
XABIER LETONA

maltzagatik

ESPAINIAKO Auzitegi Gore-
nak Sortu legez kanpo utzi
zuenean, aurrerago Auzitegi
Konstituzionalak ez zuela
erabakia berretsiko zabaldu
zen han-hemenka. Tira,
halakorik ezin zuela pasara-
zi, eta Bilduri maiatzaren
22ko ateak zabaltzea uste
hori sendotzen zuela. Udal
hauteskundeetan ez, baina
Espainiako orokorretara
akaso baietz. Langa hau
gaindituta –urriaren 7an
bukatu zen horretarako
epea–, hurrengo geltokia EAEko
autonomikoetakoa da dagoeneko.

Maiatzean ez bezala, orain inork
ez du zalantzan jartzen Amaiur, eta
beraz Bildu,  hauteskundeetan izan-
go direnik, Cándido Conde-Pumpido
Espainiako fiskal nagusia eta beste
batzuk kontrakoa irudikatzen saiatu
izan badira ere. Baina fase honetan,
urriaren 24 arte, bai izango dugu
hilabete hauetan normalizazio politi-
koan emandako urratsen neurgailu
esanguratsu bat: egin ahal izango
du Amaiurrek bere izen ematearen
prozesua beste edozein alderdi edo
koaliziok bezala? Joko du Fiskaltza
Nagusiak bere aurka, hainbatetan
iradoki duen gisan? Edo Bildurekin
maiatzean ikusi genuen pelikula
osoa berrikusiko dugu?

Orain arte Amaiurren inguruko
zalaparta txikia ikusita, pentsa lite-
ke ez dela maiatzeko ikuskizuna
errepikatuko, ez dugula zerrenda
kutsatuen zirkoa berriz ikusiko,
nahiz eta orduko lege bera dagoen
indarrean. Baina badira kontrakoa
pentsatzen dutenak ere, eta ez
nolanahiko iritziak gainera. Javier
Perez Royo Espainiako konstituzio-
nalista ezagunak maiatzeko proze-
su bera iragarri zuen oraingoan ere
Bildurekin (Amaiur irakurri liteke
bere lekuan) “Zertan ari gara jola-
sean?” artikuluan: hau da, Fiskaltza
Nagusiak helegitea jarriko zuela,

Auzitegi Gorenak legez kanpo utzi-
ko zuela Bildu eta ondoren Konsti-
tuzionalak bere parte hartzea berre-
tsiko zuela.

EAEko PPko buruzagi Iñaki
Oyarzábalek behintzat ez du zalan-
tzarik, Amaiur Espainiako Kongre-
suan egongo da, joan den astele-
henean Deia-n egindako
adierazpenetan oinarrituta bede-
ren: “Madrilen etengabeko ikuski-
zuna eman nahi badute, uste dut
akats handia egingo dutela”. Jaki-
na, kontuan hartu behar da elkarriz-
ketaren testuingurua ere biziki
aldatu dela maiatzetik hona, egun-
kariak Oyarzábali titulurako hartu
dizkion berbek ondo adierazten
duten moduan: “Heldu egingo
diogu Urkulluren erronkari, Rajoy
ausarta izango da bakearen alde”.
Apurka bederen, badirudi Iñigo
Urkullu eta Mariano Rajoy-ren arte-
ko bileren fruituak ere azaleratzen
ari direla. Hauteskundeetara gertu-
ratu ahala bakearen diskurtsoa gai-
lentzen ari zaio irabazle eta galtzai-
leenari, hori ere interesgarria da.

PASAIAKO kanpoko kaia ez duela
egingo iragarri du Gipuzkoako
Diputazioak eta erraustegiak bost
urtez itxaron beharko duela ere bai,
eta bitartean zaborrei buruzko ezta-
baida bideratuko duela. Gipuzkoa-

ko Batzar Nagusien agin-
duari ezezkoa eman dio
modu horretan Diputazioak,
horrek duen arriskuarekin.
Diputatu nagusi ohi Markel
Olanok berehala erantzun
zuen Twitterren: “Dena
herriarentzat, baina herria
gabe”. Ez zuen iragarri,
ordea, bere taldeak zentsu-
ra mozioa aurkeztuko zuela
Martin Garitanoren gober-
nuaren aurka, jakin bada-
kien arren PP eta PSE prest
izango dituela horretarako.

Hainbat proiektu esanguratsu-
ren aurrean, Batzar Nagusien agin-
duen edo bere izaeraren artean
harrapatua dago Bilduren gutxien-
go gobernua. Eta badaki, baina
oraingoz, eta logikoa den moduan,
bere hauteskunde aginduekin
aurrera egitea erabaki du, horrek
etengabe funanbulismoan ibiltzera
behartzen badu ere. Bere esku
baino, besteen esku dago bera
gobernuan izatea, hemen zein
Donostiako Udalean. Baina gaur
gaurkoz, maiatzeko emaitzak esku-
tik ditu Bilduk eta hauteskunde
lehiak ez dio aukerarik ematen
EAJri Bildu Gipuzkoako Diputazio-
tik kanporatzeko, 2013ko autono-
mikoak arte, gainera, ez dirudi
erraza izango duenik. Oraingoz
karta hori poltsikoan gorde du Ola-
nok, baina aukerarik badu, laster
mahai gaineratuko bide du.

Eta, aurrera begira, beste auke-
ra bat ere bada halako azpiegitura
proiektu handietan, herriarekin edo
herriarentzat erabaki beharrean,
herriak berak erabaki dezala. Dipu-
tazioak edo Batzar Nagusiek beha-
rrean, erabaki dezatela gipuzkoa-
rrek erreferendumez. Suitzan,
Italian eta Europako
iparreko herrialdeetan,
besteak beste, kon-
tsulta molde hori egu-
neroko ogia da.
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