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Herri bat lurralde batean gorpuzten da, lurralde horretan 
eraikitzen da herriaren identitate kolektiboa eta kultura. He-
rritarrek hori defendatu nahi izaten dute, eta horretarako bo-
terea hartzen dute, lurralde hori eta lurralde horretako kultura 
kudeatzeko. Hortik dator Estatua. Inguruko estatuen egarria-
ren ondorioz, herri baten lurraldea eta boterea mehatxatuta 
egon litezke, eta horrekin, kultura, hizkuntza eta identitatea. 
Euskal Herriko lurraldearen kudeaketa, Gobernua, ez dago 
euskal herriaren esku, Nafarroako erresuma, historikoki sortu 
eta eratu zen eta beti bizirik dagoen Estatu propioa, konkis-
tatu zutenetik. Boterearen galtzeak eta lurraldearen zatiketak 
eragin dute euskal kontzientziaren ahultzea. Azken urte eta 
hamarkadetan areagotu da zatiketa administratiboaren eragi-
na, herriaren batasunaren eta kohesioaren kaltetan.

Liburu honetan lantzen dira lurraldearen batasunaren ga-
rrantzia, Euskal Herria herri batua izatetik herri zatitua bihur-
tu arteko mendez mendeko kronika, herriaren askatasun eta 
batasun egarria eta gaur egungo egoera administratiboak sor-
tzen duen egoera arriskutsua, izan euskaldunen arteko harre-
manetan, kulturan, kirolean, erreferentzietan, hedabideetan, 
azpiegituretan, ekonomian, irakaskuntzan, zerbitzuetan eta 
abar. Halaber, oinarri edo abiapuntu batzuk proposatzen dira, 
herria hobeki artikulatzeari begira.

www.pamiela.com

ENEKO BIDEGAIN (Baiona, 1975) 

Komunikazio irakaslea da Mondragon Uniber-
tsitatean. Lehenago, kazetari gisa lan egin zuen 
Euskaldunon Egunkaria-n eta Berria-n. Bi eleberri 
eta zenbait saiakera idatzi ditu, besteak beste.

«

«

Muga da Eneko Bidegain Airek proposatzen digun 
aztergaia liburu honetan. Luze eta zabal begi aurrean 
jartzen dizkigu, inork ez ikusiarena egin nahiko balu 
ere, modernitatean eraikitako hesiak. Bidegainek, ha-
maika eremutan euskaldunok bizi ditugun ebakidurak 
azalduz, hesi horien gaurkotasuna agerian jartzen digu. 
Bere irakurketa partikularretik iragazita kontatzen 
dizkigu nola gertakizunen historia politikoa, hala 
horien ondorioen iraunkortasuna.

Eduki horien lehen bertsioa Euskal Kulturgintzaren 
Transmisioa Mondragon Unibertsitateko Humanitate 
eta Hezkuntza Zientzien fakultatearen graduondoa-
ren saio batean entzun genuen bertako ikasle eta 
irakasleok. Enekori eskertu behar diogu hori eta baita 
mugen eragin konkretuen adibideen gainean ekarpe-
nak egiteko aukera eman izana ere. Horrela gertatu 
da, aurretik beste hainbatetan bezala, arbelari begira 
hausnartutakoak Pamielaren eskutik liburu mardul 
izatera igarotzea.

Uste baitugu merezi duela euskal lurretan ditugun 
muga sendo horiez hausnartzea. Horrek lagundu behar 
digulako jabetzen mendebaldeko gizartean Baumanek 
diasporizazio deitutako giza-multzo handien lekualda-
tzeen aurrean gertatzen ari den bermugaketa larriaz. 
Jabetzea diogu, lehen bezala orain, gure izenean egiten 
baitira mugarriketak. Muga horien atzean daudenak 
gu bezalako nonbaiteko herritarrak direlako, atzean 
lagatako harrietatik ihesi datozenak.

Euskaldunok maite dugu herria. Maitatzeko modu 
bat da Enekok liburu honetan erakusten diguna. 
Harremanak egitura bihurtzen ditu historiak, histo-
ria pertsonalak eta historia sozialak. Eta harremanak 
mugen amildegiak zedarritzen ditu. Zer mugatu, nor 
mugatu, zer eta nor eta nola besarkatu… orainak 
idazten du harremanen partitura. Azken fi nean modu 
intersekzionalean erabaki behar baitugu egunero zerk 
eusten dien harremanei.

JULEN AREXOLALEIBA, NEKANE GOIKOETXEA, 
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Hortik dator Estatua. Inguruko estatuen egarriaren ondorioz, herri baten lurraldea eta 
boterea mehatxatuta egon litezke, eta horrekin, kultura, hizkuntza eta identitatea. 

Euskal Herriko lurraldearen kudeaketa, Gobernua, ez dago euskal herriaren esku, 
Nafarroako erresuma, historikoki sortu eta eratu zen eta beti bizirik dagoen Estatu 
propioa, konkistatu zutenetik. Boterearen galtzeak eta lurraldearen zatiketak eragin dute 
euskal kontzientziaren ahultzea. Azken urte eta hamarkadetan areagotu da zatiketa 
administratiboaren eragina, herriaren batasunaren eta kohesioaren kaltetan. 

Liburu honetan lantzen dira lurraldearen batasunaren garrantzia, Euskal Herria herri 
batua izatetik herri zatitua bihurtu arteko mendez mendeko kronika, herriaren askatasun 
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arriskutsua, izan euskaldunen arteko harremanetan, kulturan, kirolean, erreferentzietan, 
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