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Ibarretxe auziaz, bake eta normalizazio
prozesuaz, EAEko politikagintzaz eta
nazionalismoaz aritu gara PSE-EEko
idazkari nagusi Patxi Lopezekin.
Lehendakariarekin, Rodolfo Ares
alderdikidearekin eta Batasuneko zen-
bait kiderekin batera itxaron duen
epaiketa izan dugu abiapuntu.

Nola bizi duzu EAEko Auzitegi Nagu-
siak irekitako kausa? 
Lasaitasun handiz, kontzientzia oso
garbia daukat. Epaiketa hau, ziur nago,
hutsean geratuko da, ezerezean. Euskal
gizarteko parte baten ordezkari direne-
kin izandako elkarrizketan ez dago ezer
zigortzeko edo legez kanpo. Sistema
demokratikotik at dagoen sektore bate-
kin bildu ginen, arazoaren parte den
sektorea. Sisteman sartu daitezen zir-
kunstantzia bereziak eman ziren, eta
bake bidean aurreratzen saiatu ginen.

Elkarrizketak legez kanpoko jo dituzte-
nek ez dute horrela ikusten ordea.   
Kausak begi-bistako bultzada politi-
koa dauka. PPk ezarria, gerora elkarte
satelite batzuen esku utzi duen bultza-
da: Ermuko Foroa, Dignidad y Justicia
edo Manos Limpiasen esku. Bultzada

«Ez gaude euskal nortasun 
bakarra dagoela onartzeko prest»

Portugalete (Bizkaia), 1959. PSE-EEko idazkari nagusia. Ibarretxe auzian auzipetua dago. 
Lasai agertu zaigu halere: �Epaiketa ezerezean geratuko da�. Halaber, Ibarretxek herri galdeketa
hobetsi eta Gernikako Estatutuaren heriotza iragarri badu ere, lehendakariari Euskadi errealaz
berba egitea ahaztu zaiola esan digu: �Euskal politika jira-bira dabilen noria balitz bezala agertu
arren, politikagintzak arazoak konpontzen ditu. Niretzat politika batez ere konpromisoa da�.  

�Ez gaude sinesgarritasunaren zero
puntuan, hau da, guk sinetsi genuen

bazegoela politikaren aldeko apustu serioa,
baina ez da horrelakorik izan�.

Patxi Lopez
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lana burutu dute, normalizaziorako
bidea zapuztu dutela sentitzen dugu.

Zirkunstantziak errepikatuko balira
Arnaldo Otegirekin bilduko zinatekeela
esan duzu inoiz. Horretarako aukerarik
eman daiteke berriz ere?  
Ez dakit. Baina ez aurreko prozesuan
izandako oinarri berberekin. Bake

prozesua banda terroristak indarkeria
uzteko asmoaren ondorioz sortu zela
esan genuen eta diogu, politikari bide
emateko eta armak uzteko boronda-
tearekin. Gertatuak baina, hori ez
dela sinesgarria erakutsi digu. Bara-
jasko atentatuaren ostean, bi hildako
tarteko, ETAren agiriak su-etena
indarrean zegoela esan zuen. Hitzek
ez dute baliorik jada. Etorkizunean
egitateek balioko dute, egitate horiek
baieztatu beharko ditugu denok. Ale-
gia, ETA banda terrorista desagertu
den konstatazioak argi eta garbi gel-
ditu behar du.

Iragan prozesuaren ostean galdera hau
egiten dugu: zero puntuan al gaude? 
Galderak erantzun adina zehazpen
behar ditu. Noski, ez gaude lehengo
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�Jaurlaritzaren errekusazioa
garaiz kanpo dago.

Epaituko gaituen tribunala 
ez dago izendatuta eta 
Jaurlaritzak helegiteak 

ezarri ditu jada�

Gainditu al daiteke egungo marko
politikoa? 
Gehiengoak horrela erabakitzen badu,
bai. Konstituzioa muga dela esatea
interpretazio interesatua da. Konstitu-
zioa eskubideen, askatasunen eta bete-
beharren bermea da, ez muga. 

PPk ere horrela ulertzea falta da
orduan. 
Ez. Behar dena da arrazionaltasunean
elkar ulertzea. Nazionalismoak kontzep-
tu batzuk birdefinitu behar ditu egungo
egoerara egokitzeko.

Nazionalismo espainola barne. 
Bai, ziur. PP da adibidea, baita sozialis-
ta batzuk ere. Baina ni ez naiz naziona-
lista sentitzen eta ezagutzen ditudan
sozialista gehienak ere ez. Nazionalista
bere identitatea erreferentetzat jartzen
duena da, eta identitatea eskuarki zati-
tzeko erabiltzen da. 

Zein da sozialista baten identitatea?
Bakoitzak berea. Nirea Coscojaleskoa da.

Esan nahi baita.
Coscojales Portugaleteko kale bat da.
Han hasi eta inongo partetan bukatzen
ez dena. Tomas Meabek zioenez, abe-
rria nigan hasten da eta ez da inon
bukatzen. Baina hori ez da politika egi-

tera bultzatzen nauen motorea, solidari-
tatea, askatasuna eta berdintasuna bai-
zik. Identitatea estimu handitan dut,
baina ez da nire motorea, nazionalista-
rena bai. 

Eman dezagun Coscojalesko pertso-
na hori, Ataungo, Baigorriko edo
Berako karrika batean jaio dela... 
Badu bere identitatea... 

Diferentzia batekin, berak ezin duela
izan... 
Zer ezin du izan? 

Estatu batek dituen adina baliabide,
agian. 
Zer egiteko?

Bere identitatearen ezaugarri den hiz-
kuntza bizirik mantentzeko, adibidez. 
Eta guk ez dugu horretarako baliabide-
rik ipini? Hau da munduan hizkuntzan
gehien gastatu duen herrialdea. Baina
ez gara gauza hizkuntza sozializatzeko.
Haurrek eskoletan ikasten dute baina ez
dute erabiltzen. Zerbaitek huts egiten
du. Euskalduntzeko lehen plana eta
eskola publikoaren lehen birmoldaketa
Jaurlaritzan zeuden bi sozialistek gidatu
zuten: ETAk hil zuen Fernando Buesak
eta Jose Ramon Rekaldek, ETAk hil
nahi izan zuenak.

NAZIONALISMOAZ ETA IDENTITATEAZ

�Tomas Meabek zioenez, aberria nigan hasten da 
eta ez da inon bukatzen�

politikoa dauka, baina ez du oinarri
judizialik ez legalik. Garzon epaileak
ezker abertzaleko kide hauekin egin-
dako bilera ez zela legez kontrakoa
esan zuen, aitzitik, bileraren helburua
zintzoa zela adierazi zuen.

Jaurlaritzak dagoeneko Ruiz Piñeiro
eta Garcia epaileak errefusatu ditu
jarrera alderdikoiak izateagatik. 
Jaurlaritzaren neurria garaiz kanpo
dago. Hau da, epaituko gaituen tribu-
nala ez dago izendatuta. Epaileak ez
daude izendatuta eta Jaurlaritzak hele-
giteak ipini ditu. Ez da normala. Erre-
kusazioa prozedurari aurreratu zaio.
Aldiz, sozialistok ez dugu inor errefu-
satu behar justizia gailendu dadin.

Alderdi batzuek berriz, PSE epaiketa-
ren arduradun zuzentzat jo dute. 
Hori lelokeria! Ezker Batuak esan du
hori. EBk epaile hauen aurka jo eta
jarrera politikoa sustatzeko ekimena
abiarazi nahi du. Gu ez gara amarru
horretan eroriko. EBren zein alderdi
nazionalisten ustez, gu errudun gara
Alderdien Legearen ardura dugulako-
an. Bada ez, inolaz ere.

Alderdien Legea arazo iturri da, halere. 
Alderdien Legea tartean dela ere,
epaiketa ezerezean bukatuko da.
Alderdien Legeak ez ditu ideologiak
jazartzen, ez du agenda politikoa
markatzen, agenda politikoa ordezka-
ri politikoen esku dago, aldian aldiko
gobernuen esku. Auzitegi Konstitu-
zionalak ere horrela esana du. Alder-
dien Legea ez da oztopo, baizik siste-
maren babesa, hots, herritarren
eskubideen zaintzailea.

Zer sentitzen duzu, bakea eta normali-
zazioa helburu, zurekin eserita izan
ziren pertsonak espetxean ikusita?  
Anoetako Proposamena aukera his-
torikoa zela sinetsi genuen. Bileran
sentitu genuen pertsona horiek apus-
tu garbia egina zutela politikagintzan
bide egiteko eta herri honek dituen
arazo handiak konpontzeko. Orain,
espetxean daudelarik, ez zirela iraga-
rri zuten jarrera politikoa bermatzeko
gauza izan konturatu gara. Areago,
banda terroristak berriz ere bere
planteamenduak diktatu dituela uler-
tu dugu. Gainera, politikari bidea
ireki beharrean, pertsona hauek
banda terrorista horren transmisio
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egoeran �bake prozesuaren aurreko
egoeran, elkar ulertzeko�. Gizartearen
gehiengoak dezepzio eta frustrazio
izugarriak sentitu ditu �baita ezker
abertzalearen baitan ere� ETAk jokatu
duen rolarengatik. Egia bada ezker
abertzaleak politikaren aldeko apustu
serioa egin zuela, banda terroristak ezi-
nezkoa eta bideraezina egin du apus-
tua. Alabaina, gertatuak mundu horren
jarreretan eragin du, gaur bandaren
aurka garenok gehiago gara atzo baino,
baita abertzale erradikalen baitan ere.
Politikaren eta demokraziaren bidean
ari garenok indartsuagoak gara. Zen-
tzu horretan ez gaude zero puntuan.
Jakina, bakoitzak bere prisma erabil-
tzen du. Esaterako, ez gaude sinesga-
rritasunaren zero puntuan, hau da, guk
sinetsi genuen politikaren aldeko apus-
tu serioa zegoela, baina ez da horrela-
korik izan. Politikaren bidea urratu
bide nahi zutenak banda terroristaren
aginduetara makurtu dira.

Zapaterok Diputatuen Kongresuan
hartutako ebazpena indarrean dago
halere. 
Bai. PPk xedapena bertan behera uzte-
ko hamaika saio egin arren. Ebazpe-
nak indarrean jarraitzen du, etorkizu-
nean bestelako oinarriak eta euskarriak
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�Diputatuen Kongresuko ebazpenak indarrean jarraitzen du,  
etorkizunean bestelako oinarriak eta euskarriak izanez gero, 
aukera irekita dago. Halere, ebazpenak argi eta garbi dioenez, 
politikagintza euskal gizartea ordezkatzen dugunoi dagokigu soil-soilik�.

�Egia bada ezker 
abertzaleak politikaren 

aldeko apustu serioa egin 
zuela, banda terroristak 

ezinezkoa eta bideraezina 
egin du apustua�
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izanez gero, aukera irekita dago. Hale-
re, ebazpenak argi eta garbi dioenez,
politikagintza euskal gizartea ordezka-
tzen dugunoi dagokigu soil-soilik.

Olarra Guridi etakideak ETAren eskain-
tza indarrean dagoela esan du berriki.
Zerbait berria ondorioztatu al duzu?   
Ez. ETAk bere eskaintzari eusten
diola!? Zein apusturi eusten dio?
Barajasko txikizioari? Bizkartzainen
aurkako bonba lapari? Guardia Zibi-
laren eta Ertzaintzaren aurkako aten-
tatuei? Zer eskaintza eta zein apustu? 

Transbertsalitatea da euskal politika-
gintzan akordioa lortzeko erabiltzen ari
den kontzeptua. Zer da berau zuretzat? 
Niretzat transbertsalitateak diferen-
teen arteko ituna adierazi nahi du,
pentsatzeko eta euskalduna sentitze-
ko modu ezberdinak daudela. Ez
gaude euskal nortasun bakarra dago-
ela onartzeko prest, euskal naziona-
listena alegia, herri honetan identitate
ugari dira, herritar adinako identitate.

Batzuen ustez horretan tranpa dago,
aurretik erabakitzeko subjektua ez bai-
tago zehaztuta.   
Hori hizkuntzarekin jokatzeko nahia!
EAJren buruzagi batzuen jokoa da
hori. Nazionalistek transbertsalitatea
finean modu bakarrean ulertzen dute,
herri hau inposizioz definitu nahi
dute, identitatea euskal nazionalista-
rena izaki betiere. Transbertsalitateak
akordioa inplikatzen du, besterik ez.
Euskalduna sentitzeko modu eta
ideia ezberdinen arteko akordioa.
Komunitate politikoa balore politiko
diferenteen arteko akordioa da, eta ez
berdinen arteko akordioa. Naziona-
listek gizartearen gehiengoari euren

eredua inposatu nahian segitzen dute,
ez dute modu ezberdinez pentsatzen
dugunen artean akordio sendoa lor-
tzeko saiorik egin nahi.

Transbertsalitatea tarteko, Gernikako
Estatutuak ez du normaltasuna ekarri,
Loiolako bileretan transbertsalitatea
landu dela aipatu da. 
Euskadi diferenteen arteko akordioen
bidez eraiki da orain arte: PSE euskal
nazionalistekin moldatu da Errepubli-
ka garaitik: Gerra Zibilaren batailoie-
tan elkarrekin egon ginen, baita erbes-
teko Eusko Jaurlaritzan ere.
Senaturako lehen hautagaitza elkarre-
kin egin genuen, hamahiru urteko koa-
lizio gobernua osatu genuen... Herri
honetan etengabe izan dira nazionalis-

ten eta sozialisten arteko  akordioak.
Gure aldetik akordiorako betorik ez da
izan, akordioetara iristeko borondate
politikoa baizik. Noski, ez gaude inpo-
sizioak irensteko prest. Ibarretxek
planteatzen duen kontsultak zer dio?
Akordio bat nahi duela hemen edo
Espainiako gobernuburuarekin nego-
ziatu nahi duela? 

Akordio bat nahi duela hemen...   
Ez. Ez da egia. Ez ditu Euskadiko
alderdi polit ikoak biltzera deitu

�Transbertsalitateak 
diferenteen arteko ituna 

adierazi nahi du,
pentsatzeko eta euskalduna

sentitzeko modu 
ezberdinak daudela�

akordioa lortzeko. Bere proposame-
naren arabera, gaurtik ez dakit noi-
zera bitartean, Espainiako presiden-
tearekin negoziatuko du. Eta
proposamena  gizarteari entzuteko
dela dio? Zergatik ez gaitu euskal
gizar tea ordezkatzen dugunoi
entzuten. Non dago euskal herrita-
rrok erabakitzeko dugun eskubidea
aurrera eramateko Ibar retxeren
borondatea? Zergatik beti, diferen-
teen arteko akordioak behar direla-
rik, nazionalistak ez garenok hurbil-
du behar dugu euren aldera?
Zergatik ez behingoz alderantziz? 

ETA bukatuta, eman al daiteke trans-
bertsalitatea?     
Eta orain ere bai. Baina transbertsali-
tateak ez du esan nahi nire printzipio-
ei uko egingo diedala, beste batzue-
nak neure egiteko. Zergatik lortu
behar dugu normalizazio politikoa
buruzagi nazionalista batzuen nahien
eta baldintzen arabera?

Espainiako Estatuaren aldetiko baldin-
tzak ere traba izan daitezke..     
Hurbilduko al gara? Hurbilduko gara
edo guk bakarrik bereganatu behar
ditugu euren jarrerak?   

(...)
Akordioak esan nahi du nik uko egi-
ten diodala nirea den parte bati, baina
besteak ere bereari uko eginez. Beste-
la ez da posible. Gauza bat da akor-
dioa eta beste bat amore ematea.
Gauza bat da arazoaren soluzioa eta
beste bat konponketa. n

http://www.argia.com/argia-astekaria/2112 
helbidean, elkarrizketaren bertsio luzea eta
bideoa.


