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Bakoitzari berea 
 
Astea Galiziara begira bota du jendeak, gehien bat, hemen, Madrilen: Asteburuan zer 
gertatuko zen, urduri eta kezkati. Batzuk eta bestek. Eta itxura guztiak dira, hitz hauek 
idazten ditudan igande gau honetan, halatsu segi beharko dutela egun batzutan, arik eta boz 
guztiak, eta horien artean atzerrian bizi diren galiziarrenak bereziki, zenbatzen dituzten. Gero 
izango dira kontuak. 
 
Guk geuk ere izan dugu jakin-min hori. Zer gerta daiteke, galdetu izan diegu, batzuei eta 
besteei, aldez aurretik. Erresultatuak berak baino gehiago batzuen edo besteen ondorio 
posibleak interesatzen zitzaizkigun, jakina. Galiziarrentzat lehenik, eta batez ere. Estatu 
osoko politikarentzat, ondoren. Eta, horren ondorioz, Euskadiko politikan izan 
dezakeenarentzat. 
 
Jaso izan ditugun erantzunak, orain artekoak, hipotesi mailakoak ziren, baina, eta horiek ez 
dute jadanik, igandeaz geroztik, balio handirik. Gertatu denaren ondorioak ikusten hasteko 
ordua da hau. Orain, zer?, izango da, ondorengo egunetan, gure galdera, batzuei eta besteei 
zuzenduko dieguna, eta joango natzaizue erantzunen berri ematen. 
 
Joan den astean ez gara Galiziara begira egotearekin konformatu. Besteak beste, gure arteko 
aeronautikako enpresek Parisko Le Bourgeteko Azokan agertzen zituztenak bisitatzen saiatu 
gara. Sarri etxetik atera beharra dago, etxean zer nolako aurrerapenak ditugun ikusteko. 
Makina Erremintako Azoketara agertu naizen guztietan hori pentsatu izan dut, eta hori bera 
pentsatu nuen joandako astelehenean, beste behin, Parisen, Munduko Aeronautikako 
Enpresa Aurreratuenekin batera ikusten nituenean. “Euskaldunok honetan ere jakin duzue 
garaiz apustuak egiten, eta aurrera ateratzen”, esaten zidan, azokan bertan, Madrilgo Industri 
Ministerioko Zuzendari Orokorra den Trullen kataluniarrak.  Pozez, eta arro, entzuten nuen, 
gure enpresen izenean, aitorpen hori, zer esanik ez. 
 
Behin Parisen, ez ginen nolanahi konformatu, EAJko hiru Diputatu eta hiru Senatoreak Le 
Bourgetko Azoka bisitatzearekin. Gure alderdikide ziren gizon emakumeek erosi, eta Jose 
Antonio Agirrek eta bere Lehendakaritzak, Euskaditik alde egin behar izan zutenean, erabili 
zuten Avenue Marceauko 11. dagoen etxebizitza ikusi eta errebindikatzera joan ginen. Gaur 
Espainiako Gobernuaren eskutan dago, bere nagusiei lapurtu ondoren, Cervantes 
Institutuak, eta pusketa batean UNEDek, erabiltzen dutelarik.  
 
Ez daukagula ahazteko esatera, beste behin, joan ginen, eta esan ere hala esan genien, 
aurreko astetan Iñaki Anasagastik Senatuan Zapatero presidenteari berari gogorarazi zion 
bezala. 
 
Emozio ukitu batez bisitatzen dira halako tokiak Jose Antonio Agirre eta bere lankideak 
hango areto eta bazterretan, eserita hemen, bilduta han, paseatzen beste hartan, imajinatzen 
dituzunaz bat. 
 



Errebindikazioa egina dago. Eta orain? Zapaterok, hitzak erraz esaten dituenez zenbaitek, 
itxaropenari zirrikitutxoren bat ireki ote zionaren susmoa hartu zuten senatoreek.  Ez gaude 
ametsetan, nolanahi. Eta bageunde, ba dugu motibo franko esnatzeko. Parisen bertan izan 
genuen azkena: ondorengo egunetan Salamankako artxibategitik Generalitaten dokumentu 
ostuak ateratzea bideratuko duen Lege proiektua eztabaidatzera goaz Madrilgo Kongresuan. 
Gure asmoa, nola besterik, Eusko Jaurlaritzari lapurtu zizkioten eta artxibategi berera eraman 
zituztenak bueltatzeko esaten duten emendakinak jartzea zen. Eta hala jarri ditugu. Parisen 
bertan jaso genuen baino deia: ez omen digute onartuko halako emendakinik. Eta ez naiz 
PPz ari une honetan, horiena ikusia zegoenez aurretik. PSOEz ari naiz. Sortu den iskanbila 
jartzen dute aitzakiatzat. “Bakoitzari berea” agintzen duen legeak ez du, dirudienez, hemen 
balio. 
  
Ikusiko dugu zer gertatzen den.  Baina, gauzak honela, nire galdera: Zertarako nahi ote du 
Lopezek Euskadiko Lehendakari izan? 
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