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Bilbo:  Ezpata eta  Girgi lua
( “Ko lpa tu  za i tuen  ezpa tak  senda tuko  du  zaur i a ” )

Joseba Zulaika

Bilbo hitzaren esanahia “ezpata” da Shakespeareren ingeles zaharrean.
Esanahi egokia da gaur egun guretzat ere, Bilbo izan baita euskaldungoaren
ezpata eta zauria. Baina bilbo-k badu beste esanahi bat ere Shakespearen-
gan: “girgilua” (presoak oinetan bilbo deitzen zitzaien girgilu irristagarriekin
burni barra astunei loturik edukitzen ziren). Euskal izatearekin duen harre-
man paradoxalean, Bilbo izan daiteke ikusia presondegiko girgilu astun
bezala ere. Euskal kapitalismoa dela, edo nazionalismoa, edo sozialismoa,
edo ETA, edo hiri postindustriala, Bilbo izan da Euskal Herri modernoa kol-
pez kolpe eraiki duen ezpata eta girgilua. Kontraesan honetan oinarritzen
dira Bilboren apustuak. Parsifal wagnerianoak esandako hitzak dira: “kolpa-
tu zaituen ezpatak sendatuko du zauria”. Une historiko honetan, ezer ikas-
tekotan gure nahitaezko eskola euskal impasse politiko eta kulturalak izan
behar ditugunean, girgilua nola ezpata bihurtu da erronka. 

Botxoa eta ibaia

Ixten eta irekitzen dakien hiria da Bilbo. Botxo delakoan ixten da, men-
diz inguraturiko zulo bat gertatzeraino; ibaiarekin irekitzen da, itsasoko
zabala iritsi arte. 

Babesleku bezala sentitzen du bilbotarrak bere hiriaren txokoa; Unamu-
nok “amazko Bilbo” deitzen dio; Bilbo emea gertatzen da sentipen honetan,
“la Bilbao” —hiria baina emakumea. Kokagunea, ordena eta babesa da
botxoa. Ingurunea bildu egiten da hiriaren kokagunean; eszenatoki horretan
biztanle eta ingurunearen arteko harreman berezia gauzatzen da, begirada
gurutzatuen errekonozimendu bat. Bilbotarrek beren hiriari dioten atxiki-
mendua hortik dator, bera baita haurtzarotik biztanlearen paisaia, koadroa,
irudia, erdigunea. Bilbotar askorentzat Bilbo da lehen nortasuna, ez Euskal
Herria edo Espainia.

Baina Bilbok badaki irekitzen ere eta hori du bere ahalmen berezia. Itsa-
sorako bidean hiria zeharkatzen duen Ibaizabal da Bilboren irekigailua. Itsa-
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soaren arnasa da ibaia, “maria gora” eta “maria behera” mugimendu amai-
gabean. Bilboren historia eta boterea da Ibaizabal, hiriaren erdibitzea eta
zauria. Botxo itxiak hor dauka betiko bere ihesa. Arrantzalea eta marinela
ezin dira lur geldiaren muga barnean geratu; beste bat du bere espazioa,
bere muga bakarra eskuraezin gertatzen zaion itsasoaren horizonte biribil
urruna du. Itsasoa ere emea da euskaldun askorentzat gazteleraz hitz egi-
tean, “la mar”. Baina itsasoaren emetasuna ez da botxoarena; urruna da,
hotza, amaierarik gabea, ez daki begirada itzultzen hiriko kale eta mendi eta
etxe eta jendeek bezala. Itsasontzia bere ibilera guztiarekin ere ezin da zeru-
mugara hurbildu, bikoiztasun gaindiezina dago itsasgizon eta bere mundua-
ren artean, besarkatu ezinekoa du bere ingurunea. Itsaso eta lurraren artean
zubiezineko etendura bere baitan duelarik, urruneko marinelaren subjekti-
bitate erdibituak du beharrezkoen “ama” irudiaren babesa, zain dagoen
emaztearena edo “itsasgizonen ama” den Begoñako Andra Marirena.

Ibaiaren zauria, itsasoaren urruna, marinelaren mundu bikoitza, deserri-
ratzearen haustura, zubiezin gertatzen den auzoko eta kanpoko bestearekin
elkartze traumatikoa, horixe izan da eta segitzen du izaten Bilbok. Horixe
da Bilboren ezpata eta egia. Lurra defenditzearren, itsasora joan; hemengo
izan gaitezen, kanpora irten; euskal baratza gordetzearren, burdina eta
industria eraiki; benetan euskaldun izan nahi badugu, ausart gaitezen
deseuskaldun izaten ere. Horrela ulertzen da euskara eta Euskal Herri tradi-
zionalaren traza guztiak galdu bide zituen hiri bera izan dela Euskal Herri
modernoa eraiki duena, nahiz ekonomikoki, nahiz politikoki. 

Industria, kapitalismoa, modernia —hauek dira Euskal Herriak Bilbori
zor dion ezpata. Oparoaldiak eta hondamendiak, aberastasuna eta ruinak.
Eta niri dagokidanez, ruinen zientziak: arkeologia, antropologia, hizkuntza-
laritza. Lur eta tradizio bortxatuarekin batera, eta hizkuntza zaharraren ago-
niarekin batera, euskalduntasun puruaren betetasun antropologikoaren ame-
tsa. Eta guzti honen aurrean, politikaren erabaki bazterrezinak: Bilbon sor-
tutako euskal nazionalismoa eta euskal sozialismoa, estatu modernoaren
dilema historikoak, amaiezineko gerra zibilak… azken gertakari/sinbolora
iritsi arte: Gernikara. 
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Gernikaren zauria.  ETAren sakrifizioa

Gernika da euskaldun izatearen zauri amaigabea. Bilbo bada portua,
ibaia, hiria, merkataritza, kanpoko munduari irekigunea, Gernika da barnea,
legea, zuhaitza, ikurra. Historia juridiko eta politikoan, biak errotik loturik
daude euskal mundua osatzean. Agirre bere lehendakaritza zin egitera Ger-
nikara Bilbotik joan zen, lehenik Begoñako Andra Mariren aurrean bere bizi-
tza eskaini ondoren. Pierre Vilar-ek uste zuen Gernikako sarraskiaren eskan-
duluagatik ez zela agian Bilbo erraustua izan, Molak iragarri bezala. Gerni-
kagatik gelditu da lehen euskal gobernuak Hotel Carlton-etik antolatu zuen
erresistentzia modelo heroikotzat deskribatua, George Steer bezalako idaz-
leei eta Picasso bezalako artistei esker. Agirre lehendakaria eta Indalecio
Prieto sozialista bezalako pertsonaia enblematikoak, Bilboren dinamikan
bakarrik ulertuak izateaz gain, beren pertsona politikoak Gernikari oso lotu-
rik egon ziren. 

Bi zutabe zituen Agirrek bere pentsamenduan eta bizitzan: demokrazia
eta kristautasuna. Biek porrot egin zioten: Vatikanoak ez zuen onartu bere
Errepublikaren aldeko jarrera, Lenin ala Kristo zirela alternatibak argudiatuz;
eta demokrazia europarrek eta Estatu Batuek saldu egin zuten. Bere herio-
tzan Mauriac idazleak esandako “hitz urratuak” gero eta oihartzun ozenagoa
hartzen dute, “ezin liteke inor izan bera baino patu injustoagoaren biktima”,
eta gogoratzen zuen nola gerrate mundialaren akaberan Mendebaldeko
demokrazien itxurako garaitzaren azpian ezkutatzen zen benetako garaitza:
armada profesionalena —Agirreren eta euskal nazionalismoaren patua era-
baki zuten militar etsaien garaipena. 

Agirreren ehorzketan parte hartu zutenen artean bazen norbait Cambrid-
ge Unibertsitatetik beste gabe etorria: Julen Madariaga. Agirre hil zen eta
ETA sortu. Agirretarrak eta Madariagatarrak elkarrekin harreman estuak
zituzten bi familia bilbotar ziren. Agirrek Bilbotik Gernikara bere lehenda-
karitza zin egitera zihoan auto berean lagun bat zeraman: Julenen aita, Niko-
las. Julenen osabarekin ezkondua zegoen Agirreren arreba. Getxon pasatzen
zituzten udak bi familiek. Agirreren heriotzarekin, euskal nazionalismoaren
zuzia Madariagak errepresentatzen zuen erakundera pasatu zela esan gene-
zake. Baina ez zen jada “ezpata” berdina. ETAren ezpatak beste subjektu
politiko bat zuen. Egoera post-ETA batera iristen ari garelarik, Madariagaren
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belaunaldiko aktibistak izango lirateke lehenak aitortzen Agirreren ondarea
ezin dugula ahaztu. 

ETA eta Agirre guruzatzean, Gernikaren izena datorkigu ozen. Gernika-
ren bonbardaketa zela eta, lau urte zituen Julen Madariagak hartu behar izan
zuen Portugaleten Goizeko-Izarra itsasontzia erbesteruntz; Txilen hamarka-
da bat igaro ondoren itzuli Euskal Herrira eta Bilboko ikasle talde batekin
fundatu zuen ETA. 

ETA izan da gure belaunaldiak Gernikari eskaini dion erantzun histori-
koa. Etxebarrietaren hilketa/martirioaren ekintza fundazionalean oinarritu
zuen ETAk subjektu politiko berria. Gero etorri ziren Bilboko Artekaleko
erorketak eta Burgosko epaiketa. Hiltzea ekintza politiko bat zen ordurako,
eta euren bizitzak paredoi aurrean jarriak zituzten egia horren testigantza
emateko. Ez zegoen atzera egiterik jada. Euren erabakiaren aurrez muns-
trokeria bat zena, giza erailketa, bat-batean etika iraultzailearen eskakizuna
zen. Gerra Zibileko nazionalismoaren derrotaren ondoren, lehen aldiz iritsia
zen euskal gizarte nazionalista erailketa beharkizun politikotzat justifikatze-
ra. Euskal Herri, Espainia eta mundu zabaleko mobilizazioak lekuko, Bur-
gosko epaiketak eman zion ETAri legitimazio osoa. Euskal subjektibotasun
berri bat sortua zen. “Ai poeta, ai poeta”, kantatzen zuen garrasika Letek
urte haietan, “gogorra izango da zuretzat askatasun eguna”. Eta Letxundik:
“Zenbat gera? Lau, bat, hiru, bost, zazpi? Zer egiten degu? Ezer ez. Zer egi-
ten degu? Elkar jo. Zer egingo degu? Elkar hil. Hori ez! Hori ez!”. Baina
ordurako zaila zen sakrifizioaren tentazioari itzuri egitea. Arestik, bere
burua exorzitatzeko edo, honela idatzi zuen: “Aberria/ soldaduena da; Jain-
koa/ apaizarena; ondasunak/ aberatsenak./ Hitza bakarrik da/ poetarena:/
Hitza eta hitzak.” Exorzismoak ez zion Arestiri berari ere apenas balio izan.
Berrogeita bat urteko gaztetasunean joan zen. Bilbok hil zuela aitortzen
zuen. Etxebarrieta eta beste asko hil zituen bezala. Auto-immolazio moduak
ziren azkenik, nolabait kontraesan jasanezinak gainditzeko, Bilboko infer-
nutik ihes egiteko. Lauaxetaren hitzetan, “dana emon bear yako, maite dan
azkatasunari”.

Heriotzaren orduan Isabelen argazkia zeraman berarekin Etxebarrietak.
“No sé llenar tu ausencia”, zioen bere poemetan, suizidiora joatearren bar-
kamena eskatzen zion bitartean. Behin eta berriro aipatzen du gorputz desi-
ratuaren ausentzia. Gauza bat zen, hala ere, bere izatea errotik ukitzen zuen
ametsa: “¿Cómo no soñar contigo/ mujer?”. Baina guztiz desberdina zen bere
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bizitza baldintzatzen zuen harako “Beste” nagusi hura, hau da, espainiar
Estatua eta honen kontrako borroka armatua. Super-ego abertzaleari bere
bizitza osoa entregatzearen kulpa garbitzeko agian, Etxabarrietak ausarke-
riaz onartu zuen heriotza.

Mende erdi igaro dugu ETArekin, eta zilegi da galdetzea zer gertatu zai-
gun Gernikako tragedian herri bezala biktima izan ginenoi. Krimenaren his-
toria modernoan, Gernikak markatzen du holokaustoaren lehen kapitulua;
Gernikaren izenak gertakari/sinbolo bakarra adierazten du, testigantza leku
berezia; herentzia honek euskaldunok geure lurretik bertatik interpelatzen
gaitu. Gernikaren ondarea gaur egun terrorismoak kolonizatu egin du era-
bat; bai etxean eta areago esparru internazionalean, hori bihurtu da gure
narratiba nagusia munduaren begietan. Hementxe datza euskal testigantza-
ren krisia: ez dugula ikuspegi intelektual eta borondate politiko aski katas-
trofe honetatik gure narratiba erreskatatzeko. Gure eskubide historiko eta
faxismoaren porrot politikoaren testigu izatera aldatu da. Bilbotar intelek-
tual guztientzat —Unamuno, Aresti, Otero, Oteiza— Gernika izan da eus-
kaldungoaren oinarrizko erreferentzia; Arestiren hitzetan, “Eta hi, Gernika/
nere ebanjelioa/ haiz”. Eta Oterok bere “Guernica” poeman: “a brazazos
retorno a ti/ Vizcaya/ árbol que llevo y amo desde la raíz/ y un día fué
arruinado bajo el cielo”. Gaur egun, erreferentzia historiko horrek euskal-
dunon izenarekin dituen harremanak begiratzean, arbolaren hondamendi
arrisku nagusia barnekoa da, ez kanpoko erasoa. 

Iraganean Gernikako arbola bakarraren sinboloa euskal interes politiko
desberdinak biltzeko gai zen. Gaur ez da. Zergatik? Gure narratiba historiko
eta politikoen testigantza krisian dagoelako esan genezake —bai Estatua eta
Euskal Herri Erkidegoaren arteko antagonismoagatik, baita indar abertzaleen
ezin konponduagatik ere. Zer printzipiok lagundu zien gure aurreko eus-
kaldunei beren mundura egokitzen, zentzu komunez jokatzen? Errealismo
politikoak erakutsi zien inguruko herri indartsuagoekin harremanak nola
eraman. Talde bezala pentsatzeko gai ziren. Ulertzen zuten Sokratesen prin-
tzipio lehena: “hobe da besteek gaitz egin diezazuten zuri, zeuk besteei
baino”. Hau Sokratesek kristautasun guztiak baino lehenago formulatua da,
ez da moralismo merkea. Pentsamendu zehatz eta librearen ondorioa zen
formula hori; bere azken arrazoia hauxe besterik ez zen: geure buruarekin
bizi behar dugunez, hobe dugu hiltzaile ez izan, horrela ez baikara egongo
beharturik hiltzaile batekin bizitzen. Gure aurrekoek ikus zezaketen Sokra-
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tesen pentsamenduaren zuhurtzia oinarrizkoa. Zentzu honetan, Gernikaren
herentzia zentzu komunaren demokrazia da. Zentzu komun honek exijitzen
duena, ez moralismoa; pentsamendu egokia besterik ez da. 

Faxismoaren biktima izatetik borrero terrorista izatera pasatu da gure
irudi internazionala, esan beharra dago. Gernika da trukaketa honen leku-
ko. Gernikan bihurtu baikinen euskaldunok faxismoaren biktima. Gernikak
munduarentzat faxismoaren basakeria militarra sinbolizatzen badu, euskal-
dunontzat faxismoaren biktimenganako lekukotasuna sinbolizatzen du. Ger-
nikan ikasi genuelako zer den faxismoaren biktima izatea, Gernikak gogo-
razi behar digu euskaldunoi geu ezin garela inoiz faxismoan erori. Iparragi-
rrerentzat Gernikako arbola “arbola santua” bazen, 1937ko apirilaren 26
ondoren Gernikako arbola krimen politikoaren aurkako testigu amorruz
betea da. Euskaldunon izenean krimen politikoa praktikatzearen aurkako
ahots basatia da Gernikako arbola, hementxe Gernikaren bihotzean krimen
modernoaren arrazoigabekeria, zibilizazio eta zientziaren mantupean, lehen
aldiz ozen desenmaskaratu baitzen. Gernika da gure memoria hoberenaren
gure arbola santua, Gernika da Picassoren garrasia, Gernika da nazismoaren
eta faxismoaren basakeria biluzik utzi zuena, Gernika guda moderno
nuklearizatuaren erokeriari ezetz diotsona, baina Gernika da baita ere eus-
kaldunok lotsarazten gaituena, bere esanahi historikoaren pare ez gaudela-
ko, bere sinbolismo sakratuari eusteko adorea falta izan zaigulako, bere tes-
tigantzaren krisiaz konturatzen ez garelako. 

Gernika eta ETAren artean trukaketa bat egon zen. Han zegoen alde
batetik euskal nazionalismoaren “Beste” nagusia, espainiar Estatua, Gernika
suntsitu zuena. Haren aurrez aurre norberaren heriotzaren sakrifizioa, ez
zegoen beste truke posiblerik. ETAk bere subjektu tragikoa inposatua zion
dagoeneko gizarteari. Subjektu hau gainditu ezinik gaude oraindik. Etxeba-
rrietaren bitartez, Unamunoren kontzientzia tragikoan bizi gara oraindik
euskaldun ugari. Begira diezaiogun hurbilagotik Unamunoren pentsamen-
duari.

Unamuno eta harantzago

Bilboko pentsamendu liberal eta agnostikoak izen bat izan du: Unamuno.
Nire belaunaldiko askok Unamunoren izenagatik galdu genuen fedea, exis-
tentzialismo seudo-erlijioso batera bultzatzen gintuen bitartean. Kristautasu-
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netik harantzago baina balio humanista eta espiritualak gordetzeko eskuleku
bat ematen zuen Unamunok. Moderniak berekin ekarri duen mundu post-
kristauaren aurrean, Unamunoren “sentimendu tragikoa” zabaldu zen kris-
tautasunera, euskalduntasunera, politikara, kultura osora. Aresti, Otero, Otei-
za eta abar borroka amaigabe batean bizi izan ziren beren kristau eta eus-
kaldun izatearekin. Unamunoren zentzu tragiko hau dago nahitaez ETAren
lehen belaunaldian ere (Txillardegiren existentzialismoan eta Madariagaren
bilbotartasunean) eta bigarren belaunaldian (Etxebarrieta eta Unzuetak Una-
munoren influentzia aipatu izan dute). Esan genezake Unamunoren etsipe-
nezko pentsamendu tragiko eta paradoxalaren mende bizi garela oraindik ere
euskaldun ugari gure subjektibitatean eta ikuspegi politikoetan batik bat.
Garaia da Unamunotik harantzagoko pentsamenduaz jabe gaitezen. 

Galdu zuen fede kristau baten bilaketan teatrozko borroka agoniatsu
batean aritu izan zen Unamuno. Kristautasunaren “agonia” izan zen bere
gaia, bizitzaren eta heriotzaren aurkako borroka, “kristautasunaren agonia
nigan” proklamatzen zuen diskurtsoa, bide batez Espainiarekin identifika-
zioa eta honen arazoak histerikoki esperimentatzea. Kultura kristau eta
espainiarraren herio garrasiak espiritualitate paskaliano baten gorputza
hartu zuten Unamunogan, gurutzatuaren “Aita, zergatik abandonatu nauzu?”
izanik bere galdera existentzial oinarrizkoa. 

Unamunok badaki “fedea pasiboa da, femeninoa, graziaren alaba, eta ez
aktiboa, maskulinoa eta borondatez produzitua”, baina bera gizonezko da
eta borrokalari, Don Kixoterekin barrenetik identifikatutako zaldun erraria,
Dulzinea emakume idealizatu bat gabe bere bizitzak zentzurik izango ez
lukeena. Azkenik borroka honek subjektibitate modelo maskulinoa ezkuta-
tzen du. Kapitulu oso bat “la virilidad de la fe” delakoari dedikatzen dio;
bere borrokek, Loiolarenek bezala, emakumeak baztertzen zituen kultura
espainiar militarizatu baten oihartzunak dirudite. Heroismo premoderno bat
da hau, non subjektuak dena arriskatzen duen Kausarengatik —Unamuno-
ren kasuan kristautasunaren esperientzia agoniatsua kultura kristau eta
espainiarraren iraupenagatik. Dena entregatzen du, Salbuespena bera izan
ezik —hau da, borroka agonikoa bera, kristautasun ezinezkoa bera, haren
inposibilitatea proklamatuz iraunaraziko duena. Jarrera etiko modernoan,
“femeninoan”, Salbuespena ere entregatu egiten du subjektuak: kasu hone-
tan, ez bakarrik kristautasunaren egitura instituzionalak, baita ere esperien-
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tzia erlijiosoaren forma espezifikoak abandonatzen dira, norberaren balio
oinarrizkoak beste ikuspegi batetik birdefinitu ahal izateko.

Zer ezin zuen ikusi Unamunok? Ezin zuen ikusi agonia horren atzetik
zegoen “berri ona”: lagundu ezin zuen Aita horren inpotentziak Beste haun-
diaren porrota adierazten zuen, askatasun berri baten posibilitatea iragar-
tzen zuen. Ezin du ikusi Erortzea eta Grazia gauza bera direla. Izan ere,
Zizek-ek komentatu izan duen bezala, Kristo gurutzean da benetan gizakoia,
Jainkoa bere inpotentziaz konturatzen den unea, gizaki eta Jainkoaren arte-
ko etena Jainkoarengana berarengana lekuz aldatzen denean. Jainkoak
abandonatuak gaudela konturatzean, erabateko hondoratze horretan gaude
Jainkoagandik erabat hurbil, orduan baikaude Kristo gurutzatuaren lekuan.
Kristau izateari uztean, gurutze hartan suertatu da bat inoiz baino kristaua-
go. Bestea ez dela perfektua, Beste handia ez dela existitzen, hori da guru-
tzean hil zen Kristoren “berri ona”, gure borrokalari agnostikoek, Unamu-
notik Oteizara, ulertzea kostatzen zitzaiena.

Kultura europar osoari zabaldu zion Unamunok bere ikuspegi agonikoa.
Zibilizazioan oinarritu beharrak zekarkion kristautasunari heriotza. Materia-
lismoak, probabilismoak, jesuitismoak zekarten kristau dekadentzia eta eror-
pena. Baina “erori” nondik? Ez al zen benetako Kristo gurutzeko azken umi-
laziora “erori” zena? Unamunok Aita handiaren abdikazioa Kristoren desa-
gerpenarekin nahasten du (“Gure Kristo, gure Kristo! Zergatik abandonatu
gaituzu?” dira saiakeraren azken hitzak), Aita horren ez izateak redimitu egi-
ten gaituenean. Gertakari zoriontsua emana da jada —gorputz umiliatuaren
pizkundea ez da etorkizun urrun batean gauzatuko, dagoeneko gure subjek-
tibitatean gauzatu den gertakizuna da. 

Unamunoren angustiaren leku hertsiari Oteizak irtenbide hau proposatu
zion: euskal frontoia, pilotaren jolas/jokoa, ze hauxe baita “labirintomakia,
zoriarekin konfrontazio estetikoa, gizonaren aldetik, norberaren izaeratik,
estilotik”. Agian San Mamesera joan izan balitz, Unamunoren larridura area-
gotu egingo zen, baina han kontura zitekeen guztia desioaren munduan
kokatzen zela, bere baitan neurri infinitua duen desioan, ez transzendentzia
zubiezinean.

Unamunoren subjektibitate agonikoak Lacanen subjektu debekatuaren
trazak ditu: bere ezintasuna baieztatzearen bitartez bakarrik existitzen da.
Subjektu honek jatorria beti osotasun ezinezko bat du, zeinaren aurka gure
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bizitza porrota amaigabea beti suertatuko den. Hemendik sortzen da sufri-
mendurako grina, beste egiarik ez balego bezala, sufrimenduaren bitartez
Beste handi tiranoa aplakatua izango den esperantza. “Goazen sufritzera!”
da postura honen lekuko, eta ez bakarrik futbol zelaira joatean. Superego
sadikoaren aginduaren mende dagoen subjektibitatea da hau. Bilboren ezpa-
ta da hau ere. 

Sakrifizioaren aurka

Benetako borroka tokia, non “Beste” nagusi horiek gorputza hartzen
duten, bai erlijioan edo politikan edo eguneroko harremanetan, norberaren
beldur eta desiren mundua besterik ez da. Politikako “Beste” handi horiek
—Estatua, ETA, Independentzia— euskal subjektu nazionalistaren desiran
dute gorputza. Hori aztertzerakoan, teoria politikoa bezainbat psikoanalisia
dute beharrezko. “ETAren hautsa” saiakeran idatzi nuena gaur eguneko gal-
dera da: Zer gertatzen zaio, ETA amaitu ondoren, Etxebarrietaren heriotza-
rekin altxatu zen subjektu abertzale tragikoari? Gaur arte luzatu du ETAk
Etxebarrietarekin hasitako euskal abertzaletasunaren tradizio tragikoa.
Herentzia honekin zer egin? Hau da gaurko galdera. Mende erdiz ETAren
“Beste” nagusiak euskal subjektu tragikoa bahiturik eduki eta gero, bera
gabe orain zer? “Ez dago Beste nagusirik” dio Lacanen esaldi famatuak. 

Lege sinbolikoaz ari gara, ez eguneroko arauen erregulazioaz. “Hau
horrela da nik agintzen dudalako”, tautologia horren “Bestea” da arazoa.
Freuden teoriako ipuin fundatzailean, legea inposatzen duena ez da Aita
bizia, Aita hila baizik. Debeku sinbolikoa dakar Aitaren hilketak ondoren,
“aitaren izenagatiko” Legea. Orain hamarkada batzuk, Unamunori jarraiki,
erlijioaren “Beste” nagusiaren kontra burrukatu zuen nere belaunaldiak.
Orain, politikan ere antzeko burrukara bultzatzen zaigu: betiko babestuko
edo salbatuko gaituen Talde armatu edo azken Helburu edo behin betiko
Estatua den “Beste” nagusi horren existentzia, lege sinboliko bezala, gero
eta gehiago zalantzan jartzen aurkituko gara; inon existitzekotan, gure haur-
tzaroan eta desiran eta subjektibotasunean gauzatzen direla, gero eta gar-
biago konturatzen ari gara. 

Ez da Jainkoa hil egin dela gure garaian; pentsamendu psikoanalitiko
honetan Jainkoa hasieratik zegoen hilda, Berak ez bazekien ere. “Beste”
nagusiaren existentzia-eza ekibalentzia honetan oinarritzen da: “Beste”
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nagusia ordena sinbolikoa besterik ez da, ez da kausalitate materialean
oinarritzen, fikzio sinbolikoa da funtsean. “Beste” nagusiaren ezereztasuna
eta sinesmenaren nozioa (ordena sinbolikoari ematen diogun konfiantza)
gauza bera da. 

Sakrifizioaren esparruak egiten ditu paradoxa hauek gertakizun ikaraga-
rri. Berez bete ezina den “Beste”aren desiraren hutsune hori norberak bete
dezakeela uste izana, horixe da sakrifikatzen den edonoren aurreiritzi fal-
tsua. Azken-azkenean “Beste”a engainatzeko sakrifikatzen da bat, norbera
artean zerbaiten zain dagoela “Beste” hori konbentzitzeko. Lacanentzat psi-
koanalisiaren helburua ez zen subjektuak sakrifiziorako prestatzea, baizik
eta sakrifizioaren lilura terribleari aurre egitea, super-egoaren aginduari
buru egitea.

Nola gertatu zen lehen ETA hura hain iraultzailea? Erabaki zuelako hain
zuzen nazionalismo aranistaren Jainkoak, “Beste” nagusiak, ez zirela jada
bereak.  Erlijioa zen etendura nabarmen bat, baina ez bakarra. ETAk garbi
utzi zuen bere nazionalismoa ez zela PNVrena. Jeltzaleen nazionalismoare-
kin konparatuz, esan genezake hasierako ETA hura post-nazionalista zela.
Borondatearen subjektu existentzialista (Sartre) eta pertsonalista (Mounier)
hartu zituen zutabetzat. Lehen urteetako ETAk behin eta berriz dio nazioa
eta Estatua baino garrantzizkoago dela pertsona. Liburu Zuriak abertzaleta-
sunari eskaintzen dion kapitulua pertsona indibiduala eta nazioaren pertso-
na kolektiboa bereiziz hasten da, eta pertsonari lehentasuna emanaz: “La
nación… no es nada sin las personas que la integran. Somos, pues, perso-
nalistas en cuanto que concedemos PRIMACÍA a la persona humana. No a la
nación, ni menos al ESTADO artificial”. Lehen urteetako ETA hura intelek-
tualki irekia zen, bilaketa batean zebilen. Gero nagusitu den Estatuaren,
independentismoaren eta indarkeriaren fetitxerik ez zuen. Ozen argudiatu
zuen Euskal Herriaren etorkizunaren bermea ez zegoela estatu-nazio klasi-
ko baten lorpenari atxikia. Benetako helburua euskaldunen nortasun moder-
no eta gaurkotua indarberritzea zen. Lehena, bizirik irautekotan, gaurko
errepikapen existentzialista gisa besterik ez da existitzen, zioen ETA hark.
Eta hauxe besterik ez da hogeita batgarren mendean gure belaunaldiari
tokatzen zaiguna: ezin dugu jarraitu orain mende erdi sortu zen erakunde
baten “Beste” nagusien mende; gaur dagokigun subjektu baten sortzaile iza-
tera behartuak gaude.



19
Bilbo: Ezpata eta Girgilua

“Kolpatu zaituen ezpatak sendatuko du zauria”

Ezin gara itzuli Unamunoren sendimendu agonikora, edo Lauaxetaren
heroismo abertzalera, edo Etxebarrietaren sakrifiziora, baina subjektibitate
modelo hauek gure historian daude eta nahitaez erreferentziak dira. Una-
munoren, Lauaxetaren, ETAren impasseak dira gure gaurko eskola. Erorialdi
hauetatik ikastea da benetako askatasunerako bidea. Zeren, ez al dira porrot
erlijioso eta politiko hauek gure nortasun funtsezkoena azken batean “fan-
tasia oinarrizko” baten gainean eraikia dagoenaren ebidentzia ukaezina?
Komeni zaiguna ez da jada nortasun horren “interpretazio” bat, haren berre-
gite osoa baizik, gaurko mundura eta gaurko etikara egokitua. Ez al zen
hauxe kristautasunaren eta lehen ETAren mezua: berriro has gaitezke berri-
berritik? Ez al zen hauxe fedearen benetako mirakulua, fantasia horretatik
harantzago joan gintezkeela eta berriro jaioak izan geure burua birsortuz?

Baina ikas genezake ezer ETAren sakrifizio tragikotik, katastrofetik? ETA-
ren une honetako impassea da gure lezio politiko historikoa. Dualismo
manikeotik harantzago. Txarrak ere baditu indar negatibo eta positiboak.
Azkenik errorea ere egiaren alderdi bat da. Unibertsalitate zaharrak berria
eskatzen du. ETAren hasierako iraultza premisa honetan oinarritu zen: uni-
bertsaliza zitekeen kategoria balioduna zen euskalduntasuna, bai pentsa-
mendu eta bai ekintzarako. Diferentzia nazionala, unibertsal horren alderdi
bat besterik ez da, berez aski ez dena; naziorik onartzen ez duen interna-
zionalismoa ez da benetakoa, baina nazioa eta estatua bereziki ez da azken
muga, honek beste gabe “espiritu unibertsalik ez duelako”. ETAren hasiera-
ko pentsamenduaren funtsa zen edozein askatasun partikularrek unibertsa-
lizatua izan behar zuela, minoria nazional guztietara zabaldua; eta uniber-
tsal horrek exijitzen zuen euskaldunen eskubide historikoak ere baliodunak
zirela, beste edozein herrirenak bezalaxe, ez gehiago ez gutxiago. Honek
azkenean, Kant-en unibertsalismo abstraktutik harantzago, Hegelen “uniber-
tsalitate konkretu”ra garamatza; historiaren “benetako esanahia” zein den
jakin ezinik, sarritan aukera okerrarekin hasten gara; bada hemen kristau
pentsamenduaren oihartzuna, bekatua beharrezko da gero berrerorpena
posible izan dadin (“oh felix culpa!”). Hegelen analisian, adibidez, Terrore
iraultzailea izan zen estatu modernorako bidea, bere galdera izanik: zerga-
tik enigma hori, zergatik iragan behar Terroreren ez aurrera ez atzerako
loka-gune historiko horretatik estatu modernoaren arrazoizkotasunera iriste-
ko? Mugimendu horretan, erorialdiak berak ukatzen du bere izaera, zauria



20
Joseba Zulaika

bera da zauriaren osagarri, erorpen baten aurrean gaudela ikuspegia ere
azkenik hautemate oker baten ondorio izateraino. Unibertsal konkretu hege-
lianoaren mugimendua erabiliaz, ETAren Erorialdiak bere izaeraren ukazioa
dela erakusten digu. Horrela, ETAren zauria ETAren beraren ezpatak baka-
rrik senda diezaguke. 

Hitz kierkegaardiano batek biltzen du mugimendu hau: errepikapena.
Sozialismoan, nazionalismoan, ETAren sorreran, kristautasunean bizitako
“hasierako” eragin iraultzaile haiek nola gaur eguneko egoerara egokituak
errepikatu, hori da erronka. Ez iraganaren gogorapena edo imitazioa, errau-
tsetatik birsorkuntza baizik. Paradoxalki, erlijioa gainditzea izan daiteke
gure ekintzarik “erlijiosoena”, ETA-ren edo nazionalismoaren edo sozialis-
moaren politikak gainditzea izan daitekeen bezala gure ekintzarik “politi-
koena”. Unamunok ezin zuena onartu azken batean hauxe da: ateismoa kris-
tautasunaren beraren barne garapena izan daitekeela. Erlijioa gainditzea
obligazio erlijioso bat izan daiteke, hain zuzen kristautasunak beste ezeren
gainetik egiazaletasuna erakutsi digulako, eta egia horren eginbehar bihur
daitekeelako zenbait kristau erakunde eta esperientzia mota baztertzea.
Gurutzeko agonia azkenik gertakizun zoriontsu bat izan zen. Zaharra hiltzen
den lekuan jaiotzen da Berria. 

Miraria Bi lbon

Bilboren girgilua eta ezpata. Sua eta burdina izan da Bilbo. 1980ko
hamarkadarako Bilboko ezkerraldea mortu industriala zen. Richard Serrak
1983an bisitatu zuenean liluraturik gelditu zen bertako burdina ruinekin eta
Oteizaren lan ezezagunarekin. Bere lagun Gehryri hots egin zion bere aur-
kikuntza adierazteko. Gero Bilboko museoa proposatu zitzaionean, patua
besterik ezin zitekeen izan. Segituan erabat maitemindu zen bere Bilbao, the

tough city-rekin. Mendi berdez inguraturiko kapitalismoaren hondakinezko
eremuan, hiri gogorrean, eta ez bere Los Angeles-eko disneylandian, jarri-
ko zuen bere obra maisua. Baina lehenago Gernikan gertatua zen Krens
zuzendari eta euskal arduradunen arteko “sedukzioa”. Picasso zen Gernika,
eta Chillida eta Moore. Gernika zen baita ere hogeigarren mendeko historia
tragikoan euskaldunon protagonismoaren lekuko. Picassotik Gehryren Gug-
genheimera dagoen bidean, Gernika eta ETA pauso nahitaezkoak dira. “Kol-
patu zaituen ezpatak sendatuko du zauria”.   
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“Miraria Bilbon!” aldarrikatu zuen New York Times-ek Ibaizabal beltzaren
ezkerraldeko eremuan altxatzen zen museo eraikuntza harrigarriaren aurrez. 

Baina gertatu al da Bilbon benetako miraririk? Galderak merezi du eran-
tzuna. Lehen aipatu ditugu zenbait izen: Unamuno, Agirre, Prieto, Lauaxeta,
Otero, Oteiza, Aresti, Madariaga, Etxebarrieta, Serra, Gehry. Zerrenda luza
genezake bai gizonezko (Aita Patxi, Arrupe) bai emakumezkoen izenekin
(La Pasionaria, Rafaela Ybarra, Angele Figuera), bai kirolariekin, bai urba-
nista eta arkitektoekin, bai artista eta idazleekin, bai eguneroko Bilboko
bizitzan hainbat arlotan aurki genitzakeen beste hainbesterekin. Gizon-ema-
kume hauen existitzea da Bilboren benetako miraria. 

Goian aipaturiko politiko eta artista/idazle enblematiko horiek historia-
ren bidegurutzean harrapaturik aurkitu ziren, bi adarrak izanik “materialis-
mo historikoa” eta “teologia”. Erlijioaren girgiluak edo erlijio galduaren
ezpatak errotik zaurituak izan ziren. Batera edo bestera, egiaren subjektu
bihurtu ziren. Nietzscheren influentzia nabaria da Aresti, Otero eta Oteiza-
rengan. Ateismoa beren gaztetako kristautasunaren ondorioa besterik ez
zen, sakramentalismo erlijioso antzeko bati beren bizitzetan gorputz ematen
zioten bitartean. Ez dira bereizten moralismo merke edo humanismo autoa-
tseginagatik. Alderantziz, giza-esperientziaren jite demoniozkoa nabarmen-
du zuten. Beren patuek eromenaren atariraino eraman zituzten. Nahiz poli-
tikan nahiz kulturan, errealitatea beren garaiko posibilitateen baitan erradi-
kalki definitu eta bizi izan zuten. 

Idazle eta politiko hauen bizipenetan gauza bat da nabari: Bilboren, Ger-
nikaren, Euskal Herriaren iragana zauri traumatiko bezala bizi izan zuten.
Zauriaren izen enblematikoa “Gernika” zen. Baina zauriaren beste izena
gerra zibilen istorio amaigabea zen, banderizoen garaitik zetorrena, Bilbon
liberalen eta karlisten artean gauzatua, azkenik errepublikaren aurkako
kolpe militarra arte. Anaien arteko gorrotoaren istorioa zen, nazionalismo
kontrajarriena, langile eta ugazaben artekoa. Trauma honek redenzio beha-
rra deiadar egiten zuen. Hau ez zen zelebratzeko edo romantizatzeko iraga-
na. Gorputzak histeriaz erotuko zituen zauria zen iragan hau. Oteizak Cesar
Vallejori egin zion monumentua: “Espainia, ken ezazu nigandik kaliza hau”.
Mauriac-ek bere lagun Agirreren ehorzketan esana: “Hau ikuspegia! … aur-
pegi honetan, barnetik janda balego bezala, ezin dut errekonozitu bere aur-
pegi noble eta argia… kaliza azken hondarretaraino edan zuen”. 
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Walter Benjaminek iraganaren redenzioaz zioena datorkigu gogora: ira-
ganarekin haustura “mesianiko” baten eraldaketa erradikalak bakarrik redi-
mi lezake gure aurreko historia. Pablo deunak berrerospena “ahulezian”
betetzen dela zioelarik, Benjaminek historiaren “indar mesianiko ahulaz”
idatzi zuen; alegia, profeziak eratzen du zaharra eta berriaren arteko harre-
manean mirariaren egitura; harreman topologiko honetan bereizten da “pen-
tsaera zaharra” eta “pentsaera berria”. Pentsaera zaharrean iragana transzen-
dentziaz betea da: Jainkoa, Historia, Patua eta antzeko Beste handiak dira
nagusi. Pentsaera berrian iragana zauri traumatikoa da, hau da, zentzu oina-
rrizko batean oraindik erabat osatu gabea dagoena, orainaren “sintoma” bes-
terik ez dena, orainean bete eta osatzea tokatzen zaion iragana. 

Arestiren Maldan beherak profeziaren iniziazio egitura du: “Maldan
behera doa aguro/ nere gorputz biluzia”. Poetak “berri ona” Dakar, baina
horretarako “requiem” abestu behar du lehenik: “lurpean datza ehortzirikan/
nere gorputz usteldua”. Baina heriotza ez da azkena, “grinaren bitartez” aha-
leginean jarraitzen du “piztu dadin artean”, azkenik gertatu arte: “Azpikoa,
gorena./ Orain bat gara biok:/ Adarra da txortena./ Arraza berri bateko/ Ani-
mali lehena”. Zaharra eta berriaren arteko etena nola gauzatu, lehena
geroan nola garatu, hortxe dago pentsamendu berriaren indar berezia.

Pentsamendu berriak subjektuaren immanentzian eta ahulezian aurkitu
behar du bere arragoa eta “indar mesianikoa”. Jainkoaren, Historiaren, Esta-
tuaren Beste transzendenteak ez dira existitzen. Agonia erlijiosoak, tragedia
historiak, mendekotasun politikoak subjektuaren desira hutsaren “neurri
infinituan” gertatzen dira. Matematikaren azken aurrerapenetan oinarriturik,
pentsamendu berri iraultzailearen oihartzunak entzuteko garaia iritsi zaigu.
Lacan, Badiou, Zizek, Copjec dira pentsamendu berri honen zenbait bozera-
maile. Pentsamendu honetan, Unamunoren jarrera irauliaz, infinitua ez da
lortu ezineko zerbait; alderantziz, ezinezko zaiguna infinituari ihes egitea
da, pentsamendu eta desiraren egituran horixe baitago. Zupancic-ek idatzi
duen bezala, heriotza ondoren bizitzarik ez egoteak ez du esan nahi mundu
finitu batean preso gaudela; alderantziz, esan nahi du “infinituak amaigabe
finitua ‘parasitatu’ egiten duela… Infinituaren arazoa ez da nola lortu bera,
haren mantxa nola kendu baizik, amaigabe purgatzen gaituen mantxa. Para-
sitismo honen izen Lakanianoa jouissance da”. Hegelek “infinitu txarra”
(desira) eta “infinitu ona” (gozamena) bereiztu zituen. Batetik bestera iga-
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rotzea da etikaren zeregina. Eta pasadizo horren oinarrizko aurrekondizioa
da subjektibitate forma maskulinoetatik libratzea.

Bai Unamunoren sentimendu tragikoak eta bai ETAren sakrifizio politi-
koak, heriotza biologikoari halako garrantzi erabakiorra emanaz, herentzia
romantikoa luzatzen dute; gaur egunean pentsamendu berriak eskatzen
duena “infinituaren sekularizazioa” (Badiou) da, eta ez gorputzaren mugei
erabateko transzendentzia ematea. Infinitu sekularizatu horren azalpena
besterik ez da Lacanek, gozamenaren azterketan oinarrituz, formulatu zuen
subjektibitatearen era femeninoa. 

Pentsamendu modernoaren hasiera da inolako Bat infinitua gainditzea
(edo, hizkuntza matematikoan, ez dago “set guztien set orokorrik”) eta
horren ondoren infinituaren multiplizitatea onartzea. Moderniaren definizioa
hortxe datza, Bat-aren existentzia-ezean. Antzinako misterio transzenden-
tearekin eten ondoren, haren sustantziazko osotasunarekin, izaera arrunta
da infinitua pentsamendu gaurkotuan. Erabaki ontologiko hori gabe, izateak
beti finitu izaten jarraitzen du. Nietzscheren eta Unamunoren “Jainkoaren
heriotza” azkeneraino eramateko ordua da beraz. Jainkoaren ausentziak ez
gaitu eraman behar giza kondizioaren deslilura agoniatsua onartzera, iza-
tearen beraren eta geure infinituaren baieztapen zehatzera baizik. Unamu-
noren pathos berezia azken batean heriotzari begira dagoen infinitu erro-
matiko pseudo-erlijioso batean gelditzen da. 

Postura agoniatsu hori, subjektiboki edo herri bezala, Bilboren girgilua

gertatu da, iraganeko pentsamendu zaharrari lotzen gaituen katea. Gure
pentsamendua gaurkotu eta egia eraberritu baten subjektu izateko, Bilboren
girgilua berriro nola Bilboren ezpata bihurtu, horixe da gaurko erronka,
aurretik etorri ziren bilbotar haustaile horiei zor dieguna. Kolpatu zaituen
ezpatak sendatuko du zauria.




