
txomin poveda
“Mugimendu alternatiboek aterabide 
praktikoak ematen dituzte, erradikaltasuna 
eta pragmatismoa artikulatuz”
urruña, 1992. soziologia, geografia eta kultur animazio arloko ikasketak 
egina da.  ipar euskal herriko praktika alternatiboen militantziari buruzko 
doktorego-tesia egiten ari da paueko unibertsitatean:  “lurralde honetan 
landu diren gizarte praktiken bidez, XXi. mendean eraldaketa soziala 
gauzatzeko modua aztertzen ari naiz. planteamendu nahiko orokorra eta aldi 
berean koherentea egin nahi dut, xumea egin ere ”. 

“paradigma politiko berri baten aurrean 
gaude”, diozu zure tesian. Non zehazki?  
Paradigma politikoaren aldaketa gerta-
tzen ari da mundu osoan, eta bereziki 
ipar-mendebaldeko herrialde garatue-
tan. Orain gutxi arte, eraldaketa sozia-
lerako erabiltzen ziren kanal edo eredu 
historikoak agortzen joan dira, eredu 
sozial horiek ezkerrekoak nahiz eskui-
nekoak izanik ere. 

Zein da eraldaketarako bidea, egun?   
Ez dago bide argirik. Garai batean ba-
zegoen, eredu apurtzailea. Ardatz anti-
kolonialista, ezkerreko edo abertzalea-
ren jokamoldea aldaketarako ekimena 
hauslea zen, bat-batekoa. Baina, iraul-
tzaren irudimena agortu da arrazoi ez-
berdinengatik. Hemen, adibidez, ETA-
ren ondoko garaia bizi dugu.  

Impasse garaian gaude. 
Bai. Eta ekiteko eredu berria ez da bat
-batean emango, kolpez, pixkanaka eto-
rri da. Lehen aipatu eredua [ezkerrekoa] 
agortu da, eta bestea [eskuinekoa], erre-
formista, parlamentarioa, instituziona-
la, sozial-demokrata deitzen duguna, 
hori ere blokeatuta dago. Besteak beste, 
eraldaketa instituzionalak blokeatuta 
daude alderdien joko politikoengatik, 

horren adibidea dugu Katalunian ger-
tatua. Ez da aski instituzioetan irabazle 
izatea zure borroka aitzina eraman ahal 
izateko. Hego Euskal Herrian ere, ezker 
abertzaleak sekulako emaitza elektora-
lak izan zituen [Gipuzkoan, EH Bildu], 
baina nola eragin zuen eraldaketak gau-
zatzeko orduan? Eraldaketa sakonak 
lortzeko ez da nahikoa instituzioetako 
“boterea” hartzea. Hor badago zer go-
goetatu.   

ilusio galduen garaia bizi dugu. Nola 
urratu bide berriak? 
Bada, bide eta ekintza askotatik abiatu-
ta. Historiaren bukaera aspaldi aipatu 
zen, orain jendeak ilusioa galdua ote 
duen diote beste batzuek. Ideologiaren 
bukaeran gaudela sinetsarazi nahi di-
gute. Margaret Thatcherrek “The news 
nom alternatives / Gure ereduaren alter-
natibarik ez dago”, erran zuen. Nire te-
siaren izenburuaren hasierak “The news 
alternatives” dio. Ikusten baitut, azken 
hamar urteetan aukera berriak gara-
tzen ari direla munduan zehar. Ekintza 
kolektibo konkretuak ari dira xerkatzen 
aldarrikapenei aterabide zehatzak ema-
teko. Xumeak baina errealak dira, eta 
sekulako arrakasta lortzen ari dira. Vi-
lles en transition sarea eta mugimen-

dua horren lekukoa. Euskal Herrian 
eta bereziki Iparraldean dagoen kon-
tzentrazioa deigarria da: Seaska, Eus-
kal Irratiak, Euskal Herriko Laborantza 
Ganbara, Eusko moneta eta abar. 

Zer erakusten dute berauek? 
Gauza asko. Hasteko, militantismoa 
ez dela hilda. Oso inportantea da hori. 
Jendeak engaiatzeko prest segitzen du, 
xumeki, baina eraldaketa soziala beste 
bide batez egin daitekeela sinesten du.  

Baina hori, agian, burbuila batean bizi 
den jende baten inpresioa da. Gehiengoa 
eredu kapitalista eta kontsumistaren ara-
bera bizi da. Hemen gehiengoak eskuin 
bozkatzen du. paradigmaren barruan, 
paradoxak daude.  
Ados. Diagnosi argi batek “jende gehie-
na eroso bizi da edota baldintza oso 
txarretan lan egin arren, merkataritza 
saltoki nagusietan kontsumitzen du”. 
Alabaina, Nola egiten duzu egoera hori 
eraldatzeko? Erantzunak edo moldeak 
ez dira hamaika. Edo segitzen dugu “gau 
handiaren ametsa” lantzen, edo itxaron 
dugu bat-bateko desblokeo bat, baita 
hauteskundeetan irabazteko hau hori 
eta hura ere egiten segitzen dugu, zer 
irabazteko ez dakigula. 
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Hego Euskal Herrian udal hauteskundeak 
izanen dira laster. 
Bada, hauteskunde gau horretan galtzen 
baduzu, ez duzu galtzen gau horretan 
soilik, galtzen duzu bi hauteskundeen 
arteko egun guztietan. Merkataritza-gu-
ne erraldoiak eraikitzen segituko dute, 
eta abar. Aldiz, bi hauteskundeen ar-
tean praktika konkretuak sortzen badi-
tuzu, non jendea ez den behartua sal-
toki handietara joaten, hala nola, beste 
moneta bat erabiliz [Eusko], non beste 
elikagaiak kontsumitzen diren (Idoki)... 
Ez dituzu hauteskundeak irabazi, baina 
egunero zure alternatibak lantzen ari 
zara. Iparraldean horretan ari gara, Eus-
kal Herria osoari begira ari gara, alterna-
tiba konkretuak eraikiz. Gainera, dina-
mika horrek gure aukera politikoen boz 
emaitzak handitzen laguntzen du. Izan 
ere, zertarako balio dute herriko bozen 
emaitzek, ez baduzu elkarte kulturalik, 
ez baduzu ikastolarik, gizarte sarerik ez 
baduzu eraikitzen? 

Euskal Elkargoa sortu da. Nola uztartu 
praktika horiek eta instituzio berriaren 
lana?  
Herri mugimenduen eta instituzioen ar-
teko harremana ongi ulertu behar da. 
Nahi baduzu borroka bat irabazi, bide  

eta molde ezberdinak landu eta uztartu 
behar dira. Akatsa litzateke pentsatzea 
kanal edo modu bakar bat erabili behar 
dela. Ezin dugu arrautza guztiak saski 
berean jarri, saskia erortzen bada, denak 
galtzen baitituzu. Iparraldeko institu-
zioa [Euskal Elkargoa] izanen da herri 
mugimenduen eta instituzioen arteko 
harremanen bitartez eraikitzen bada. 
Bere indarra hori da. Instituziogintza 
prozesu batean sartu gara, instituzio ho-
rren mugak izugarriak dira, eskudun-
tza oso gutxi dauka, zinez, baina hori 
guztietan izaten da. Estatuek berek hori 
erabaki zuten aspaldi: aldagai ekonomi-
koa dela eta, instituzio guztiak mugatuta 

daude. Eskuduntzak eremu edo konpai-
nia pribatuen esku utzi dituzte estatuek. 
Nork kudeatzen du ekonomia? Nork an-
tolatzen ditu munduko gerlak?

Beraz?  
Alegia, Euskal Elkargoa edo Euskal He-
rrian dauden tokiko beste instituzioek, 
ezin dute IKEA muntatzea galarazi. Edo 
tokiko egurra baliatuz eta landuz, he-
men saltokia muntatzen lagundu. Ezein 
instituziok ezin du hori egin, ezta insti-
tuzioa gobernatzen ari den aukera poli-
tikoa zurea bada ere. Nork egin dezake? 
Bada, gaur gaurkoz, mugimendu alter-
natiboen praktikek baino ezin dute egin. 
Egungo kultura politikoaren eraginez 
barneratu dugun ideia okerra hau da: 
eraldaketa soziala bideratzeko, bote-
re publikoetatik pasa dugu, bai ala bai! 
Eredu politiko hauslearen bitartez edo 
eredu erreformista sozialdemokrata-
ren bitartez. Baina eredu alternatiboen 
laguntzaz botere hartu ondoren siste-
ma eraldatuko dugun ustea badugu, 
oker gaude. Aldiz, botere gunetik pasa 
gabe, uhin alternatibo militanteek sis-
tema eralda dezaketela erakutsi behar 
dugu. Eta erakusten ari gara jada. Eusko 
moneta har dezakegu adibidetzat. Nork 
du monetaren konpetentzia? Estatuek 
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berek ez dute ere. Europar 
Batasuneko banku zentralak 
dauka. Bada, hemen herri-
tar talde batek hartu du bere 
gain moneta herriko baten 
erabilera. Egin eta kito.  

Euskararen ofizialtasuna al-
darrikatzen dugu, baina Eus-
kal Elkargoko presidente 
Jean-rené Etchegarayk ez 
dauka euskara ikasi beharrik. 
Neri berdin zait Etchega-
rayk euskara ez ikastea, al-
diz, axola zait biztanleriak 
ikastea eta erabiltzea, biak 
ez dira berdin. Baditugu fi-
jazio anitz. Ofizialtasuna, ho-
rietako bat da, obsesio bat. Ofizialtasu-
nak zer ekarriko du? Ofizialtasuna eta 
euskararen egiazko praktikaren artean 
hautatu behar badut, ofiziala izan gabe, 
praktikaren aldeko ekintzak bultzatuko 
ditut. Demagun, ofizialtasuna aitortzen 
diotela euskarari, baina egiazko hizkun-
tza politika garatzeko zero euro dagoe-
la. Ofizialtasuna lortu dugu, eta eduki-
rik, praxirik eta hiztunik gabe bizi gara.

EtAren ondoko garaian gaude. idealiza-
zioen eta ilusio zapuztuen ondorenean. 
iparraldekoa eta Hegoaldeko parame-
troak ere ez dira berak. 
Egoera ezberdinak dira, argi eta garbi. 
Iparraldean beti izan dugu eztabaida 
hori: ea estrategiak eraman behar ditu-
gun hemen egokituta edo Euskal Herri 
osorako? Testuinguru ezberdinak dira 
biak, baina Hegoaldean ere hala daude. 
Olite [Erriberri] eta Mutrikun estrategia 
berdina eraman ahal duzu? Praktiken 
aukerak ongi ulertu behar dira lurral-
dearen kontestuaren eta momentuaren 
arabera. Duela 40 urteko praktikak eta 
testuinguruak ez dira gaurkoak, egokitu 
behar dira ahalik eta hobekien. 
 Eta horrek ez du kentzen lurral-
de osoan ekintza bateratuak garatzea. 
Udalbiltza hor dago: instituzio hori se-
kulako aukera da, egungo alternatibeta-
ko bat da. Udalbiltza sortu zen garaian, 
kokapena eta funtzioak izan zituen, eta 
gaur egun, sekulako tokia hartu lezake 
estrategia konfederala aitzina eramate-
ko. Alternatiben Herriaren lema hauxe 
da: “Ematen ez badigute, guk sortzen 
dugu”. Horra hor herriak sortua den 
instituzio bat, tresna bat da eta baliatu 
behar dugu.

iraganeko hainbat jarduerak beren zama 
utzi du. presoen gaia hor dago. Ezker 
abertzalea garai berri batera egokitzen 
ari da. Nola lagundu dezakete mugimen-
du alternatiboek? Autokritika garaia ere 
bada. 
Presoen gaia zaila da. Parisek eta Ma-
drilek baitute hori konpontzeko giltza. 
Horren inguruan ezin duzu alternatiba 
bat eraiki. Kritikak badaude, alta, ez dira 
mugimendu alternatiboari zuzenduak, 
izatekotan izan dira ezker abertzaleari 
eginak. Zentzu horretan, mugimendu al-
ternatiboak aterabide praktikoak ema-
ten ditu, erradikaltasuna eta pragma-
tismoa artikulatuz. Dialektika horretan 
lortzen badugu bi polo horiek ez ikusten 
dikotomia bezala –edo erradikaltasun 
osoa edo pragmatismo osoa–, bien arte-
ko oreka bat atzematen badugu, aurrera 
egiteko bidea aurkituko dugu.  

Nola ikusten duzu alderdi politiken jar-
duera Hegoaldean nahiz iparraldean? 
Hegoaldean indar politikoen arteko ha-
rremanik ia ez dago. Iparraldean aldiz, 
elkar entzuten dute. Hemen espektro 
politiko osoaren arteko akordio batzuk 
daude, Fronte Nazionala (FN) eta Al-
derdi  Komunista (PSF) kenduta. Akor-
dioak daude euskara, euskal gatazka 
eta instituziogintzaren inguruan. He-

goaldean asko aipatzen da 
Gramsci pentsalaria, baita 
ezker abertzaleak hegemo-
nia politiko lortzearen beha-
rra aipatu ere. Galdera da: 
hegemonia hori lortuta ere, 
nola gauzatu aipatu puntu 
horien inguruko akordioak? 

Zer iradoki dizu Kataluniako 
procés delakoak? 
Katalunian gertatua oso 
adierazgarria da: burujabe-
tzaren aldeko katalanek Es-
painiako zelaian eta haren 
arauen arabera jokatu dute, 
eta une batez, jokoa puntu 
bateraino iritsi denean, Es-

painiaren oztopo izugarria aurkitu dute. 
Espainiako zilegitasun demokratiko eza 
agerrarazi dute, prozesu demokratikoa 
eta indarkeriarik gabekoa eramanda 
ere. Ekintza masiboak eta baketsuak 
izan dira. Europan ez da egundo hala-
ko mobilizaziorik ikusi –lurraldearen 
tamainaren araberakoak, alegia–. Alta, 
bortxaz geldiarazi dituzte. Euskal herri-
tarrok irakaspen zehatzak hartu behar 
ditugu prozesu horretatik.

Hala nola… 
EAJ eta EH Bilduk hango politikariek 
hartu duten bidea barneratu eta balo-
ratu behar dute. Prest al dira haiek joan 
diren punturaino joateko? Halaber, pro-
zesu katalanak pentsarazi behar digu, 
zer bide landu behar dugun, horrelako 
egoera batera iristen bagara.

Hasteko, nola iritsi Katalunian eman den 
antzeko egoera batera? Gauzatu daiteke 
euskal prozesu burujabea?
Hori da galdera. Nola iritsi? Eta iritsi 
ondoren, nola ekin? Nire ustez, gauzatu 
daiteke. Baina horretarako garrantzi-
tsua da gure kultura militantea alda-
tzea. Zergatik? Garaiak aldatu direlako, 
potentzialitateak eta hauek lantzeko 
moduak ere aldatu direlako. Kultura po-
litikoan aldaketa eman behar da indar 
progresista guztietan. Lehenik ongi az-
tertu behar dugu lurralde eta kontestu 
bakoitza, horietako bakoitzak duen po-
tentzialtasuna ekinbide askotarikoen  
araberako osagarritasuna lortzeko. Hori 
da molde bakarra. Errezeta magikorik 
ez dago. Irabazteko molde bakarra, ari-
tzeko molde anitz daudela ulertzea eta 
onartzea da. n
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