
 
Madrildik datorren... 
 

AMETSIK EZ 
 
Madrilgo Gorteetan ez dugu izan Osoko Bilkurarik aste honetan. Horrek, besteak beste, 
albotara gehixeago begiratzeko aukera eman digu. Adibidez, etxera: Leitzarango 
autobidearen 10. urteurrenera. Edo Katalunia aldera: Estatutu berria dela eta, egin 
dituzten finantziaziorako planteamenduek sortu dituzten zalapartetara. 
 
Inoiz ere ahantzi gabe, hori bai, Madrilgo hainbat bazterretan gertatu dena. Moncloan, 
esate batez. 
 
HAMAR URTE…  
 
Leitzarango autobidea ireki zenetik hamar urte joan dira. Hamalau bai, EAJk, 
Gipuzkoako Aldundira berriro bueltatu, eta orduko bazter politikoak majo astindu 
zituen erabaki sendo hura hartu zuenetik.  ”Mayororeja”tarren esanetara, ordutik 
gabiltza jeltzaleok terrorismoari amore emanik. Eta orduko hauts haietatik datoz oraingo 
lohi hauek. 
 
Esan da, ordutik hona, ez bakarrik Mayor Oreja eta  beretarren ahotik, gezurra eta 
inozokeria franko. Tarteka, damutu izan naiz egun haietako gorabeherak jaso eta 
analizatuko zituen liburua idatzi ez izanaz. Hitz egin ere hitz egin genuen bere egunean 
posibilitate horretaz Joseba Egibar eta biok. Baina gaur arte, bederen, ez du argirik 
ikusi. Eta faltan bota dut, hamar urteko ospakizun hauetan beste behin, entzun eta 
irakurri den hainbat xelebrekeriei aurre egiteko. 
 
Hamar urte joan da, nolanahi, inauguratu zenetik eta lau bat gehiago bai, esan bezala, 
erabakia hartu zenetik. Hausnarketa bakar bat, nire aldetik: EAJren erabaki hura zela 
eta, kostata izan bazen ere, erabaki haren aldeko agertu zen PSE-PSOE, eskertu 
zitzaiona. Gogoan dut, oraindik, orduko Barne Ministroa, Jose Luis Corcuera, Leitzaran 
autobidearen traza desberdinen planoak besapean, gure jarreraren aldeko erabakia hartu 
zuten arte. 
 
Handik urte batzuetara, bide hori alde batera utzi eta ”Mayororeja”tarren artaldearen 
teorietara bilduko ziren sozialista espainiar eta euskaldunak: EAJkook terrorismoari 
amore eman omen genion eta, konstituzionalismoaren izenean, gu agintetik botatzeko 
ordua etorri zen, PPren eskutik. Eginahal bakar eta setati horretan bota dituzte azken 
urteak. 
 
...ETA GAUR? 
  
Gaur, aurreko batean esaten nuen bezala, etsi dute. Azken urteetan ibili dituzten bideak 
idorrak direla antzeman diote. Eta aldaketak datoz, jakina. Ez berahala: Ibarretxek ez du 
zertaz kezkaturik. “Moncloan garbi dute, esaten zuen Lehendakariak hara bisita egin eta 
hurrengo egunean La Vanguardiak: Hurrengo Lehendakaria Ibarretxe izango da, nahiz 
eta Lopezek bere kandidatura aurkeztu”. Aldaketak ez dira Joseba Arregiren eta abarren 
eskutik eta pausoan etorri. Etortzekotan, beste nonbaitetik etorriko dira. 



 
Lopezek, ba zen ordua, EHAK-koekin hitz egingo duela esan du. Hamalau urte luzeren 
bueltan beraiek ere “terroristekin” (PPk hala segitzen du esaten) hitz egiteko prest 
agertu dira berriro. Ikusiko dugu noraino eta zertaz. Portzierto: Zer dio, orain, Luesma 
Gobernu Zentralaren Delegatu jaunak? Legez kanpoko ilunpeetara botako ote du Lopez 
ere, Ibarretxerekin batera? 
 
Moncloako bisita izan dela eta, sarri gertatzen den hori gertatu da: han gertatu denaren 
berri ez dakitenek hitz egin dutela, ezjakinek. Dakitenek, Mirriren garai bateko 
”diskrezioa” gorde dute.  
 
ANTITERRORISMOAREN LEGEAREN ORDEZKOA 
 
Guretzat, dena den, diskrezioak diskrezio, garbi dago: Kasu, bakarrik, Lehendakariari 
egin behar zaio.  Alegia, hitz egin ez duen, baina, jakin, inork baino hobeto dakien horri. 
 
Dirudienez, itxaropenari leihoren bat, edo antzeko zerbait, ireki diote. Itxaropenari, ez 
ilusio hutsalari. Hobe, beti ere, amets ez egin. 
 
Badugu hainbat eskarmentu geure bizkarretan. Eta nahikoa ez duenak begira dezala zer 
ari zaien gertatzen kataluniarrei. 
 
Asteazkenean egiten nuen topo Kongresuko pasilloetan Esquerrako batekin. Bezperan, 
Ibarrak hitz egina zuen. Eta aldarrikatua gainera, ostegunean berriro, Madrilen hitzaldi 
bat emango zuela, Club Siglo XXIn. ”Judutar diruzale malapartatuaren papera jokatzera 
kondenatu gaituzte”, esaten zidan Esquerrakoak. ”Guri terrorismozalearen papera jokatu 
arazi diguten berak dira”, erantzuten nion. 
 
Terrorismoaren aurkako ituna izan da, azken urteetan, gure aurka erabili duten tresna, 
batzuk eta besteek, Aznarrek eta Zapaterok, PPk eta PSOEk. “Zuek duzue zuek 
agoantea”, esaten zidan, orain dela zenbait hilabete, CiUko batek, beraiek, seguruenik, 
halako eraso bati frente egiteko gauza nekez izango zirela aitortuz. ”Eskerrak horri”, 
eransten zuen. 
 
”Etorri da, bada, zuen txanda ere”, pentsatzen nuen nirekiko Esquerrakoekin hitz egiten 
nuen bitartean. Katalunyarrek Estatutu Berri bati hezur eta mamiak jartzen hasi diren 
bezain azkar, hor atera dira Ibarra eta abar, zein baino zein ozenkiago eta zakarrago. 
 
Adierazgarriak, beste behin, Ibarrak esanak Madrilen. Euskaldunon antzeko finantziazio 
sistema Kataluniarrei eman behar ote zaien galde egin ziotenean, hau erantzun zuen: 
Nik ”kupoa ere kendu egingo nuke. Konstituzioaren erreforma dela eta, feudalismoaren 
aztarna diren foruak eta kontzertuak berak desagerraraziko nituzke”. 
 
Horregatik, amets gutxi. Etorri, ez da ezer etorriko. Ekarri, gauza garena. Batzuk eta 
besteak. 
 
Guk gurean jarraituko dugu. Aste honetan,  “Nazioaren egoeraren inguruko Polítika 
orokorrari buruzko eztabaida” (hala deitzen zaio ofizialki) dela eta, zera gogoratuko 
diogu Zapaterori: urtebete joan dela eta, gaur dela eguna, ez zorrak ordaindu, ez 
Autonomiaren garapenean aurrerapenik ikusi dugula euskaldunok (diotena diotela ere, 



eta gerokoak gerorako utziz). Eta ordua dela, arraioa!, hitzak eta irribarreak aparte, 
zerbait egiten hasteko, Euskal Herrian ere. Zer egiten dugu, izan ere, Miquel Rocak aste 
honetan salatzen zuen bezala, serio hitz egiteko ordua datorrenean, orduan nerbioso jarri 
eta ”nik hori ez nuen agindu”ka hasten bagara? 
 
 
 
 
 


