
Madrildik datorren… 
 

GALEUSKA 
 
“SOMOS VASCOS” liburuaren aurkezpenarekin ekin genion aurreko asteari. Madrilgo 
Euskal Etxean egin genuen hamazazpi elkarrizketek osatzen dituen liburuaren aurkezpena. 
Jesús Galindezi liburua eskainiz ekin zion Josu Erkorekak liburuaren titulu bereko bere 
idazlan gogoangarri eta sentikorra gogora ekartzen zuenaz bat. Kataluniar argitaletxe batek 
euskal jendea elkarrizketatzen duen liburua argitaratzea azpimarratu eta eskertu zuen, 
bukaeran, Iñaki Anasagastik, eta elkarrizketatu bakoitzaren aurkezpen gisako bat egin zuen. 
Bien artean, liburuaren oinarrizko hainbat planteamendu agertzen saiatu nintzen. “Euskal 
identitate nazionalaz da liburua”, ekin nion. “Gaur- gaurkoa, XXI. Mendekoa. Sinplekeria 
eta errazkerietatik ihesi dabilena. Bai besteen, bai geure sinplekeriatatik, kasu balitz. Ideien 
azterketan saiatzen da, baina ez gutxiago hainbat lekukotza interesagarri ematen du. Guztiz 
irekia da. Bide baten antzera. Bizi ditugun egun hauetarako idatzia, guztiz.”.. 
 
Halatsu aritu ginen, bertara bildu zirenekin elkarrizketan, aurreko astelehenean. Baina, inork 
dudarik balu, hona garbi esan: Madrilen ez daude interesaturik gure hausnarketetan. Gure 
identitate nazionala, hobe zakar ontzira botako bagenu, da pentsatzen dutena. 
 
Gutaz, nahiago lukete mutu bagina, beren morroi eta neskame izateko jaio ez garenok 
behintzat. Ramon Jauregik berak eman digu, aste honetan bertan, honen lekukotza garbia. 
Kazetaritza profesionalari buruzko azterketak egiten hastera goazen honetan, ez du begien 
aurrean ikusi nahi Egunkariako zuzendaria, Martxelo Otamendi. “Ezta pentsatu ere, ez 
dugu onartuko testigantza hori Madrilgo Gorteetan”, esan digu, ehunka testigantza 
hartzeko prest agertzen den une berean.  Ikusiko dugu, ondorengo asteetan, noraino 
joateko prest dauden, beste behin, PSOE eta PP, puntu honetan ere. 
 
Euskaldunok, edo morroi-neskame, edo, bestela, Tribunaletan ikusi nahi gaituzte. Hor bai, 
horra deitzeko ez dute problemarik.  Eroso sentitzen dira horrekin, aste honetan bertan 
ikusi ahal izan dugunez. Euskal gizartea bi ertz horietara mugatu nahi dute eta horretan ari 
dira, jo eta ke. Eguna, astea, eta urteak joan eta etorri. Ahaztuaz (ahaztu nahiaz, hobe) 
euskal gizartearen ubidea zabaltzen ari dela, egunetik egunera, eta ez mehartzen, beraiek 
nahi luketen bezala. 
 
Euskadiri nola Kataluniari nola Galiziari buruz interesatzen zaiena, besterik da. Azken 
hauei buruz, adibidez, datorren hemeretziko hauteskundeetan zer pasako den dute buruan, 
ez beste ezer. Astea joan, astea etorri, Galiziari buruzko iniziatibak dira azkenaldi honetan 
eztabaidara ekartzen dizkigutenak Kongresura. Galiziako hegoaldearen eta Portugaleko 
iparraldearen artean bultzatu nahi omen duten Eurorrejioa aste batean; Galiziako nekazal 
lurraldean teknologi berriak bultzatzea bestean. “Hobe zenukete egiteko esaten aritzea 
baino egin egingo bazenituzkete gauza horiek”, esan genien sozialistei, “horretarako 
zaudete eta gobernuan”. Hemeretziko hauteskundeen bezperak dira baina hauek eta zer 
demonio! 
 
Galizian hauteskundeak kezkatzen ditu, eta Katalunian, hainbat komunikabidek esatera, 
Maragallen “abertzaletasun gehiegizkoak”.  Urrutiegi doanaren susmoa omen dute eta 
Ferrazek berak bultzaturiko mugimenduak omen daude Kataluniako PSCren barruan 
“gehiegikeria” horien aurka. Azkenean, ERCko gidari hark behin kontatzen zidana: “Fida 
hadi gutaz heure partiduaz baino gehiago, guk azkenera arte babestuko haugu eta 
Kataluniaren defentsan”, esan omen zion behin berak Maragalli. Ez dakit zer erantzun zion 
honek. 
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