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Sendabidea

Norberanismoa

Ahanztura ezagutzen dugu, memo-
ria izan dugu-eta; isiltasunean gure 
baitara biltzen garenean badakigu 

zerbait ahaztu dugula. Zer ote da?
Gaur egun, gero eta gehiago, gau ilu-

nean murgilduta bizi gara; sinesteari utzi 
dion jendartea da gurea, amesteari utzi 
diona, benetako errealitatea ez ikusteko 
bizkarra ematen diona. Ergelak ginela 
esan ziguten, ez genuela deus balio, dena 
gaizki egiten genuela, basatiak, itsusiak, 
beltzak, zuriak, gorriak, horiak, astala-
pikoak, pobreak ginela esan ziguten, eta 
guk sinetsi egin genuen. Pixkanaka, hu-
tsik sentitu ginen, beldurrez betetzen 
joan ginen, dena desitxuratu zen, talde-
tik, tributik, animalietatik eta basotik 
deskonektatu ginen. Gure boterea galdu 
genuen. Etorkizunaz hitz egin ziguten, 
segurtasunaz, zigorra eta saria sortu zi-
tuzten, bizitzeko morroi-lana inposatu 
ziguten. Otzandu egin gintuzten.

Gure otzantzea urteetako, hamarkade-
tako eta mendeetako prozesua izan da; 
antzinako eta milaka urteko kulturak zer-
tan geratu diren ikusi besterik ez dago. 
Antzinako jakinduria barregarri utzi eta 
estigmatizatu egin zuten, Tawantinsuyun 
esaterako (Kolonbia, Venezuela, Ekua-
dor, Peru eta Boliviaren jatorrizko izena 
kitxuaz), errukirik gabe ezarri zieten le-
gea, “zibilizazioaren” legea, jainkoaren 

eta gizonen legea; ukatu eta lurretik erau-
zi zituzten. Bertako jendeari bere kultur 
erreferenteak suntsitu zizkioten. Giza-
kien arteko, arbasoekiko eta naturareki-
ko harremanen zentzu sakona ezabatu 
zuten. Pertsona baten banakotasuna ez 
da existitzen isolamenduan, taldearen eta 
pertsona bakoitzak bere baitan hartzen 
duen lekuaren arabera soilik garatzen 
baita.

Gizarte mindua gara, gaixorik eta in-
gurumenetik isolatuta sentitzen gara, eta, 
hain zuzen, gabezia horrek dakar zauritu 
izatea, gure mendebaldeko gizarte indus-
trializatuen gaixotasuna.

Geure zauritu izaeran, bizitzaren 
mamia lurperatu genuen, eta betetzen 
gaituzten jarduerek eta sendabidea era-
kusten digutenek huskeria dirudite. Zer 
egiten ari gara mundu honekin? Zein 
ametsi jarraitzen diogu amildegira baga-
ramatza ere? Esna gaude? Lotan? Bizirik 
ala hilik gaude? Noraino joan behar dugu 
oroitzeko? Zenbat belaunaldi sendatu 
behar ditugu? Zein istorio desegitea to-
katzen zaigu? Helmuga mikatz batera 
moldatu eta etsi egin behar dugu ala gi-
llotina dantzatu behar dugu elementu 
eraldatzaile gisa? Edo posible izango ote 
da noizbait gizateria argiztatu zuen lehen 
sua aurkitzera eraman gintuzten dohai-
nak eta talentuak berreskuratzea? 

Frankismoaren amaierako eta ondorengo 
urtetan asko eztabaidatzen zen sozialis-
moa, kapitalismoa, komunismoa, eta ho-
rrelako gauzez. Baina askok zion hemen 
zegoena 'norberanismua' zela: 'Lenengo 
norberana aurrera etara eta bestiak alla-
kuidaos'" (Bergara aldeko Hiztegia)

Norberanismo betean bizi gara. 
Lehen ere hala zela baieztatzen 
digu aipuak, baina orain ageri-age-

rian geratu da: sutan probatzen da nola-
koa den eltzea. Baina zer espero geneza-
keen? Autofikzioaren sasoian, askatasun 
indibidualak aldarrikatzea edozeren 
gainetik, neoliberalismo basatian. Ni-ni 

sasoia, baina ez gaztelaniazko esanahiaz, 
nerabe errebeldearen antza badu ere. 
Ni, ni eta ni. Ni, nire, niretako. Ego kon-
tuak, eta ez nabil Deba ibaiaren adarraz. 
Ni naiz munduko tripako zila. Nik balio 
dudalako.

Baina zer gertatu da hain euskaldu-
na den “gu” horrekin? Gure herria, gure 
etxea, gure ama… Hizkuntza tradizioa 
galtzeaz batera, gu-tik ni-ra egin dugu 
salto. Harrotzen gintuen “gure” hori de-
sagertu egin da, eta “nire eskubideak” 
kezkatzen du norberanista; gure osasu-
nak, ostera, ez.

Esandakoa, norberanismoa. Egois-
moa, berba baten. 


