Antonio Riverak El Valor de la Palabra – Hitzaren Balioa aztertu du

—Zer nabarmen dezakezu Hitzaren Balioa lanetik?
Argitalpen horren hedapen esparrua ez da Euskadira mugatuko; Espainia osoan zabalduko da, bai eta kanpoan ere. Gogoeta sakona egitea ahalbidetuko duten gaiak lantzea da kontua, eta argitalpen bakoitzean hainbat eta hainbat autorek idatziz eta grafikoen bidez egindako gogoetak bilduko dira. Baina, batez ere, gai batzuk jorratzean datza (azken zenbaki honetan bazterketaren eta barneratzearen ingurukoak) oso bestelako ikuspegi eta begiradetatik. Ez asko ideologia ordenako gogoetetatik; batez ere, ikuspegietatik. Horrela, barneratzearen eta baztertzearen kasuan, besteak beste, ikuspegi sozial, politiko, historiko eta historiografikotik egin da gogoeta. Urteko aldizkari horrekin, urte osoan edo denbora gehiagoz iraun dezakeen lanerako materiala eskaini nahi da, gaurkotasuna bilatzea baino gehiago. Aldizkari itxuran argitaratu den arren, gai asko ia liburuek bezalako iraunkortasunez landu dira.

—Zergatik aukeratu da, oraingo honetan, barneratzea eta baztertzea?
Ez da aparteko gaurkotasuneko gaia, aspaldiko gaia da. Baina orain gaur egungo gaia da, dagoeneko aspaldi ari baita gertatzen, ez semantikaren aldaketa, baizik eta semantikaren areagotzea, nolabait esatearren. Baztertzeaz hitz egin dugunean, tradizioan herritar mota jakin bat komunitate bateko egiazko kide izatetik baztertzen zuten egoera sozioekonomikoez aritu izan gara. Orain, dagoeneko ez gara horretaz bakarrik ari. Gainera, barneratzearekin zerikusia duen semantikaz ere badihardugu; herritarrak komunitate bateko kide izatea, baina oinarri hartuta komunitate horrek bere nortasuna hartzen duela eta, era berean, askotariko nortasunak ere hartzen dituela, bestelako nortasunak. Ez da txirotasunaren edo aberastasunaren inguruko arazoa; bestelako nortasunak —eta, batzuetan, nortasun elkarri kontrajarriak— dituzten pertsonak sartzeko gizartea nahiko moldaerraza, irekia edo arina izatearen inguruko arazoa da.

—Gainera, arazo horrek ez du eragina komunitate baten barruko lagun jakin batzuengan bakarrik; gizarte baztertuak ere aipa genitzake.
Bai, noski. Barneratzeaz eta baztertzeaz hitz egiten dugunean, ez ditugu barne hartzen banako zehatzak bakarrik; taldeak edo herrialdeak ere biltzen ditugu. Agian, zenbaki honetan gaia lantzeko modua gehiago bideratu da mendebaldeko gizarteen barrura. Ez da sakon landu iparraldearen eta hegoaldearen arteko aldea, hori ere aipatu den arren. Batez ere, azaldu asmo du gizarte bat noraino den bide sozioekonomikoan bazterturik ez izateko eta herritar horiek guztiak barne hartu ahal izateko bezain demokratikoa, herritar bakoitzak bere nortasuna eta kide izatearen bere pizgarria duela gizarte horrek onartzen duela oinarri hartuta.

