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Zein leku hartzen du eta har lezake arteak politika 
publikoetan? Zein leku hartzen dute eta har lezakete 
politika publikoek artean? Zein baldintzatan ezartzen 
da arte/politika publikoen arteko elkarrekikotasun ins-
tituzionala? Erantzun ezezagun horiek edukien egitura 
honetan antolatzen dira eta zeharkako lau ardatz haue-
tan garatzen dira:

I.  Nola jokatzen duen arteak (2) praktika ezarle gisa 
(baliabide gisa politika kulturalen ingurunean) kon-
takizun eta sinesmen-sistema batzuen arabera (1).

II.  Nola instituzionalizatzen den (4) artea (bitartekarit-
zak, politika kulturalak eta sektore artistikoko agen-
teak) legitimazioko printzipio (3) batzuen arabera 
(kontakizunak, kategoriak, interpretazioak).

III. Zein kontakizun, sinesmen-sistema eta mito ezart-
zen den printzipio kultural gisa (1), arteak berez legi-
timatzeko erabilia (3).

IV. Zein ahalduntze-praktikak ezartzen duen artea berez 
(4) eta gizartearen barruan, eta, alderantziz, hau da, 
nola jokatzen duen arteak arlo politiko-sozialaren 
praktika ezarle gisa (2).

Gure ustez, elkarrekikotasun instituzionaleko logika 
horiek bide eman dezakete eztabaida kritikoa egiteko, 
eta, horrenbestez, bi egoera arazotsu hauek aldi berean 
aztertzeko: artearen egoera eta gizartearen egoera aztert-
zeko. Eta horrelaxe antolatzen da artearen eta politika 
publikoen arteko harremanen arazo hau.

Orduan, kontua ez da politika kulturalei buruzko 
bilera bat egitea, aztergaia hauxe baita: politika kultural 
jakin batzuek –maiz, politika sozialen kasu berezi batera 
murriztuta– “politika publikoa” nozioarekin duten ha-
rremana.

“Politika publikoak” esaera polemikoa da, norma-
lean, politika sozialak edo politika kulturalak aipatzen 
direlako… Egia esan, “politika publikoa” esaera aski 
ziztatzailea da, espazio politikoaren eta espazio pu-
blikoaren definizioa bera planteatzen duelako. Bestalde, 

esaera xaloki erradikala da, po-
litika sozialak egungo gizartean 
betetzen duten lekutik kentzen 
dituelako, gehienbat kudeake-
tako eta administrazio sozia-
lerako sistema gisa ulertzen 
baititu… hala instantzia legiti-
matzaile moduan, nola ondare, 
zerbitzu, finantza eta abarren 
antolakuntzaren gordetzaile 
moduan. Ikuspegi horretatik, 
funtsean, gizartea politika sozia-
len hartzailea izango litzateke, 

eta, beraz, politika berez publikoa denaren arlotik kanpo 
geratuko litzateke, enpresa politikoetan edo alderdietan 
antolatutako kudeatzaileen halako maila sozial batek 
bere gain hartuko lukeelako. Bestetik, politika kulturalaz 
hitz egitean, ez dugu kultura ikuspegi antropologikotik 
aipatu nahi, “sektore” kulturalaz ari gara, ordea. 

“Politika publikoez” hitz egitean, politika sozial eta 
kultural esaerek duten izaera mugatua salatzen ari gara. 
“Politika publikoak” esaera polemikoa da berez. Ez da 
halabeharra politika hitzak lotura etimologikoa izatea 
eztabaidarekin, polemos-ekin, alegia.

“Politika publikoaren” aporiak, funtsean, bi auzi 
erakusten ditu: zer egin ezin ukituzkoa denarekin? eta 
nola lotu singularra dena sozialarekin? Lehen auziak za-
lantzan jartzen ditu interes kontrajarriak dituen elkarbi-
zitza oinarritzeko baldintzak, negoziatzeko moduak, eta 
giza izaeran babesten eta adierazten den alderik onar-
tezinenarekiko ezin saihestuzko lotura. Bigarren auziak 
gizartearen osaera subjektibora garamatza; izan ere, giza 
kontzientzia eta jokaerari berez dagokion konplexu-
tasuna ikusita, lotura sozialak arazotsuak dira halabe-
harrez, eta zerikusi gehiago dute soziopsikologiarekin, 
ideologiarekin baino.

Auzi bikoitz horrek –“zer egin ezin ukituzkoa dena-
rekin?” eta “nola lotu singularra dena sozialarekin?”– gi-
zalegearen funtsezko auzira bidaltzen gaitu, eta, horren 
arabera, arlo politikoa eta publikoa baldintzak baino 
gehiago erantzukizunak dira gehienbat…

Kasu honetan, 
ez al litzateke errazago izango 
gobernuak herria deuseztatzea 
eta beste bat hautatzea?   
(Bertolt Brecht, “Irtenbidea”, 1953)

ARTEA             (printzipioak)             (prozesuak)
           LEGITIMAZIOA   INSTITUZIONALIZAZIOA
   sinesmenak, kontakizunak    ahalduntzeko praktikak

sinboliko/historikoak
demokratiko/parte-hartzekoak

emankor/sortzaileak
ondarezkoak  (1)

PRAKTIKA EZARLEAK
artea kultura-baliabide gisa

(politika kulturalen ingurunean) (2)

arlo artistikoa (3)

esparru artistikoa
(arte-sistemaren funtzionamendua)

BITARTEKARITZA
POLITIKA KULTURALAK (4)

ezarlea
ematen du

ezargarria
eskuratzen du
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1. NARRASTI SORTZAILEA (INPOLITIKA 
INPUBLIKOAK)

Gizakiak gizartean bizi dira, eta, gainera, gizarteak 
sortzen dituzte bizitzeko1.

Kulturari eusten dion oinarri psikosozialari buruzko 
hausnarketen arabera, gizalegeak nahita eta modu inte-
resatuan egiten dio uko botereari: 

Justizia sozialari jarraiki, gauza asko ukatzen diogu 
geure buruari, besteek ere uko egin behar izan diezaie-
ten, edo, bestela esanda, eskat-
zeko modurik izan ez dezaten2.

Gizalegea da gainerakoak 
arrotzak balira bezala tra-
tatzea eta lotura sozial bat 
sortzea tarte sozial horren gai-
nean. Hiria da arrotzekin to-
patzeko aukera gehien ematen 
duen giza kokagunea3.

Kultura eta gizalegea kontratu 
baten moduan sortuko ziren; kon-
tratu horren bidez, gure animalta-
sun mugagabe eta irrazionalaren 
zati bat laga, eta elkarbizitza eta 
ulermena hartuko genituzkeen trukean. Hala ere, oinarri 
basati bat egongo da gizakiek beren sozialitatea antola-
tzeko hartzen dituzten forma sinboliko eta arrazional 
guztien azpian. Arrazoi sozialak ez ditu ordezkatzen giza-
kienak ez diren komunitateetako oinarri sozialak; haien 
osagarrietako bat da, ordea. Lehen izaki bizidunarekin 
hasi eta homo sapiens sapiens-arenganaino, batzuetan 
bilakaerak ez du aurreko konfigurazioa ordezkatzen, osa-
tu egiten du gailu berriekin. Paul MacLean neurologoak 
ohartarazi zuenez, bilakaera-aldi desberdinetan oinor-
detzan hartu ditugun burmuineko gailuen bilduma da 
gure egungo garuna. Garun hirubakarrari buruz zuen 
teoriaren arabera, hasieran, narrasti-garuna egongo zen, 
zaharrena eta primitiboena, giza garunaren erdialdea 
hartzen duena, eta, besteak beste, oldarkortasunari, lu-
rraldetasunari eta sexualitateari lotutako pertzepzioak eta 
jokaerak mendean hartzen dituena. Bigarrena, ugaztun-
garuna izango litzateke, denetan handiena, aurrekoaren 
inguruan paratua, eta afektibitateari, ahaidetasunari eta 

1. Maurice Godelier, Lo ideal y lo material: pensamiento, economías, 
sociedades, 1984. Jatorrizko edizioa, frantsesez dago eta 1984koa da; 
gaztelaniazkoa 1989koa da, Madril, Taurus Humanidades.  
2. Sigmund Freud, Psicología de las masas (1921), Madril, Alianza Editorial, 
2010, 68. or.
3. Richard Sennett, El declive del hombre público (1977), Bartzelona, 
Península, 1978, 327. or.

oroimenari lotutako pertzepzioak eta jokaerak mende di-
tuena. Azkenik, kanpoko geruza fin bat dago, neokortex 
izenekoa, izaera elkarkorrekoa, gizakiengan bereziki akti-
boa, eta ingurunearekin bat ez datozen elkarketak egiten, 
eta asmakuntzan eta sorkuntzan espezializatua. Egitura 
hirubakar horrek aldi berean deszentralizatuta eta zentra-
lizatuta dauden espezializazioak hedatzen ditu. Egile bat-
zuen arabera, gatazka pertsonal eta sozial asko garun hi-
rubakar horren barnealdea desegituratzeko prozesuaren 
ondorioa dira, zentralizatuta eta deszentralizatuta baitago 
aldi berean, azkarregi egindako bilakaera baten ondorioz.  

Bilakaerako iraganaldi desberdinetako garun-modulu artikulatuak. 

Burmuineko gailu berri horiek, oso boteretsuak izan 
arren, ez dituzte beren aurrekoak baliogabetzen. Aurreko 
horiek jardunean irauten dute, funtzionamendu espezia-
lizatu eta autonomoetan, prozesu batzuk automatizatzen 
dituzten azpiprogramekin, eta bide ematen dute maila 
goragoko zereginak egiteko eta prozesuei eusteko ge-
roagoko erabakietatik kanpo. Funtzionamendu bikoitz 
horrek argi azaltzen ditu konplexutasun psikikoak, 
inkontzientearen amildegi menderaezinak, borondatea-
ren mugak, etab. Eta, era berean, soziabilitate-formen 
bilakaera azal dezake. Nola sortu gizarte zibilizatuak, 
subjektuak konplexuak, basatiak eta ez-zibilizatuak ba-
dira halabeharrez? Sozietate horiek ez al dira halabe-
harrez izango konplexuak, basatiak eta ez-zibilizatuak? 
Ez al da hori izango arlo politikoaren aukeraren muga 
bera? Nola finkatuko dira narrasti-, ugaztun- edo sortze-
izaerako lotura sozialak? 

Aurrerapenaren nozio modernoak bilakaera bat ira-
dokitzen du, eta horrek sistema sinbolikoei ematen die 
lehentasuna instintuen aurretik, praktika ezarleei bote-
rea baliatzearen aurretik, legezkotasun-printzipioei de 
facto interesen aurretik. Hala ere, bizirik irtendako kla-
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netatik tribu etnikoetara, inperio feudaletatik nazioeta-
ra, estatu korporatiboetatik balio-komunitateetara alda-
tu egiten dira jabetza eta maila printzipioak, edo aberria 
eta identitate nozioak… eta aldaketa horiek, gainera, 
deszentralitate hirubakar horien nahasketa edo anto-
laketa desberdinak dira.

Garunaren bilakaerak ez du galarazi bilakaera-aldi 
desberdinetan oinordetzan hartu ditugun hiru funtzio 
horiek iraun dezaten eta elkarrekin bizi daitezen. Era be-
rean, kulturen bilakaera ez da progresiboa izan, kideek 
proportzio desberdinetan baitituzte potentzia ebolutibo 
horiek, eta, beraz, kultura orok badu zer edo zer, horda, 
inperio eta parte-hartzekoa dena. 

Antolakuntza sozialeko kultura-forma bakoitzak 
funtzionamendu hirubakar horren nola-halako egitu-
raketa irudikatzen du; eta, alderantziz, antolakuntza 
sozialeko kultura-forma bakoitzak hiru funtzio horien 
printzipio aktiboek nolabait eragindako pertzepzio eta 
jokaera jakin batzuk sustatzen ditu. 

Ez luke zentzurik izango arlo publikoaren eta poli-
tikaren auziaz gogoeta egiteak, konplexutasun hirubakar 
hori, narrastien iraunkortasun hori onartu gabe. Irudika 
genezake neokortexak –haurrak bezain sortzaile izateko 
bide ematen baitigu (xaloak eta makurrak, aurreiritzirik 
eta etikarik gabeak)– ez duela erabat menderatzen gure 
oroimen, afektu, egitura sinboliko eta partekatzen den 
guztiari loturik dagoen ugaztun-zatia, eta, era berean, 
ezin duela erabat zuzendu narrastien zatia. Bilakaerako 
funtzio horiek doitzeko eta desdoitzeko aukera guztiak 
egin daitezke, eta aukera garaikideak dira. Eta haien kon-
binazioek argi erakusten dituzte antolakuntza sozialeko 
forma bihurtzen diren aukera karakterologiko guztiak. 

Ederki irudika genezake subje-
ktu bat, eta, bere baitan, narrasti-
funtzioak, ugaztun-funtzioak eta 
neokortex elkarkorra mendean 
hartzen dituztela: oroimenaren in-
darra, afektibitatea, elkarketa inter-
subjektiboak sortzeko gaitasuna, eta 
aurreiritzirik gabeko ultra-sormena, 
narrastiaren oldarkortasun eta lu-
rraldetasun izoztuaren zerbitzuan. 
Balirudike kapitalismo aurreratua-
ren erretratu robot aski doi bat dela. 
Gure jokaerak egituratzen direnean 
inguruan duten bestetasun nuklear 
hori menderatzeko gai izan ez den 
gizarte-mota baten adierazpen argia 
izango litzateke “narrasti sortzailea”.

Gure jokaera psikikoan alderik primitiboenak hain 
tinko irauteak bihotz eman die arlo politikoari eta 
publikoari buruz filosofia, gizarte-zientzia eta beste 
esparru batzuetatik egin nahi izan diren hausnarke-
ta historiko askori. Ahalegin klasikoa dago, arlo poli-
tikoaren eta ekonomikoaren arteko desberdintasuna eta 
harremana finkatzeko, arlo pribatuaren eta publikoaren 
arteko funtsezko desberdintasunarekin estu lotuta. 
Alabaina, kategoria-terminoak zorrotz erabiliz, arlo 
politikoaz hitz egiteko, parte-hartzean oinarritutako gi-
zarteak izan behar ditugu hizpide, eta gizarte horietako 
agenteak gizarteko eratzailetzat hartu behar dira. 

Aristotelesekin hasi eta Jürgen Habermas edo 
Hannah Arendtenganaino, beti azaldu da gure gizarte-
formek lotura estua dutela arrotzarekin tratua izateak 
dakarren gizalegearekin eta ezin ukituzkoa denaren bi-
txikeriaz aski modu bateratuan eztabaida egiteko eta ne-
goziatzeko gaitasunarekin. Ziurrena, homo assesor-aren 
elkarketa intersubjektiboaren ondoriozko joera koope-
ratibo hori askoz ere oinarrizkoagoa izango da borroka 
lehiakorra baino. 

 Baina homo economicus deitu izan denak eskuratze-
ko duen narrasti-joerak gutxiago jotzen du negoziazio 
eta intersubjektibitatearen historia sozialera, gehiago 
apelatzen du banatzeko eta jabe izateko modu desber-
dinen historiara.

Heroi banatzaileei eta erantzunkidetasunaren lo-
gikarekin zerikusia duten batzarrei lotutako politiken 
eta politikarien historia progresibo eta eten horren on-
doan, beste historia bat doa, domine-ena, jauntxoena –
oligarkak, kazikeak, enperadoreak nahiz korporazioak 
izan–, erlatiboki gizartetik kanpo dagoen instantzia 
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baten ordezkariena. Gizarteko zati horrek nola-halako 
boterea du, nola-halako nagusitasuna gizarteko beste 
zatiarekiko; erantzunkidetasuna izateko joera mugatua 
duen gizartetik kanpoko zati bat izango litzateke.

Bi arlo bizi dira elkarrekin, aski modu desegitura-
tuan: alde batetik, beti gatazkatsua den elkarbizitzaren 
alde erreala dago, gure garuna krokodilo gogor eta ol-
darkor batek –gozatzea eta jabe izatea buruan besterik 
ez duenak– duen garunaren antzekoa delako; beste alde-
tik, klanetik kanpoko elkarbizitzako harremanen ideal 
politikoa eta publikoa –zehazki politikoa eta publikoa–, 
bestetasuna, alteritatea txertatu nahi duena.

Polis eta oikos egituratzeko istorio honetan, hainbat 
harreman dinamiko izan ziren legitimatzeko printzi-
pioen eta ezartzeko prozesuen artean, eta zenbait legetan 
laburbil ditzakegu4.

I. Transgresio ezarlearen legea edo sortzezko 
indarkeria

Sortzezko indarkeriak (V) (garaileak) legitimatzen 
dituen printzipioak oinarrizkoak izaten dira azke-
nean. Alderantziz, printzipioen izaera eztabaidaezi-
nak indarkeria ezartzeko behar diren baliabideak le-
gitimatzen ditu, ezin saihestuzkoak direlako. 

Lege horri jarraiki, kargutik kentzeko xedea duen in-
darkeria garaile bada, sortzeko indarkeria bilakatzen da, 
eta instituzio berriari eusten dioten printzipioak hartzen 
ditu legezkotzat. Eta, alderantziz, legitimazio-printzipio 
bilakatzen denaren izaera eztabaidaezinak legezkotzat 
jotzen ditu instituzio hori lortzeko erabili behar diren 
baliabideak, ezin saihestuzkoak direlako. Hortaz, izaera 
kargugabetzailea duten praktika ezarleak daude. Hala, 
bada, René Girard filosofoak hainbestetan aipatu zuen 
sortzezko indarkeria dago logika ezarle guztietan.

4. Oikos: “etxe” hitzaren ordaina Grezia Zaharrean. Hiri-estatu (polis) 
gehienetan gizartearen oinarrizko unitatea eratzen zuten ondasunen eta 
pertsonen multzoa. Barne hartzen zituen oikos-eko burua, bere familia luzatua 
(hainbat belaunaldi) eta esklaboak. Iturria: Wikipedia (Argitaratzailearen 
oharra).

1. eta 2. ir. Vendôme zutabea hainbat aldiz jaso eta eraitsi da historian bar-
rena, bulkada ezarleen (monumentalen) eta kargugabetzaileen (monumental-
tasun negatiboaren) erritmoan. Zutoin hutsa bi botere instituzionalizaturen 
arteko une iragankorraren seinalea da. Vendôme zutabearen erorketa, Paris 
1871; D. Vierge, F. Méaulleren grabatua, 1874 (ezk.), eta manifestariak Parisko 
monumentu bat hartzen Parisen, 1968ko maiatzean (esk.).
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Polis eta oikos-aren arteko harremanaren desbide-
ratze horietan, arlo politikoaren hiru aro ezar ditzakegu, 
politikoaren eta publikoaren arteko harremanean:

a) Alternantziak
Lehenik eta behin, gizarteen kate oso batek hartu du 

botere-txandakatzea politika publikoaren oinarritzat. 
Neolitoan hasi eta ziurrena XVIII. mendera arte, 
boterea lortzeko borroketan, botere bat kargutik kendu, 
eta beste instituzio bat ezarri da bere tokian. Kargua 
kentzeko transgresioa, aldi berean, transgresio eratzailea 
da, eta borrokak hautu bat egitea ekartzen du: bata edo 
bestea. Hori bat dator alternantzien lurralde-logikarekin 
(narrasti-logika erabat), horren arabera garaipenak 
atzerako eraginez legezkotzen baitu boterea eskuratzeko 
modua. 

b) Alteritateak
Historian barrena gizartean etengabe izan diren 

matxinadek legitimazioko logika berria sartu zuten 
Frantziako Iraultzetik aurrera, orduan, herria subjektu 
politiko gisa azaldu baitzen modu instituzionalean, es-
perientzia modernoan nagusituko den eraikuntza ideo-
logiko handi baten babespean. Orduan ezarri baitzen 
beste legitimazio-modu bat sinbolikoki, alteritatearen 
logikan oinarrituta dagoena. Logika hori egituratzeko 
dauden politika publikoaren moldeak aniztasunaren 
baterako existentzian oinarritzen dira, hau da, singu-
lartasuna eta berezitasuna aintzat hartzen dira nola edo 
hala. Bulkada libertario horrek legezko tokia eskainiko 
dio arrotza denari, eta hari dagozkio mundu moder-

noko emantzipazio-borrokak (arraza, maila, sexu edo 
kulturakoak).

Alteritateen logika modernoari dagokio teknikatik 
(techné) artera (ars) doan progresioa: zentzu antropolo-
gikoan, inperioaren propagandako, hileta-ikonografiako 
edota erlijiozko kultuko instituzio-inguruneetan ezarri 
diren esanahi sozialak adierazteko sistema kulturalei 
dagokie artea. Singulartasunek, funtzio sinboliko horiek 
egiteko modu bereziak sortuko zituzten estilo aldeko di-
ferentzial txikiak edo handiak, txertatzen diren programa 
sinboliko eta funtzionalekiko eszedente edo intzidente 
gisa. Intzidentzia eta eszedentzia berezi horiek, desber-
dintasun eta alteritatearen adierazpen gisa onartuko eta 
estimatuko dira, ahobatezko gizarteetatik parte-hartzean 
oinarritutako gizarteetara iritsi ahala. Guztiz modernoa 
den onarpen horren ondorioz, artea diziplina-arlo berezi 
gisa sortuko da, zentzu antropologikoan arteak duen 
izaera generikoaz bestelakoa den arlo moduan. Hortik, 
arteak –teknikak ez bezala– eta artistak –artisauak ez be-
zala– bere singulartasuna azaltzeaz gain, bere izaera poli-
tikoa eta publikoa erakusten du, iragan teknikoan propa-
ganda- edo irudikapen-sistema gisa izan zuen ekoizpen 
ikonografikoaren aurrean…

Artea arte eta moderno bilakatzen den heinean, 
gero eta garrantzi gehiago hartzen du subjektuaren 
lanketak, singularrari ematen baitio ahotsa guztiena 
denaren aurrean, alteritateari instituzioaren aurrean. 
Errenazimentuaren hasieran artea sortu zenean, singu-
lartasuna loratu zen aldi berean, eta ageri zen espazio 
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sozial hartan, errotik eztabaidatu zen bere eraketan esku 
hartu zuen hiritarraren nortasun sortzaileaz eta akti-
boaz, eta nortasun horixe ezarri zen. 

Hala ere, alteritateen logika hori –hau da, berez lo-
gika politikoa dena eta ziurrena nagusitasunaren logike-
tan arlo publikoak duen toki nagusia lehenengoz ezarri 
zuena– aurpegi bikoitzaz eta logika bikotzaz azaldu zen: 

a. Ziurrena oraindik tartean hartuta gauzkan 
funtsezko aldaketa kultural horren inguruan sortu 
zen liberalismoa ahalegin bat da iritzia emateko 
askatasunaren, pentsatzeko askatasunaren eta bes-
telako eskubide guztien alde borrokatzeko, hau da, 
berez politikoa eta berez publikoa denaren alde. 
Adam Smith-en arabera, “ahalik eta jende gehie-
nen ongizaterik handiena” lortu nahi zen, eta, ildo 
horretan, askatasun pertsonala, pentsatzeko aska-
tasuna, ibiltzeko askatasuna, hezkuntza- eta kultu-
askatasuna, eta, era berean, gobernariak hautatzeko 
askatasuna garatu behar ziren.

b. Baina, aldi berean, liberalismoa sortu zenean, 
bultzada bat izan zen, arlo politikoa gutxitu, eta 
garapen ekonomiko, politiko, beliko eta teknolo-
gikoa sustatu ahal izateko. Adam Smithen hitzak 
berriz hona ekarrita, kontua zen “behar zen mo-
duan borrokatzea, proletarioak ekoizpen-bideekin 
zituen betebehar sozial guztietatik askatzeko”.

Liberalismoaren bi aurpegiek argi erakusten dute 
polis eta oikos-aren arteko bereizketa, libertarismo poli-
tikoaren eta liberalismo ekonomikoaren artekoa. 

Liberalismoak duen aurpegi bikoitz horrek moder-
nitatearen paradoxa indartzen du, singulartasunak (as-
katasuna, berdintasuna eta anaitasuna) aintzat hartzen 
dituen logika ezarle ezezaguna baitu oinarrian (politikoa 
eta publikoa), baina, aldi berean, logika inpolitiko eta 
inpublikoan eusten baita, eta, horren bidez, boteretsuen 
erantzukizun pribatuak gutxitzen dira, gero (beti gero) 
berriz banatuko den aberastasunak gora egin dezan. 
Muga administratiboek eta lege-oztopoek amore eman 
behar zuten, estatuaren garapena bermatuko zuten eki-
men pribatuen aurrean. Horra hor laissez faire esaeraren 
jatorri prototipikoa.

Liberalismoaren aurpegi bikoitz horrek irudi nagu-
sia aurkituko du publizitatean, legitimazio-printzipioen 
eta instituzionalizazio-prozesuen arteko lotura horren 
barruan. Adierazteko edo iritzia emateko askatasunaren 
printzipioaren eta eragiteko botere desberdinaren ar-
tean, Immanuel Kanten arabera, “publizitatearen prin-
tzipio transzendentea” arlo politiko publikoaren gune 

nagusia da, eta, beraz, benetan politikoa eta publikoa 
den ezerk ez luke legezkotasunik izango, argitaratzeko 
modukoa ez bada. Publizitatean kontuak ematen dira 
politikoari buruz, gardentasunaren lekua da eta, ber-
tan, publikoa oso modu oinarrizkoan nabarmentzen da. 
Jürgen Habermasek honela azaltzen du:

Espazio publikoa gure bizitza sozialeko eremu bat 
da, iritzi publikoa bezalako zerbait eraikitzeko 
modukoa. [...] Herritarrek publiko gisa jokatzen 
dute askatasunez bildu eta hitzartzen dutenean, 
presiorik gabe eta beren iritzia aske adierazteko eta 
argitaratzeko bermez, interes orokorren arabera 
jokatzeko dauden aukerez duten iritzia. Publiko 
zabala denean, komunikazio horrek transferitzeko 
eta eragina izateko bide zehatzak behar ditu: 
egunkariak eta aldizkariak, irratia eta telebista dira 
gaur egun espazio publikoko bide horiek5.

 
Publizitatearen nozio hori bat dator modernitatea-
ren fantasia politikoarekin, eta horrek zerikusi gutxi 
du publizitateak eragiteko eta iritzia sortzeko sistema 
gisa duen jarduerarekin. Hala ere, publizitatearen bi 
nozioek zehatz erantzuten diote liberalismoaren aur-
pegi bikoitzari. Hain zuzen, sufragio unibertsala ageri 
orduko, sozialaren espazioa ere ageri zen, lortu beha-
rreko gerra-zelai baten gisa. Kontua zen iritzi publikoa 
irabaztea, espazio politiko baten barruan ezarri ahal 
izateko behar zen legezkotasuna izateko. 

Adierazpen-askatasunaren logika modernoa han-
ditzeaz bat, eraginaren asimetrien logika klasikoa irau-
narazten da, herritar guztiek, legearen aurrean berdinak 
izanda ere, ez baitute aukera bera izango iritzi publikoa 
aldatzeko, edo iritzi publikoa sortzeko. Iritzi publikoa 
sortzeko aukera, eta, beraz, benetako gobernua, iritzia 
ekoizteko bideak kontrolatzeko gai diren administratzai-
leen esku geratuko da. Karl Marxek ikusi zuenez, gainba-
lioa ordaindu gabeko lana eta langileari itzultzen ez zaion 
irabazi bat da –ekoizpen-bideak dituenak patrikaratzen 
baitu irabazi hori, enpresaburuak, alegia–, eta, era berean, 
iritzi publikoa sortzeak legezkotasunaren gainbalioa ber-
matzen dio iritzia ekoizteko bideak kudeatzen dituenari. 

Publizitatearen praktikak, esparru guztietan, era-
bat gezurtatzen du publizitate kantianoaren printzipio 
transzendentala. Adierazpen-askatasuna aldi bakarre-
koa denez –zera baizik ez dakar-eta: batek berea ema-
ten duela ezagutzera, ideien merkatu aske batean–, eta 

5. Jürgen Habermas, “Öffentlichkeit (ein Lexikonartikel)” (1964), berriz 
argitaratua hemen: Kultur und Kritik, Francfort del Meno, Suhrkamp, 1973, 
61. or. [Gazt. arg., Historia y crítica de la opinión pública, Bartzelona, Gustavo 
Gili, 2014. ]
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denek ez dutenez aukera bera iritziaren ekoizpen-bidee-
tara iristeko, jende guztiak ez du adierazpen-askatasun 
berbera. Bestetik, baten adierazpen-askatasunak bestea-
ren iritzi-askatasunaren gabezia dakar. Liberalismoak 
muturreraino eramaten du narrastien lurraldetasuna 
espazio psikopertzeptiboa lortzeko. 

Frantziako Iraultzatik aurrera, kultura modernoaren 
garapenean berez dagoen emoziozko eta pertzepziozko 
kolonialismoa da. Espazio psikopertzeptiboa koloni-
zatzean, publizitateak –hautu pertsonaletan eta sozia-
letan eragiteaz harantz joz– erabat baldintzatzen ditu 
sentitzeko eta pentsatzeko ditugun moduak, eta egiaz, 
ongiaz eta edertasunaz ditugun irizpideak. Publikoaren 
eraikuntza psikopertzeptiboa nabarmendu gabe geratu 
da, baina, hala ere, legitimazio-printzipioen, legezko-
tasuneko prozesuen muinean dago. Lurralde-borroka 
horrek erabat gezurtatzen du arlo publikoaren garape-
na. Iritzia ekoizteko mekanismoen jabetzaren ondorioz, 
eraginaren asimetrian oinarritutako adierazpen-askata-
sunari iritzi-askatasuneko erregimen baten barruan bai-
zik ezin izango litzaizkioke mugak ezarri.

 
Guk ez dugu produktu bat saltzen, bizitzeko era bat 
saltzen dugu. Mugimendu bat sortzen ari garela uste 
dut.
 (Renzo Rosso, Diesel Jeans sortzailea)6

Kolonizazio horren bidez, esanahi sozialak eta le-
gezkotzeko dituzten printzipioak barneratzen dira. 
Erabilera teknologikoak, lotura sozialak eratzeko mo-
duak, maitatzeko eta sufritzeko erak eta bestelakoak 
kulturaren bidez eragiten dira, iritziak sortzeko proze-
su horietan, politikoaren arlo guztietan, hala pribatuan 
nola publikoan. 

Publizitatearen espazioa lortzeko estrategia berberak 
dituzte enpresa publikoek eta pribatuek, arlo politikoak 
eta ekonomikoak. Bi kasuetan, estrategia-mota bera 

6. Renzo Rosso, ikusi Naomi Klein, No Logo. El poder de las marcas 
(2000), Bartzelona, Paidós, 2001, or. 41.

erabiltzen dute parte-hartzean oinarritutako gizarteekin 
zerikusirik ez duten botere nagusiek, hala mekanismoetan, 
nola egiturazko baliabideetan. Publizitateko mekanismo-
mota berberak erabiltzen 
dituzte politikariek eta enpre-
saburuek, eta, hortaz, espa-
rrua zabalik dago, konkista 
erabatekoa da, eta publizi-
tatean xahutzen diren diru-
kopuru eskergak gure pert-
zepzio-espazioa hilesten du. 
Funtsean, iritzia ekoizteko 
mekanismoak dituztenek 
erabiltzen duten adierazpen-
askatasunaren erakusgarri 
horiek begietsi behar ditugu 
ezinbestez. Estratega sofis-
tikatu gisa jokatzen dute, 
espazio psikopertzeptiboa 
eskuratzeko konkistan, hala 
hiriko espazioa –kanpokoa 
eta publikoa–, nola etxekoa, 
eta hedabide eta informa-
zioko bide guztiak erabiltzen 
dituzte horretarako, bai tele-
bista bai smartphoneak. Kalea 
okupatzea transgresioko 
eta herriaren legitimazioko 
printzipioa izan zen lehen, 
baina orain kolonizazio 
psikikoaren espazioa da.

Hala, politiko pu-
blikoaren legezkotasunaren 
muinean bertan dagoen 
publizitate kantianoaren 
printzipio transzendentala 
arras txikiagotuta geratzen 
da benetako publizitatearen 
eta eragiteko dituen meka-
nismoen ondorioz. Kasu 
batean, publizitate gizale-
gezkoa dugu; bestean, be-
rriz, publizitate gizalegega-
bea. Azkenik, desadostasun 
horretan iritzi publikoaren 
kalitatea jartzen da estuta-
sunean. 

Gizalegerik eza erantzu-
kidetasun sozialaren uko 
faktuala da, eta ez du lotura-
rik subjektuarekin –multinazionala izan edo baldar bat 

4. eta 5. ir. Publizitatearen ideala hipergauzatuta, edo gorputza monumentu 
gisa. Publizitateak irudikatzeko duen boterearen eta imajinario pertsonalean 
barneratzeko duen prozesuaren arteko elkarrekikotasuna: publizitateko in-
skripzioa Puerta del Solen (ezk.) eta borondatez egindako eskarifikazioak eta 
tatuajeak, korporazioko-enblemak eta kultura-esanahiak barneratuta (esk.).

6. ir. Edertasunaren eta Justiziaren 
arteko harremanak argi erakusten du 
logika, etika eta estetikaren artean 
dagoen eta erlijiozko jatorria duen 
baliokidetza: azterketen arabera, 
garaiko kanonetara ondo egokitutako 
gorputz ederra izatea lagungarria 
da aldeko epai judiziala izateko, eta 
alderantziz. (Osloko Unibertsitatea, 
2003).
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izan–. Espazio publikoa gehiegikeriaz erabiltzen da kasu 
guztietan –arrazoi bat egon zein ez egon–, eta, beraz, 
izaera politikoko gehiegikeria bat da. Iritzia eratzeko 
teknologien eragiketa estentsiboak eta intentsiboak 
estatu-mailako bihurtzen ditu iragarleen interesak estatu 
pribatizatuan. 

Horregatik, borondate orokorra ez da iritzi pu-
blikoan adierazten, iritzi publiko horrek ezin duelako 
bere burua sortu. Habermasek argi eta garbi azaltzen du: 
“Iritzi publiko baten ‘kalitatea’ bera ekoizteko prozesuko 
prozedura-ezaugarriek neur dezakete”7.

7. Jürgen Habermas, Facticidad y validez (1992), Madril, Trotta Editorial, 1998, 
444-445. or. 

II. Publizitatearen eta legezkotasunaren arteko 
alderantzizko proportzionaltasunaren legea

Digresio honek beste lege bat jartzen du agerian, eta, 
horren arabera, publizitatearen intentsitatea (π) eta 
legezkotasunaren intentsitatea (leg) alderantziz pro-
portzionalak dira. Zenbat eta urrituago egon legezko-
tasuna, orduan eta handiagoa izan behar du ahaleginak, 
publizitateko errefortzuak. Eta, alderantziz, publizitate-
ren ugaritasuna eta sofistikazioa legezkotasunaren kri-
siaren zantzua da. 

Artearen historia azter dezakegu, ingurune politikoei 
eta publikoei lotuta, historian barrena, legezkotasunari 
dagokionez. Artearen soziologiak erakutsi duenez, era-
bat ezarritako sistema sendoak –metodo koaktiboak 
edo sinesmenen sistemak erabiliz ezarriak– aurkitzen 
ditugun tokietan, sistema horien legezkotasuna ondo 
bermatuta badago leku nagusi eta eztabaidaezinean, es-
tetikek izaera klasikoa izaten dute gehienbat. Eta estra-
tegia estetiko “barrokoak” azaltzen diren tokietan, siste-
men eta erakundeen legezkotasunaren krisia aurkituko 
dugu. Logika horrek estiloen historia zeharkatzen du.

7. eta 8. ir. Hiria gudu-zelai gisa: Waterlooko guduaren mapa estrategikoa 
(ezk.); eta Puerta del Sol, korporazioen iragarki handien eta M-15eko adier-
azpen sozialen arteko negoziaziorako eta lurralde pertzeptiboa eskuratzeko 
borroka-leku (esk.).

Ä  Ä   (leg) 
Ä  Ä  (   ) (leg) 

1 
(leg) (leg) (   ) (   ) Ä  
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Mende eta mendeetan, Egipto zaharrean, infinitu-
rantz begiratzen zuen figura hieratiko bat izan zen fa-
raoia. Alabaina, zurrunbilo sozial, kultural eta ekono-
mikoen erdian faraoien sistema higatu zenean, legezko-
tasunaren krisia inperioaren eszenaratze berri baten 
bidez eman zen aditzera: enperadorearen figurak begiak 
zabaldu, eta herritarrengana beheratu zuen begirada. 

Herritarren sentiberatasunera zabaldutako harikor-
tasun eta sofistikazio etorkor hori modu desberdinetan 
errepikatzen da, antolakuntzako sistema batek legezko-
tasun-krisia izan, eta herritarren gaitzustea eta haiengan 
izandako izenaren galera nolabait berdindu, eta nagu-
sitasuna legezkotzen duten printzipioen izaera eztabai-
daezina berriz eratu behar duen guztietan.

Historia honetan, polis-a eta oikos-a, politika eta 
ekonomia, intersubjektibotasun erantzunkidea eta 
erantzunkidea ez den extrasozialtasuna, estetika insti-
tuzionalak eta estetika ezarleak elkar gurutzatzen direla, 
inperio-mota, ezarpen-prozesu eta legezkotzeko prin-
tzipio ugaritatik igarotzen da politika publikoen his-
toria: izaera hertsagarria duten inperioek legezkotzeko 
erabiltzen dituzten aipu estetikoek izaera eskematikoa 
izaten dute gehienbat; izaera pertsuasiboko inperioek 
lotura gehiago izaten dute sinesmen eta sistema sin-
bolikoekin; izaera limurtzaileko inperioek erabiltzen 
dituzten mekanismoek zuzenean jotzen dute boronda-
tean oharkabean eragitera. 

1. Cfr. María Luisa Fernández, Laberintos (1996), Euskal Herriko Unibertsitatea, 

EHU.

Sistema teokratiko paleokristau boteretsua gainbehe-
ra hasi zenean, estrategia estetiko zirikatzaileagoak azal-
du ziren, eta, ondorioz, Gotikotik Errenazimenturako 
urratsa egin zen. Errenazimentuko Humanismo bur-
gesak eta estatuen logikak krisialdi erreformista eragin 
zutenean, Klasizismo barrokoa deitu dena azaldu zen; 
Klasizismo ilustratuaren proiektua bere kontraesanetan 
itota krisian hasi zenean, Erromantizismoa ageri zen; 
estatu demokratikoei eta elkarrekikotasun politikoaren 
lilurari lotutako proiektu modernoaren aurrerapenezko 
amets guztiak krisian sartu zirenean, inplikazioan eta 
parte-hartzean oinarritutako estrategia estetikoak sortu 
ziren, eta, aldi berean, bizitzarekin bat egindako “arte 
osoaren” irudipena bultzatu zen berriz.

III. Legitimazio instituzionalaren legea edo 
elkarrekikotasunaren legea

Publizitatearen legea beste lege batekin doa, hain zu-
zen, legitimazio instituzionaleko elkarrekikotasunaren 
legearekin: Prozesu ezarleen eta legitimazioko prin-
tzipioen arteko harreman guztietan, instituzioak beti 
legezkotzen du bera instituzio gisa legezkotzen duen 
hori. Eta, alderantziz, printzipio legitimatzaile orok 

Inperioa legitimazioa estetika

HERTSAGARRIA disuasiozkoa
eskematikoa, sinbolikoa, 

monumentala

PERTSUASIBOA arranditsua ikonikoa, naturalista-abstraktua

LIMURTZAILEA murgildua
lausoa, zantzuzkoa, zehaztugabea, 

“arte osoa”
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bera printzipio legitimatzaile gisa legezkotzen duena 
legitimatzen du instituzio gisa. Instituzionala barne-
ratzeko edo “komun bihurtzeko” gaitasuna duten legez 
kanpoko figurak dira legitimazioko printzipioak.

Egiptoko obeliskoarekin hasi –Ra-ren atsedenleku, 
ertzarekin eguzkia ukitzen duena– eta XIX. mendeko 
monumentuekin amaitu, legezkotasunak beheranzko 
izaera izan du beti: instantzia edo printzipio batzuk, ezin 
eztabaidatuzkoak, transzendenteak eta jasoak zirenak, 
legitimazio-jauzi moduko batean bezala jaisten ziren: 
Jainkoarengandik enperadorearengana, enperadorea-
rengandik bere ministroengana, ministroengandik men-
dekoengana… Kultura klasikoetako “mendetasuneko 
eszenak” deitutakoen ikonografian, enperadorea jainko 
edo goragoko instantzia baten aurrean belaunikatuta 
agertzen zen, hau da, enperadore gisa legezkotzen zuen 
horren aurrean. Eszenaratze horren bidez, identifikazio-
joko bat sortzen zen: enperadoreak jarrera hori hartzen 
baitzuen goiko instantziaren aurrean, mendekoak enpe-
radorearen aurrean erakutsi beharko zuen jarrera bera. 

Legitimazioaren eta publizitatearen arteko alde-
rantzizko proportzionaltasunaren legeari jarraiki, 
Barrokoak oso estrategia sofistikatuei eman zien bide 
beheranzko legezkotasun hori eszenaratzeko. Zentzu 
horretan, Beninik Erroman egin zuen San Pedroko ka-
tedra da monumenturik ospetsuenetako bat: gailu bat 
zabaltzen da goitik behera, eta Jainkoaren argi mistikoak 

basilikaren atzealdeko murrua zeharkatzen du, Espiritu 
Santua irudikatzen duen uso zuri bat duen beirategi 
baten bidez, eta horren distirak behera egiten du, San 
Pedroren aulkia irudikatuta dagoen tokirantz. Aulkia 
espazioan igerian dagoela ematen du, haizeak astindu-
tako xingola-girlanda batzuen gainean, eta horien be-
healdeak doi-doi ukitzen ditu Eliza katolikoaren botere 
absolutua eta bere eginkizun ebanjelizatzailea legezkotu 
zuten Erdi Aroko lau teologo handien gorputzak. Lau 
irudiak idulkietan daude bermatuta, eta horiek azpioi-
narria ukitzen dute azkenean. Monumentuak irado-
kitzen duen beheranzko legezkotasun horrek benetako 
legitimazio-prozesua estaltzen du, idulkietan irudika-
tutako Elizaren botere instituzionala baita lau teologo 
ilunak oinarrizko figura bilakatzen dituena: haiek sortu-
tako kontakizunaren arabera, San Pedroren katedra zen 
Elizaren boterearen oinarria, eta Hirutasunaren dogma 
zen bere funts mistikoa…

Frantziako Iraultzatik aurrera, iraultza ondoko bo-
tere faktikoak ondo jakitun dira beheranzko legezkota-
sun-mota horrek ezin duela eragin, grina iraultzaileak 
pizten dituelako, “ordena berri” iraultzaileak arras txi-
kiagotu behar dituen grinak. Arte rokokok ez zuen balio, 
eta estetika monumental klasikoek ere ez, beheranzko 
legezkotasun amore-emaile horri lotutako publizitateko 
moldeak baitziren. Legezkotasuneko estrategia eszeniko 
berriak ezarri behar ziren, goranzko izaerakoak, hain 
zuzen: herritarren legezkotasunetik beren ordezkarien-
gana, eta ordezkariengandik printzipio eratzaileetara. 

XIX. mendeko monumentaltasunean argi antze-
man dezakegu monumentuak eskailerez bete zirela, 
herritarrek birtualki gora egiteko modua izan zezaten. 
Herriarengandik ordezkariarengana gorantz doan le-
gezkotasun hori funtsezkoa izango da XIX. mendeko 
arte monumentala eta, era berean, arte moderno osoa 
ulertzeko, lehen, bigarren eta hirugarren abangoardiak 
ere bai. Izan ere, goranzko legezkotasun horrek herrita-
rren parte-hartzea ekartzen du, eta publizitateko meka-
nismo berrietan herriaren lekukotasuna jaso behar da 
hasieratik bertatik.

Publizitateak zenbait logika betetzen ditu, adibidez, 
bakuntzen du (mezuak argi egon behar du, eta, ahal dela, 
sinbolo, ikono, formula edo irudi huts bihurtuta) eta 
xedea, induzitua mugatzen du. Edukiak handizkatzen 
ditu –eraginkorra izateko, fronteen arteko desberdinta-
sunak biziagotu egin behar ditu, alderdikari eta alder-
dikoi agertu behar du, helburu batzuetara lerratuta, 
ordena edo estilo zaharrarekiko nahigabearen arrazoiak 
hauspotu, eta desira, nahi eta itxaropen berriak piztu 
behar ditu, horiek asebetetzea (edo hori iradokitzea) 

9. eta 10. ir. Apaingarria kontratu kulturalaren eta subjektuaren alde 
menderaezin eta benetakoaren artean dagoen egiturazko gatazkaren zantzua 
da. Kapitel erromanikoetan, eraikinak egiturazko higiene eta higiene 
teologikoaren aldetik ukatu nahi duen guztia azaltzen da –mundua, deabrua, 
haragia–. Zeregin apaingarria funtsezkoa da esanahi kulturalak barneratzeko. 
Kapitelaren edo happeningaren hasierako espazioetan, Freudek “kulturaren 
ondoeza” deitu zuena azaltzen da: kapitel erromanikoa (ezk.), eta Aktion-en 
argazkia (1965), Rudolf Schwarzglover-ena.
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estilo edo ordena berriari loturik egon dadin, eta, beraz, 
erreferenteak, benetako efektuak sortu behar ditu–, eta 
saturazioaz baliatzen da –errepikapena behar du, baina 
ez errepikapen monotonoa, moldagarria edo aldakorra 
baizik; gauza beraren aldakortasuna prozedura ezin 
hobea baita propaganda ezartzeko–. Bestalde, hori guztia 
irudien eta testuen guztiahaltasunari, nonahikotasunari 
eta orojakintzari lotutako jabetzara zuzenduta dago. 
Espazio publikoaren konkistak eta iritzi publikoaren 
eraikuntzak duten izaera masiboa dela-eta, publizita-
tearen zereginak mailaz maila ugaltzen dira, kualitatibo 
eta kuantitatiboki. Modernitatearen printzipio emantzi-
patzaileetan hezitako gizartean izena eta ospea galtzeko 
prozesua handitzen eta azkartzen den heinean, gero eta 
sofistikatuagoak izango dira kolonizazio psikopertzep-
tiboaren moldeak. Zenbat eta kritikoagoa izan ikuslea, 
orduan eta adimentsu, sotil eta limurtzaileagoa izango da 
publizitatea.

Gure gizarteko talde guztiek dituzte ahulguneak, 
bai eta sakon errotutako emoziozko beharrizanak 
ere. Publizitateko teknikariek, herritarrekin hizke-
taldi luzeak eginda, arazo psikologiko horiek zein 
diren igartzen badute, eta gero telebistako hogeita 
hamar segundoko spotak sortzeko gai badira, egu-
neroko produktu arruntak konponbide leun baten 
atala direlako irudipena pizteko, orduan, kontsu-
mitzaileek iragarritako salgai horiek erosiko dituzte, 
arinduta eta esker onez. Agentziek onura handiak 
irabaz ditzakete biztanleriako segmentu bakoitzak 
dituen ahulguneak isolatuz eta zehaztuz, produktu-
rik arruntenak eta normalenak panazea magikoak 
direla sinetsaraziz, eta, gero, terapeutikoki diseinatu-
tako salmenta-teknika berriak biztanleriako geruza 
zehatz horietara zuzenduz8. 

8. William Meyer, Los creadores de imagen (1985), Madril, Editorial Planeta, 
1988.

El Corte Inglések 1993tik aurrerako hainbat 
kanpainatan erabilitako eslogan hark (“Somos especia-
listas en ti”, “Zugan adituak gara”) badu halako kutsu 
makur bat, publizitatearen zeregina, politikoaren 
eraikuntza den heinean, subjektibotasun politikoa 
aztertzea baita. Eta, hargatik, oso zentzuzkoa da Henri 
Lefebvreren ohartarazpena, alegia, publizitateak 
ordezkatu egiten duela garai batean filosofia, morala, 
erlijioa edo estetika izan zena…

Iragarkiak egitea irekitako zaurietan piko egitea 
da… Beldurra. Gutizia. Larritasuna. Etsaitasuna. 
Aipatu akats bat, eta haren gainean jardungo gara. 
Emozio guztiekin eta arazo guztiekin jolasten gara9.

Pentsatu nahiko nuke publizitatea handia eta bikai-
na dela, instituzioen sakonean barneratzen dela, be-
ren arimaraino iritsi arte. […] Enpresek arima dute, 
nazioek eta gizakiek duten bezala10.

Publizitateak inplikazio eragile erabatekoa nahi du, 
publizitatea bera baliabide zehatz gisa existitzea behar-
gabekoa izateraino, eta publizitatearen zereginaren eta 
espazioaren oraintsuko historia bide horretatik doa. 
Publizitate osoa lortzea, dagoeneko publizitatetzat ere 
hartzen ez dena, edo hedabideak eta gizarteko kezka 
nabarmenenak bide gisa erabiltzen dituena, horiek pu-
blizitateko agente moduan jardun dezaten. Era horretan, 
espazio publikoa, eta, beraz, espazio politikoa guztiz sa-
turatuta gertatzen dira.

9. Jerry della Femina, publizista, 1981, hemen aipatua: Ibid
10. Bruce Barton, publizista, 1923, hemen aipatua: Naomi Klein, No Logo, 
25. or.

11., 12. eta 13. ir. Hiriko espazioan, logika 
monumentalean, garaieren eta jarreren 
erretorika gailendu da, behin eta berriz, 
kultura eta garai aldeko desberdintasu-
nak gorabehera: Flaminio, aita santuek 
hirian jarri zituzten obelisko ugarietako 
bat (ezk.). Topeka arloko lurzoruaren 
balioaren indize proportzionalaren 
diagrama, D. Knos-ena (erdia); diagra-
maren konfigurazioa bat dator tradizio 
monumentalaren egitura generikoarekin, 
hala Neolitoko obeliskoan, nola Tatlin-en 
III. Internazionalaren monumentuan 
(1920) (esk.), bai Trajanoren zutabean, bai 
korporazioen etxe-orratzean.
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IV. Politikoaren 
publizitatearen 
legea edo indukzio 
apaingarriaren 
legea

Publizitatearen 
intentsitatea (π) eta 
legezkotasun-maila 
(leg) alderantziz pro-
portzionalak dira; 
eta publizitatearen 
intentsitatea (π) magnitude apaingarri-monumentala 
da, egiturazko gatazkaren lekukotasun gisa definituta.

Zenbat eta belztuago egon legitimazio-printzipioen 
izena iritzi publikoan, orduan eta konplexuagoa eta abe-
ratsagoa izango da publizitatearen eginkizuna. Hortaz, 
iritzia eratzeko teknologiak lehen mailako teknologia 
psikosozialak dira, leku abantailatsua betetzen dute espa-
zio publikoa zalantzan jartzeko eta hartaz hausnartzeko. 

1974an, Standfordeko Ikerketa Institutuak (SRI) 
agindua jaso zuen azterketa sozial batzuk egiteko, pro-
duktuen eta ideien merkatua biziagotuz garapen globala 
sustatzeko , “bizitzako balioak eta estiloak” epigrafearen 
azpian (Values & Life-Styles). Azterketek berehala erakut-
si zuten espazio publikoa nabarmen aldatzen ari zela, 
gehienbat publizitatearen izena gero eta belztuago ze-
goelako. Azkenean iritzi publikoko lau motatan sailkatu 
zuten gizartea: behartsuak, gizarteratuak, emulatzaileak 
eta soziokontzienteak. 

Azterketen arabera, behartsuek ez dute garrantzirik, 
ez baitute erosteko ahalmenik, baina axola dute boto-
emaile gisa, botere erabakigarria dutelako; hortaz, ez 
dute garrantzirik enpresa-publizitateari begira, baina 
munta handikoak dira publizitate politikoarentzat.

Gizarteratuak sistemako sinestunak dira, kontser-
badoreak, ondo kokatuta daude garrantzi sozial eta 
hierarkikoko sistemetan. Sinbolikoki estatusari eta sen-
doen ezarritako balio sozialei lotuta dauden produktuen 
kanpainak haiei daude zuzenduta.

Emulatzaileek ez dute gizarteratuek adina botere, 
ezta egoera sozial bera ere, baina, inbidiak eta hobetze-
ko nahiak bultzatuta, haiekin eta haien balioekin iden-

tifikatzen dira, imitatzen saiatzen dira, eta balio horiei 
lotutako adierazleak kontsumitzen dituzte, kalitate 
apalagokoak izanda ere. Fordismo ondoko arotik (aro-
ra arte?) ordura arte egindako publizitate gehiena haiei 
zuzenduta zegoen.

Ikerketa-taldea berehala ohartu zen merkatuak 
erortzeko zegoen arrazoietako bat belaunaldian zegoen 
asegabetasuna zela, eta hori desarrollismoak legezkota-
suna galtzeko joerari lotuta zegoela. Klase sozial berri bat 
jaiotzen ari zela konturatu ziren, hurrengo bi hamarkade-
tan protagonista izango zen klasea: soziokontziente izena 
jarri zieten, engaiatuago baitzeuden gizarteko arazoekin, 
finkatutako balioekin baino; engaiatuago beren bizitza 
afektiboekin, lanbideko estatusarekin baino. Azken 
batean, gazteak ziren eta ondo begiratuta zeuden propa-
gandaren eta publizitatearen efektu eragileen aurrean. 
Berehala ohartu ziren klase jaio berri horrek garrantzi 
handia izango zuela etorkizunean, eta sustatzaileei egin 
zieten ekarpenik garrantzitsuena teknikoki ondo justi-
fikatuta zegoen gomendio hau izan zen: haiei berariaz 
zuzendutako publizitatea sortzen lan egitea. 

Enpresaburuek, korporazioek eta gobernuek gero 
eta argiago zuten soziokontzienteen klasearen unibertso 
imajinarioa eta sinbolikoa ulertu behar zutela, haien 
ametsak kapitalizatu eta haien indarra bide gisa erabili 
ahal izateko, eta kapitalismo aurreratuaren nagusitasuna 
ezartzeko. Zalantzarik gabe, artea ez zen prozesu horie-
tatik urrun geratu, ez abangoardiako agente gisa, ez eta 
espazio publikoaren eraikuntzari buruzko esperimenta-
zio politiko-sozialaren espazio gisa ere.

Hirurogeita hamarreko hamarkadako publizista han-
dien historia soziokontzientzia kapitalizatu nahi zuen 
publizitate osoaren logikaren garapen trinkoaren histo-
ria bera da. Oliviero Toscanik izugarrizko kritika egin 
zion publizitateari. Gogor salatu zuen, dirutza ikaraga-
rrien xahubidearen konplizea eta gizartearentzat alfe-
rrikakoa eta faltsua izateaz, adimenaren aurkako krimen 
etengabea egiteaz, ezkutuko pertsuasioaz baliatzeaz, 

14. eta 15. ir. Hiria botere-urbograma gisa: hierarkizatutako egitura soziala irudikatzen duen diagrama (esk.) eta 
munduko 20 eraikinik garaienak (esk.).



14

ergelkeria gurtzeaz, bereizkeria eta arrazakeriako kri-
menak, bake zibilaren aurkako krimenak, eta hizkuntza 
eta sormenaren aurkako krimenak egiteaz, eta nahita 
egindako lapurretaren ardura izateaz. Publizitateari egin 
zion kritika izugarriaren argitasuna soziokontzienteen 
klase berriari berariaz zuzendutako beste publizitate-
sistema bat justifikatuko zuen atariko urratsa baizik ez 
zen izan: publizitate absolutua. Publizitate horren bidez, 
fabrika, enpresa edo korporazioa ez dira objektuen fa-
brikatzaile hutsak, ezta ideien fabrikatzaileak ere; gober-
nuz kanpoko erakundeak dira, herritik, herriarentzat eta 
herriarekin arlo politikoa fabrikatzen jarduten dutenak: 
Non gatazka, han hazka, albistea berak bete dezan publi-
zitatearen funtzioa. Izan ere, korporazioak gizartearen 
behetik goranzko eraikuntzaren ugazaba politiko baten 
gisa jarduten du. 

Ildo horretan, aski argigarria da Naomi Kleinek No 
Logo lan ospetsuan eta horren ondoko garapenean, The 
Shock Doctrine liburuan, korporazio eta erakunde han-
diek dituzten ahalduntzeko teknikei buruz ematen duen 
informazioa11.

Toscanik Marcos komandante-ordeari publizitate-
kanpaina batean parte hartzeko argazkia egiten utz zie-
zaion gogatzeko bidali zion gutunean, argi agertzen da 
goranzko legezkotasunaren perbertsioa eta alteritatea-
ren logikaren muturreko aldaketa:

Markos komandante-orde estimatua, zugana jotzen 
dugu, ondotxo baitakigu komunikazioa borrokatze-
ko modu bat izan daitekeela: eskaera egiten dizugu 
armada zapatistari erretratua egiteko aukera ema-
teko, gizon, emakume eta haurrei. Hitza eman nahi 
dizugu, mundu osoari erakuts diezaiozun ideia han-
di baten izenean borrokan ari diren horien begitar-
teek islatzen duten ontasuna. Gure ustez, ideal batek 
argiago eta garbiago uzten du begirada, eta irekiago 
ideala gauzatzeko borrokan ari direnen adierazpe-
na. Ez dugu sinesten betiko kontsumorako propa-
gandaren ontasun faltsuan12.

Bizitza publikoa bizitzaren espioiez, trend-scout-ez 
beteta dago. Horiek singulartasun-zantzu oro arakatzen 
dute, publizitatearen zerbitzura jartzeko modukoa izan 
daitekeen guztia. Horrez gain, life-hacker-ak daude: 
ezkutuko limurtzaileen gisa, mugimenduak sartzen di-
tuzte, eta, era horretan, parke tematiko bilakatzen dute 

11.  Naomi Klein, No Logo: el poder de las marcas (1999), Bartzelona, Paidós 
Ibérica, 2009, eta La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre 
(2007), Bartzelona, Paidós Ibérica. 2012.
12. Oliviero Toscanik, Benetton multinazionalaren izenean, kanpainetako 
bat prestatzeko bidali zuen gutuna, 1995. Luis Camnitzer, Dialéctica de la 
liberación. Arte conceptualista latinoamericano, Murtzia, Cendeac, 2009, 322. or.

eguneroko bizitza eta espazio publikoa bera, publizitate-
kanpaina handi bat, esperientziaren industria handi bat 
balitz bezala. Bizitza bera espontsorizatuta…

Hezkuntza-sistema demokratikoa mota guztietako 
gaien merkatuak sortzeko eta hedatzeko dagoen mo-
durik onenetako bat da, batez ere moden eragina har 
dezaketen gai horienak13.

Gaur egun, nonahi aurkituko dugu publizitatea, 
nola parke nazionaletako bankuetan, hala liburutegi 
publikoetako liburuak eskatzeko inprimakietan; eta, 
1998an jakinarazi zuenez, NASAK honelako asmoa 
zuen: bere estazio espazialetan publizitate-espazioak 
saltzekoa. Pepsik ez du oraindik bete bere logoa ilar-
giaren azaleran proiektatzeko egin zuen mehatxua, 
baina Mattel enpresak Ingalaterrako Stanfordeko 
kale oso bat margotu zuen txikleen arrosa-kolore 
beldurgarriarekin: etxeak, arkupeak, zuhaitzak, es-
paloiak, txakurrak eta autoak, denak bilakatu ziren 
Barbie panpina arrosaren hileko telebista-ospaki-
zunen osagarri. […] Kontu jakina da markek gure 
bizitza babesten dutela, eta apustu egingo genuke, 
publizitateko gastuak gora egiten duen heinean, la-
bezomorrook lehengoan jarraituko dugula, artefak-
tu asmotsu horiekin zipriztinduko gaituztela aurre-
rantzean ere, eta gero eta zailago egingo zaigula, eta 
itxuraz alferrikakoa ere bai, iradokizunik ñimiñoe-
na ere egitea14.

Azken batean, publizitate absolutuaren printzipioan 
oinarritutako inpolitika inpublikoa dago jokoan. Logika 
horri jarraiki, denik eta gauzarik hausleena eta bat-
batekoena, berehala sar daiteke denbora errealeko me-
kanismo eragilean. Gatazka sozial bat, arazo pertsonal 
edo intersubjektibo bat, singulartasun edo bat-batekota-
sunaren zantzu bat non… hantxe azalduko da publizita-
tea, denbora errealean, publizitatearen, in-politikoaren 
eta in-publikoaren espazioa komeni zaion moduan be-
reganatzeko eta kapitalizatzeko.

Legezkoa den edozein auzi –adibidez, ozono-geru-
zan dagoen zuloa handitzea edota ekologiak sortzen 
duen kezka– bihur daiteke kanpaina politiko baten atal. 
Izan ere, hauxe da gure espazio sozialak duen beste ingu-
ruabar prototipikoetako bat: hain dela handia jokaeren 
eta hitzen artean dagoen eskizofrenia, non aski baita hitz 
bat esatea jokaera ezkutatzeko. Horregatik, Jean Nouvel 
arkitektoak inguruneari arreta egitea hartzen du hizpi-
de, Madrilgo Reina Sofía Museoan zabaltze-lanak egin 

13. James Rorty, Our Master´s Voice: Advertising, New York, The John Day 
Company, 1934, 141. or. 
14. Naomi Klein, No Logo, op. cit., 43 or. 
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ondoren. Diskurtsoak automatikoki txikiagotzen du 
jokabidea, diskurtsoa jokabide horren guztiz aurkakoa 
edo harekin kontraesankorra izan arren. Diskurtsoaren 
formulazioaren bidez, gertaera bera ahantzaraz daiteke, 
modu magiko batez ia. Azken batean, esanahien per-
bertsioa eta diskurtsoen eta gertaeren arteko indepen-
dentzia atzeraezina aro berrian alteritatearen logika eta 
goranzko legezkotasuna aldatzeko dagoen prozesuaren 
emaitza dira.

2. POLITIKOAREN HIRUGARREN ADINA

c) Alterneak
Alteritatearen logika liberalismoaren alde in-po-

litikoan galbideratu den heinean, agerian jarri da pu-
blikoaren hirugarren adina (lehena alternantzien adina 
da, eta bigarrena alteritateena), “alternearen” logika gisa 
deskriba dezakeguna. Gaztelaniaz, “alternea” azaleko 
harremanak izatea da, konpromisorik edo loturarik ga-
bekoak, kapitalizatzeko moduko harremanak izatea ere 
bai…

Publikoaren hirugarren adineko alternearen lo-
gikaren arabera, alteritatea homologatzeko eskakizun 
bilakatzen da. Ez da singulartasunaren lekukotasuna; 
ez da lanketa intersubjektiborako espazio bat; homo-
logazioa mekanismo bilakatzen duen eskakizuna da. 
Era berean, alternearen logika erantzukizunik gabeko 
eskubideen bera da. Arlo politikoa ez da baldintza bat, 
erantzukizun bat baizik –arlo publikoa den era berean–, 
eta, beraz, alternearen aroak amaiera ematen dio arlo 
politikoari.

Arlo politikoa txikiagotzeari lotuta dagoen liberalis-
moaren alderdiak, azkenean, galbideratu egiten du libe-

ralismoaren alde libertarioa, herritar gehienentzat aska-
tasun eta ongizate gehiago izateari lotuta dagoena, eta, 
era horretan, atzerapen premoderno bat agertzen da, 
jabeen indarra berresten duen atzerapena. Askatasuna 
kapitalizatu egiten da, eta politika administrazio-sistema 
bilakatzen da –kudeaketako eta errekurtsoen sistema 
izan ordez–, eta herritarra, legitimazio- eta finantzatze-
unitate. Logika liberal hori muturreraino eramanda, 
erantzukizunik gabeko eskubideen espazio sinbolikoa 
sortzen da, eta horrek, azkenean, Eskubidearen nozioa 
bera itxi, eta politiko publikoari buruzko gogoeta gala-
razten du.

Alternearen logika alteritatearen logika sinbolikoki 
xahutzearen emaitza da, logika horren molderik maku-
rrenak gauzatzea. 

Marshall McLuhanek zioenez, artefaktu guztiak –
hala materialak nola immaterialak– gure gorputzaren 
luzapenak dira, eta Edward T. Hall antropologoak “lu-
zapenaren transferentzia” aipatu zuen, bigarren belau-
naldiko luzapen modernoago batek lehen belaunaldiko 
luzapenaren disfuntzioa ekarri baitzuen, azken hori dis-
funtzionalizatu egiten baitzen, eta legezkoa ez zen izae-
ra eszeniko edo sinbolikoa betetzera mugatzen baitzen. 
Luzapenen disfuntzioa mailaz maila eraginez gero, gerta 
liteke ordezko luzapen berriak legezkotzeko eginkizun 
monumentalak hartzea azkenean.

Adibide argia dugu parlamentuko monarkie-
tan: Luis XIV.a bezalako errege batek ez du eginki-
zun betearazlerik, ez legegintzako zereginik; bizirik 
dagoen monumentu baten modukoa da, eta Piero 
Manzoniren tradizioari dagokio gehienbat, Felipe II.ari 
baino gehiago. Monumentu bat da, eta ez du eginkizun 
monarkikorik betetzen, zeregin sinbolikoak besterik ez 
ditu, eginkizun erabakitzaileak ez baitaude erregearen 
buruan, parlamentuetan baizik. Luzapenaren trans-
ferentziaren edo xahutze sinbolikoaren logika horre-
taz jabetuta, argi eta garbi pentsa dezakegu –gero eta 
argiago gainera– parlamentuak transferentzia sinboliko 
edo xahutze sinbolikoko prozesu horretan sartu direla 
mailaka, gaur egun ez baita bertan auzirik erabakitzen. 
Hala, beraz, happening artistikoaren tradizioari dagoz-
kio, sufragio unibertsalari baino gehiago. Legezkotasun 
sinbolikoko espazio batekoak dira, erabakiak parlamen-
tutik kanpoko instantzietan hartzen direlako. 

Gaur egun, Estatua izaera administratiboko sistema 
kudeatzaile bat da, tarteko zerrenda bat, sinbolikoki 
herritik datorren eta, beraz, politika publikoaren espa-
rruari dagokion legezkotasunaren eta Estatuak berak 
zerbitzatu behar dituen botere faktikoetatik datorren 

16. eta 17. ir. Mª Cristina artxidukesarentzako hileta-monumentua (1798-
1805), Antonio Canovarena (ezk.); bertan, pertsonaia ezezagunen aitziniru-
diak agertzen dira, irudikapenaren eta errealitatearen arteko tartean kokatuta, 
zutoinaren parean. Zutoinaren tarteko mailan dauden osagai monumental 
horiek definituko dute funtzio aldetik XX. mendeko artea. Ready-made-ren 
definizioa (Botila-xukadera, Duchamp; 1914) Hildebrand eskultorearen 
testuetan aurkituko dugu, Canovari dagokionez. 
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eta instituzio publikoak berak eta legezkotasunak berak 
baino botere gehiago duen presioaren arteko zerrenda. 
Hortaz, Estatua bera finantzaketa eta legitimazio 
publikoa duen enpresa bat da, eta, beraz, goitik behera 
galbideratzen dira gure ordezkariek gure zerbitzura 
egoteko dauden baldintzak. Era horretan, enpresa 
publiko bateko langileak gara, enpresak ordaindu egiten 
digu, eta guk kontratatzen gaituenari zor zaizkion fidel-
tasuna eta laguntza zor dizkiogu. Era berean, Estatuak 
azpikontrata baten moduan jokatzen du, alde batetik 
arlo publikoak eta bestetik arlo pribatuak kontratatuta. 
Naomi Kleinek dioenez, “gobernuaren eta enpresa-
sektorearen mugak ezabatzen dituen sistema definitzeko 
hitzik zehatzena ez da liberala, ez eta kontserbadorea 
edo kapitalista ere, korporatibista baizik”15. Izan ere, 
laguntzeko prest dagoen Estatu bat da, zerbitzuetako 
Estatua baino gehiago.

Horiek horrela, politika publikoa administrazio-
kudeaketako molde in-politikoak eta in-publikoak le-
gezkotzen dituen kimera bilakatzen da. Irabazien gerrak 
ekonomia eraldatu, eta eko-anomia absolutu bilakatzen 
du. Zorra nazionalizatzea eta onura pribatizatzea lagun-
garri zaizkio erantzukizun (eta gastu) publikoen eta es-
kubideen (eta irabazien) arteko bereizketa funtzionalari. 
Zirkuitu horrek kanpora botatzen ditu arlo publikoa eta 
politikoa, nahita nahasten baititu eskubide demokra-
tikoak aberastasuna sortzeko eta kapitala ezartzeko es-
kubidearekin, eta arlo ekonomikorantz mugitzen du arlo 
politikoa.

15. Naomi Klein, La doctrina del shock, op. cit., 39. or.

Ekonomia etxea banatzeko joko bat bada –etxea pla-
neta gisa ulertuta–, grekoek anomos hitza zuten, anomia, 
hau da, ez banatzea, banaketa eza, zekenari dagokiona. 

Egungo ekonomiaren logika eko-anomiaren logika 
da gehienbat, banaketa ezaren sistema, eta lotura estua 
du Marxek argi erakutsi zuen gainbalioaren katearekin; 
eta hazten ari da, aberastasuna gero eta esku gutxiagotan 
metatzen ari delako, gainbalioaren logikak berak horre-
tara jotzen duelako.

Politikak beste bide batzuetatik ematen badio jarrai-
pena eko-anomikoari, eta arlo publikoak beste bide 
batzuetatik ematen badio jarraipena pribatuari, orduan, 
gizarteak aro premodernoetara edo feudaletara egingo 
du atzera. Administrazio publikoak esaten digunez, 
enpresa pribatuei askatasuna ematen ez dienak porrot 
publikoa ekartzen du… Antolakuntza eza, hondamena, 
kaosa, krisiak, gerrak, era guztietako gatazkak edo 
gatazka politikoak ere tresna hobe ezinak dira gainba-
lioaren logika garatzeko.

Horren ondorioz, eko-anomiaren zerbitzuan dagoen 
Estatua ezin da ordezkatzailea izan, eta, beraz, XXI. men-
dean, logika berri batetik egin beharko dugu gogoeta poli-
tika publikoei buruz, ezin dugu alteritatearen logika erabi-
li. Alabaina, bere legezkotasuna ordezkagarritasunean oi-
narritzen denez, Estatuak berak energia ugari sartu behar 
du bere burua ordezkatzen, ordezkagarri bilakatzen, kosta 
ahala kosta legezkotasuna hartzen. Botere publikoek ez 
dute ahalmenik, eta legezkotasun publikoa lortzen, iritzi 
publikoa lortzen, sufragioaren ekonomia sinbolikoa su-
fragatzen xahutzen dituzte ahalegin gehienak.
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Bestalde, krisialdiek onurak ekartzen dizkiete korpo-
razio handiei, galerak estatuei, eta publizitateko gastuak 
gero eta handiagoak dira, hala politika- nola enpresa-
arlokoak. Hortaz, espazio publikoa konkista kolonialeko 
gudu-zelai bilakatu da, eta, aldi berean, alde publikoa, 
soziala, enpresaren –enpresa publiko eta pribatuaren– 
finantza-hornitzaile bihurtu da.

Politikoaren hirugarren adinean, politika publikoak 
in-politika in-publikoak dira. Banaketa ezaren eta nego-
ziazio ezaren logika gizalegegabea da. Politikoaren 

hirugarren adinean, gizalegerik ezak izaera instituzio-
nala du, baina izaera antinstituzionala ere bai, hala arlo 
pribatuan nola publikoan. Erantzukizunik gabeko es-
kubidearen logikaren ondorioz, in-politika in-publikoa 
mendekotasunaren ordenakoa eta matxinadaren desor-
denekoa da aldi berean. Legetik libre gelditzen da hala 
goitik dagoena, nola behetik dagoena.

1. Krisitik kitsch-era

Politikoaren hirugarren adinean, publizitatearen 
espazioa konkistatu behar den lurralde bat da; espazio 
horretan politikoki ezinezkoa dena politikoki ezin sai-
hestuzko bilaka daiteke. Izenaren galerak eragindako 
etenaren espazioa da, fikzioaren espazioa.

Publizitate politikoak eta publizitate-politikak auke-
ra ematen digute etika eta estetikaren arteko harremana 
ulertzeko. Estetika politikoek sakonen ezkutatuta dau-
den substratuak azaleratzen dituzte, ageriko ideologiak 
elikatzen dituztenak: ideologiak bere buruaz ezkutat-
zen duena irudikatzen dute. Tradizio filosofikoak eta 
politikoak kontrakoa uste izan du beti, baina estetika 

etikaren substraturik 
sakonena da. Estetika ez 
da esanahi etikoen gai-
nalde kaltegabe eta for-
mal hutsa, edo jokabi-
deen itxura. Esanahiak 
elikatzen eta oinarrit-
zen dituen hondorik 
ikusezinena adierazten 
du estetikak. Etikaren 
lekuko etikoa da. 

Politikoaren hiru-
garren adinak ez dakar 
soilik “estetizazio difu-

soa”, difusio etikoa ere badakar. Gizarte aurreratuetan 
hutsaltasunen gorakada bat etorriko litzateke esanahien 
eta signizitateen apoteosiarekin, “kritikaren krisiarekin”16, 
diruz lagundutako eta moda (salerosgai den erlatiboaren 
fluxua) eta akademia (absolutua egonkortzeko biltegia) 
bihurtutako disidentziarekin. Erlatiboa dena absolutu 
bilakatzen da, irekirik dena itxikeria gisa ezartzen da, 
eta aniztasun eta singulartasun oro desbitalizatu egiten 
da, argi identifikatu, kodetu eta berregiteko moduko ger-
takari bilakatuta. Tradizio modernoaren hiperrealizazioa 
eta kitsch kulturaren ezarpena da aldi berean. Esanahi 
sozialak errotik krisian ezartzeak ez du gizarte kritiko 
edo autokritiko bat ekarri, xalotasun eszeptikoaren eta 
erlatibismo absolutistaren apoteosia baizik; krisiaren kri-
sia ekarri du, krisitik (krísis) kitsch-era igarotzea. 

Politikoaren hirugarren adinaren kitsch-ean hiru alde 
hauek bereiz ditzakegu: 1) irudikatzeko krisi oro etetea 
(errealismoak); 2) transgresioa instituzionalizatzea (aka-
demiak); eta 3) balio-sistema faltsutzea (ustelkeriak). 

16. Cornelius Castoriadis, El ascenso de la insignificancia (1994), Valentzia, 
Frónesis, 1996, 87-89. or.

18. eta 19. ir. Sisley konpainiaren publizitate sarkina, Veneziako hasperenen 
zubia estaltzen. Eta publizitate kontzeptuala, eguneroko bizitzako osagaiak, 
espazioak, objektuak eta egoerak seinalez markatzen, museoek obrak identifi-
katzeko dituzten kartelen eta fitxa teknikoetan oinarritutako kartelak erabiliz; 
Mother agentziak Britart.com-entzat egina 2000. urtean Londresen (esk.)
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Kitsch-a ez da gustu txarra. Aztertu zuten lauzpabost 
pentsalari garrantzitsuenen arabera – Hermann Broch, 
Abraham Moles, Gillo Dorfles, Clement Greenberg, 
Tomas Kulka, etab.– kitsch-a balio-sistemaren faltsutzea 
da. Rokoko artea ez zen baliagarria iraultza ondoko 
XIX. mendeko botereentzat, eta, era berean, arte mo-
dernoa ez da erabilgarria kapitalismo aurreratuko botere 
faktikoentzat, baina balio du akademizatzeko. Kitsch-
aren kategoriak bide ematen digu kitsch politikoaren 
eta arte modernoaren akademiaren arteko harremana 
eratzeko, gaur egun arteak politika publikoaren nozioari 
zein ekarpen egin ahal dion ulertzeko egin beharreko 
urrats gisa.

Gillo Dorfles-en ustez, “beharbada politika beti izan-
go da kitsch. Horrek argi frogatuko luke ezin dela akor-
diorik egon politikaren eta artearen artean. Baina behar-
bada hobe izango da esatea ‘politika txarra’ kitsch” dela17. 
Ziurrena, “politika txarra” in-politika gisa ulertzen da, 
eta, beraz, hala Dorfles-ek nola Moles-ek eta Broch-
ek faxismoaren estetika eta etika nazia erabili zituzten 
kitsch-a irudikatzeko.

Modernitatean artetzat hartzen denak lotura du arlo 
politikoarekin, guztiena denaren aurrean dagoen singu-
lartasun gisa eta herritarrarengandik gobernariarengana 

17. Gillo Dorfles, El kitsch. Antología del mal gusto, Barcelona, Editorial 
Lumen, 1973, 113. or. 

goraka doan legezkotasun modura. Modernitateari da-
gozkion jarraitutasunik ezaren estetikak politikoak dira 
egiturazko izaeran, eta publikoak izaera subjektualean.

 
Alabaina, zaila da kualifikazio estetikoaren eta eraba-

kitasun etikoaren artean independentzia edo harremana 
ezartzea. Antzinatean botere faktikoek nagusitasun han-
dia zuten, baina, hala ere, ez zuten ekoizten gaur egun 
arte txarraren zentzuan kitsch izenez ezagutzen duguna. 
Beharbada, ohitu egin gara garai batean kitsch ziren 
arte-molde batzuetara, eta ikuspegi neoklasikotik be-
rrirakurri ditugu, arte handitzat hartuta. Greenberg-ek 
honela zioen:

Mende eta mendeetan, erlijio handiak, pentsamen-
duaren joera handiak, iraganeko “politika” handiak 
izan ziren “arte onaren” goiargiak. […] Gaur, artea 
politikaren –edo, oro har, edozein ideologiaren edota 
erlijioaren– mende dagoela, kitsch bilakatzen da 
automatikoki. […] Erregimen politiko batek kultura-
politika ofiziala eratzen duen tokian, demagogia 
aurkituko dugu. Alemanian, Italian eta Errusian 
kitsch-a kulturaren joera ofiziala da, eta hori hala 
da, ez herrialde horietako gobernuak filistearren 
esku daudelako, baizik eta herrialde horietan, 
beste edozein tokitan bezala, kitsch-a masa-kultura 
delako18.

Eta, azken batean, kitsch politikoak eta kitsch este-
tikoak, biek ala biek dute batera usteen balio-gutxitzea, 
esperientzia apaltzea. “Gizona gauza guztien neurria” 
izatetik (Protagoras), “gizontxoa gauza guztien neurria” 
izatera (Abraham Moles) igaro gara; “edertasuna zorio-
naren seinalea” izatetik (Stendhal), “kitsch-a zoriona-
ren errezeta” izatera (Abraham Moles). Esperientzien 
aberastasun eta konplexutasun aldeko konpromisoak 
beheititu dira, hala maila pertsonalean, nola lotura so-
zialari begira.

18. Clement Greenberg, “Vanguardia y kitsch” (1939), hemen: Arte y cultura, 
Bartzelona, Paidós Ibérica, 2002, 25. or. 

21. eta 22. ir. Propaganda politikoak –espektro ideologiko osoak– eta merka-
taritza eta korporazioko propagandak estrategia estetiko berberak dituzte. 
Publizitatearen zeregina tresna atzerakoi bat da, bera zuritzen duen arrazoia 
edozein izanda ere. Kanpaina politikoko publizitate-kartela Vigon, 2010 (ezk.), 
eta Libian, 2006 (esk. Leticia Rdgz. De la Fuenteren argazkia).

20. ir. Publizitateak salaketa eta konpromisoaren itxurak ere har ditzake, 
korporazioa kapitalizatzeko xedea izan arren: ozono-geruzan dagoen zuloaren 
hazkundea Tokioko Empire State gisa ezaguna den Marunouchi eraikineko 
leihoetan irudikatuta, Manichi egunkariaren propaganda gisa (Hakuhodo 
agentzia, 2004).
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Baldintza estetiko eta, era berean, baldintza etiko 
aldetik –Tomas Kulkak argi azaltzen duenez–, kitsch-
ak ez ditu konposizioak dituen aukerak garatzen, ez du 
adierazteko indarra handitzen, ez du ezaugarri singula-
rrik birsortzen, ez du interpretatzen, ezta berritzen ere. 
Estereotipoekin egiten du lan. Kitsch-ak erarik denik 
eskematikoenean irudikatzen ditu objektuak; eskuarki 
eder edo hunkigarritzat hartzen dena irudikatzen du, 
erraz ezagutu eta uler daitekeena, eta ez ditu ezertan 
aberasten irudikapenari begira ditugun lotura mentalak.

Hala, beraz, nolabait esan genezale kitsch-ak behe-
ratu egiten dituela itxaropen eta konpromiso estetikoak, 
politikoak eta publikoak. Apaltze horren ondorioz, espe-
rientzia baldintza funtzionaletara mugatzen da. Horixe 
da, hain zuzen, publizitateak duen funtzioa, errealitatea-
ren nozioa eratzeko dituen moldeei dagokienez. 

II. Errealismoak eta arduragabekeriak

Publizitatearen estrategia estetikoen bidez, iritzi pu-
blikoari eragin egiten zaio zer sentitu, zer pentsatu eta 
zer esan behar duen. Errealitatea bat dator egiazkotzat 
eta eraginkortzat jotzen ditugun sistema errealisten 
multzoarekin. Errealismoa ez da zehazten zeinuak eta 
bere korrespondentzia semantikoak ustez aipagai duten 
horrekin duten harremanaren bidez. Gehienbat, era-
biltzailearen eta irudikapen-sistemaren arteko erlazio 
pragmatikoa du oinarrian, hau da: erabiltzaile batek 
irudikatzeko modu bat erabiltzean duen naturaltasune-
ko erlazioa, benetako efektuak eraikitzea eta, beraz, iru-
dikatzeko krisi oro ukatzea, izenaren galera etetea. 

Arte modernoak ohitu egin gaitu artea krisian 
dagoen irudikapen-sistema modura ikustera, 
aurreiritzitik, konbentziotik edo errealitatearen 
zentzu gisa hartzen den horretatik harantz doan 
egiara hurbiltzeko sistema modura ulertzera. 
Ikertzean, itxuretatik harantz jotzen dugu, krisian 
jartzen dugu irudikapenaren krisia, eta ez diogu 
kasurik egiten errealitatearen eraikuntzak berak 
duen izaera arbitrario, eztabaidagarri eta, beraz, 
negoziagarriari. Orduan, errealitatearen zentzuak 
kistch-a dagoen errealismoaren espaziora sarra-
razten gaitu, dena jakintzat ematen den eta ezer 
zalantzan uzten ez den tokira. Abangoardia 
hausleen arrakasta instituzionalak irudikapena-
ren krisiaren errepertorio oso bat eratzen du –aski 
identifikagarria, sinatu eta elkartu ahal izateko–, 
transgresio kokatuen eta onartuen sail oso bat, eta, 
hori gertatu ahala, irudikapenaren krisia izateko 
aukera bera etenik gelditzen da. Eten horrek guztiz 
errealista den aldi bat iragartzen du. 

Modernitate liberalaren aurpegi bikoitza bi irudi-
tan azaltzen da, itxuraz aurkakoak diren baina ardu-
ragabekeria sozialaren nolabaiteko etikan bat egiten 
duten bi figura hauetan: enpresaburu liberala eta jenio 
erromantikoa. Bi figura horiek, beren elkargunee-
tan, Mendebaldeko historiako buru izan dira azken bi 
mendeetan. Ez batak ez besteak ez dute legearen au-
rrean erantzun nahi, abantaila soziala edukiko balute 
bezala, gizartean banatuko omen den aberastasuna –
materiala edo sinbolikoa– ekarriko dutelako geroago. 
Enpresaburuaren arduragabekeriak eta jenioaren trans-
gresioak bat egiten dute oinarrizko luzamendu horretan. 
Jenio erromantikoarentzat sistema guztiak oztopo dira 
egia aurkitzeko, eta, beraz, jenioak ez du oztoporik ez 
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eragozpenik izan behar, alde bakarretik eta era absolu-
tuan adierazi ahal izateko. 

Bat-etortze funtzional hori ikusita, argiago uler 
daitezke arteak kapitalismoan izan duen helburua eta 
gizarte garaikideetan arteak duen izaera publiko eta po-
litikoaren paradoxa. Argiago azal daitezke abangoardia 
artistikoek instituzio eta korporazioen artean izan duten 
arrakasta, transgresio modernoa akademiko bihurtzeko 
prozesuak eta kitsch-erako trantsizioa. 

Estetika garaikideak, artearen barruan eta kanpoan, 
oso ondo egokitzen dira finantza-kapitalen fluxu im-
material eta nomadarekin, eta fluxu hori oso ondo ego-
kitzen da botere faktikoek arlo politikoan ezartzeko eta 
politikoa dena inpolitiko bilakatzeko erabiltzen duten 
goranzko legezkotasunarekin. Eta liberalismoak berak 
bezala, arte garaikideak bi aurpegi ditu. Aurpegi batek 
ordenaren estetikekin du zerikusia, era askotako este-
tika formalista, dokumentalista eta naturalistekin, beren 
baliabideez eta inguruneez hausnarketa egiteko gauza 
diren eta ingurunea obren eduki bihurtzen duten, ba-
liabideak mezu bilakatzen dituzten estetikekin. Baina 
publizitate kapitalistaren estetika horien artean daude, 
era berean, anarkiaren estetikak, kontra-printzipioaren 
estetikak, estetika kargugabetzaileak.

III. Akademia alternatiboak

Esplizituki hausle gisa aurkezten diren praktika 
artistikoak guztiz instituzionalizatuta dagoen tra-
dizio modernoan txertatzen dira. Hala, beraz, erre-
torikaz jartzen dute eztabaidan, baina bere gainbalio 
sinbolikoak eta ekonomikoak errentagarri bihurtzen 
dituzte, eta ebatsi egiten dituzte batere zalantzarik gabe. 
Goranzko legezkotasuneko estetikak legitimazioko 

tresnak eta hondar formal hutsak diren gizarte batean 
estetika horiek erabiltzea susmagarria da, bere estatutu 
politiko eta publikoari dagokionez.

Pare bat adibide lagungarri izango zaizkigu hori argi 
azaltzeko. 68ko maiatzean Parisko kaleetako barrikadei 
ateratako argazki batek argi erakusten duenez, sistema 
jakin batek norbaiti existitzen uzten ez badio, horrek 
eztanda egin dezake bat-batean. Baina legezkotasun 
politiko-publikoko estetikaren barruan, barrikada bat 
erretorika iraultzaile bilaka liteke. Orduan, zalantzarik 
gabe inpolitika inpublikoaren kultura-logikari dagokio-
na dugu aurrean. Eta perbertsio erretoriko horren za-
lantzazko estatutu etikoa gorabehera, arte “hauslearen” 
ondo ezarritako eta instituzionalizatutako legezkotasun 
modernoari esker, keinu hori zentzu onean ulertzen da, 
sistema ustel baten salaketa gisa. Modernitatea akade-
miko bihurtzeko prozesuetan txertatutako kitsch poli-
tikoaren adibidetzat har dezakegu. 

Politika publikoen auziak bide eman dezake akade-
mizazio-prozesuen mendean jarritako tradizio moder-
noak jaso duen blokeoaz hausnartzeko. 

Instituzionalizazioaren bidez, hausteko, ikertzeko 
eta zalantzan jartzeko ahalegin moderno guztiak ho-
mologatu egiten dira, imitatzeko, garatzeko eta kapita-
lizatzeko gai bilakatzen. Ildo horretan, nabaria da mu-
gimendu artistiko libreak eta hausleak –gizarte moder-
noari hainbeste aberastasun kultural eta politikoa eman 
diotenak– oztopo izan daitezkeela, alde batera uzten 
baitituzte arteak errealitatearen zentzua eraikitzean eta 
dekonstrukzioa egitean alde publikoarekin hartu behar 
zituen konpromisoak. Modernitatearen perbertsioa 
dela-eta, artearen konpromiso politikoak eta publikoak 
konpromiso-salbuespen bilakatzen dira. 

Orduan, atzera begira ikusiko dugunez, keinu mo-
derno bakoitza modalitate akademiko zehatz bat era-
gingo duen ernamuina da. Haustura epistemologikoek 
eta ahalegin analitikoek esperientzia artistikoaren oso-
tasuna zatitu, eta bera eratzen duten osagileetan bereizi 
dute. 

Alderdi batzuk hainbeste azpimarratzean, beste ba-
tzuekin ez da zorroztasunez jokatu. Estilo baten singu-
lartasunak alderdi batzuetan arreta “espezializatu” ahala, 
ez ditu gainerako faktoreak aintzat hartu. Ondoriozko 
arte-formek muturreraino garatzen dituzte alderdi par-
tzial batzuk, eta ez diote jaramonik egiten arteak his-
torian barrena eskuratua zuen izaera integratzaileari. 
Zenbat eta erradikalagoa izan espresionismoaren egia 
autoadierazkorra gezurtaezina dela dioen baieztapena, 

23. eta 24. ir. Disidentzia batek kultura aldetik normalizatutako formetan 
biderik aurkitzen ez badu, lehertu egiten da, matxinadetan, Parisen 1968ko 
maiatzeko barrikadetan ikusten denez (ezk.). Alabaina, transgresiorako 
baliabideak ere erretorika bilaka daitezke, normalizatutako kulturak erabat 
irentsitako zeregin edo erabileretara aplikatuta, hala nola Santiago Sierraren 
“Obstrucción de una vía con un contenedor de carga” obrako (Mexiko Hiria, 
1998) barrikada estilizatua (esk.).
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handiagoa izango da konpromiso sinbolikoen –komu-
nikagarritasunari eta inplikazioari lotuak– eta konpro-
miso formalen salbuespena, ez baitzen beharrezkoa 
izango baliabide plastikoak antolatzea, ezta kontrolatzea 
ere. Zenbat eta handiagoa izan egiturazko balioak az-
pimarratzeko hanpadura, gutxiago izango dira inguru-
nezko konpromisoak. Zenbat eta gehiago azpimarratu 
kontzeptualizazioa, handiagoa izango da konpromiso 
materialen, konpromiso morfologikoen eta egiturazko 
konpromisoen –eta are kontzeptuzko konpromisoen– 
salbuespena, errealarekiko tentsio oro erabat galdu on-
doren. Azken batean, era horretan, aurrez ikusteko mo-
duko artelanak bultzatzen dira, asmamen gutxikoak eta 
kontzeptu aldetik urri direnak. Zenbat eta erradikalagoa 
izan arte hauslea eztabaidaezina dela dioen baieztapena, 
orduan eta handiagoa izango da ondarezko konpromiso 
guztietatik duen salbuespena. Zenbat eta toki gehiago 
eman sorkuntzari, leku gutxiago egongo da arriskuen 
balantzea egiteko. Zenbat eta eztabaidaezinago izan ber-
dintasun eta egunerokotasunaren printzipio modernoa, 
konpromiso gutxiago egongo da urruntzearekin, singu-
lartasunarekin eta bikaintasunarekin. Zenbat eta erra-
dikalagoa izan testuinguruko eta erlaziozko estetiketan 
testuinguruak duen balioaren baieztapena, orduan eta 
sarriago salbuetsiko dira agente horiek konpromiso ar-
tistikoak eta sozialak hartzetik. Izan ere, era horretan, 
konpromisoa erraz identifika daitezkeen adierazleen 
multzo bilakatzen da, eta gizartea agertoki, eta, era be-
rean, herritarrak beren ikusminaren antzezle, eta intere-
sa lekuz aldatzen da, bitartekotza, diskurtso eta erregis-
troaren arlora. Zenbat eta handiagoa izan potentzialta-
sunari emandako balioa, orduan eta eskakizun gutxiago 
egongo da gauzatzeko, konpromiso gutxiago eratzeko, 
mamitzeko eta antolatzeko, eta, azken batean, bikain-
tasun artistikoko eskakizunak ere gutxiago izango dira.

Atzerako eraginez hausnar dezakegu berriz moder-
nitateko mugimendu artistikoez, haietako bakoitza ins-
tituzionalizatzeak artearekiko konpromiso-motaren bati 
uko egitea ekarri duela iritzita. Egiturazko konpromiso 
eta konpromiso material horiek ezabatu egiten dira arte 
kontzeptualeko akademian edo akademia bihurtutako 
arte kontzeptualean. Ondarezko konpromisoak, erro-
mantikoak diziplina gabezia dokumentalista bilakatzeko 
moduari buruzkoak. Konpromiso sozialak, eduki bihur-
tutako testuingurua akademiko bihurtzeko prozesuare-
kin bat egitean ustez konprometituena den artea bera 
salbuetsita baitago haietatik.

Modernitatea akademiko bihurtzean, alteritatearen 
logika alternearen logika bilakatzen da, eta, era berean, 
artea techné-ra itzultzen da. Arte “aplikatuaren” neotech-
né-a, legitimazio in-politiko in-publikoko gailu bilaka-
tuta; ondarezko konpromisorik hartu gabe ondarezko 
gastua hornitzen, sustatzen eta adibideekin azaltzen 
duen artea; azken batean, gizalegerik eza ezartzeko gailu 
gisa ezin hobeki dabilen artea –ondarearen aurkako for-
mak ere bai–.

3. POLITIKA PUBLIKOA IDEIA GISA (ARTEA 
BIKAINTASUNEKO IRIZPIDE GISA)

Artea da guk egiten duguna, eta kultura egiten 
digutena19. 
(Carl Andre) 

Politika publikoari buruzko eztabaida ezinbes-
tekoa da artean dagoen blokeo ideologiko makurra 
konpontzeko. Hausnarketa autokritiko hori eginda, eta 

19. “Carl Andre’s statement and ideas on Abstract Expressionism and Pop Art 
– the relation between art and culture”, hemen: Peggy Gale (arg..), Artists Talks 
1969-1977, Eskozia Berria (Kanada), The Press N.S.C.A.D, 2004, 22-23. or.

Ir. Akademia arlo hedatuan
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ez bestela, arteak behar adina legezkotasun lor lezake, 
XXI. mendeko gizarteetan beste era batean kokatzeko. 
Horretarako, artea erantzukizun gisa hartu behar da, ez 
eskubide gisa. Ezer gutxi balio du akademiko bihurtuta 
edo galbideratuta dauden esperientzia modernoko mol-
deak errepikatzeak, batez ere ohartzen ez bagara hori 
egitean galarazten ari garela arteak izan ditzakeen egin-
kizun politikoak eta publikoak bete ditzan. 

XXI. mendean politika publikoekin harremanetan 
dagoen artea garatzeko, arteak erantzukizun hirukoitza 
onartu beharko du:

I. LANKETA PERTSONALEKO konpromisoa. 
Singulartasuna garatzea eta gizartea dinamizatzea. 
Subjektibotasuna sendotzean, artearen garapen 
kognitiboak esanahi sozialak krisian jarri, bizi-
berritu eta aberasten ditu, lanketa pertsonaleko 
erantzukizun bat, pertsonala den heinean intersub-
jektiboa ere badena. Nire ustez, arteak ez du auzi 
subjektibo hutsa izan behar; aitzitik, eraikuntza eta 
lanketa intersubjektiboak eragina du besteengan, 
eta, beraz, errealitatearen zentzuaren benetako 
eraikuntza eta negoziazio intersubjektiboko espa-
zio bat da.
II. HERRITARREN HEZKUNTZAKO konpro-
misoa. Hezkuntza estetikoa iritziaren praktika 
politikorako. Informazioaren gizartean, herri-
tarrek hezkuntza estetikoa jaso beharko lukete, 
hedabideen industriak ekoitzi eta “kultura bisual” 
konplexua eta indartsua eratzen duten irudien 
eta sinboloen fluxuak bereganatzeko eta kritikoki 
hausnartzeko gaitasuna izateko. Ildo horretan, 
hezkuntza estetikoak eta plastikoak gaitasuna 
izan dezake garapen pertsonala eta kritikoa 
lortzeko ezinbestekoak diren baliabide pertzeptibo, 
kontzeptual eta afektibo horiek emateko. 
III. ONDARE-SORKUNTZAKO konpromisoa. 
Zentzu hirukoitzean:
Memoria kulturala eta sinbolikoa transmititzea. 
Artelanak laburpen bereziak dira, giza jakituriaren, 
eta gizakiaren sentieren eta pentsaeren, tekniken 
eta nahien ondarea. 
Balioa irudikatzea. Artearen ondare-alderdiak 
trukearen balioa gainditzen du, kulturan estima-
tutako informazio-kate osoaren balio inklusi-
boaren definizioa eskaintzen baitu, une eta gizarte 
bakoitzean. 
Balioa sortzea. Memoria kulturala eta sinbolikoa 
transmititzeko, eta, era berean, memoria sortzeko 
konpromisoa bete behar du arteak. Memoria une 
bakoitzean egiten da, eta, iragana berriz interpre-
tatzen den bakoitzean eraldatzen den moduan, 
transmisioa ez da soilik transferentzia, ez da soilik 

oroitzapena, dokumentua edo monumentua; ho-
rrez gain, transmisioa lanketa ere bada, ondare-
lanketa. Artista, funtsean, ondarearen sortzailea 
da, balioa fabrikatzen du balio-kate konplexu baten 
barruan. 

Amaiera gisa, konpromiso hirukoitz horren barruan, 
gogora ekarri nahi dut mendebaldeko zibilizazioaz zuen 
iritzia galdetu ziotenean Gandhik eman zuen erantzuna. 
Erantzun hori parafraseatuz, politika publikoei buruz 
zein iritzi dudan galdetuz gero, hauxe erantzungo nuke: 
“nik uste dut ideia ona izango litzatekeela…”
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