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Entre los días 23 y 26 de Agosto se celebrarán en
la abadía benedictina de Cuixá (Prada)
— Cataluña Norte — unas Jornadas que tendrán
como tema central la integración de los pueblos
rechazados y oprimidos. Las jornadas, organizadas
por el "Centre Internacional Escarré per les
minories Etniques y Nacionals", estudiarán la
base de los pueblos oprimidos para ser nación no
desde razones de tipo teórico, sino desde la
perspectiva de las tareas que dichos pueblos tienen
que afrontar la perspectiva de las tareas en el
futuro. Estas jornadas, que son las cuartas que
organiza dicho "Centre Internacional",

tienen como denominación "Nacionalidad: idioma.,
territorio, migración". En Ellas se examinará
como el Estado centralista ha utilizado la
migración y la emigración para desintegrar tanto
a los pueblos receptores como a los que su
"producen" emigrantes y los medios que debe de
utilizar el pueblo "desintegrado" para recuperar su
identidad. Las jornadas serán abiertas a todo el
que desee participar y se formalice su inscripción
en la dirección que se incluye al final de este
trabajo. En representación de Euskadi asistirán,
entre otros, Paulo Agirrebaltzategi y Joan Mari
Torreatday.

Herri ezeztatuen baieztapena

Cuixá: Naziotasuna: Hizkuntza,
lurraldea, migrazioak
Ipar Katalunian dago Cuixá.
Prada herritik hiru bat kilometrotara. Benediktinoen monastegia da Cuixá. Eta Kataluniaren historian zehar garrantzi
handia eduki du, bai aspaldikoan eta bai azkenaldiko diktaduraren garaian ere. Sinbolo
nazional eta babesgune politiko eta espiritual gertatu da
Cuixá katalanentzat.
Azken urteotan CIEMEN
mugimenduaren kokagune nagusi bihurtu da, Aureli Argemi-ren bitartez batez ere.
"Centre Internacional Escarré
per les Minories Etniques i
Nacionals", Gutxiengo Etniko
eta Nazionalen Aldeko Nazioarteko Escarré Institua,
Montserrat-eko Abata ezaguna
izandakoaren oroimenez sortu
zen. Bere zentruak ditu Milano-n, Bartzelonan eta Cuixán; eta zenbait talde beste Nazionalitatetan.
Bestelako ekintzen artean,
CIEMEN-ek Cuixá-ko Ihardunaldiak antolatzen ditu: Laugarrenak dira aurtengoak.
A u r t e n , laugarren
Ihardunaldiak
Abuztuaren 26-23 bitartean
ospatuko dira Cuixá-ko aurtengo Ihardunaldiak.
Erabiliko den gaia, lehengo
urteko Ihardunaldien azkenean aukeratu zen, orduko
partehartzaile guztien artean.
Eztabaida luze baten ondoren,
Herri ukatu eta ezeztatuen INTEGRAZIOA (integrazio geografiko-instituzionala, integrazio
1inguistiko-ku1turala,
integrazio demografiko-politikoa) aukeratu zen aurtengo
Ihardunaldien gai nagusitzat.
Honela dago formulaturik,
izan ere, laugarren Ihardunaldien gaia: "Naziotasuna: Hizk u n t z a , L u r r a l d e a , Migrazioak''. Herri zapalduen eta
ukatuen naziotasuna arrazoin
teorikotan oinarritu beharrean,
horiek aurrean duen egitekoaren aurrean definituko da. Horien zapalkuntza eta ukapena,
Estatu zentralisten aldetik, desintegrazioaren bidetik etorri

da: lurraldez zatikatu dituzte
eta instituzioz sakabanatu; hizkuntza makaldu dute, gaurko
kultur mundurako baliogabetu
eta gutxiengo txikitara baztertu; estatu zentralistak emigrazioez eta inmigrazioez baliatu dira "Herri u k a t u e n "
desintegrazio
demografikoa
lortzeko eta horien nortasun
politikoa indargabetzeko.
Migrazioen arazoa (emigrazioarena eta inmigraziorena)
E u r o p a k o "Herri u k a t u e n "
nortasun-galbidean eta birreskuratze-bidean.
oinarri-oinarrian dago Herrien integrazioa
aipatzean ez da inmigranteen
asimilazio hutsa (hizkuntzazkoa, k u l t u r a z k o a , soziala,
etab.) defendatzen, eta bai Herriaren historiaren eta etorkizunerako projektuaren, bertakoen eta kanpotik etorrien
baterakuntza, H E R R I BAT
eraikitzeko.
P a r t e h a r t z e irekia e t a
zabala
Lehengo udal bereziki eztabaidatu zen gai bat zera izan
zen: Ihardunaldien eraketa
bera, hau da. Gutxiengo Etniko eta Nazionalen problema
bereziei buruz bereziki jantziak eta trebatuak zirenentzat
izan behar zuten ala horietaz
kezkatunk dagoen edonorentzat antolatzea ere proposatu
zen. Baina ez zen onartu.
Oraingoz behintzat programa
bakarra izango da partekartzail
guztientzat.
Eta irekia eta zabala izan
nahi dute Ikardunaldiek. Problema horietak
kezkaturik
dauden guztientzat eta horietaz
pentsatu eta horien inguruan
lana egin nahi duten guztientzat.
Hala ere, espezialistek parte
hartuko dute, Nazionalitate
(Nazio) edo Gutxiengo Etniko
bakoitzeko problemak eta politika agertzeko. "Països Catalans"'-eko, Galiziako, Britaniako,
Quebec-eko,
Okzitaniako, Flandriako, estatu italiarreko zenbait gutxiengo etnikotako, etab.reko

EI autor del reportaje estará también presente en Cuixá en el seminario de
profundización de los fundamentos de la identidad colectiva.

espezialistek parte h a r t u k o
dute. Zer esanik ere ez. Euskal
Herriko ordezkaria ere han
izango dela, lehengo urtean
bezala. Joan Mari Torrealdayek - Paulo Agirrebaltzategirekin b a t e r a - aurkeztuko
du gaia, Euskal Herriaren problema berezietatik eta hemengo dinamikatik begiratuz.
Baina Cuixá-ko Ihardunaldiak ez dira zenbait espezialistaren topaketak edo mintegia
izango. Horiek emango dituzten hitzaldien inguruan antolatuko dira parehartzaile guztien
arteko eztabaidak eta elkarrizketak.
Nahi duen edonork har dezake parte Ihardunaldietan.
Aurkeztu eta aztertu nahi den
gaia kulturazkoa, soziala eta
politikoa da. Horregatik, kulturaren, soziologiaren eta poli-

tikaren alorretan saiatzen direnen, edonoren partehartzea
egokia litzateke. Euskal Herriaren partehartzea berezia
nahi litzateke, gaiaren garrantzia ere berezia delako gure
Herriarentzat eta Herri honen
alde burrukatzen diren guztientzat. D a g o e n e k o j a k i n
dugu indar politikoen ordezkari batzu hau izango direla.
Partehartzeko aski da aldez
aurretik norbere izena ematea.
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Joan Mari Torrealday representará a Euskadi en la Cuartas Jornadas Internacionales del CIEMEN.

