
Gatazkaz ari da Aingeru Epaltza Bezperaren bezpera (Pamiela, 2007) liburuan. Balizko amaiera
garaian idazten hasitako saiakera lanak joan deneko hogeita hamar urtean gurean, Nafarroan
batik bat, egin eta deseginak bildu dizkigu. Idazleak begi kritikoz aztertu du abertzaletasunak

Nafarroan baliatu duen jokamoldea. Gogora ekarri ditu indar korrelazioak, atentatuak, batzuen
eta besteen hitz eta jarrerak. Lazgarria da egoeraren gaineko Epaltzaren ikuspegia. Hurrengo

mugimendua ongi pentsatuta egiteko modukoa. Are kasu handiago emanez Nafarroan. 

-  P E R T S O N A I A  --  P E R T S O N A I A  -

Miel A. Elustondo
Argazkiak: Josu Santesteban

Aingeru Epaltza
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Nortasun agiria
Aingeru Epaltza Ruiz de Alda (Iru-
ñea, 1950). Abertzale da familia-
ren aldetik. Errotikoa. Amamaren
lehengusua zuen Manuel Irujo, eta
oso etxekoa: �Ikaragarri tratatu
genuen osaba�. Aita ere abertzale
porrokatua zuen. Aingeru Epaltzak
ere aspaldidanikoa du politikarako
jaiera, bateko eta besteko hedabi-
deetan �Euskaldunon Egunkarian,
Berrian, ARGIAn, Diario de
Noticiasen� idatzi ohi dituen kola-
borazioetan ageri denez. Kazetaria,
itzultzailea Nafarroako Gobernuan
eta idazlea. Ur uherrak, Tigre ehi-
zan, Rock�n�Roll, Mailuaren odola
eta beste ditu eleberriak. Oraingo
Bezperaren bezpera du lehenengo
saiakera, aurreko lanetan erakutsi
izan digun araztasunez dotore ida-
tzia. �Idazleari horixe eskatu behar
zaio: txukun idaztea, bederen!�,
esan digu.

abiarazi zuen testu hori. Hortaz,
liburua berritik idaztea erabaki
nuen. Nafarroak azken hiru hamar-
kadetan egin duen ibilbide politiko
eta sozialaz ari naiz liburuan. Nire-
tako ariketa ere izan da bertzelako
genero batean aritzea.

Fikziotik errealitatera jauzi.
Hemen idatzi ditudan kontuak ez
daude nire literatur lanetan ager-
tzen direnetatik hain aparte. Fun-
tsean, obsesio berak dira. Bezpera-
ren bezpera honetan ageri diren
kezkak Ur uherrak nobelan ageri
ziren duela hamasei-hamazazpi
urte. Kezka berberak. Pentsatu
ere egin dut, nobela hura berriz
idatzi beharko banu zein gauza
guti aldatuko nukeen. Baliabide

estilistikoren bat edo bertze, Euskaltzaindia-
ren arau berriak� baina, funtsean, gauza
bera! Fikzio lanetan metaforak baliatu ditut
egoera eta kezka batzuk adierazteko, baina
halako une batean nekatu naiz eta erran diot
neure buruari: �Aski duk metaforaz, mintza
nadin argi eta garbi!�.

Bezperaren bezpera dugu liburuaren izenburua.
Diozunez, zure baitan �batailaren ondoko pai-
saia� behar zuen tituluak, borroka armatua eten
ondoko egoera gogoan. 

Hona Epaltza eleberrigilea gogoeta lanean�
Aspaldi ari nintzen gogoetan gure dena delako
honetaz. Nobelagilea baino lehenago kazetaria
naiz, eta zutabegintza dut kazetaritza aktibotik
geratzen zaidan bakarra. Iritzi emaile naiz aspal-
di, eta baten batek esan izan zidan zutabe bildu-
ma egin beharko nukeela. Pentsatu ere egin
nuen, baina laster baztertu nuen ideia. Nik zuta-
beak beti halako albiste bati tiraka abiatzen ditut,
eta testuinguru hori gabe ez dira aise konpreni-
tzen. Neroni ere gertatua zait garai bateko zuta-
bea irakurtzea eta neure buruari galdetzea zerk
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Su-eten garaian idazten hasi nintzen liburua.
Inoiz ez naiz gure egoeraz arrunt baikorra izan,
eszeptikoa baizik. Baina oraingoan bai pentsatu
nuela azkena zela eta horrekin tenorea genuela
batailaren ondoko paisaia marrazteko, bataila
baten ondoan gelditzen diren gauza guztiekin:
gauza deseginak, gurdi hautsiak, jende hila�
Horixe kontatu nahi nuen, zein diren bataila
horretan hautsi eta hil zaizkigun pertsonak eta
gauzak. Batailak, ordea, segida du.

Bataila horren amaieraren bezperan gaude, zuk
diozunez betiere. Edo, ezta bezperan ere, �bez-
peraren bezpera�-n baizik. Ezkorkeria.
Hala diote batzuek, �liburu ezkorra da�. Ezetz
erraten diet nik: �Begira, izenburuari berari
dario baikortasuna!�. Bezperaren bezperan
gaude. Uste dut herri honetan �eta herri hitzak
ere beldur ematen dit, adiera geografikotik apar-
te ez baitakit noraino osatzen dugun halako
izena merezi duen kolektibotasunik hemen�
bortizkeria, borroka armatua edo dena delakoa,
azken hogeita hamar urte honetan euskaltzaleta-
suna gehien trabatu eta baldintzapetu duen
fenomenoa izan dela. Horrekin batera, amaiera
hurbil duela uste dut, azken hatsa ematen ari
dela. Hala ere, gatazken amaierak aski luzeak iza-

ten ahal dira, odoltsuak eta bortitzak. Halakoa
izan liteke kasu honetan ere. Baina amaiera gertu
dago. Gertutasunaren neurririk ez dut, ordea,
eta hortik �bezperaren bezpera�.

Liburuan egiten duzun galdera: �Noiz arte Men-
debalde aberatseko zokorik aberatsenean dela-
ko aberriaren alde tiroka segitu behar triste eta
antzu horrek?�. 
Gure Mendebaldean kasu bakarra da hemengoa.
Herri aberatsa gara, baita Mendebaldeko bertze
herri batzuen aldean ere, eta harro aldarrikatzen
dugu. Eta hala ere tiroka! Arrunt fenomeno ati-
pikoa da. Horrelako mugimenduak gertatu izan
dira, bai, gurean ez ezik, bertzean ere. Baina irau-
pen gutiko txinpartak izan dira. Irlanda gurekin
parekatzen dute, han arazo politikoa ez ezik
arazo soziala ere bazegoela ahantzita. Belfasten
eta Derryn ibili egin behar zen, ikusteko non bizi
ziren katolikoak eta non protestanteak, ohartze-
ko zer bizi-maila zuten batzuek eta bertzeek.
Kataluniako Terra Lliurek une jakin batean
sortu baina bideragarritasunik ez zuelakotz �eta,
segur aski, sen onak agindurik�, armen bidea
bertan behera utzi zuen. Hemen, berriz, honela-
ko esplikazioak ematen dizkigute: �Noainen
duela 500 urte halako gertatu zenez� Duela
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150 urte karlisten gerra galdu genuenez� 36an
galdu genuenez� dabiltza lagun horiek tiroka�.
Dedio, Kataluniak bere derrota historikoen
zerrenda luzeagoa eta fundamentu handiagokoa
aurkez lezake, baina han inor ez da inor hiltzen
ari Kataluniaren izenean. Hemen, berriz, ema-
ten du ezinbertzekotasun historikoa dagoela.
Halako gertakariek ez zezaketela bertze ondo-
riorik ekar, hori baizik.

Ezinbestean.
Ni ezinbertzekotasun historiko horren kontra
borrokatzen naiz. Hori ez da horrela. Teoria
ustela da, hori defendatzen dutenak, jakinaren
gainean, edota oharkabean, beren burua zuri-
tzen ari dira, edo bertze batzuen erabakiak.
Patuak ez du erabaki ETA sortzea, pertsona
jakin batzuek baizik. ETAren segida ez da hala-
beharrez gertatu, une jakin batzuetan pertsona
jakin batzuek �edo ezjakinek� erabakia hartu
dutelako baizik. Gurea kasu atipikoa da, eta logi-
ka guztiaren kontra doana. Hemen, azken batez,
hondar frankista bat dago gure baitan, gure
gizartean itsatsita gelditua. Fenomeno antzua da,
fruiturik ematen ez duelako, eta traba egiten
duelako. Eta, hala ere, gure gizartean badago
multzo bat horren segidaren aldeko apustua egi-
ten duena. Zergatik? Sufritu egin duelako, sufri-
tzen ari delako eta, nolabait, bere sufrimendua-
ren alferrikakotasuna ezin onartu duelako.
Neurri batean, kanpotik begiratuta, konpreni-
tzen ahal da ezin onartze hori. Logika kristaua
ere hor da: �Zenbat eta gehiago sufritu, orduan
eta handiagoa izanen da saria�. Hainbat milaka
jenderen barnean �ez baitira guti�, sufrimendu
horrek ez duela deusetarako balio izan erratea,
edo are gehiago, hainbat asmok ez duela armen
jardueragatik aurrera egin� oso gogorra da
aitortzea. Kontu triste hau bukatzeko oztopo
nagusia hori da nik uste.

Pistola hartu ez duen askok bultzatu, lagundu,
sustengatu dugu, era batera edo bestera, ETA-
ren jarduna. Noizdanik da, zure baitan, �tristea
eta antzua� tiroka segitu beharrak? 
Nik uste goiz konturatu nintzela. Alde batetik,
aita nuen. Oso kristaua zen, gerra bizi izan zuen,
hemengoa eta Mundu Gerla, lagunak hil zitzaiz-
kion bertan, eta ikusi zituen hiltzen� Inori bizia
kentzea, haren kaskoan inondik ere sartzen ez
zen gauza zen. Berak ikusarazi zigun hori ez zela
modua. Hasieran kostatu zitzaigun jabetzea�
Gauza bat da etika, baina horrelako fenomeno-
en aurrean etikak, moralak, ez du beti balio.
Etika aise lurpera daiteke, erranez: �Bai, baina
bertze horiek makurragoak dira�. Hainbat urte-
tan horixe izan dugu sentimendua: �Hauek ez
dira onak, baina ikusi haiek nolakoak diren!�.
Bertzalde, gazte eta gizonezko zarenean bada
halako miresmena ere bai: �Astapotro hutsak
dira� baina a zer potroak!�. Gutika-gutika bar-

neratzen duzu bertzelako sentimendua: �Horre-
la ez goaz inora!�. Nafarroan bederen, 80ko
hamarkadaren hasierako, datu aski genituen
mahai gainean horrek guztiak kalte baizik ez
zigula egiten jabetzeko.

Joan deneko hogeita bost, hogeita hamar urte-
ko politikaren bideak liburuan aztertu, gogoeta
egin, eta egiten duzun salaketa askoren artean,
bat, nirekiko inportanteena: zein gaizki egin
ditugun gauzak abertzaleok, izan eskuin, izan
ezker� Eta okerrago Nafarroan.
Nafarroan gauzak arrunt gaizki egin dira. Baina
horretaz erremediorik ez dagoenean ohartu
gara, dena gertatu eta gero. Bertzalde, eta justuak
izatera, hagitz kontu zaila zen. Gauza batzuek
ezinezko egin dute berez ikaragarri zaila zena.
Borroka armaturik gabe ere eta alderdi abertza-
leek zuzenago jokatu balute ere, zaila gertatuko
zen, adibidez, Hegoaldeko batasuna bideratzea.
Herri historia zale gara eta mendeak eta men-
deak egiten ditugu atzera begira, baina hobe
genuen Errepublika garaiaz gogoeta egin bage-
nu. 1931n ere Nafarroan porrot egin zuen lau
probintzien estatutuaren aldeko proiektu politi-
koak. Bai, �traizioak� eta maniobra politikoak
gertatu ziren, hainbertzetan errepikatzen dugun
bezala, baina funtsean garai hartan garbi gelditu
zen zein guti barneratua zen halako proiektu
baten premia edo komenigarritasuna nafar
gehienen baitan. Nafar gizartea artean ez zegoen
prest horretarako. 76-77an, berriz, garaia halako-
xe beroa zelako edo, uste izan genuen horretara-
ko oinarriak ezarrita zeudela, ez zeudenean! Eta
ondoko urteetan, oinarririk gabeko etxe hura
eraikitzen saiatu ginen� Gero, gainera, biolen-
tzia politikoak gizarte sektore zenbaitetara aile-
gatzeko euskarririk gabe utzi gaitu.

Diozunez, oker aritu ginen, eta oker ari gara
oraindik ere, Ibarretxe plana edo zuk �fronte
abertzale monzonianoa� diozuna, tarteko� 
Nafarra naizen aldetik, ez zait Ibarretxe Plana
sobera interesatzen. Nafarrok ez gara barku
horretan joanen. Elkarrengandik urrun gaude-
nok, nafarrak eta mendebaldarrak, are eta
urrunago jarriko gaituen atakara ailegatuko
gara bide horri eutsiz gero. Zuek� 

�Mendebaldarrok��
Bai, �mendebaldarrak�, nafar askoren begietan
kanpotar zarete. Ibarretxeren asmoa gauzatuz
gero eta erran gabe doa hor barna dabiltzan
haize autodeterministek aitzina eginez gero, kan-
potar ez ezik, atzerritar bilaka zaitezkete. Ez
dakit horretaz ohartzen zareten. Gainera,
momentu honetan, abertzaleok zuloan sartuta
gaude Nafarroan. Badira zulo horretatik atera-
tzeko saioak eta, saio horien arabera, zulo horre-
tatik ateratzeko nolabait moldatu beharko dugu-
la Nafarroan espainol, nafar eta, beharbada,

Gaztelaniaz
euskaldunez
�Erdaraz ere idazten
dut, ez literatura,
baina bai kazetaritza
lanak. Orduan
praktikatzen dut
maizenik
autozentsura.
Batzuetan ia-ia
neure buruari barre
egiten diot, �etsaiari
ez diot armarik
eman nahi!� aritzen
bainaiz. Zenbaitetan,
hor botatzen ditut
zenbait gauza, ez
egiak ez direnak,
baina bai ñabardura
handia eskatuko
luketenak, eta ni,
aldiz, egia borobilak
balira bezala aritzen
naiz. Eskizofrenia
bete-betera
ailegatzeko arriskua
ere bada, baina
zergatik ez horrela
ari? Uste dut
Leninek bere
lanetan zerbait idatzi
zuela ekintzaile edo
militanteak izan
behar duen
jarreraz� Gogoan
hartzekoa izan
liteke�.



nahian ari dela. Proiektu politiko hori hila da
gaur egun, baina bizirik balego bezala jokatzen
ari dira, antzezten, azken batez. Baina haiek
ere badakite proiektu politiko hori hila dela.
Hura bizirik dagoelako itxura egiteak kalte bai-
zik ez dio egiten Euskal Herri kulturalaren
proiektuari.

Proiektu hila, diozu. Ez dugu asmatu. Zure ustez,
gurean, Del Burgo izan da bere proiektua gauza-
tzen asmatu duen politikari bakarra.
Hala da. Del Burgok zera izan du alde: Estatua.
Estatuak ere proiektu horren alde egin du.
Hemengo klase politikoaren nahia Estatuko klase
politikoarena izan da. Hala ere, ez dezagun ahan-
tzi nafar gehienen borondatea ere horixe izan
dela. Amejoramenduaz sarri erraten dugu: �Ez
genuen bozkatu!�. Alabaina, denok dakigu boz-
keta hori galdua genuela, eta dugula gaur egun
ere. Zergatik ez zuten egin, orduan? Bazegoelako
nabarmentzeko moduko gutxiengo bat, kontra.
Horrek legeari legitimazio pixka bat kenduko
ziola iritzi zioten eta ez zuten arriskatu nahi izan.

Diario de Navarraren lan eta eginahala ere bai-
tezpadakoa izan da, eta da oraindik.
Diario de Navarraren eta abertzaletasunaren
arteko harremana Nafarroan gertatu zaiguna-
ren isla da, nolabait. Egunkari horrek abertzale-
tasunarekiko izan duen kontrakotasuna beti
mantenduko zuen, baina egunkariko zuzendari
zen Urangaren kontrako atentatua gertatu izan
ez balitz, Diario de Navarran argitaratu eta iraku-
rri ditugun zenbait idazlan, eta hartu dituen
zenbait jarrera, ez ziren hain ikaragarriak iza-
nen. ETAk martiri bilakatu zuen Uranga eta
hori larrutik ordaindu dugu.

euskaldun sentitzen direnekin. Matematikak era-
kusten digu Nafarroan gehiengoa espainol eta
nafar sentitzen dela. Zerbait egitekotan, jende
horrekin eginen dugu: jende hori erakarriko
dugulakoz edo jende horrekin tratua eginen
dugulakoz. Baina hori ez dugu autodetermina-
zioaren bandera inarrosiz lortuko. EAEn bala-
bala dabiltzan jarrera eta proiektu batzuek kalte
baizik ez digute egiten, gure sinesgarritasuna
kolokan jartzen dutelakoz. Nafarroan entzuten
ari gara jadanik: �Ez etorri niri Nafarroa guztien
artean egin behar dela erranka, hemen gutxien-
go zaretelako, gero EAEn, gehiengo zareten
tokian, abertzaleek nahi dutena baizik ez dela
egin behar erraten ari zaretenean!�. Alderdi
berak hemen gauza bat eta Endarlatsatik harata
bertze bat defenditzea aski izanen da Nafarroan
gure kontra egin dezaten.

Non dira, anabasa honetan, Iparraldeko �anai-
arrebak�?
Haiek ere beren bidea egin beharko dute. Egi-
turatze politiko-instituzionalaren aldetik,
oraindik ez dute departamendurik, ez euskara-
ren ofizialtasunik, ez bertzerik. Ez dakit Fran-
tziako Gobernuak zer eginbide izanen duen.
Zaila zait asmatzea. Gauzak bide onetik baldin
badoaz, Frantziako Gobernuak deszentraliza-
zioaren bidetik jo beharko luke. Baina, orain-
goz, horrelakorik ez da. Azken batez, honek
guztiak gauza bat uzten du garbi: Euskal
Herriaren proiektu politiko-instituzionala gaur
egun ez dela bideragarri.

Zertan ez landu Euskal Herriaren kultur proiektua?
Kontua da zenbait jende garai bateko proiektu
politikoari eutsi ez ezik, hari bizi berria eman

Idazleak
lagun
�Iban Zaldua, Karlos
Santisteban, Xabier
Montoia, Jokin
Muñoz, Xabier
Mendiguren Elizegi,
Inaxio Mujika� Idazle
bat aipatu dut kapitulu
bakoitzean, horien lan
jakin bat. Bertzeak
bertze, �ni belaunaldi
honetakoa naiz!�,
esateko modua izan
dut. �Ni tropel
honetakoa naiz!�.
Adinez ere kidekoak
garela erranen nuke.
Irakurri? Eta irakurri
gabe, nola idatzi!
Idaztea imitazioz
ikasten da. Nola
haurrak helduagandik
ikasten duen, idazleak
bertzeren lanak
irakurri behar ditu
bere kasa ibiltzen
ikasteko. Imitatzen
hasi, halakoren batean
orijinaltasunera, ukitu
pertsonala duen lana
egitera iritsi ahal
izateko�.
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Irudi luke gure barrutiari begira igaro
dugula aldia, ez dugula ikusi zertan zen
Diario de Navarrak elikatzen duen
mundua�
Uste genuen egoera batean ginela,
ordurako haren arrastorik ez zegoe-
nean. Nafarroa ikaragarri aldatu da
joan deneko hogeita hamar urtean.
Ohartu orduko, besteek egina zuten
berea. Gu, bitartean, hamar urte lehe-
nagoko diskurtso eta jarrerekin ginen.
Egin diren diskurtsoek gure ghettiza-
zioa bultzatu dute; ghettizazio hori ez
da izan fisikoa bakarrik, hori baino
gehiago ere bai: geure ikusmoldearen
ghettizazioa ekarri digu: gizartean
eragiteko aukerak murriztu dizkigu.

Otanoren dimisioaz gero esku eta hanka loturik
daude nafar sozialistak.
Azken finean, proiektu politiko jakin baten par-
taide dira. Bai, aldatu egin ziren, baina hemen,
sozialistak lau katu ziren trantsizio garaian, Eus-
kadiko Alderdi Sozialistaren egituraren barruan
aritu ziren hasieran, alderdia hazi zen arte.
Orduan, garbi ikusi zuten, Diario de Navarratik
ere halaxe jakinarazita: �Zuek hemen zer edo zer
izan nahi baduzue bertako egitura sortu beha-
rrean zaudete�. Gainera, garai hartakoak dira
Askatasunaren Ibilaldia, ETAren lehenbiziko
atentatuak Nafarroan� eta horrek are eta uzku-
rrago jokarazi zien hemengo sozialistei. Orain-
tsuko jarrerak direla eta, nik erranen nuke PSN
fidel zaiola bere iraganari.

Zuk liburuan idatzitakoa aldatu nahi nizuke hona,
PSN dela eta ez dela: �Zenbaiten iritziz, sozialis-
ten armairuak hilotz gehiago altxatzen zituen
Otanoren kontu korronte suitzarrez gain, eta
Diario de Navarrak bazuen horren berri. Baita
horren frogak ere, tiradera batean sartuak�.
Ez naiz ni hori erraten duen lehenbizikoa.
Hainbat aldiz idatzi izan da eta, bistan dena,
inork ez du hori gezurtatu. Txantaje moduko
bat dagoela ematen du. �Armairu barruko
hilotzak�, berriz, eskandalu politiko ekono-
mikoak dira, Urralburuk utzi zituen eskanda-
luak, alegia. Beti erran izan da ez zela dena
argitara atera.

Liburua irakurri eta nire ondorioa da testuak era-
kusten digun egoera tamalgarriak Nafarroa Bai
duela esperantza, zure arabera, jakina.
Hemen denak dira ikuspegi pertsonalak. Libu-
rua ikuspegi pertsonalez beterik dago. Batzue-
tan partekatua izanen da bertze batzuekin, eta
bertze batzuetan ez da horrenbertze izanen.
Zuk diozuna, hala da, anitzek arnasa hartu
dugu Nafarroa Bairekin. Potentzialitatea duela
erakutsi du, eta potentzialitate hori handiagoa

izan liteke gauzak bertzela eginen
balira eta interferentziak, batez ere
mendebaldetik datozenak, izanen
ez balira. Nafarroa Baik, funtzio-
natuko badu, BNG bezalako zer-
bait bilakatu beharko du, alderdiek
urtu egin beharko dute, neurri
batean, koalizioan. Badakit hori
sobera eskatzea izan daitekeela
baina� Orain UTE itxura du (aldi
baterako enpresen batasuna), baina
uste dut nafar euskaltzale eta aber-
tzale gehienak koalizioan jarri ditu-
gun esperantzak UTE izateari utzi
eta BNGtik hurbil dagoen zerbait
bilakatzen bada baizik ez direla
gauzatuko. Dena dela, hor proble-
ma mendebaldea da, han dabiltzan

haize politikoak, fronte abertzalearen kontuak
eta. Horiek guztiak traba dira Nafarroan. Nik,
azken batez, Nafarroa Bairen aldeko apustua
egiten dut, Euskal Herriaren proiektu kultura-
lari hobekien erantzuten dion egitura politikoa
delakotz. Eta Euskal Herriaren proiektu kultu-
rala da gaur egun posible, egingarri, den
proiektu bakarra. Ez dakit zer izanen den posi-
ble berrogei urteren buruan. Gure seme-ala-
bek zer ikusiko duten ez dakit.

1998an, Tomas Caballeroren hilketaren ondo-
ren, manifestua sinatu zenuen beste hainbat
lagunekin batera, ETAri bere jarduera eteteko
galdeginez. Kritikak jaso zenituzten. �Punching
ball�-a izan zineten, zuk diozunez. Ez dakit orain-
dik ere gogorarazten dizuten sinatua�
Denok aldatu gara, zaharrago gara denok.
Larrutu gintuzten batzuek, uste dut gaur ez
luketela eginen, eta sinatuko luketela agiri hura.

Uste duzu liburuak zer pentsatua emango duela,
ala pila handian galduko dela, ez ur, ez ardo? 
Ez nuke nahi. Liburua idazten dugunean, aha-
lik eta oihartzunik handiena nahi dugu idaz-
leok. Orain zer gertatuko den? Auskalo. Pen-
tsatu nahi dut liburuak gutxika-gutxika bere
bidea eginen duela, irakurria izanen dela,
gogoeta eraginen duela, eta ez Nafarroan
bakarrik. Uste dut Nafarroan, gehienok, baita
oharkabean ere, egina dugula gogoeta. Orain
EAEn ere egitea gustatuko litzaidake. Mende-
baldeko jendearekin, maiz egiten dut neure
baitan: �Jesus, Maria, zer despistea daramaten!
Oraindik, lurrundu den amets baten ondotik
ari dira!�. Eta horrela, espektro abertzale osoa,
gero! Ez dira ohartu amets hori ez dela egiaz-
koa� Arabaz ari naiz liburuko kapitulu oso
batean. Urte hauetan han zer gertatu den ikusi,
hain gertu izan, eta ez dute ondoriorik atera.
Horregatik diot existitzen ez den zerbaiten
ondotik ari direla. n
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AZKEN HITZA
Abertzale

�Abertzale atabikoa naiz, barrenean dara-
mat, anitzetan nahiago banu ere horrela ez
izatea. Batzuetan inbidia ikaragarria ema-
ten didate �normalak� diren horiek. Pentsa-
tzen dut abertzale izan gabe askoz gehiago
aspertuko nintzatekeela, baina aldi berean
zoriontsuagoa izanen nintzatekeela. Aber-
tzaletasuna, gehienetan, karga bat erama-
tea da, karga astuna. Familiak nire bizkar
gainean utzi duen zama dut. Batzuetan,
aitaz oroit eta �ederra egin zenidan!�, erra-
teko maneran�.

A i n g e r u  E p a l t z a --

Nafarroa
liburuetan
�Harrigarria,
hainbertze liburu
argitaratu da
azkenaldian
Nafarroari buruz.
Denetarik dago
horietan. Batzuk aski
estratosferikoak
iruditzen zaizkit
oraindik ere. Liburu
ugaritasun horrek,
hala ere, zera
erakusten du,
proiektu batek porrot
egin duela eta haren
hondarretatik zerbait
berria atera nahia,
beharra eta premia
dugula. Jende
ezberdina ari gara,
teoria ezberdinak
asmatu nahian.
Azken batez, uste dut
ohartu garela bide
itsu batean sartuak
ginela, eta irteerak
bilatu behar ditugula.
Sobera historizista
diren egileek ere
gauza onak izan
litzakete, historia ere
ezagutu behar dugu,
baina behar diren
ondorioak ateratzeko,
ez berriz ere amets
gauza ezinak
plazaratzeko�.


