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aiatzaren hasieran Globalizazioaren ingu-
ruan Koldo Mitxelena Kulturunean anto-
latu ziren jardunaldietan Joseba Gabilon-
dok oso ondo bereizi zituen euskal
literaturan ematen diren joera moderno

eta post-modernoak. Modernitateari dagoz-
kion kontzeptuak gainditu eta globalizazioen
kulturaniztasunera egokitzearen aldeko agertu
zen gai guztietan. Aitzitik, bere gogoetak neure
egitean euskal imajinarioaren zigilu handiekin
egiten dut topo, behin eta berriz: Herria, tradi-
zioaren ohiko irakurketa eta, ondorioz, gizon,
emakume, abertzale edo euskaldun izateari
lotutako irudiak eta baloreak.

Izan ere, nago, gure historian
maiz bor-bor egon den �herri-
hiri� auzia sekula baino biziago
dagoela orain. Esan bai, esan egi-
ten dugu �euskal hiria� dela bidea,
baina, baieztapen horrek beldurra
ematen digu, delako �euskal hiri�
hori imajinatzean, arriskuan ikus-
ten ditugulako besteen aurrean
�desberdin� eta geure artean �bat�
izateko orain arteko moduak; batik
bat, �gu� izateari begira eraikitako-
ak. Adibidez, tradizioa errepasatu
beharra dagoela diogunean, adi
egoteko abisutzat hartzen da enbi-
doa; kanonak aztertzeko premia
dagoela esatean, berriz, gizon asko minduta
sentitzen dira eta emakume askok ez dakite non
kokatu euren burua, kanpotik erantsi zaizkien
etiketak soinean eta kontzientziak dantzan sen-
titzen dituztelako.

Printzipioz ekarpen gisa ere har zitekeen kri-
tika orok trintxeretara bultzatzen gaituela ema-
ten du, esanez bezala, �bai, bai, arrazoi
duzu, baina zu hor eta ni hemen, ez dadi-
la mugi etxea�. Kritika �tribuari� egiten
zaion erasotzat hartzen da, eta horrek
guda jarrera elikatzen du, �atake-
defentsa�, �bestea-ni�,
�etsaia-gu�, �herria-
hiria� bezalako dikoto-
miak geure azal eta
mami bihurtuz, nahiz
eta barru-barruko ari-
metan kategoria absolu-
tu horien marrazkiak gero
eta difuminatuago egon.

Susmoa daukat, bada, dikotomiatik siste-
mara doan pentsatzeko modu bat ari dela sor-
tzen, baina ez diogula erabat gorpuzten
uzten, beldur garelako zer galduko ote dugun
bidean.

IRUDITEGI BERRI BAT IDENTITATE(AR)ENTZAT
Zerk marrazten du talde baten iruditegia edo
�imajinarioa�? Hezkuntzak, kulturak, ohitu-
rak, akzioak eta informazioak. Iruditegiak
zerikusi zuzena dauka identitatearekin, eta
euskal iruditegian pisu handia izan dute base-
rriak, auzoak eta herriak, euren balore, rol,
irudi eta guzti. Baina, nolakoa da XXI. men-

deari dagokiona? Nola sortzen
da herritik hirirako identitate
hori? Zer ezaugarrirekin?

Identitate orok beregain dara-
ma maitasun-afektu emozio kon-
partitu bat: �Ni ere bai, nik ere
bai, horrekin, horrela�. Neurri
handi batean, apropos sortua iza-
ten da, helburu hirukoitzarekin:
afinitate bereko kideak biltzea,
kide ez denarengandik babestea
eta premia balitz harengandik
defenditzea.

Etenik gabe eraikitzen, sare-
tzen, mugitzen, aldatzen eta eral-
datzen ari den kultur �mundu,

pentsamendu� sistema baten erdian gaude,
ordea, non banakakoari gorazarre egiteko
premia dagoen taldekide izateko beste eredu
batzuk irudikatze aldera.

Beraz, kontua ez da baten euskalduntasu-
na, abertzaletasuna, gizontasuna edo emeta-
suna kinka larrian ikuskatzea, gauza da zer
horietako bakar batekin soilik ez geratzea, �ez

identifikatzea, ez kateatzea�, guztiekin bate-
ra bizitzen ikastea, eta zer horiek guztiok

elikatzen dituen nor pertsona, kategoria
gisa, sozialki baloratzea, birdefini-

tzea eta indartzea.
Alegia, jokatzen

ditugun paper guztiek
pertsona �nor� izan
dezatela helburu, eta

ez pertsonaia �zer�.
Edo beste era batera

esanda: detaileak ez dezala
ordezka osotasuna. n
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Susmoa daukat, bada, dikotomiatik 
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