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INDEPENDENTZIA LORTZEKO zer
egin behar genuke Euskal Herrian?
Horixe izan zen Usurbilgo Sutegi kul-
tur etxean lehen momentutik plazara-
tu genuen galdera nagusia. Itzuli-
mitzuliak albo batera utzi eta
aho-bilorik gabe hitz egiteko gaiak
mahairatu genizkien bi hizlariei. Ez
batak ez besteak zuten huts egin.
Asier Blas politologo eta irakasleak
estrategaren hoztasunez konparatu
zituen munduko beste nazioen eta
Euskal Herriaren arteko aldeak; Iñaki
Antiguedad hidrogeologia katedra-
dun eta politikan arituak, berriz,
pasioz azaldu zituen burujabeago iza-
teko urratu beharreko bideak.

Zer eragin izango du Eskoziako 
ezetzak Euskal Herrian? 
Eta Katalunian?
Eskoziako erreferendumaren emai-
tza jakin berritan eta Katalunian kon-
tsulta egiteko pauso garrantzitsuak
emateko unean, galdera ezinbestekoa
luzatu genien: nola eragingo du Esko-
ziako ezetzak Euskal Herrian eta
Katalunian? 

Jarritako puntuari berehalakoan
erantzun zion Blasek: “Eragin gehia-
go izango luke baietzak ezetzak baino
(...) Ezetzak erakutsi duena da Euro-
paren kontestuan erabakitze eskubi-
dea egikaritu daitekeela. Eta hortik
harago ezin dugu joan. Erreferente
bat da, baina ez da eredu bat”. Beste

autodeterminazio prozesuetan ikusi
izan duena da, adostua denean zail
dela aurrera eramatea “ez dagoelako
muturreko tentsiorik”. Ideia hori
behin baino gehiagotan errepikatu
zuen Blasek: “Nik esango nuke Kata-
lunia gertuago dagoela independen-
tziatik Eskozia baino, tentsioa Kata-
lunia eta Espainiaren artean handia
delako”.

Antiguedadek Eskoziako proze-
suaren izaera demokratikoan jarri
zuen azpimarra: “Ez da gertatu Que-
becen, Atlantikoaz bestalde, ezta
Europa ekialdean ere, mendebaldean
gertatu da. Beraz posible da, baina
konplexua da. Konplexutasun horrek
estalki asko zabaldu ditu kontzien-
tzietan, gauzak ez dira sakralizatu
izan ditugun bezala”.

Noiz eta nola desobeditu behar luke
herrialde batek independentzia 
lortzeko?
Konstituzio Auzitegiaren horma
topatu du Kataluniako kontsultak eta

debekua desobeditzearen inguruko
eztabaida sortu du CDC eta
ERCren artean, baita Generalitatea-
ren barruan ere. 

Antiguedadek Atlantikoa guru-
tzatzen ari den hegazkin baten gisan
jarri zuen Katalunia, atzera buelta-
tzerik ez dagoen puntua igarota:
“Konstituzioaren kontrakoa dela
esatearekin ez da ezer amaitzen,
agian gurean bai, baina han ez. Aza-
roaren 9tik aurrera jarraituko du
prozesuak”. 

Masen exekutiboak jorratu
behar lukeen bide-orria garbi du
Blasek, Lituaniako esperientziatik
abiatuta: “Kataluniari komeni zaio-
na da hauteskunde plebiszitario
batzuetara joatea, independentis-
moak gehiengo garbi batekin ira-
baztea, eta aldebakarreko aldarrika-
pena egitea”. Blasen ustez,
azaroaren 9an parte-hartze txikia
izango balitz –%45-50ekoa– emai-
tzak ez luke indarrik edukiko, eta
Katalunia eskumen autonomikoak

deseginda eta independen-
tzia aldarrikatu gabe geratu-
ko litzateke.

Azken finean, desobedien-
tziaren eraginkortasuna da
neurtu beharrekoa. Antigue-
daden aburuz alternatiba bat
edukitzea gakoa da horretara-
ko: “Txanpon bereko bi
aldeak dira”.

MAHAI-INGURUA

Argia Egunaren karietara antolatu genuen mahai-inguru musikatua Usurbilen, 
Independentzia ikusmiran: zein estrategia behar du Euskal Herriak? lelopean. 

Asier Blasek eta Iñaki Antiguedadek nabarmendu zuten independentziarantz jotzeko
ezinbestekoa dela jendartea aktibatzea. Carles Belda musikari euskaldun-katalanak gidatuta,

hesolari bultzaka amaitu zuten entzuleek, Lluis Llach-en L’Estaca kantatuz.

Burujabetzarako bide-orririk ez
Euskal Herriko mapan 

“Gurean independentista
izatea nortasun kontu bat zen.
Ez zegoen proiekturik.
Besteengandik desberdintzeko
modu bat zen, ideologikoa”

Asier Blas
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Asier Blas: “Munduko nazio gehienek aldarrikatzen duten lurraldea gero ez da gauzatzen estatua lortzen dutenean. 
Guk zer arazo daukagu? Euskal Herriak 20.000 kilometro koadro baditu, hortik 7.000 baino ez direla EAErenak”. 

Bake prozesuaren blokeoak nola
baldintzatzen du Euskal Herrian
mugimendu independentista sendo
bat sortzea?
Bake prozesua independentzia lor-
tzeko “balazta” dela iritzi dio Bla-
sek, baina geroz eta gutxiago. Bere
ustez amaitu dira garai bateko mobi-
lizazio handiak eta jendarteko sek-
tore bat presoen egoeraren ingu-
ruan oso kontzientziatua dagoen
arren, gainerakoei “bost axola” zaie:
“Gero eta garbiago dago bakegin-
tzari dagozkion kontuak alde batetik
joango direla eta soberaniari dagoz-
kionak bestetik (.. .) Gure Esku
Dagok lortu zuen amestea posible
dela mobilizazio ziklo berri bat has-

tea. Ilusio hori pizten bada, bakegin-
tzaren ingurukoak sozializatzea
errazago izango genuke”. 

Antiguedadek pragmatismoaren
aukerez hitz egin zuen eta horren adi-
bide jarri zuen dispertsioarekin amai-
tzeko Sare plataforma sortu izana:
“Orain amnistia ez dugu aipatzen (...)
berriki makina bat preso atera dituzte
espetxetik Estrasburgora jo genuela-
ko; garai batean hori ezinezkoa izan-
go litzateke”.   

EAEn, Nafarroan eta Iparraldean 
abiadura ezberdinak?
“Pozik hartzen dut azkeneko urtee-
tan argi eta garbi esaten dela: hiru
erabaki esparru, hiru erritmo”. Hitz

horiekin Antiguedadek argi eta garbi
azaldu zuen iritzia lurraldetasunaren
gaian. Bere ustez Nafarroan nafa-
rrek erabaki behar dute, Iparraldean
iparraldekoek... Eta gogoeta ere
eskatu zuen: “Lurralde batasuna bai,
baina zer da, federazio bat? Konfe-
derazio bat? (...) Hau dena zehaztu
egin behar da”.

Gauza bera Blasek: hausnartu,
pentsatu eta eztabaidatu. Politolo-
goak korapiloaren muinera jo zuen:
“Munduko nazio gehienek beretzat
aldarrikatzen duten lurraldea gero
ez da gauzatzen estatua lortzen
dutenean”. Eslovenia adibide: Italia-
ko iparraldeko Trieste hiria eta Aus-
triako Carintia izatez Eslovenia dira,
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baina Yugoslaviatik banandu
zenean ezin izan zituen beretzat
hartu. “Guk zer arazo daukagu?
Euskal Herriak 20.000 kilometro
koadro baditu, hortik 7.000 baino
ez direla EAErenak, eta horrekin
baizik geratzea gogorra da”. 

Blasek epe motz-ertainean EAEn
–edo asko jota Hego Euskal
Herrian– ikusten du posible prozesu
independentista bat. Eta hemen
ñabardura: “Eduki aldetik oso ezber-
dinak lirateke EAE hartzen duen
estatu bat edo Hego Euskal Herria
hartzen duena, adibidez, euskarari
dagokionean”. 

Ezeren aldeko hautua egin aurre-
tik, proiektu bat eduki eta horretaz
hitz egin behar dela uste du Blasek:
“Gurean independentista asko
zegoen, baina independentista iza-
tea nortasun kontu bat zen. Ez
zegoen proiekturik. Zure burua
independentista izendatzea zer zen?
Besteengandik desberdintzeko
modu bat, ideologikoa”. Ildo horre-
tan, Antiguedadek ere burujabetza-
rantz egiteko bide-orri baten falta
sumatzen du.

Aurreikus liteke EH Bilduren eta
EAJren arteko aliantzarik 
burujabetzaren arloan?
Asier Blasek ez du epe motzean hala-
korik ikusten. Hegemoniarako borro-
ka betean ikusten ditu bi alderdiak, eta
Katalunian ERCrekin eta CiUrekin
gertatu ez bezala –egoera 2010eko

hauteskundeetan desbloketatu zen
CiU nagusitu zenean– hemen horrela
jarraituko dutela uste du.  

“Zein da alternatiba? Jendartea.
Behar duguna da geroz eta jende
elizkoi gutxiago eta geroz eta inde-
pendenteagoa. Katalunian kultura
liberala, anarkista nahi bada, askoz
zabalduago dago, indibiduoaren
askatasuna gehiago zaindu dute”.
Blasen ustez alderdiak dira politika-
ren elizak: “Apaizak esaten badu
tokian tokiko erreferendumak ez
direla egin behar, Katalunian 2009tik
aurrera egin ziren bezala, parrokiak
ez ditu egiten. Beraz, gizarte mugi-
menduak independenteagoak izate-
ko, behar duguna ez da desideologi-
zatzea, independente izateak esan
nahi du alderdiekiko kritikotasuna
mantentzea”.

Kaleko mugimenduak klase politi-
koa bultzatu behar duela ados dago
Antiguedad eta hor sakondu daite-
keela dio, baina EAJ ez du horretan
ikusten: “Hemen Eskoziakoa modu-

ko erreferendum bat egingo balitz,
EAJk Yez bozkatuko luke. EAJ ez da
Convergència, ezta Alex Salmonden
alderdia ere”. Ezker abertzaleko kide
historikoa beldur da jeltzaleek ez ote
duten Madrilekin negoziatuko “eran-
tzun bakarreko galdera bat, Gernika-
ko Estatutuarekin egin zuten bezala,
hau da, autogobernuaren gaurkotze
bat”. Dena den, bere aburuz hautes-
kundeen emaitzetatik ezin da estra-
polatu jendarteak burujabetza gehia-
gori emango liokeen babes maila:
“Planteatuz gero ‘nahi al duzu
hemen erabaki’, PSEri botoa ematen
dion jende askok ez al luke baietz
esango?”. 

Zer egin dezakete erakundeek, eta
zer herritarrok, egunerokoan inde-
pendentziarantz urratsak emateko?
Antiguedadek, mahai-inguru osoan
zehar lerro gisa erabilitako ideia
bati heldu zion galdera honen
aitzakian: “Jende asko ari da egu-
nerokoan horretan, Usurbilen eta
beste edozein tokitan; elikagaien
zirkuitu laburrak bultzatzen ditu-
gunean, adibidez. Glotitea falta
zaigu jabetzeko gertutasunetik ari
garela burujabetzara bidean”. Ger-
tutasunaren defentsa hori boterea-
rekin ere lotu zuen mahai-inguru-
ko beste momentu batean: “Bada
gauza bat funtsezkoa: sentitzea
boterea gertu daukazula, txikia
polita dela, hurbiltasuna... Buruja-
betza ez da planteatu behar hain-
beste ekonomiatik, baizik eta
gogobetetze pertsonaletik”.  

Erakundeek egin dezaketenean
jarri zuen arreta Blasek, aldiz, puntu
honetan. Hala, berriz ere Katalunia-

ko adibidera joz, bertako Insti-
tut d’Estudis Autonòmics aipa-
tu zuen, burujabetza ikertzen
duen erakundea, eta gogorarazi
zuen TV3k duela gutxi arte nazio
batentzat telebista leloa zeramala:
“Nik halakorik ez dut ikusten
ETBn”. Horrelako gauza sinbo-
likoetan euskaldunak atzetik
gabiltza Blasen irudikoz.

Zer zentzu luke euskalduna ez
den euskal estatu batek?
Ander Perez kazetariak Rob Dun-
bar Edinburgoko unibertsitateko
irakaslea elkarrizketatu zuen aste-
kari honentzat (ARGIAren webgu-

“Hemen Eskoziakoa moduko
erreferendum bat egingo
balitz, EAJk Yez bozkatuko
luke. EAJ ez da Convergència,
ezta Salmonden alderdia ere”

Iñaki Antiguedad

Iñaki Antiguedad: “Funtsezkoa da sentitzea boterea gertu daukazula. Burujabetza
ez da planteatu behar hainbeste ekonomiatik, gogobetetze pertsonaletik baizik”.
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nean duzu bideoa ikusgai). Dunba-
rrek dio eskoziarrek oso garrantzi-
tsutzat dutela gaelikoa, baina ez
dutela beharrezko ikusten hizkun-
tza jakitea. 

Euskara, aldiz, identitate ezaugarri
nagusitzat dugu euskaldunok, baina
normalizazio linguistikotik urrun
gaude oraindik. Nola lotu hori inde-
pendentziarekin? “Euskal estatu
batez ari bagara, euskara ezinbeste-
koa da”, irmo erantzun zion Anti-
guedadek gure galderari. 

Blas ere iritzi berekoa da. Baina
hara bere erantzuna: “Irlandako
estatuak daukan zentzu bera izango
luke edo Eskozia independenteak
izango lukeena. Independentzia
gradu txikiagoa lukeen estatua litza-
teke”. Blasek azaldu zuen euskara
garrantzitsua dela berez, eta inde-

pendentzia gehiago izateko tresna
gisa ere bai.

Hortik aurrera gai arantzatsuan
sartu zen: “Kontziente izan behar
dugu traba bat ere izan daitekeela”.
Euskal Herri independente batean
gaztelania debekatuko den beldur
diren ikasle erdaldunak ditu
buruan hori esaterakoan: “Inteli-
genteki jokatu behar dugu euskara-
rekin, jakinda estatua ezinbestekoa
dela euskararentzat (.. .) Estatu
horretan eremu elebakarrak egon
behar dira, zeren eta hizkuntza
batek iraun behar badu, antolakun-

tza instituzional batean hegemonia
osoa duelako izango da, horrek
bakarrik ekarriko baitio erabateko
normalizazioa”.

Hala amaitu genuen mahai-ingu-
rua, edukiz mamitsua eta, Argia Egu-
nean Julio Soto bertsolariak kantatu
bezala “Orain Kataluniara lehen
Eskozi(a)ra / lepoko minez eurei
begira”. n 

CARLES BELDAREN soinu txikiak Laboaren Txoria txori
kantaren doinua zabaldu zuen Usurbilgo Sutegi kultur
etxearen aretoan ekitaldiaren hasieran. Ondoren berriz
ere hartu zuen txanda euskaldun-katalanak.

Beldak urte mordoa daramatza Zugarramurdin
bizitzen, baina Kataluniako ezkerreko mugimendu
independentistarekin lotura estua mantentzen du.
“Kataluniar kolonoa sentitzen naiz Euskal Herrian”
esan zuen. “Ama” hitz palindromotik abiatuta (katala-
nez cap i cua, burua eta isatsa) Zubero-
ako sehaska kanta jo zuen: “Katalu-
nian nire ustez alde duguna da
emakumeak bideratzen ari direla pro-
zesua, eta hori sumatzen ari da, finki,
beldurrik gabe eta finitu arte, behar
den bezala”.

Beldak ederki ezagutzen ditu,
hemengo eta hango errealitateak,
baita beste hainbat hizkuntza gutxi-
tuenak ere. “Nola erraten da gaelikoz
yes?” zirikatu zituen entzuleak. 

Errepertorio inprobisatuan tartea
izan zuen Segoviako ihesa filmarengatik
ezaguna zaigun Rossignol que vas a
França XVII. mendeko abesti katalan
tradizionalarentzat (“lehen aipatu
dugu Yez, nik proposatzen dut ihes”)

eta baita Llach-en L’Estaca-rentzat ere (Agure zahar
batek zion). Abesti horren euskarazko eta katalanezko
bertsio originalaren artean dagoen desberdintasun bat
aipatuz amaitu zuen, umorez, Beldak: Batean protago-
nista lasai asko dago etxe atarian, “eguzkitan, gurdiak
nola pasatzen diren ikusiz”, bestean aldiz, goizean goi-
zetik lanera doa protagonista bera. Asmatu zein den
katalana eta zein euskalduna... “Nik botako dut doinua
eta zuek egin nahi duzuena, lana edo ez”.

Carles Belda: 
«Badakizue nola erraten den gaelikoz yes?»

Okzitanierazko kopla odoltsu batzuk
abestu zituen besteak beste Beldak, 

Frantziako kulturan haur kanta bihurtu
direnak: “Zugarramurdin aldiz, akelarrea

bihurtu da pegatina bat autoetan eta
paella frankismoaren ikur”.

Mahai-ingurua
bideoz ikusteko aukera
duzu gure webgunean,  
Argia Egunaren kanalean.


