
Madrildik datorren… 
 

Eztabaidak eta eskarmentuak 
 
Zapateroren ahotik, dena argi, dena koloretsu, eta usaintsu, udaberriaren pare. Rajoyren 
ahotik, dena ilun, dena beltz eta izoztu, neguaren pare. Hori gustatzen zaie, batzuei eta 
besteei, joko klase hori, bipartidismoarena. Hala eraman zuten, bien artean, pasa den asteko 
eztabaida. 
 
Horregatik Josep Plaren esaldi hura ”espainiar eskubitarraren kiderik kidekoena espainiar 
ezkertiarra da” gogoratzen dienean Yosu Erkorekak, beste behin ostegunean egin zuen 
bezala, min hartzen dute. Batez ere, Zapatero presidenteak hartzen du min, jakina, gaur 
bertan. ”Nola esan dezakezu hori?”, erantzuten du. “Zuek ez beste inork ez luke esango 
hori”, erantsiz. Bainan Erkorekak arrazoiak sobran ditu hori esateko. 
 
Rajoyk ikaragarrizko faborea egin dio, esanak esan, Zapaterori, beste behin, aste honetan. 
Agertu den bezain zakar, gogor eta itxuragabe agertuz, on egin du Zapateroren talantea, 
egiten dituenak egiten dituela, eta egiten ez dituenak egiten ez dituela ere. Lana ikaragarri 
erraztu dio. Nor bildu daiteke izan ere halako eraso basatira? Inor ez. PPk agintea galdu eta 
PSOEk eskuratu zuen egunetara itzularazi du giro politikoa, beste behin Rajoyk, joan den 
astean, itxura baten. Halako gogoa genuen guztiok, orain urte bete, PPk agintea galdu eta 
merezia zuen zigorra jaso zezan, pozak zoratzen jartzen zituela, gutxi asko, bazterrak, 
besterik gabe, Zapateroren irribarre hutsak. Antzeko giroa nagusitu da, beste behin, joan 
den astean, Madrilen, Parlamentuan. 
 
Ohartu da honetaz PPko hainbat eta hainbat ere, eta kezkaturik dabil, arrazoiz. 
Bakardadean nornahi da errege, eta arro, norberarentzat. Edo uste du dela. 
Bakardadeak,ordea, ezertarako ere ez du balio handirik, eta politikarako gutxiago. Gehiengo 
absolutuaren ezkurrak ditu amets, itxura denez, PPren barruan, zenbaitek, baina bada, baita, 
asealdia baino gehiago gosetea datorkiela pentsatzen duenik ere. Eta lanak dituzte etxe 
barruan, eta izango ere, egunetik egunera gehiago, etorkizunean jarrera horiekin. 
 
Guk garbi ditugu gauzak. Ez udaberrian gaude, ez neguan, eta, batez ere, fruitu garaiak 
ditugu amets, ez bestelako aroak. Hitzetik, eder nahiz zakarretik, sobera dugu. 
 
Bakearen bidean lortu dugu zerbait. Aurreko astetan esan dut: hausten ari zen “askatasun 
aldeko eta terrorismoaren aurkako” deitu zuten ituna. Joan da pikutara. PSOE etorri da 
(nork esango orain lau hiru urte?) guk beti defenditu dugun jarrerara: terrorismoaren azkena 
elkarrizketak eta politikak ekarri behar du. Ajuria Eneako Itunean esaten zen hori, 
bederatzigarren puntuan. PPk eta PSOEk zakarrontzira bota zuten, bien arteko hitzarmena 
sinatzerakoan. Zerbait da: PSOE, gutxienez, hori bera esatera etorri da, berriro. 
 
Bake bidea bat da, ordea. Eta “normalizazio prozesua” beste zerbait. Hartan, hurbilpen bat 
ematen ari da. Hastear dugun asteak hori erakutsiko du. Normaltze prozesuan, aldiz, ez, 
ezer ez. .Horretan, gaur da eguna, pauso bat ere ez duela eman Zapaterok, hiruzpalau 
axaleko keinu kenduta. Hala bota zion aurpegira Yosu Erkorekak Zapaterori, gogoratuz 
horretan  klase beretsuko zein baino zein “patriota”go definitzen eta aritzen direla, bata eta 
bestea, Rajoy nahiz Zapatero. Eta adibideak jarri zizkion, bata bestearen segidan. Esan 
bezala, ez zaio gustatzen. 
 



Hor dugu esku bete lan ondorengo hilabeteetarako. Guk, Madrilen, gureak. Baina hemen, 
Euskadin, denok, gureak baita, eta handiagoak. Eta guk euskaldunok gureak bezala, 
kataluniarrek, eta galiziarrek berenak. Beren nortasunaren errekonozimendu politiko garbi 
eta eraginkorra nahi badute, behintzat, guk gurearena nahi dugun bezala. 
 
Zapateroren bigarren urteko lanak eta buru hausteak hortik joango dira, joanarazi beharko 
genizkioke gutxienik. Egin duenari meriturik kendu gabe ere, lanik gogorrenak orain 
datozkiola Zapaterori, esango nuke. Ez bakarrik, eta batez ere, bake prozesua aurrera 
ateratzen. Euskadiren eta bere antzeko Estatuko beste nazioen errekonozimendu 
politikoari aurre eman behar dionean izango ditu lanak. Eta ez luke ahaztu behar, hainbat 
aldiz bere aurreko Presidenteei gogoratu izan dieguna, nahiz eta alferrik: “Zabiltza kontuz 
eta tentuz. Zure aurrekoak ere, beti, euskal arazoa konpontzen jakin ez dutelako erori dira 
eta”. Ba du nondik eskarmentua jaso. 


