
rte hasieran, urtarrilaren 2an, honako
hau entzun nuen Espainiako Radio
Nacionalean: azken Euskobarometro-
aren arabera, Euskal Autonomia Erki-
degoko hamar biztanletik zazpik ez

dute konfiantzarik batere, edo arras kon-
fiantza guti dute, gaur agintean dagoen
gobernuan. Egun hartako solaskide guz-
tiek, aho batez, harrigarritzat jo zuten
ehunekoa, haien iduriko nahiko ongi ari
baita oraingo lehendakaria. Badugu, beraz,
abiapuntua: inkestek diotena diotelarik,
ederki ari da Patxi Lopezen gobernua eta,
zerbait aldatzekotan, inkestaren zentzua
aldatu beharko lukete kazetariek, ez beren
iritzia. Eta hala egin zuen saioko parte-
hartzaile batek: %70en gaitzespena handia
da, jakina, baina kontuan hartzen badugu
hauteskundeetan hautesleen
%20k bertzerik ez zuela PSE
bozkatu, orduan ohartuko
gara Lopezek bertze %10
erantsi diola hasieran zeukan
konfiantza kopuruari. Hortaz,
segitu zuen irratiko kazetariak,
egunkari batek erran lezake,
eta arrazoi osoz, gaurko
Eusko Jaurlaritzak hamar biz-
tanletik soilik hiruren babesa
duela, baina hori bezain zilegi
izanen litzateke adieraztea
lehendakariak, oso denbora
laburrean, %10ean zabaldu
duela herritarren artean duen
onespena. Azalpenak ez zuen
objekziorik sorrarazi solaski-
deen artean. Horri, nonbait,
Espainiako Radio Nacionalean, inkestak
interpretatzea deitzen zaio.

Babes urria izan ez, baizik eta, eginda-
ko lanari esker, lehendakaria konfiantza
zabaltzen ari dela argitu zigun kazetariak
bazeukan, badaezpada ere, bertze inkesta
bat eskura. Hau urtero egiten da, Estatu
osoan, eta Espainiako politikaririk maita-
tuena nor den zehaztea du helburu. Hain-
bat urtez, Madrilgo alkateak lortu izan du
espainolen agintari gogokoena izatea.
Aurten, aldiz, Patxi Lopezek eskuratu du
saria. Bigarren inkesta honek, beraz
�ondorioztatu zuen Radio Nacionaleko
kazetariak�, lehendabiziko hura zuzendu

ez ezik, haren arroztasuna, haren anor-
maltasuna, agerian uzten du.

Bi inkestek eta haien interpretazioak
hiru gogoeta egitera gonbidatzen dute,
nire ustez.

Lehena, zenbakien ustezko objektibo-
tasunari buruz. Argi dago Euskobarome-
troko datuek ez zietela iritzia aldarazi irra-
tiko kazetari haiei. Datuak harrigarri
gertatu zitzaizkien, iritzi ona baitzuten.

Patxi Lopezek ordura arte egindakoaz,
baina, haren babes eskasa ikusitakoan, oker
ote zebiltzan edo datu haien zergatikoaz
galdetu beharrean, berehala hasi ziren zen-
bakiak �interpretatzen�, beren aurreiritziak
eta jasotako datuak bat etor zitezen. Hau
da, inkesten emaitzak aldez aurretiko iri-
tziaren arabera behar dira interpretatu, eta

ez alderantziz.
Bigarrenak, kasik metafisi-

koa denak, gauzen neurriaren
erlatibotasuna dakarkigu gogo-
ra. %70eko gaitzespena edo
%30eko babesa, kopuru han-
diak edo txikiak izan daitezke,
segun eta nork dituen. Eusko-
barometroak datu horiek ber-
berak eman izan balitu bertze
kolore bateko Jaurlaritza bati
buruz, ez dut uste Radio
Nacionaleko kazetariek horre-
la marruskatuko zituzketenik
zenbakiak, haiek nahi zutena
erran zezaten.

Hirugarren gogoetak,
zeharka bada ere, eguraldiare-
kin du zerikusia. Kazetariak

altxatua zuen bigarren inkestak argi erakus-
ten du nor dagoen pozik Patxi Lopezen
gobernuarekin, eta, batez ere, noren kon-
tentua zaien axola Madrilgo hedabideei.
Denen gustura euririk behin ere ez, baina
irudipena dut balizko euriak, zirimiriak edo
erauntsiak bustiko dituenen iritzia hartu
beharko litzatekeela kontuan, eta ez urrun
eta eguzkipean bizi direnena. EAEko
azken bolada honetako klima aldaketek
akaso poz izugarria eragin izanen dute,
demagun, Extremaduran, baina bitxia da,
zer nahi duzue erratea, mapak ikusiko ez
dituztenendako prestatzea, eta ez ikusiko
dituztenendako. n
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Eguraldia gorabehera

«
Inkestek diotena diotelarik, ederki ari da

Patxi Lopezen gobernua eta, zerbait 

aldatzekotan, inkestaren zentzua aldatu 

beharko lukete kazetariek, ez beren iritzia. 

Eta hala egin zuen saioko parte-hartzaile 

batek: %70en gaitzespena handia da, jakina, 

baina kontuan hartzen badugu...
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