 
proposatzaile batera joaten. Ikusten denez, urte 
berberetan kaleratzen dira Mitxelenaren Histo-
ria de la Literatura Vasca (1960), eta izen bereko 
Villasanterena (1961), baita Literatura oral vas-
ca, Manuel Lekuonarena ere (1961). Horrek be-
re garrantzia du, izan ere, gogoratu egin beharko 
genuke euskara batuaren prozesuan jeltzaleek beti 
kontrako bidea hartu zutela, ez baitzuten inondik 
inora onartzen euskara batuaren beharrik.44 

Beraz, euskara batuak suposatu zuen euskal-
dun guztien batasuna45, eta, nola edo hala, honek 
batasun politikoa dakar berarekin batera. Hau da, 
aurreko planteamendua guztiz euskalkien aldekoa 
bazen, guztiz “filologista”, nolabait esanda, eta Eli-
zaren menpekoa, batuaren aldeko jarrera berri ho-
rretan Eliza gaindituta suertatu zen.

Beraz, euskara batuaren historian, eta hori 
behin baino gehiagotan azaldu da ikerketa desber-
dinetan, funtsezko etsaiak abertzaletasun tradizio-
naletik etorritakoak izan ziren46. 
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Agirre lehendakariaren heriotza ere ordukoa 
da (1960). Horrekin, berriro diot, gerran ibilitako 
belaunaldiaren maldan behera hasten zen eta, alde-
rantziz, ETAren sorrera izan zen 1960aren ingu-
ruan47. Horregatik ere hasten da niretzat Trantsi-
zioa garai honetan, belaunaldi berri bat badatorre-
lako borroka molde berri batzuk proposatzen hain 
zuzen ere.

Aipatutako gotzainei gutun horren garaikidea 
izan zen Begoña Urrozen kasua ere (haurra aka-
batua izan zen garai hartan, eta orain saldu nahi 
izan dute ETAren lehenengo biktima izan zela, in-
toxikazioa frogatua izan arren48), talde paramilita-
rrek eragindako biktima bat izanik. 

1961. urtean daude, nire aburuz, frankismoa-
ren eboluzioa hasten denean, edo haren kontrako 
borrokaren eboluzioa bederen, urte batzuen ondo-
ren emango den espainiar botere politikoaren al-
daketaren gakoak.

Zeintzuk ziren orduko aldarrikapenak eta ho-
ri nola ikusten zen Euskal Herrian?
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ERREGEKO EZPATA: Gabriela Mistral.
Erdi zen euskotarra Gabriela Mistral
Erderaz eskribitzen etzen hori makal
Gaztelani txarrari hartu dio itzal
Andre artean izan zen hura jeneral

Abogadu fiskal
Apezpiku legal
Eztu higuin ahal
Arima sendoal

Baina bularra berriz flako urri ta argal.
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aldarrikapenen kanTuak

Beno, ene ustetan, zerbait hasi baldin bazen 
pitzatzen, hori izan zen Espainiako zentralismoa. 
Hau da, periferietan, nolabaiteko Galeusca kul-
turala sortu zen eta Nova Canço giro kulturalaren 
bidez hasi ziren produktu abangoardista berriak 
modan jartzen eta zabaltzen bai artean baita kul-
turan ere49.

Estatuaren bortxa politikoari hasi zitzaion 
erantzuten bortxaren erabilera politikoarekin. Eta 
esan beharra dago borroka armatuaren aniztasuna 
ere bazegoela, handia, eta talde ezberdin askok 
praktikatu zutela borroka mota hori, hasi anarkis-
tengandik, segitu frankismoaren kontrako mota 
desberdinetako komunistak eta abar. Haietako as-
ko ezagutu genituen kartzelan. Hau da, talde anar-
kistak, hemen ere egondakoak, Euskal Herrian, eta 
indar handiarekin; talde antifrankistak, FRAP edo 
PCR edo GRAPO, eta gero, maoistak, Iraultza tal-
dekoak, eta enparauak hasi ziren orduan. Eta haiez 
gain, mota ezberdinetako abertzaletasun borrokak, 
baita autonomoak ere50.

Txibertaren erreferentzia da niretzat garai har-
tan ahaztezina51, “Txiberta” zer zen ezaguna baita. 
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Txiberta, Baionatik goragoko labarretatik gertu 
da goen lakua, golf zelaia eta hotela da eta, hantxe 
Monzonek, Franco hil ondoren, elkartu zituen 
Euskal Herriko oposizioko gehienak balizko Tran-
tsizio horren aurrean batera ibili ahal izateko. Eta 
hor, noski, jeltzaleek PSOErekin bai eta frankiste-
kin ere paktatu egin zuten lehenengo hauteskun-
deetan sartu ahal izateko beste abertzaleen konpe-
tentziarik gabe, nahiz eta amnistia, oraindik, gau-
zatuta ez izan. Hor sortu zen, bada, nolabait orain 
arte dirauen abertzaleen arteko haustura bat52.
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Joaneren bihotzak
daude egarriturik,
prisondegi horretan
ezpaitago urik.
Izarretatik esnea
dakarrela Jurik.
daude aseturik.
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amnisTiaz ase ala Gose?

Errepresioaren aurrean herriaren protagonis-
moa gero eta handiagoa izan zen kalean amnistia-
ren eskaerarekin. Amnistiarena da, hain zuzen, be-
rrirakurri edo birplanteatu egin behar den ordu ko 
gertakarietako bat.

Hau da, amnistiak zein puntutaraino jo zuen 
Euskal Herriaren alde edo, funtsean, amnistia ez 
ote zen izan, aldez edo moldez, frankismoaren al-
detik erabilia beraiek egindako guztia ezabatu eta 
zuritu ahal izateko?

Eta horrez gain, mundu mailan, gogoratu be-
harra dago 70. hamarkadan petrolioaren krisia izan 
zela eta birrintze industriala hasi zela, baita, horren 
ondorioz, antolaketa berria ere botere banaketan, 
hirigintzan nahiz komunikazio bideetan53.

Nire grazia Joane da ta
Ikus bez errusinolak
Nola ugaritzen diren herrian
Preso egoteko kaiolak 
Nola urritzen diraden berriz 
Libre egoteko arbolak
Nolatan irten duen errotik
Libertatearen zolak
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Bertso hauxe dugu lehen aipatutako eta izkri-
bu honetan zehar erabilitako Zuzenbide debekatu-
an agertzen denetariko bat. Arestik idatzitako po-
ema luze horren moldea, ikusten den bezala, guz-
tiz molde herritarra dugu. Baina, era berean, oso 
modu berrian lotua eta josia. 

Hemen, garai honetan eta idazki honekin, 
hasten da sortzen, ene aburuz, estilo berri bat, non 
herri kulturak eta kultur abangoardistak bat egiten 
duten eta, gainera, gizarte mailan zabaltze handia 
ere lortuz. 

Ordukoa da Ez Dok Amairu (ofizialki 1966an 
sortua). Horren erreferentzia interesanteena, orain 
gogoratzekoa, Mikel Laboa bera izan daiteke: per-
tsonaia guztiz herritarra, herri kultura zabaltzen 
duena, bertsoak ohikoa ez zen publiko zabalean 
ezagutarazi zituena bere garaian. Baina, halaber, 
oso abangoardista eta artean ere aitzindaria. 

Nire grazia Joane da ta
Poeta naiz ofizioz
Nire kantua isiltzen dute 
Justiziaren medioz
Justiziaren zuzenbidea
Egina dago adios
Merkatariek erosi dute
Marai bateko prezioz.

Garai berekoak ditugu, gogoratu, bi Gabrie-
lek (Gabriel Zelaia eta Gabriel Aresti) egindako 
ekarpenak: Zelaiak Rapsodia Euskara54 eta Arestik 
Zuzenbide Dekebatua.
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SEIKO KOPA: Gabriel Zelaia ta Blas 
Otero.
Zelaia ta lagunak bertan datzazi lo
Mihin-puntan eztute hoiek ezein bilo
Baina arimako zolan biloika bazilo
Hautatu behar dute: Hori korapilo!

Zeruan lau zilo
Egin dute pilo
Txatarraz eun kilo
Hor daude erdi-lo

Negarrez entzunikan hiru krokodilo.
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GaBrielen BerBaldia

Zelaiaren hitzak: 

“Nosotros levantados contra los invasores godos, 
árabes, romanos, que escupimos afuera y con-
tra (“escupimos” horrek esan nahi du “kontra”z 
gain, bota egiten dutela kanpora) esos mestizos 
de moros y latinos llamados españoles”. 

Gabriel Arestik Zuzenbide Debekatua idatzi 
zuen garai hartan. Eta zer esan nahi zuen zuzenbi-
de debekatu horrekin? Bada, garai hartan Joxe 
Azurmendiri idatzi zion karta bat55, esaten dionez, 
Euskal Herriari debekatu egin diote justizia, Eus-
kal Herrian ez dagoela justiziarik, Hemen eskubi-
deak interdita direla. 

Hori da nik egin nahi dudan ekarpenaren al-
darria, hots, Trantsiziorako gure hurbilpena ez da 
izan behar bakarrik hurbilpen historikoa edo poli-
tikoa, hurbilpen kulturala eta etikoa ere bai, zeren 
eta kulturaren bidez, euskara batuaren bidez, lite-
ratura dela medio, ulertu baitaiteke gure metafo-
ren garapena, gure mitoen eboluzioa zentzu zabal 
batean, eta Euskal Herriaren eboluzioari buruz ari 
naiz, jakina. Hori dela bide ikusi ahal izango dugu 
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nondik gatozen, nora goazen, eta nola izan den gu-
re garapena, baita nolakoa izango den gure bilakae-
ra ere Euskal Herriari zor zaion justizia eskuratu 
arte56. Arestik zioen moduan, ez baita inoiz izan 
justizia politikoa Euskal Herrian, areago, espainiar 
zuzenbidea erabat etsai eta aurkakoa izan baita 
historian zehar euskal herritarrekiko, frankismoan 
zehar errepresioaz soilik, eta laurogeiko hamarka-
daren erdialdetik aurrera haren legezko esklusio 
politikoa eta guzti. Areago, espainiar zuzenbideak 
Euskal Herriaren historia ere idatzi nahi izan du.

Gogoratu beharra dago halaber garai haietan, 
adibidez, inposatu zela ‘eskolaritate liburua’. Vi-
llar Palasí legeak, 1970ekoa, erregimen frankistari 
funtsezko aldaketa bat ekarri zion, hau da, indar 
frankisten artean, batik bat falangistak eta karlis-
tak (tradizionalistek) galdu zutela protagonismoa 
60ko hamarkadaren hasieran eta nolabaiteko mo-
dernitatea hasi zela zabaltzen, hau da, betiko ikus-
pegi klasikoa, gerratik zetorrena, ‘por el imperio 
hacia Dios’ ikuspegi inperialista-falangista hori 
maldan behera hasi zen eta, aldiz, igotzen hasi zen 
ikuspegi berri bat, teknokratikoa deitzen zena. Ho-
nekin ere abiatu zen “frankismo berantiarra” deitu 
izan dena, niretzat, aldiz, frankismoaren eboluzio 
sekularraren hastapena eta botere politikoaren bir-
moldaketa izan dena.

Ikuspegi teknokratiko horretan irakaskuntza 
aldatuko da, eta zer gertatuko da, adibidez, euskal 
munduarekin?

Bada, euskal eskolak Elizaren pean aterpetuta 
zeudela eta, lege berriarekin batera, nolabaiteko le-
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galizazioaren bila jo behar izan zutela, hain zuzen 
ere.

Honek ekarri zuen, adibidez, haur guztiek 
beren eskolaritate liburua eduki behar zutela jada-
nik garai hartan (65ean), zeren eta ‘la cartilla de 
escolaridad’ deitzen zena ezinbesteko tresna bihur-
tu bai tzen57. Eta ‘cartilla de escolaridad’ honekin, 
orduan, ikastolek hasi zuten beren bizitza legal 
propioa. 

Horretan ere, beraz, nolabaiteko sekularizazio 
bat ikusten da, aldaketa bat, laizismoaren bidetik 
belaunaldi berriak hasten direla modu berri batez 
elikatzen eta hazten.
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ERREGEKO KOPA: Federiko Garcia 
Lorca
Federiko Garcia Granadan hil zuten
Eztakigu oraindik zer atera duten
Haizearen negarrik eztugu entzuten
Tiro doilor haiekin mututu ginduten

Eztut erantzuten
Zetzaz ziharduten
Parkekin iruten!
Eta katabuten

Freskura galantean ginaden etzuten.
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aldakeTaren freskura

Madrilen zer gertatzen zen balizko Trantsizio 
edo bioboterearen eboluzio garai hartan, 1965 ur-
tetik aurrera?

Bada, alde batetik, frankismoaren inguruko 
talde batzuk hasi zirela prestatzen beren mudantza, 
beren aldaketa hura. Funtsezkoak zeintzuk izan zi-
ren? Asociación Católica Nacional de Propagandistas 
deritzana, non ‘el grupo Tácito’ deituriko taldea 
baitzegoen, eta haiekin batera falangismotik eto-
rritako beste batzuk, Adolfo Suárez bezalako bat, 
kasu, bazeuden. Halere, funtsezkoena izan zen de-
mokrazia kristauan aldizkari bat, Cuadernos para el 
diálogo deitutakoa. Eta Cuadernos para el diálogon, 
bazegoen talde bat, oinarrian, Joaquín Ruiz Gimé-
nez abokatuaren inguruan. Hori bera izan zen gero 
hezkuntza ministroa Espainian.

Jende hau guztia eguneroko prentsan azaltzen 
zen bi tokitan: Ya izeneko egunkarian (El diario 
Ya). Hantxe baitzegoen ‘Tácito’ taldea, izen kole-
ktiboa zena, hauek denek beren iritziak plazarat-
zeko eta, horrez gain, El diario informaciones ere 
birmoldaketa politikoaren bozeramailea izan zen.

60ko hamarkadaren hasieran iritzi hauek guz-
tiak, nolabait esanda, demokrata-kristauak zirenak, 
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elkartu ziren Munichen frankismoari irtenbide 
bat bilatzen hasteko, irtenbide adostu bat. Horri 
‘El contubernio de Munich’ (1962) deitu izan zi-
tzaion. Hau dena espainiar demokrazia-kristaua-
ren aldetik58.

Beste aldetik, lehen esan dudan moduan, Al-
derdi Sozialistak egin zuen Suresnesen bere kon-
gresua eta hautsi egin zuen aurreko sozialismoare-
kin 1974an. Eta orduan hasi ziren Felipe González, 
Jorge Semprún, Fernando Claudín, Leguina eta 
enparauak boterea hartzen eta frankismoarekiko 
hitzarmen hura prestatzen, hain zuzen.

Haiez gain, Alderdi Komunistan hasi zen 
plan teatzen ‘berradiskidetze nazionala’ (espainia-
rra, jakina). Haiek espainolen ikuspuntutik plan-
teatzen zuten Berradiskidetze nazionala, noski, ez 
zuten inoiz ere pentsatu Euskal Herria zegoenik, 
garai hartan Alderdi Komunistakoek oso garbi bai-
tzuten Estatua zela borrokarako esparru bakarra.

Eta, nire ustez, hor kokatu behar da amnis-
tiaren aldarrikapena, aipatu ‘Berradiskidetze na-
zionala’ kontzeptualizazioaren barruan. Eta hortxe 
ere planteatu beharra dago, nolabait, zein pun-
tutaraino amnistia horrek on edo txar egin zigun 
gainerakoei, espainiarrez bestekoei. Izan ere, am-
nistiaren bila borrokan geundenean (eta nik ikusi 
nituen, noski, nire lagun guztiak kartzeletatik ka-
lera ateratzen borroka haien ondorioz eta amnistia 
horrekin batera), frankismoak lortu zuen beraiek 
egindako sarraski guztiak epairik gabe geratuko zi-
rela ziurtatzea.
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Garai hartan, egia da agian ezin zela amnistia 
beste modu batez planteatu, baina, horretarako, 
erreferentzia bezala besterik ez bada ere, Ramón 
Solak Garan idatzitako artikulua59 ekarri nahi dut, 
non planteatzen baita egun azaltzen ari den halako 
justizia trantsizionala deitutakoa agerraraztea be-
harrezkoa izaten dela Trantsizio denboretan. Hots, 
aldaketarako bidean, garai jakin batean egiterik 
izan ez zena, justizia trantsizional hori gauzatu ale-
gia, egun bitarteko legalak bilatu behar direla zu-
zenbideari zor zaiona kitatu ahal izateko.
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ZALDIKO EZPATA: Miguel Hernandez.
Hernandezek zimista dauka bihotzean
Bero haundia dauka abendu hotzean
Bere fortuna zaio botako zotzean
Gordetzen da bizia haren hilotzean

Bere gorputzean
Eta gurutzean
Manera motzean
Garbia funtsean

Haren oroitzapena dator iluntzean.
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oroiTzapen ilunen arGieTara

Argentinako edo Txileko diktaduren egoera 
bertan behera geratu da 1983an. Irlandarren ir-
tenbidea hasi zen planteatzen 1999tik aurrera. Ti-
morren, baita ere, 1995ean edo hortik aurrera. Be-
no, zenbait tokitan munduan zehar planteatu izan 
dute aipatu justizia trantsizionala, nik zuzenean 
edo zeharka ezagututako Irlandan, Argentinan, 
Txilen, Perun, Timorren, Hego Afrikan dagoene-
ko aurrera eraman dute Espainiako Trantsizioa 
deitutako hartan planteatzerik izan ez zen justizia 
trantsizionala.

Baina justizia trantsizional honek zer suposa-
tzen du? 

Ohiko justiziak bere bidea egiten baldin ba-
du biktimen aurrean eta egindako kalteen aurrean 
aritzeko, trantsiziozko justizietan pentsatu beharra 
dago justiziak zer nolako zeregina bete behar duen. 
Beraz, biktimei kasu egiteagatik trantsizio poli-
tikoaren prozesu bera, aldaketarako prozesu bera, 
bertan behera gera ez dadin, justiziak zer egin be-
har duen asmatzen jakin beharra dago60. Orduan, 
justizia mota berezi bat izaten da hori, justizia 
trantsizionala deritzana (justizia poetikoa, agian?)61 
eta, normalean, gauzatu egiten da Egiaren Batzor-
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deen bidez. Hau da, Hegoafrikan kasu, hala Es-
tatuak nola haren kontra aritutako oposizioak ere 
egindako kalteen berri eman behar izan dute aipa-
tu batzordearen aurrean, horrela egiten ez duena 
legez kanpo utziz. Egiaren Batzordeak jasotakoa, 
berriz, ez da, berez, ohiko legeen arabera juzga-
tua izango balizko aldaketa politikoaren onerako, 
baina edozein modutara, ezin izango da aldaketa 
burutu, aurreko kontuak argitu gabe.

Hori ez zen gertatu Estatu espainiarrean Tran-
tsizio garaian, ordea. Amnistiaren legearekin, adi-
bidez, zer gertatu zen? 

Bada, ezin izan zitzaiela aurreko frankismoa-
ren garaiko gertaerei berrikuspena egin eta, are gu-
txiago, ondorio ofizialik bilatu. Eta horretan oina-
rritu izan da Espainiako Epaitegi Gorena Garzón 
epaileari esateko, hain zuzen, Amnistia Legeak ez 
zuela ahalbidetzen, ez zuela baimentzen ezertxo ere 
egin ahal izatea frankismoaren krimenen aurrean62. 

Orduan, nire galdera, hau aztertzerakoan, 
ze ra da: ondo egin al genuen amnistia eskatzen, 
kon tuan izanik amnistia bera beraiek, frankistek, 
erabili behar zutela eta horrek baldintzatu egingo 
zuela zetorren egokitzapen politikoa?

Beren inmobilismoa justifikatzeko ETA erabi-
li izan dutenen eta, oraindik mementuo honetan 
erabiltzen ari direnen aurreko ankerkeria guztiak 
ordaindu gabe gera daitezen eskatu genuen orduko 
amnistia?

Baiki, nik uste dut garai hartan amnistia, sor-
tu zela, hein batean, Alderdi Komunistaren berra-
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diskidetze teorien eraginez, baina Euskal Herriak, 
halere, ongi erabili zuela, hau da, Euskal Herriak 
lortu zuen presoak kaleratzea eta hori izan zen or-
duan funtsezkoena baina ez da izan, ordea, lortu-
tako emaitza bakarra…
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Joaneren bihotzak
ezkutuenean,
minez negar egin du
pozaren gainean.
Malkoak izan dira
alferrikanean,
sikatuko baitira
urkatzen denean.
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soka Berean urkaTuak

Eta gainera, hori guztia gertatu ondoren 
etorri dira Historiak ere eman dizkigun beste adi-
bide batzuk, eta hori da, hain zuzen ere, orain 
planteatzeko daukagun aukera berri bat. Aurretik 
adierazi dudana, hau da, orain ziklo aldaketa baten 
aurrean baldin bagaude, eta 2011n ETAk erabaki-
tako su-eten iraunkorrari esker hala gaudelakoan 
nago, seguru aski justizia trantsizionala eta Egiaren 
Batzordeak izango dira hurrengo urratsa eman ahal 
izateko ardatzak. 

Trantsizioaren garaian Madrilek arazo poli-
tikoak ez ezik, bazituen, orain bezala, arazo eko-
nomikoak ere. Funtsean, esan dudan moduan, 
garai hartan, oraintxe bezala bestalde, petrolioaren 
krisia sortu zelarik eta, orduan, argindarra birmol-
datu egin behar izan zen, hau da, bilatu egin be-
har izan zen beste modu bat erregai estandarrak, 
gasak eta antzekoak lortzeko, iturri energetiko po-
tenteak, alegia63.

Honen aurrean ere, Euskal Herriak oposizioa-
ren neurria eman zuen eta mundu osoaren au rrean 
nuklearren zentralei aurre egitea eta irabaztea lortu 
zuen.
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Edozein modutara, Espainiako Konsti tuzioak, 
1978an, argi eta garbi utzi zuen Espainiako Estatua 
zela ‘un estado de libre mercado’, baina horrekin 
batera, bigarren artikuluan, azpimarratzen da, eta 
bi aldiz, ‘la indivisibilidad de la patria’, eta Ar-
madari parte hartzeko aukera legala ematen zaio, 
zortzigarren artikuluaren bidez, parte hartzeko 
aukera zatitze bidea baldin eta balego. Gure garaian 
“polizia armada” grisa zena oraingo “Konstituzio 
armada” urdina bilakaturik, bide batez…64

Hirugarren artikuluan esaten da, modu arrunt 
kuriosoan, honako hauxe: ‘las lenguas españolas 
son: el castellano, la lengua oficial que todos tienen 
el deber de conocer y el derecho de usar en sus 
respectivas jurisdicciones, el euskera, el catalán y 
el gallego’. Hau da, oso kuriosoa izan da ez dela 
esaten ‘la lengua oficial de España es el español’, 
espainola ez baita existitu ere egiten legalki, “las 
lenguas españolas” omen dira existitzen direnak.

Eta horrek beste ondorio batzuk baditu, bai-
na, tira, ez naiz orain horretan sartuko65.

Eta, ildo beretik, adibidez, 145. artikulua bera 
ere oso-oso berezia da. Egina dago batez ere Eus-
kadi eta Nafarroa ez elkartzeko. Hau da, debekatu 
egiten du autonomien artean biltzea. 

Gauza bera gerta zitekeen, esaterako, Valen tzia 
eta Kataluniarekin. Hautatuko balute haien auto-
nomiak batzea, Konstituzioak, Espainiako Kons-
tituzioak, 1978ko Konstituzioak, debekatu egingo 
luke.
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Gure alkateak zer
duen erabaki.
Beso urdin-gorria
uniforme kaki;
zuzenak eztu gura
ezein adobaki.
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loTuTa BaiTa onGi ere loTuTa

(atado y bien atado)

Dakigunez, Moncloako Ituna izan zen Kons-
tituzio honen aurrekoa, hau da, lehen bildu ziren 
alderdi espainiarrak, goian planteatu ditudan ohiko 
frankista “egokitutakoak”, “la Asociación Nacional 
de Propagandistas” ingurukoak, sozialista zaharren 
ordezko PSOEkoak eta azkenean “adiskidetze na-
zionalaren aldeko” PCkoak ere bai, eta zer gertatu 
zen? Euskaldun guztiak geratu zirela hortik kanpo, 
baita EAJ/PNV ere, noski. 

Orduan, Moncloako Itunak egin ondoren, 
egin eta idatzi zen Konstituzioa, gero azaldu zi-
tzaion PNVri, PNVk jakin zezan. Baina gogoratuta 
dago, jakina baita, Euskal Herria ez zela Konstitu-
zioan onartu (eta ondorioz, Euskal Herriak ez zue-
la Konstituzio hori ere onartu…), baina Konstitu-
zioaren aurretik, 1978a baino lehen eta 1979ko 
‘Estatuto de Autonomía’ nahiz “1982ko Nafarroa-
ko Foru Hobekuntza” baino lehen, 1976an izan 
zen ‘El referéndum de la reforma política’, non, 
Franco hil ondoren, gauzak lotuta baita ongi lotuta 
ere geratu ziren, espainiarren demokraziaren oina-
rria onartzeko, baina ez jende askearen demokra-
zia, baldintzapekoa baizik66. 
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Orduan, erreferenduma onartu ondoren, ‘Tri-
bunal de Orden Público Frankista’ bertan behera 
geratu zen. Baina egun berean 1882tik indarrean 
zegoen lege bat, ‘La ley contra las armas, contra el 
uso de armas y contra la delincuencia’, hau da, kar-
listen kontra egina zegoen lege bat, berpiztu egin 
zuten Auzitegi Nazionala sortzeko, aurrekoari ja-
rraipen zehatza eginez, hain justu67.

Dakigunez, hurrenkera hala izan zen: 1976an 
“Erreforma politikoaren” erreferenduma, 1978an 
erreferendum konstituzionala, 1979an EAEaren 
autonomia erreferenduma, 1981ean badator Teje-
ro eta bere estatu kolpea ematen du (otsailaren 
23an).

Eta Tejero guardia zibilaren kolpearen ondo-
ren, erreformei balaztak tenkatu egiten dizkiete eta 
Estatua honezkero ez da hortik gehiago mugituko 
legalitatean eta, aldiz, hasiko da mugitzen aurreko 
Transizioan emandako urratsak ezabatzen (LOA-
PA) eta, pur et cru, ilegalitatean. 

GALen ekintzak hasi ziren hedatzen eta haiek 
iraungo dute, esan bezala, 1986a arte, Frantziako 
barne ministroa zen Pasquak Gonzalezi esan zio-
nean bertan behera utzi behar zuela hori. Fran-
tziako telebistan atera da honi buruzko erreportaje 
bat, nahiko argia eta nahiko daturekin68. 

Eta 1986an, berriz, azken erreferenduma 
izango da NATOn sartzeko. Eta berriro ere Euskal 
Herriak ezetza eman zion NATOn sartzeari69.
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Joaneren bihotzak
dirade bortitzak.
Eztitu bentzutuko
tiranoen hitzak.
Burnietan dabiltza
alferrean zitzak.
Foera bitez jabetzak
ta buruzagitzak.
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Tiranoen hiTzen Jana

Beraz, ondorioak azalarazteko eta balantzea 
egiteko garaian, une honetan, esan beharko ge-
nuke Trantsizioa ez zela Franco hil ondoren epe 
motzean burututako erregimen instituzionalaren 
inolako aldaketa azkar eta kontsentsuaturik izan, 
urte luzeetan zehar emandako botere politikoaren 
eboluzioa baizik, zeinean agerian zegoen indarra-
ren erabileraren partez gizarte kontrolerako men-
peratze mekanismo deszentralizatuak (sarean) be-
zain modernoak (biopolitikoak) hedatzen eta gau-
zatzen hasi ziren. Aldaketarekin batera, ordea.

Lehenengo eta behin, nire ustetan, honezke-
ro, Euskal Herriak ikasi du amnistiarekin, agian, 
ezin izan genuela guztiz asmatu, baina, halere, ez 
zegoela guztiz gure esku.

Orain, aldiz, gure esku dago beste prozesu 
batzuetatik ikasitakoa botere politikoaren ziklo 
alda keta honetan proposatu ahal izatea, justizia 
trantsizionala indarrean jartzen hastea eta orduko 
amnistia legearen egokitzapena eskatzen hastea70.

Bigarren eta biga, Euskal Herriak akordio po-
litiko nazionala behar du, baina ez Txibertan beza-
lakoa, baizik eta, ahal delarik, ezker abertzaletasu-
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na eta nazionalismo tradizional jeltzaleekin batera 
burututa; 2012ko Diadan Bartzelona gertatutakoa 
horretarako aukerak ematen dituela dirudi. Ho rre-
la, soilik, lortuko da lortzekotan, eredu berri ba-
terako Trantsizioa zertzea eta bizi dugun espainiar 
guztien artean kontsentsuatutako Trantsizioaren 
mitoaz askatzea71.

Eta hirugarren eta higa, funtsezkoa, ene abu-
ruz, amnistia garaian gertatu ez zena, ez euskaldu-
non aldetik behintzat (zeren eta Espainiaren alde-
tik horixe lortu zutela!) nazioarteko erakundeen 
babesa lortzea ezinbestekoa izango da. Izan ere, Es-
painiaren kasuan eta Franco hil ondoren, ustezko 
Trantsizioaren bukaeran, funtsezkoa izan zen kan-
potik eragindako “tutoretza”. 

Gogoan dut lehen aipatutako tarte horre-
tan, 1976tik 1978ra bitartean, Helmut Smith, 
orduko Angela Merkel zena, etorri zela Madrilera 
eta, frankisten lemazaina izan zen Adolfo Suárez, 
berriz, joan zela Europara, toki guztietara, halako 
ziztu biziko bidaia haietako batean, Vatikanora ere 
joan zela, aipatu nazioarteko babesaren eske.

Eta bitartean, Espainiako lehendakari ordea 
izan zena, Alfonso Osorio, joan zela Washingto-
nera eta elkartu zela Jimmy Carterekin, orduko 
Obama zena, haien botere politikoaren birmol-
datzearen berri ematera. 

Ondoren, Suárez joan zen Estatu Batuetara 
eta, azkenean, Nazio Batuetara. Eta Ameriketako 
Estatu Batuekin hitzartu ondoren, zer izan zen na-
zioarte mailan Adolfo Suarezek hitzartu zuena? 
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Bada, ematen duenez, hitzartu zuen, besteak 
beste, AEBen base militarren jarraipena bai eta 
arlo guztietako kolaborazioaren jarraipena ere. Na-
zioartea ri lasaitasuna eman zioten neurriak, hain 
zuzen.

Hori hitzartuta, Europar Kontseiluak eta Na-
zio Batuen Elkarteak oniritzia eman zioten frankis-
moaren Trantsizio prozesuari eta, nonbait, jorratu 
beharreko bidea onartu zuten.
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TxanTxa GuTxi

Orain, orduan ez bezala, euskaldunok zerika-
sia izan dugu bizipen haietatik, bidea egiten ba-
dakigu, jakin, eta nazioarteko erakundeen babesa 
lantzen ari dela ez dago dudarik. Beraz, nik uste 
dut aurrerantzean ere Aieteko aldarrikapena lagun-
garri izango dela horretarako. Baina tarte honetan 
orain Euskal Herriak burutzeko duen Trantsizio 
desmitifikatu honetan, zeintzuk izan dira gurean, 
nolabait, gauzatzen joan diren borroketan, borro-
karen irabazleak?

Amnistiaren borroka, esaterako, ez dakit ira-
bazi ote zen. Egia da jende guztia irten zela kartze-
latik, baina Aldaluren istorioak orduko metafora 
edo amnistia horren neurri eskasa eman zigun 
(Fran Aldalur azken presoa izan zen eta, azkenean, 
berriro ere berehala harrapatua eta kartzelatua izan 
zena)72. Horrek esan nahi zuen amnistia ez zela eus-
kaldunontzat baliagarria izan guztiz; frankistentzat 
bai, ordea. Haiek ondo jakin izan zuten horretaz 
baliatzen. Eta honek Amnistia legearen egokitza-
pena birplanteatzera eraman behar gaitu73.

Orduan, ene ustez behintzat, amnistia baino 
inportanteago izan zen presoak etxera eramatea 
lortu izan zela. Eta denok gara lekuko, edo batzuk 
oraindik ere gogoan daukagu behinik behin.
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Beraz, “euskal presoak etxera” aldarria da ira-
bazitako borroka bat. Irabazi baikenuen, ez dugu 
asmatu, irabazi egingenuen. Bere garaian irabazi-
takoa, bada, irabazteko daukaguna berriro, halere, 
baina hori irabazten dakigunez, irabazteko posibi-
lidadea ere badugu, eduki.

Duela gutxi etorri zitzaidan etxera zine ekoizle 
bat aspaldi (2001ean) itsasoan, barruan mezua ze-
raman botila aurkitu nuen karira eta adierazi zidan 
botila Marokotik etorri zela urte batzuetako bidaia 
egin ondoren. Hantxe, esan zidanez, ehun botila 
bota zituzten uretara eta, munduan zehar, hamar 
bakarrik izan ziren aurkituak, artean nik topatuta-
koa. Zorte handiko gizona nintzela zioen, halako 
aurkikuntzak nekez suertatzen baitira bizitzan. 
Nik, berriz, bere harridurarako, Afrikan botatako 
eta neronek aurkitutako bigarren botila izan zela 
hura ihardetsi nion…eta hala da!

Bada, frankismoaren eboluzioaren hasieran 
presoak kaleratzen ikusi genuen moduan, mota 
horretako gertakizuna norberaren bizitzan birritan 
gauzatzea ez litzateke, berez, harrigarria izango.

Nire grazia Joane da ta 
Hau da bigarren aldia
Neronen bila etorri dela 
Alkatearen goardia
Orduan kendu zidaten nire
Bizitzaren erdia
Urte honetan jakin behar dut
Nola den urkamendia.
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Bigarren borroka izan zen, nik uste dut, Gas-
teizkoa, Gasteizko 1976koa74. Ez nuke esango nik 
borroka sindikal hutsa izan zenik, nik uste dut 
langileen borroka izan zela, klase borroka, alegia.

Hura ere ezagutu genuen eta oso gatazka 
auto gestionarioa izan zen, asanbladatan antolatuta 
behetik gora, eta asanbladan erreprimitua ere bai 
(hildakoak eta guzti).

Beste gizarte antolaketa bat gauzagarria dela 
erakutsi zigun. Orduko Kapitalaren aurkako Plata-
formak deitutakoak ere alderdietan oinarriturik 
ohikoa zen abangoardia politikotik kanpo gauzatu 
ziren nahiz eta, haietan, zenbat alderdiren presen-
tzia ezin uka (OIC, LKI etab.).

Intsumisioaren borroka ere irabazi zuen Eus-
kal Herriak. Orain hori esateak urrutiko kontua 
ematen du, behintzat soldaduska egin behar izan 
genuenok behartuak izan ginelako, baina hori 
aspaldiko dela dirudi. Dena dela, hori ere iraba-
zita geratu zen, bere argi-ilunak eta guzti, amnis-
tiaren ekimena izan zen moduan, baina hala ge-
roko gizartearen desmilitarizazioari begira nola 
desobedien tzia zibilaren mugimenduari eusteko 
balio izan zuen.

Hizkuntzaren borroka irabazten ari gara, 
kostata noski, baina irakaskuntzan batik bat adi-
bideak oso argiak dira aurreko egoeraz erkatuz 
gero75. Baita zezenketaren aurkako borroka edo 
borroka feminista ere irabazteko bidean daude, ene 
uste apalean.
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Borroka antinuklearra eta egun planteatzen 
ari den energia berriztagarrien aldeko apustua ere 
bai. Honek ekarri zuen, adibidez, Deba, Ea, Tutera 
eta Peyhoradeko.. zentralen ixtea.

Bazeuden proiektatuta lau-bost zentral nu-
klear Euskal Herriaren inguruan eta denak bertan 
behera geratu ziren; aurten Garoña ere itxiko dute. 
Eta horri aurre, eta ez bakarrik aurre egin, irabazi 
egin zitzaion klase politiko gehienak babesten 
zuen planteamendu nuklearzale horri, hori guz-
tia “Costa vasca no nuclear” izeneko batzordearen 
bidez eta, ondoren, Lemoizen kontrako borroka 
batuekin76.

Portaera elektorala ikusten baldin badugu 
(Euskal Herrian egine do Euskal Herritik kanpo, 
Espainia osoan, egin izan diren erreferendumak), 
eta ikusten baditugu Euskal Herrian eman izan 
diren aukera eta portaera politiko guztiak, ezber-
dintasuna da nagusi. Elektoralki begiratuta ere, 
Eus kal Herria ez da Espainia77.

Konstituzioari ezetza eman zitzaion eta auto-
nomiari baietza baina oso eskasa, konparatzen bal-
din badugu, behintzat, Lizarrako Estatutuarekin. 
Lizarrako Autonomia Estatutuak, izan zuen % 80a 
gutxienez atzetik edo alde78. Eta orain indarrean 
dagoen Gernikakoak % 57a izan zuen.

Marko instituzional espainiarraren deslegiti-
mazioa begi bistakoa da. Bistako da, halaber, pro-
zesu honetan borroka asko izan direla, eta asko eta 
asko Euskal Herriak irabaziak. Honen aurrean zein 
izan da Estatuaren kontakizuna? Trantsizio kon-
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tsentsuatuaren mitoarena, hau da, espainiar politi-
karen egokitzapena historikoa izan dela eta, hemen 
esan dudanez, Trantsizioaren ideia (ez kontzeptua) 
metafora mitiko espainiarra izan dela.

Izan ere, zer gertatu zen Franco hil ondoren 
eta Francoren erregimena aldatzen hasi zenean? 
Erre gimenaren aurkako borrokan, aurretik zeto-
rren belaunaldi berri batek zuzendutako eboluzioa 
azkartu egin zela, alegia.

Baina instituzioetatik, Historia -nahiz Kaze-
taritza fakultateetatik barne, orain beste historia 
bat kontatu beharra izan dutela konturatzen ha-
siak dira, hau da, lehen frankismoak kontatzen 
zuen historiak jada balio ez zuenez, beste kontaki-
zun berri bat asmatu behar izan zuten. Eta, noski, 
horretarako sortu ziren Victoria Pregoren doku-
mentalak espainiar telebistan, gero ‘A por ellos’ 
Las Ventasen ohikatu zuen berberak eginak, Iñaki 
Gabilondok, Manu Monterok, Kepa Aulestiak eta 
enparauek mota horretako narrazioen bidez79 Tran-
tsizioa bera kontatuz, areago Trantsizioaren harira 
estatuaren erreforma miretsiz, balizko hausturaren 
aukera guztiak zapuztuz eta ordukoa mitifikatuz.

Haiek mitifikatutakoari ezarri nahi izan ez 
dioten kritika eskatu ohi diote, ordea, herri konta-
kizunari.

Ezker politikotik ere bai, noski, izan ere ba-
daude historialariak trantsizioaren berridazketa 
egiten dutenak orduko gertaerei oraingo eskemak 
ezarri nahian80, hala nola, Orhipeko Larrainekoek 
burututako herri antzerkia deitoratzen dute behar 
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bezain “kritikoak” ez izateagatik. Zuberota rrek 
egin zuten Monzón pastoralaren karira esaten zen 
hor bazegoela nazionalismoekiko mirespen handie-
gia, eta noski, pastoral bat izanik, pastoralak mitoz 
nahiz metaforaz funtzionatzen du!

Salaburu, Arregi, Juaristi, Elorza eta antzekoak, 
haiek dira orain zabaldu nahi den kontakizun berri 
baten lumak, eta kontakizun berri horrek, berriro 
diot, berria behar du, azken frankismoan izan zen 
bezala, orain artekoak jadanik balio ez due lako. 
Asmatu behar dute kontakizun berri bat81. Eta as-
makizun horrek badu bere alde juridikoa, hau da, 
lehenbizi idazten da prentsan edo historia saiakere-
tan, eta gero dator legea, bere justizia interdita eta 
guzti... Adibidez, ‘todo es ETA’ lelotik etorri zen 
18/98 sumarioa, baita gainerakoak ere.

Orduan, zeintzuk dira, azkenean, kontakizu-
na egiten ari direnak zentzu hertsian?

Bada, kazetariak, historialariak eta, erakun-
deetako intelektualekin batera, orain arte Auzitegi 
Nazionalaren epaileak izan direnak, Garzón, Mar-
laska, Mª Ángela Murillo eta horiek denak.
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dabiltza debalde,
bersoekin libratu
nahirik Mugalde.
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euskal herriari Galde

Zer daukagu, ordea, aipatu frankismoaren 
ebo luziotik irten ahal izateko eta gure bideari eki-
nez hasteko?

Esana dut frankismoaren eboluzioaz hitz eg-
ingo nuela Trantsizioaz baino gehiago. Eta ebo-
luzio horren ondoren, zer daukagu egiteko?

Bada, oraingo honetan burutzeke dugun bi-
dea zer izango litzateke, Urkulluk dioen moduan, 
“gure Transizioa”, edo bigarren Trantsizioa, edota 
hirugarren Trantsizioa?

Niretzat Euskal Herrian espainiar Trantsizio 
hura ez da oraindaino gauzatu. Euskal Herrian, 
funtsean, frankismoak iraun du bere gordintasunean 
orain arte. Eta daukagun bide politikoan, gure ebo-
luzioari jarraipenik ematekotan, urrats batzuk eman 
behar ditugu oraindik.

Lehenengo urratsa, nik defendituko nuke, in-
dependentzia Europan. Jaume Lopezek, Pompeu 
Fabrako irakasleak deitzen duen bezala, Europan 
‘independentziaren laugarren olatua’ izango litza-
teke. Jaume Lopezek eta Pompeu Fabra unibertsi-
tateak egin dute ikerketa lan bat, eta aurkeztu egin 
dute Europar Parlamentuan82. Horretan aztertu 
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dituzte orain arteko hiru olatu independentistak 
Europan. Bata izan da Lehenengo Mundu Gerra-
tearen ostean, hau da, Inperio handiak desegiten 
direnean, Inperio Turkiarra eta Inperio Britaniarra. 
Orduan sortu ziren Europan herrialde berriak.

Bigarren olatua izan zen kolonialismoaren de-
sagerpenarekin, eta batik bat hor ikusten ditugu 
Europa ekialdean eta Inperio Austrohungariarra-
ren ondorioz etab. sortu izan direnak.

Hirugarrena izango litzateke ekialdeko siste-
ma, sistema sozialista deitutakoa, 90eko hamar-
kadan erortzen denean. Eta 90eko hamarkadan 
ikusi dugu Europan 19 estatu berri sortu direla 
XX. mendearen bukaeran.

Eta laugarren olatua oraintxe da etortzeko, 
zeinean Estatu kontsolidatuetan minoria izandako 
batzuk lortuko baitute behar adinako kohesio poli-
tikoa independentzia planteatzeko. Eta hor dago 
Eskozia, noski, eta Ipar Irlanda ere badago (irla 
osoa administrazio barruti bakarrean biltzeko), eta 
horretarako egingo dituzte erreferendumak, Euskal 
Herrian eta Katalunian egin daitezkeen moduko 
herri kontsultak.

Hauek guztiak, Pompeu Fabrakoek azter-
tzen dutenez, baita Europatik kanpo ere, adibidez, 
Ameriketan, Quebecen suertatuko dira orain arte 
dagoeneko suertatu izan diren moduan; baita 
Groenlandian, Flandrian ere honelako aukerak za-
baltzen joango dira83.

Nire ustez, hurrengo urteetan Rousseauk due-
la 300 urte idatzitakoa gogoratzeko, Rousseauk 
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planteatu baitzuen lehen aldiz Herri Konstituzio-
aren beharra, nazio kontzientzia hartu duten he-
rriek beren egituratze polikoari ekingo diote.

Rousseauren ekarpena gainerako entziklope-
diazaleengandik bereizi beharra dago bai edukietan 
eta baita idazteko maneran ere. Hori ulertzeko 
gogoratu beharra dago Rousseau Genevan jaio zela 
(1712an) eta Suitza dugula Europa osoan monar-
kia inoiz onartu izan ez duen herria. Eskualde ez-
berdinetako ordezkaritzen konfederazioaren bidez 
sorturiko estatu suitzarra (helveziar konfederazioa) 
baterakuntza askean oinarritu zen eta horrela izan 
da bere historia osoan zehar. Rousseauren pen-
tsamendu iraultzailea eta antimonarkikoa, beraz, 
bizitutako egoera errepublikarrean oinarritu izan 
dira. Berak proposatutako modernitatea, bada, ja-
torrizko askatasun naturaletik dator. Horrela uler-
tu izan ditu hizkuntza (ohikoa ez izan arren musi-
katik datorrela diosku…), hezkuntza (norbanako 
naturalaren garapenean datzala dio…) eta gizartea 
(gizakien arteko hitzarmenetik abiatuta bere abu-
ruz…).

Erdi Aroko gizarte tradizionalaren kontra, 
modernitatearen izpiritua du hizpide Rousseauk. 
Bere ikuspuntutik, T. Hobbesen kontra, egoera 
naturalean hazitako eta hezitako gizaki basatiak 
ezin du ona eta txarra dena bereizi eta, beraz, ezin 
da gaiztoa izan. Ildo horretatik, planteamendu erli-
jiosoen aurka, jatorrizko bekaturik dagoenik ez du 
uste eta, horren ondorioz, gizakia berez gaiztoa de-
nik ezin du onartu. Aitzitik gizaki naturala ona iza-
nik eta bekatuaren jatorri erlijiosoa arbuiatuz, giza-
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kien arteko (sozioen arteko) hitzarmena ikusten du 
gizartearen (soziedadearen) ardatz, berdintasuna, 
alegia.

Gizaki bakoitzak era aske batez adostuko du 
besteekin batera ibili beharra eta horretarako be-
har bezalako araudiari kasu egitea da garrantzitsua. 
Gizartearen abiapuntua, bada, gizaki bakoitzaren 
erabaki askea litzateke, nahiz eta, praktikaren bi-
dez, abiapuntuko egoera hori usteltzen joan izan84.

Rousseauk toki batean ikusten du bere gober-
nu egitasmoaren irudikapena, bere jatorriko he-
rrian, Genevan, eta horregatik bere “ezberdintasu-
nari buruzko azalpen” hau Genevako gobernuari 
eskaini nahi izan zion, nahiz eta Dijongo Aka-
demiaren sarirako idatzi (ez zuen saria eskuratu...).

Bere ustez estatua ezin da oso handia izan 
herrita rrek behar besteko kontrola eduki ahal iza-
teko eta, ildo horretatik, Suitza bezala Euskal Her-
ria ikusten du arrazoizko gizarte antolatu baten 
gisa.

Honela idatzi Genevako saiakeragileak:

“Genevako errepublikari
Jaun-andere subirano txit agurgarriak:
Duela 30 urtetik hona omenaldi duin bat es-
kaini nahi izan diot aberriari edozein herritar ja-
torrek bere jatorriari egingo lizkiokeen ohoreak 
emango lizkiokeen bezala eta, beraz, orain arte 
nire ahaleginek fruiturik eman ez duten arren, 
honakoaren bidez gizalegezko jardun horri be-
har bezalako indarrez erantzun nahi izan diot.

Zuen artean jaiotzeaz pozik, nola egin neza-
keen gogoeta gizakien artean naturak ezarri duen 
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berdintasunaz eta gizakiek sortu duten desber-
dintasunaz, baldin eta estatuan laburbiltzen di-
ren indar eta jakinduria guztiak, gizartearen alde 
jotzen dutenak, norbanakoaren zoriontasunaren 
eta herri egituraren alde dauden indarrak kon-
tuan hartu gabe? Gobernuaren egituraz egon 
daitezkeen aholku hoberenak bilatu nahian ia 
denak zuen eguneroko bizitzan aurkitu ditut eta 
zuen hiriaren barruan jaio izan ez banintz ere 
zuek gizarteari erakutsi diozuena munduko herri 
orori azaldu nahi diot beren alde eta izan daitez-
keen kalteak alboratu nahian. Jaiotze-tokia hau-
tatu behar izan banu gizarte mugatu txiki bat 
aukeratuko nuke”85.

Rousseauk berak, enkarguz, Corsicako Kons-
tituzioa idatzi zuen86. Noski, Corsicak ez du in-
dependentzia lortu, baina, gutxienez, Frantziako 
Konstituzioa bera baino lehenagokoa izan da Cor-
sicako Konstituzioa, nahiz eta, irla bat izanik ere, 
egun Frantziak bi departamentutan banatuta eduki.

Ildo beretik, ikusi dugu Espainiak bere Kons-
tituzioan ez duela inondik inora onartzen bide 
politikorik Euskal Herriak edota Kataluniak be-
har dituzten garapenak gauzatu ditzaten87, baina, 
aldiz, oso kuriosoa da Espainiak berak onartu be-
har duela Europatik datorrena, nahiz eta bere so-
beraniaren kontra jo. Adibidez, Greziarekin, krisi 
ekonomikoaren harira, gertatu den gauza be ra. 
Euro patik etorri da agindua defizit neurriak har-
tzeko; beraz, estatu guztiek onartu behar izan 
dute beren konstituzioetan zorra handiegirik ez 
izatearena eta Europako estatu guztiek jarri dute 
hori beren kons tituzioetan. Erresuma Batuak ez, 
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besteak beste, Erresuma Batuan Konstituzioa ere 
ez baitago eta eurotik at dagoelako. Baina, fun-
tsean, sistema honekin edo planteatutako horrekin 
konforme ere ezin delako egon.

Halere, Espainiak esaten zuena, hots, Tran-
tsizioaren mitotik eratorritako tabua, bere Kons-
tituzioak ezin zuela aldatu edo ez duela aldatuko 
Trantsizio garaian erdietsitako ustezko kontsentsua 
apurtuko zuelakoan, ezeztatu egin du praktikan 
eta aldatu berri du Europak agindu diolako.

Beraz, nazioartetik datozen aginduena gauza 
berri bat da, elementu berri bat, kontuan eduki be-
harrekoa ere herri askapenen bidean.

Eta Pompeu Fabrak egindako ikerketa hone-
tan, berez, bi aukera bereizten dituzte indepen-
dentziarako: bata da eskaerak aintzakotzat hartuak 
izaten direnean (normalean hori gerta daiteke Bel-
gikan, gerta daiteke Danimarkan, gerta daiteke 
Canadan Quebecekin), hori aintzakotzat hartzen 
denean, hau da, lortzen denean malgutasun mini-
mo batekin konstituzioak eta egitura politikoak be-
rrantolatzea, independentziak ez dira gauzatu ohi.

Baina, aitzitik, estatuak ixten direnean erabat 
edozein birmoldaketa politikoren aurrean, azke-
nean, hori da faktore gakoa independentzia gau-
zatzeko. Eta hori da, hain zuzen ere, Espainiak 
egiten duena Kataluniarekin eta Euskal Herria-
rekin.

Orduan, nik uste dut gure eboluzioa horra 
doala, eta hori bai izango litzatekeela benetan mu-
tazio politikoa.
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Pentsamendu politiko klasikoaren historian 
Trantsizioak ekarritako demokraziaren onura ez 
da, berez, inoiz aintzakotzat hartu. Herodotok le-
hen aldiz erabili zuen demokrazia hitza, Aristotele-
sek, adibidez, demokrazia tiraniaren modu batez 
parekatu zuen88 eta, Robespierren jakobinismoaren 
salbuespenaz, pentsamendu modernoak ez du, be-
raz, demokrazia aldarrikatu ohi espainiar “adiski-
detze nazionalak” helburutzat hartu arren.

Kantek berak, esaterako, demokrazia beha-
rrean “res publica”(republika) hobetsi zuen bere 
idazkietan.

Izan ere, Joseba Sarrionaindiak honi buruz 
aritzerakoan (moroak gara behelainoen artean?)89, 
gogoratu zigun demokrazia ez dela, berez, sustan-
tiboa, aditza baizik.

Demos greziarra populus erromatarra ez zen 
neurrian, gure herria espainiar nazioa ote den ezin 
izan da inoiz askatasunaz behar bezala eztabaidatu, 
eta botere politikoaren subjektua zeni dagokion 
ezin izan da ondorioztatu.
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Nire grazia Joane da ta
Eznaiz isilduko gero
Aldarri haundiz kanta ta kanta
Gartzelan sartu ezkero
Burdin artean eztu egiten 
Niretzat batere bero
Nahizta suaren tormentuekin
Hor dauden hiru borrero.
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Borreroak BadiTu…

Aldiz, inolako Trantsiziorik gabe, adierazpen 
askatasunaren murrizketarekin batera, gainerako 
askatasun politikoak salbuespen egoeran bizi behar 
izan ditu gure herriak egundaino.

Ez espainiar ez eta frantziar konstituzioek ez 
baitigute eman debate politikorako bermerik eta, 
aldiz, hedabideak itxiz nahiz iritziak jazarriz, Eus-
kal Herriko gizarte mugimenduek, sortzaileek edo-
ta norbanakoek erabakitzeko eskubideaz debatitze-
ko bilguneak aurkeztu eta bideratu izan nahi di-
tuzten guztietan debekua eta errepresioa besterik 
ez dute aurkitu.

Mundua berrantolatzen ari da, ordea. Olatu 
politiko berrien aurrean euskal herritarrok gure 
pentsamendua eta praktika politikoak ere egunera-
tu behar ditugu. Kalean eta idazkietan, unibertsi-
tateetan eta komunikabideetan. Demokraziaren 
aditza eta adiera hasi behar dugu erabiltzen gurean. 
Gertukoekin batera, hasieran, adigogorren aurrean 
gero eta adimentsu beti. Herri hau, Kantek esango 
lukeen modura, honezkero adin nagusikoa baita.

Beraz, egun posible al zaigu kantiar ilustrazioa-
ren egitasmo politikoari eustea haren oinarri epis-
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temologikoari agerrarazi zaizkion kontrako arrazoi 
jakobinoei erreparatu gabe?

Zeren eta, Kantengandik heredaturiko ustez-
ko gizabanako unitario bezain unibertsala eta ha-
ren subjektibitatea dugu, hain zuzen, bai azken 
Wittegensteinek baita Gadamerren hermeneuti-
kak ere kolokan ezarri zutena.

Azken horrek, adididez, kantiar ilustrazioaren 
epistemeren partez Aristotelesen phronesis erabiltzea 
proposatu zuen, ethosen araberako gizarte arrazio-
nalitatea aldarrikatuz.

Phronesis, Aristotelesen arabera behintzat90, 
jakintza praktikoa edo zuhurtasuna litzateke baina, 
ezaguera hutsa ez bezala, phronesis gizarte trebeta-
suna da, egoerak hobetze bidean noiz eta nola lan 
egin beharra dagoen jakiteko balio duena.

Horrela, politika aferetan (historiak ekarri-
tako gizarte arazoetan uler dezagun...), arrazoi 
unibertsala erabili beharrean tokian tokiko kultur 
bizipenetan oin hartzen duen logika praktikora 
eramatea ahalbideratuko luke phronesis delakoak.

Ildo beretik, Paul Ricoeurrek91 zientzian eta 
praktikan erabili beharreko ezaguerak desberdinak 
direla dio baina, erlatibismo faltsutik urrun, arra-
zoi praktikoak, etikan, politikan nahiz gizarte afe-
retan eskua hartzeko logika zehatzak egon, ba dau-
dela diosku, justizia interdita gainditzeko nor bere 
tradizio kulturalean oinarritzen direnak, ale gia. 
Haien bila abian gaude eta, hala justizia transizio-
nala nola egien batzordeak ere horretarako lagun-
garriak izan daitezke.
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Badago ordea, funts narrastien bat, idazlumak 
eta guzti, historia idatzi egiten dutenak hura gerta 
ez dadin.

Eta orain Euskal Herrian suertatzen ari den 
ziklo aldaketan, hori gertatzen ari baita memento 
honetan, hain zuzen ere, kontakizun berria be-
har dela nabarmendu da. Gauza bera gertatu zen 
Franco hil ondorengo urteetan, beren kontakizuna 
berritu behar izan zutenean. Orain, asmatu behar 
dute argumentua, narrazio guztiek beren argumen-
tua baitute: historia eta argudioak. Baina problema 
da ez daukatela ez argumenturik eta ez argudiorik 
kontakizun berria planteatzeko.
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Joaneren bihotzak
daude desorduan
kontsolamentu gabe,
damaren moduan:
“Nor da tristeagoa,
“ni baino, munduan?
“Zergatik sartu nintzen
“egungo gudan?”
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orainGo Guda

‘Nola irabazi narrazioaren borroka?’ esaten 
dute, baina ez da inongo narrazio borroka irabazi 
beharrik, egin beharra dagoena da bideak eman eta 
onartu adierazpen askatasun nahikoa bakoitzak 
bere narrazioa zabaldu eta sakondu ahal izateko. 
Eta hori da ukatu egin digutena historikoki92.

Hau da, ordea, memento honetan ere ukatu 
egiten zaiguna93. Beraz, gure narrazioa egin ahal 
izateko ez dugun adierazpen askatasun nahiko hori 
da eskuratu behar duguna. Horrekin batera, orain 
arte kontatzerik izan ez direnak kontatzeko garaia 
iritsiko da94.

Hori gerta ez dadin eta, bide batez, egungo ez-
tabaida politikoa eragozteko, herrien independen-
tziaren aukera zapuzteko, “Patriotismo constitu-
cional” kontzeptu habermastarraren atzean ezkuta-
tzen direnek haien ideiak (ez kontzeptuak) besterik 
ez dituzte ikusten. El País egunkaria, adibidez, 
“diario global en español” omen da autodefinizioz, 
“español” hizkuntza espainiar Konstituzioan ez da-
goela nabarmen izan arren.

Espainian, Trantsizioaren mitoaren bidez eza-
rritako Konstituzioaren tabuak eragozten duen 
adierazpen askatasunaren falta azaltzea izan da nik, 
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nire motzean, egin nahi izan dudana izkribu ho-
nekin.

“Ni naiz, ni neroni, nire idazkien funtsa” 
adierazi zuen Michel Montaignek 1580an, bere 
“Entseguak” argitaratzearekin batera. Egia da saia-
kera literatura ez zuela Montaignek bakarrik sortu. 
Ildo horretatik, adibidez, idatzi zuen John Lockek 
bere “Giza ezaguerari buruzko entsegua” eta egia da, 
halaber, entsegugile adina saiakera mota dagoela. 
Azkenik eta gero, “filogenia ontogenian” datza-eta.

Aurreko batean, errepide ondoko mendi bi-
dezidor batetik nenbilelarik, Edward Hopper mo-
duko margolaria ikusi nuen lanean, margotzen ari 
zena auto gainean zuela.

Irudiak begiratzera gerturatu nintzen eta, 
haie tan irudikatutakoa gure aurrean zegoen pai-
saia ez zela agertzen konturatu nintzen. Margotu-
takoari erreparatuz, non dago zubia? galdetu nion, 
izan ere aurrean ez bainuen inongo zubirik ikusten, 
nahiz eta berak marraztutako koadroaren erdian 
bazegoen bat; berak errealitatean zubia oraindik ez 
zegoela arrapostu zidan.

Nik, neronek, ezin izango nuke saiakera hau 
burutu Hans Blumenbergen La legibilidad del 
mundo irakurri ez banu edo, literaturan, Koldo Iza-
girreren Egarri egunak portualdean leitu gabe, zeren 
eta literaturaren bidez jendeak kontatzen duenaz 
jabetzeko erreferentziak ez baitira bakarrik ekono-
mikoak, administratiboak edo errepresiboak, sor-
tzaileek kontatzen digutena baizik, biobibliogra-
fiak eta biografiak barne, biopolitika sasoian…
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Bazzanaren liburua Mitos y Mentiras de la 
Transición oso interesgarria izan zait ikusteko Tran-
tsizioaren ustezko adostasuna ez zela inondik inora 
hala suertatu.

Canok idatzitako Twist nobela, aipatu Iza-
girreren Egarri egunak portualdean bezainbeste, 
ariketa literarioak dira, zeinetan ez dagoen herri 
honen historiaren sinplifikaziorik baina bai, ordea, 
bizitza ulertzen laguntzeko metafora oso bortitzak, 
kontzeptuak ez diren ideiak, mitoak edota desioak 
pentsatu ahal izateko aukera ematen dutenak.

Beraz, bistan da. Guk ezin dugu sinetsi Gar-
zónen ‘todo es ETA’; gure kontakizuna jakin egin 
behar dugu behar den bezala gorpuzten eta, ildo 
horretatik, kanpotik nola ikusten gaituzten saiatu 
beharra dago eskuratzen.

Entsegu hau burutzeko, berriz, ezinbestekoa 
suertatu zait Ferran Requejorekin hitz egin ahal 
izatea…95

Baita Gabriel Arestiren “Zuzenbide Debe-
katua”z gozatzea ere…

Berak ez zuen Lizardi Saria lortu baina, hor-
ren harira, honako gogoeta utzi zigun idatzita:

“Eta guk lortu behar dugun saria badakizu zein 
den? Beste edonolako sariak, teilatupeko sariak ar-
buiatu gaberik, egiazko literatura gure hizkuntzan 
sortzea”.
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eranskina

Donostiako Udaletxearen Osoko Bilkurara

Frankismoaren Krimenen Aurkako Kereilaren Euskal 
Plataformak, idatzi honen beheko partean agertzen 
diren Elkarteez osatutakoa, egungo legediari jarrai-
tuaz Gernikako Udaletxearen Osoko Bilkurari pro-
posatzen dio ondorengo Mozioaren onarpena.

Donostian, 2012.eko Irailaren .......a.

Arrazoien azalpena

1936.eko Uztailean Francok burututako altxa-
mendu militar-faxistak Errepublikaren bidezko Go-
bernua eta Gobernu Autonomiko guztiak ezabatu 
zituen, industri, nekazal eta finantza oligarkiaren 
laguntzarekin, Elizaren agintari eta partaideek tar-
teko, eta erregimen politiko totalitario bat ezarri 
zuen askatasunaren, justizia sozialaren eta Estatuko 
Nazioen eta Herrien eskubideen aldeko pertsona 
ororen suntsitze fisikoa eraginaz.

Diktadura hura, ideologikoki “nacional-catolicis-
mo” delakoaren zutabeetan finkatua, armadak, fi-
nantza eta industria oligarkiak, lur-jabeen klaseak 
eta Elizak hurrengoko berrogei urteetan mantendu 
zuten errepresio bortitza eta jeneralizatuaren bitar-
tez edozein oposizio saihestuaz, torturak, “paseoak”, 
heriotza-zigorrak, eta gainontzeko kondenak jarriaz 
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erregimenaren aldeko epaileen bitartez, atxilotuak 
inongo defentsa aukerarik izan gabe.

Francoren heriotzaren ondoren, herriaren borrokek 
eta presio internazionalak frankistak behartu zi-
tuzten nolabaiteko aldaketa batzuk egitera, “tran-
tsizio politikoa” delakoaren babesarekin, zei-
nek inpunitate guztia bermatzen zien 1977.eko 
Amnistia Legea medio. prozedura guzti hone tan 
botere politikoa, judiziala, ekonomikoa, mi litarra 
eta errepresiboa mantentzea lortu zuten, fran-
kismoaren zutabe nagusienak bermatuaz: Esta-
tuaren batasuna, Kapitalismoaren jabetza eta lehen-
tasuna edozein interes sozialetik gain, eta elizaren 
estatus pribilegiatua.

“Trantsizio” horretako urteetan torturak eta erail-
ketak jarraitu zuten poliziaren eta para-polizien 
esku, eta baita manifestazioen errepresio bortitzak 
ere, estatus hori mantentzeko asmoz. Egun, herrien 
autodeterminazioaren aurkako mantentzen den 
jarrera, Ibarretxeri, alderdi sozialistari eta ezker 
abertzaleko partaideei epaiketa saiakera ezaguna 
bezalakoa; erakunde politikoak legez-kanpo laga-
tzea; egunkari nahiz irratien itxierak; Entzutegi 
Nazionalaren epaiketa antzuak; eta abar luze batek 
zera adierazten du nabarmen: diktadoreak utzi 
zuen “lotua eta ondo lotua”k hor dirauela Borbon 
monarkiaren bitartez.

Baina “trantsizio” hartatik hogeita hamabost urte 
geroago argentinar epaile batek frankismoaren 
aur kako kereila bat onartu du genozidio eta giza-
teriaren aurkako delituegatik, preskriba-ezinak eta 
inongo “azken puntuko legeak” amnistiatzerik ezin 
dituenak. Nahiz eta erakunde internazionaletik izan, 
kereila honek frankismoaren zutabeak zartatzen 
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hasia du, hainbat memoriaren aldeko erakundeek 
urteetan zehar ahalegintzen ari garen bezala. Beraz, 
Egiaren, Justiziaren eta Erreparazioaren aldeko une 
garrantzitsu baten aurrean gaude, milaka eta milaka 
errepresaliatuen duintasuna lortzeko ahalmen bere-
zia bilakatuaz.

Esandako guzti honegatik, Frankismoaren Krimenen 
Aurkako Kereilaren Euskal Plataformak, Altafaylla 
Kultur Taldea, CNT Euskal Herria, Durango 1936 
Kultur Elkartea, Euskal Memoria Fundazioa, Eusko 
Lurra Fundazioa, Egiari Zor Fundazioa, Garraxika 
Taldea, Gernika Batzordea, Goldatu Elkartea, In-
txorta 1937 Kultur Elkartea, Lau Haitzetara Go-
goan Elkartea, martxoak 3 Elkartea, Oroituz eta 
Sare Antifaxista Elkarteek osatzen dutena, ondoko 
proposamena luzatzen dizue:

Mozioa

1.- Donostiako Udaletxeak 1931.ean bide onez buru-
tutako errepublika eta Gobernu Espainol, Katalan, 
Galego eta Euskaldunaren aurka 1936.eko Uztailean 
Francok antolatutako altxamendu militar-faxista 
kondenatzen du.

2.- Donostiako Udaletxeak gerora ezarritako dikta-
dura erregimena kondenatzen du, berrogei urteetan 
zehar eragindako triskantza odoltsuegatik justizia 
so ziala aldarrikatzen zutenen aurka eta baita Ka-
talunia, Galizia eta Euskal Herriaren eskubide na-
zionalak aldarrikatzen zutenen aurka.

3.- Donostiako udaletxeak kolpe militar haren alde 
eta gerora bere gobernuen alde egin zuten industria, 
nekazal eta finantza oligarkiak eta Elizaren agintari 
eta partaideak salatzen ditu.
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4.- Donostiako Udaletxeak 1977.eko Amnistia Le gea 
salatzen du, frankismoaren inpunitatea eragin zue-
lako eta inongo garbiketarik egin ez zutelako botere 
estrukturetan, batez ere diktaduraren arlo juridiko eta 
errepresiboetan (armada, polizia eta guardia zibila).

5.- Donostiako Udaletxeak 1977.eko Amnistia Legea 
ezabatzea eskatzen du, eta altxamendu militarragatik, 
erregimen frankistagatik eta Estatu terrorismoagatik 
errepresaliatuak izan zirenei bere eskubideak berma-
tzeko ahaleginetan ardura hartuko du, erregimen 
haren EGIA plazaratzen, bere oinordekoek egiten 
ari diren historiaren errelato faltsua salatuaz; JUZ-
TIZIA aldarrikatzen, egungo inpunitatea saihestuaz 
eta frankisten erantzukizuna exijituaz; milaka eta 
milaka biktimentzat ERREPARAZIO duin eta dis-
kriminazio gabea eskatzen; eta, azkenik, gizar teak 
behar dituen aldaketa sozio-ekonomikoak, juri-
dikoak eta instituzionalak eragiten, ERREPIKA-
EZINAREN BERMEA ezartzeko.

6.- Ildo honetan, Donostiako Udaletxeak bere lagun-
tza eta atxikimendua ematen dio Argentinako Erre-
publikan, Buenos Aireseko 1 Epaitegian, 4591/10 
Kereilari, zein Maria Servini de Cubria Epaileak 
daraman genozidioaren eta gizateriaren aurkako 
frankismoaren krimenegatik.

7.- Donostiako Udaletxeak hiritar orori eskatzen dio 
Kereila honen alde egin dezan, bai kereilatzaile gisa 
errepresiorik sufritu duenak, berak edo bere fami-
liakoren batek; edo baita diktaduraren aurka bere 
salaketa eginaz eta atxikimendu pertsonala sinatuaz.

Donostiako Udaletxeko Osoko Bilkurak deklaratzen 
duena 2012.eko Irailaren .........a.
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Instituzio horretarako hautatuta dauden partaide guz tiak 
animatzen ditugu Frankismoaren Aurkako Kan paina eta 
Kereila honekin bat egin dezaten goiko Mo zioa onartuaz.

Frankismoaren Krimenen Aurkako Kereilaren Euskal 
Plataforma
Plataforma Vasca para la Querella contra los Crímenes del 
Franquismo

— Altafaylla Kultur Taldea. (www.altaffaylla.com)
— CNT Euskal Herria.
— Durango 1936 Kultur Elkartea.
— Euskal Memoria Fundazioa. (www.euskalmemoria.com)
— Eusko Lurra Fundazioa.
— Egiari Zor Fundazioa. (wwwegiarizor.org)
— Garraxika Taldea (www.turrune.wordpress.com)
— Gernika Batzordea. (www.gernika2012.net)
— Goldatu Elkartea. (www.goldatu.or) Oficina Virtual para 

la Querella.
— Intxorta 1937 Kultur Elkartea. (www.intxorta.org)
— Lau Haizetara Gogoan Elkartea. (www.lau-haizetara-

go goan.blogspot.com)
— Martxoak 3 Elkartea. (www.martxoak3.org)
— Oroituz Andoain 1936.
— Sare Antifaxista. (sare antifaxista@gmail.com)





151

IdeIak

Bilduma

1. Fito Rodriguez. Jerusalem. Xalimen hiria. 
2008.

2. Eneko Bidegain: Gerla Handia, muga sa-
kona. 2009.

3. Fito Rodriguez: Buru ta zioak. 2010.

4. Jokin Apalategi: Euskal Herriaren eman-
tzipazioaz. 2013.

5. Fito Rodriguez: Justizia Interditaren Poe-
tika. 2013.


