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ZE BERRI?

BIDEOA IKUSTEKO:

KANALA
BIDEOAREN HELBIDEA:
http://www.youtube.com/watch?v=ziNL7M0sBw0

MUGIKORREAN IKUSTEKO:
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HAUSNARTZEN

MEMORIA
HISTORIKOA
Historia gertakari isolatuen pilaketa
huts modura ulertuko bagenu, memoria historikoa gertatu denaren kontaketa soil batera mugatuko litzake,
hau da, ZER gertatu den galderari
erantzuteko ariketa sinple batetara.
Jakin badakigu, ordea, errealitatea
ez dela inoiz ezerezetik sortzen eta,
beraz, ez dagoela gertakari isolaturik baizik eta gauza guztiak aurrekari
multzo baten ondorio direla beti. Ikuspegi honetatik garaturiko memoria
historikoak, iragan gertaerak jakinarazi baino gehiago berauek nolatan eta
nola jazo diren argitu beharko luke,
hau da, ZER gertatu den kontatzeaz
gain ZERGATIK gertatu diren azaldu
beharko luke. Zentzu honetan memoria egitea, atzera begiratzea baino gehiago errealitatearen erraietara sartzea litzake, barneratze honen bidez

errealitatea bere sakonean ulertu eta
azaleratzea lortzen delarik.

Jardun iraultzaile bat pentsatu eta diseinatzean, nolabait esatearren, orainaldia eta etorkizunaren arteko lotura
moduko bat marrazten da. Historiak,
iragana eta orainaren arteko loturaren berri ematen digu, hau da, gaurko
errealitatea nola eratu den azaltzen
digu. Etorkizuna eraikitzeko orainaldia ezin hobeki ulertzea funtsezkoa
denez, historia ezagutzea ezinbesteko bilakatzen da askapen borrokaren
baitan.
Honez gain, memoria historikoak iragan esperientziaz eskarmentatu eta
borroka irakaspen garrantzitsuak ateratzeko balio du. Batetik, akatsetatik
ikasteko eta bestetik etorkizun joerak

aurreikusteko. Lehenengoari dagokionean, autokritikari esker iragan porrot
eta garaipen bakoitza, hanka sartze
eta asmatze txikiena ere eskarmentu
baliagarri bilakatzen da etorkizunera
begira. Are gehiago, akats historikoek
eragindako ondorioez kontu egiteak,
gure jardunean halakoak ekidin beharraren ardura biziagotu beharko luke,
praktika iraultzaile orok erantsirik daroan errespontsabilitate historikoaren
kontzientzia hartuz. Bigarrengoari dagokionez, subjektu politiko desberdinek historian zehar egin izandakoak
ezagutzea, etorkizunean ere egoera
posible desberdinen aurrean hartu
ditzaketen jarrerak aurreikusten saiatzeko jakintza baliagarria da.
Azken batean memoria historikoak
gertaeren-kronologia huts batean
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jasoko ez litzatekeen informazioa
eransten dio iraganaren kontaketari,
eta hau jakintza iraultzaile preziatu
bat da ezbairik gabe. Jakintza preziatua da, hain zuzen ere, errealitateko
gertaerak sortarazi dituzten kausak
detektatuz errealitatea eraldatzeko
gako nagusiak ageri-agerian jartzen
dituelako, eta honi esker, atzoko eta
gaurko pasarte ilunenak etorkizunean
errepika ez daitezen borrokatzeko
aukera ematen digulako. Zentzu honetan, memoria bera, askapenerako
arma indartsu batean bilakatzen dela
esan daiteke, paradoxikoki, etorkizunez kargaturiko arma iraultzaile batean, hain zuzen.
Halaber, memoria historikoaren potentzialtasun iraultzailea ez da jakintza eta irakaspenetara mugatzen.
Iragana presente mantentzearen
praktikaz, memoria bera indar aktibatzaile baliotsu bihur daiteke askapen
bidean. Sarri gertatu ohi da unean
uneko beldur eta ezintasunak tarteko, ez dela asmatzen gertaera guztiei
behar moduan erantzuten. Halaber,
pasatakoaren memoria bizirik mantentzeak, epe luzeago batean borroka
suharrak berpizteko adinako indarra
biltzen du bere baitan. Halaxe gertatu da, esaterako, frankismo garaian
eraildakoen oroitzarekin. Hortik, bada,
iraganaren memori erreal bat osatu
eta nola-ahala bizirik mantentzearen
beharra.

Honez gain, egin kontu memoria ezabatzea, iraganik gabe geratzea dela,
orainari esplikabide bat ematea eragotzi eta etorkizun nahiak finkatzeko
erreferentziarik gabe geratzea, alegia.
Iraganaren memoria, geure oraina
eta geroaren erroak dira, eta halakorik ezean, zentzurik gabe, identitate
sendo bat eraikitzeko euskarririk gabe
geratzen gara.

Atzo bezala gaur
ere, behingoz
aske bizi ahalko
garen herri bat
eraikitzeko borroka
da geurea.
Garrantzitsua da, beraz, askapen borrokaren baitan memoria historikoa
egokiro garatu eta zaintzeak duen
premiaz jabetzea. Are eta gehiago
iraganaren oroitza faltsu bat inposatu
edota amnesia kolektibo orokor bat
ezartzeko saiakera gogorrak etengabeak direnean.

Euskal Herriaren arazo historikoak
gaindituz agertoki berri eta oparorik
zabaltzekotan funtsezkoa izango da
gure memoria historikoa bizi-bizirik
eta oso presente izatea. Herri honen
historia, Euskal Herritarron askatasun
nahi eta beharren testigantzez josirik
baitago, injustizia nahiz sufrimendu
larrien adibideez, sakrifiziorako gaitasun eta borrokarako prestutasun
eredugarriez, traizio zikin eta duintasunaren etsenplu argiez josirik, alegia.
Atzo bezala gaur ere, behingoz aske
bizi ahalko garen herri bat eraikitzeko
borroka da geurea. Ate berriak zabaltzen gabiltzan honetan, ezinbestekoa
da aurrera egitea, aurrera ordea aurrez bizitakoa atzean utzi gabe, jasotakoa indar ufada bilakatuz. Orain arteko sakrifizio eta sufrimendu guztia
alferrik galtzen ez uzteko ardura osoa
daukagu gure gain, gaur arteko borrokaz sorturiko aukerarik txikiena
ere lehertzen saiatzeko ardura. Ekite
horretan berebiziko esangura izango
du iragana oroitu, ulertu eta kontatzeko moduak. Zuhaitz baten sendotasuna adarrei begira baino sustraiei
erreparatuz soilik antzeman daitekeelako, gu sortu ginen enbor beretik
zuhaitz-adaxka gazte berriak sortzen
jarraitzeko, geure sustraiak gezurraren
eta ahanzturaren pozoietan ustel ez
daitezen zaintzeaz arduratu beharko
dugu.
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BANDERA TRAPU
BAT DA HAIZERIK EZ
BADABIL
dio DUTen kanta mitikoak. Esteladarari haize pixka bat emateko
asmotan berrekin zion bere ibilbideari Herrialde Katalanetako ezker
independentista (EI) eraberrituak 2000ko hamarkadan. Iazko irailaren
11an Principat-eko Diada egunean olatu herritar ikaragarri baten
zipriztinak iritsi zitzaizkigun Kantauri itsasoaren bazterrotara. Baina
estelada astintzen duen haizea sendoa ote da, indartsua, ala, hauspoa
eragiteari uztean erori egingo da?

Herritarren batasuna
independentziarako bide

erakunde politiko batzuetara pasa ziren, ERCra gehienbat.

Ibilbide luzea du ezker independentistak Herrialde Katalanetan. Hasierako
urteetan erreferente nagusiena Terra Lliure erakunde armatua izan zen.
90eko hamarkadaren erdialdean ordea, Garzon Operazioa gisa ezagutzen
den polizia operazioan kolpe gogorra
eman zioten honen desagerpena ia
lortu zuelarik. Ezker independentistako gainontzeko erakundeak ere
jota geratu ziren kolpe honen ostean
(Moviment de Defensa de la Terra,
MDT, kasu). Militante gehienak beste

2000. urtean gazte mugimendutik zetozen hainbat kidek Endavant antolakundea sortu zuten, herritarren batasuna osatzeko estrategia berri bat
planteatuz. CUPek zuen ibilbideari jarraituz herri eta auzoetan antolatzeari
ekin zioten helburu nagusi batekin:
mugimendu antikapitalista eta libertarioekin elkarlanean jardunaz herritar
batasuna osatzea, ideologikoki independentismoaren aldeko diskurtsoarekin mugimendu hauetan eraginez.
Norabide berean sortu zen 2002an
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CAJEI gazte antolakunde asanblearioa
ere, gazte asanblada independentista
eta sozialisten koordinadora gisa.
Hala, pixkanaka, ezker independentistaren mapa osatuz joan da, independentziaren aldeko diskurtsoa edukiz
betez eta batasun herritarra oinarrietatik eraikiz. Endavant eta MDT dira
mugimenduaren ildoa markatzen duten bi antolakundeak. Nahiz eta helburu berdina izan eta mugimendu beraren parte izan, ikuspegi ezberdinak
dituzte jarraitu beharreko estrategiaz.
Bien artean osatzen dute CUP, independenteekin batera. Gazte eremuan,
Maulets (EIren gazte antolakunde
historikoa), CAJEI eta Herrialde Katalanetan zeuden beste gazte eragile
batzuk batu ostean Arran sortu zen
2012an. Ikasle borrokari dagokionez,
EIren baitan kokatzen da Herrialde
Katalanetako ikasle sindikatua den
SEPC. Herrialde Katalanetan aurrera
eramaten ari diren borrokan ezinbestekoa izan da ere Alerta Solidaria mugimendu antierrepresiboak egin duen
lana. Azkenik eremu sindikalean COS

sindikatua indartzen ari dira pixkanaka
eta bestetik EItik kanpo baina bertan
eragiteko asmoz Gatamaula asanblada feminista dago.
2010ean Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Estatut-ari ezezkoa eman
eta ERC, ICV eta PSCren tripartitoa
pikutara bidali ostean, CUPek agintzen
zuen Arenys de Munt herria izan zen
lehen kontsulta independentista egin
zuena. Atzetik beste hamarnaka herrik egindako kontsultak etorri ziren.
Ordutik bandera independentistak
indarra hartu eta ehunmilaka herritar
atera dira kalera. Baina honek jarraitu
beharreko bidearen inguruko eztabaida piztu du ezker independentistan.
Hau ote da urteetan sustatu duten
herritarren batasuna? Bertan eragiteko ze gaitasun dute?

Independentzia bandera
aldaketa gisa
Independentismoak
Principat-ean
izan duen gorakada kalean ikusten
da. Nabaria da. Are gehiago: aten-

tzioa deitzen du. Nabarmenegia da.
Edozein eskaparatetan ikusi daitezke
senyeradun produktuak. Quim Arrufat
CUPeko parlamentariak azaldu bezala
eskizofrenia antzeko zerbait da. Egun
batetik bestera jendeak une oro independentista dela erakutsi beharra
sentitu du. Senyeradun zapatilak daramatza, edo senyeradun poltsa darama. Senyeradun prakak, senyeradun
bikinia, senyeradun giltzatakoa, senyeradun txapela, sandaliak, abarketak
eta baita Barcelona FCren kamiseta
ere Qatar Fundazioak espontsorizatuta. Eta urtebetetze festetan senyera
itxurako tartak jaten dituzte.
Moda bilakatu da independentismoa.
Eta segidan dator galdera: ze sendotasun politiko eta ideologiko du fenomeno sozial honek?
CIU, ERC eta ANCk berak sustatu duten diskurtsoan Espainiar Estatuarekiko
menpekotasunarekin hautsi beharra da
oinarria. Independentzia hobeto bizitzeko. Independentzia Espainiak diru gehiago lapurtu ez diezagun. Ados, baina...
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Ezker Independentistak diskurtso
honen hutsaltasuna salatu du behin
eta berriz. Independentzia bandera
aldaketa hutsa izaten bada, egun katalanek dituzten miseria sozialek bere
horretan jarraituko baitute euren ustez.
Izan ere, eztabaida independentistak
medio guztien titularrak betetzen dituen artean, Herrialde Katalanetako
egoera ekonomiko eta sozialak okerrera egiten jarraitzen du. Pobretzea
etengabea da, 900.000 langabetu,
80.000 etxegabetze... CIUk ERCren
babespean murrizketak egiten jarraitzen du osasun publikoan, hezkuntzan,
migranteen zein jendarte sektore zapalduen eskubideetan. Baina bere
erantzukizuna ezkutatzeko justifikazioa bilatu du independentzian. Errua
Espainiarena da. Baina ahaztu ote
dugu ba CIU bera dela Catalunyarko
proiektu neoliberalaren bandera?
Errealitate gordin horren aurrean egiten den kritika oro independentziaren
prozesuari oztopo gisa irudikatu nahi

dute gainera ERCk eta ANCk berak,
EIk salatzen duenez. “Oso diskurtso
planoa dute, lasaitasuna helaraziz”
dio CUPeko kide batek. ANCk “denok presidentearekin” esanez babes
osoa helarazten dionean, murrizketen
aurkako desmobilizazio bilakatzen du
mezu hori. Ez asaldatu, ez jarri oztoporik presidenteari.
Eta horixe da hain zuzen ere burgesia
katalanak nahi duena Ezker Independentistaren ustez. Burgesiak independentzia babestuko du baldin eta bere
interes ekonomikoak eta pribilegioak
ziurtatuta ikusten baditu. Eta krisiaren
aurreko desmobilizazioak hori ahalbidetzen dio: balizko independentzia
bandera aldaketa hutsa izan dadila.
Prozesuaren iluntasuna ere salatzen dute herri sektoreek. CIUk behatzez hautatutako kontseilu batek
hartutako erabakiek gidatzen dute
prozesu guztia. Horren adibide dira,
esaterako, Artur Mas Generalitateko
presidenteak hauteskunde plebiszitarioak 2016an deituko zituela esanez

egindako adierazpenak. Espainiako
Estatua nahastea omen da adierazpen
horien helburua, baina sarri euren sozio nagusi den ERCk ere ez omen du
mugimendu horien berri.
Baina kezkagarriena zera da Ezker Independentistako kideen ustez: Espainiako Estatua jabetzen dela CIUk eta
ERCk gidatzen duten prozesu independentista honen sendotasun ezaz.
Zer gertatuko ote da mahaian kolpea
ematen duenean?
Aurtengo Diadak argi utzi du gutxienez egoera hau ez dela jasangarria.
Independentziaren aldeko aldarria
gero eta indar handiagoa ari da hartzen eta ezingo zaio ezer egin gabe
eutsi 2016ra arte. Baina egoera soziala ere amildegian behera doa eta
beste hiru urtean asko okertuko da,
miseria guztiak azaleratzeko arrisku
handiarekin. CIU zirt edo zart egitera
behartuta dago beraz.
Bitartean Ezker Independentistak independentziaren aldeko lanketa ideo-
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logiko sakona egiteko apustuari ekin
dio. Ez dira CIUz eta ERCz fio eta kide
gehienek ez dute uste kontsultarik
egongo denik Principat-ean.

Independència per canviar-ho
tot
Prozesu soberanista lideratzen ari direnei ezkerretik kritika egin izanagatik, independentistak ez izatea leporatu izan diete behin baino gehiagotan
Ezker Independentistako erakundeei.
Hauek argi dute, ordea, independentzia ez dela helburua, burujabetzarako
tresna edo bidea baizik. Hau da, sozialismoa eta feminismoa eraikitzeko
bidea da independentzia.
Zentzu horretan David Fernàndez
CUPeko parlamentariak Info7 irratian
egindako elkarrizketan zioen lez “independentzia ez da hitz totemikoa.
Espainiako Estatuaren menpekotasunetik askatzeko ez ezik, merkatuen
menpekotasunetik askatzeko ere
balio behar du.” Beraz, ezin da izan
bandera aldaketa soilik, egungo sistemarekin hautsi eta guztia aldatzeko
tresna baizik. Zentzu horretan herritarrek guztiari buruz erabakitzeko eskubidea dutela eta herritarren behar
eta interesek protagonismo osoa izan
behar dutela aldarrikatzen dute Ezker
Independentistako erakundeek.
Ideia hauek zabaltzeko asmoz Independéncia per canviar-ho tot (Independentzia guztia aldatzeko) kanpaina abiatu dute Arran, Endavant, CUP
eta COSek besteak beste. Era berean
prozesu gardena exijitzen dute herritarren interesei men egingo diela ziurtatzeko, eta ez burgesiaren pribilegio
eta interes ekonomikoei.
Saltsa guzti horren artean bada bestelako iniziatibarik ere, prozesu herritarra abiatu asmoz: Procés Constituent.
Arcadi Olivares eta Teresa Forcades
M15 Bartzelona mugimenduko bi
pertsona erreferente dira. Herri sektoreen interesei erantzungo dien
programa bat osatu, gehiengoak bildu
eta prozesu eratzaile bat abiatzea da
euren asmoa. Horretarako mugimendu libertarioak (M15 inguruan antolatzen direnak) eta ICVtik (Iniciativa Per
Catalunya Verds) CUPerainoko eremu

politiko guztia bildu nahi dute iniziatiba honen inguruan.
Nahiz eta zirriborroan biltzen diren
puntu gehienak CUPen programan
bildutakoen antzekoak izan, Ezker Independentistak ez du gaur gaurkoz
posizio argirik hartu Procés Constituent-arekiko.

Valentzia eta Balearak zer?
Principat-eko egoera nahasi eta bizkorraren aurrean País València eta
Illes Balears-etan aukera historiko hori
begien aurretik nola pasatzen zaien
ikusten ari direla esan genezake.
Antzeko egoera bizi dute Mallorcan
zein Valentzian. Partido Popularrak
(PP) indar handiz gobernatzen ditu bi
komunitateak. Kuriosoa da entzutea
bertako militante independentistei,
eskuin erregionalista falta izan dela
lurrotan, nazio sentimenduari eutsi
ahal izateko. Sektore politiko antolatu
horren faltan, PPk lortu du nagusitasuna.
Principat-eko prozesua euren lurraldeetara ez dela iritsiko jakitun, bertara
begiratzeari utzi eta herritarren batasuna indartzeko apustuari heldu dio
sendo Ezker Independentistak. Esteladarik ez dago airean lurrotan. Ezker
Independentista da independentziaren aldeko hautu garbia egiten duen
mugimendu politiko bakarra Valentzian eta Balearetan. Nahiz eta azken
urteetan indartzen ari den, Arran-en
taldeak dira indartsuenak. Endavant
eta CUP pixkanaka sortu eta hedatzen
ari dira.
Indar nazionalistak badira, modu anbiguoan Valentzia eta irlen autodeterminazio eskubidea defendatzen
dutenak. PSM alderdia da indartsuena
Illes Balears-en. Compromis da, aldiz,
Valentzian koalizio nazionalista nagusia. Biak ere ezker joerakoak edo sozialdemokratak dira. ERCk aldiz ez du
indar handirik.
Arazo nagusia, ordea, nazio kontzientzia eza da lurraldeotan. Valentzian
PPk ahaleginak eta bi egiten ditu
valentzianoa eta katalana ez direla
hizkuntza bera azaltzeko. Principateko olatu independentista katalanei

Arazo nagusia,
ordea, nazio
kontzientzia eza
da lurraldeotan.
Valentzian PPk
ahaleginak eta
bi egiten ditu
valentzianoa eta
katalana ez direla
hizkuntza bera
azaltzeko.
lapurrak direla leporatzeko baliatzen
du gainera, diskurtso populista nazkagarriarekin.
Mallorcan, ostera, PPren baitan ustelkeria kasuak direla eta lider aldaketak izan ostean, katalanaren aurkako
ofentsibari ekin dio, hezkuntzako murgiltze eredua kentzeko asmoa azalduz. Palma de Mallorcako Arran-eko
militanteek nahiko argi dute gainera
Principat-ak independentzia lortuko
balu eskuin muturrak gora egingo
lukeela bertan. Antzeko zerbait gertatuko litzateke Valentzian ere, nahiz
eta egun dagoeneko presentzia handia duen eskuin muturrak.
Herritarren batasuna indartzeko apustuari garrantzia emanez, Illes Balearseko Diada (abenduaren 30ean) bananduta egitea ari da planteatzen lehen
aldiz Ezker Independentista. Helburua:
posizioa markatu eta eraldaketa soziala ekarriko duen mugimenduari oinarri sendoak jartzea.
Estelada kalean da beraz Herrialde Katalanetan. Valentzian eta irletan berau
hauspotu asmoz ari dira lanean banderak dantzatu dezan. Principat-ean
hauspoari eragiteari uzteko baldintzak sortu eta aldaketa osoa eragingo
duen haizea astintzen ari dira. Bandera trapu bat besterik ez baita haizerik
ez badabil.
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Franko diktadoreak bere ondorengoa
izendatua zuen: Carrero Blanco almirantea. Hau izango zen erregimenaren biziraupena bermatzeko puzlearen pieza
nagusia. Euskadi Ta Askatasuna erakunde
iraultzaile armatuaren “Txikia” komandoak, Argala buru zuela, Carrero Blancoren kontrako ekintza nola eta zergatik
burutu zuten jasotzen du libru honek.

2008an, Frantziar poliziak Tarnac izeneko
herrixkan zegoen komuna autogestionatu
bat eraso zuen 8 gazte atxilotuz. Hainbat
sabotaje ekintza leporatu eta inolako frogarik gabe kartzelaratu zituzten, “terroristak” zirelakoan. Haietako bati, Julien
Coupati, panfleto hau idatzi izana egotzi
zioten. Atxiloketa hauen bidegabekeriak,
Badiou, Zizek, Ramciere eta beste hainbat
intelektualen manifestua ekarri zuen,
eta polemika orokorrak libeloaren ohiz
kanpoko zabalkundea. Hala bada, errepresioaren garrek hauspotu dute mundu
garaikidearen irakurketa filosofiko, politiko, teoriko, praktiko, ikonoklasta, heterodoxo eta erradikal hau.

Eva Forest Tarrat, Hiru, 1993
Orrialde kopurua: 334
Hizkuntza: gaztelera

Liburu honetan, Eva forestek, komandoaren kideekin egindako elkarrizketak
aurkituko ditugu, beraz, ekintzaren testuingurua, zergatia eta izandako ondorio politikoen kokapen argia eta zehatza
izango da.

batzorde ikustezina | Itzulpena: oier gonzalez,
zigor garro | Txalaparta, 2007 | orrialde
kopurua: 168 | Hizkuntza: euskara | saiakera

SHOCKAREN DOKTRINA

Dokumentala [2009 - 79 min] | Jatorrizko
izena: The Shock Doctrine | Zuzendaritza:
Mat Whitecross, Michael Winterbottom
Euskaratzea: Xabier Aramendi

Dokumental hau kapitalismoari buruzko
ikerketa bat da, Naomi Kleinen liburuan
oinarritua. Kleinen arabera, kapitalkeri neoliberala hondamendi naturaletaz,
gudaz eta beldurraz elikatzen dela bere
menperakuntza ezartzeko.

