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LOVE’S LABOUR’S LOSTEN utzi zuen idatzia William Sha-
kespearek Nafarroak harritu egingo zuela mundua
(Navarre shall be the wonder of the world), eta kostata baina

badirudi ekin diola bide horri. Sabino Cuadra eta Uxue Bar-
kos, Nafarroaren izenean Espainiako gorteetan bi diputatu
abertzale izatea amestu ere ez zuten egin Arturo Kanpionek
edo Manuel Irujok. Bi abertzale nafar, euskaldunak gainera,
13ko talde zabal baten barruan, euskal abertzaletasunak seku-
la lortu duen marka onena. Baina abertzaleentzat azkenean
emaitza ona izan bada ere, kostatako garaipena izan dela ezin
da ukatu. Euskal abertzaletasunak, Nafarroan zein gainerako
lurraldeetan, asignatura bat gainditu beharra dauka beste edo-
zertan hasi baino lehen: argi eduki behar du zein den beneta-
ko arerio politikoa. Elkarren artean mokoka dabiltzan bitar-
tean, jai dute. Etxe barrukoa auzokoa baino gorrotoago
duten bitartean, ez dago zereginik. Eta pekatu larri horretatik
ez da inor salbatzen, ez behintzat alderdi politikoak.

Herritarrek erakutsi beharko diete. Ari dira dagoeneko bidea
erakusten. Batasuna bultzatuz gero, saria, eta hortxe Amaiur
horren lekuko. Eta batasunari muzin eginez gero, zigorra, eta
hortxe Nafarroa horren lekuko, nahiz eta bi diputatu abertzale
izan. Hautesleek herri asko eta askotan Geroa Bai jarri dute
Amaiurren aurretik (Iruñean bereziki), alderdien aparatuei era-
kutsiz indar-metaketa eta sigla-pilaketa ez dela gauza bera.
Denek ikasi beharreko lezioa: bai sigla batzuen indarrez mun-
dua jango zutela espero zutenek, baita ia-ia eskainurik gabe gel-
ditzeko zorian egon direnek ere.

Esango didazue EAJk ez zuela batasuna bultzatu, eta ez
duela aparteko zigorrik jaso. Baina EAJn badakite gehiegi biz-
kaitartzen ari direla, nahiz eta galera nagusia (diputatu bat)
Gipuzkoan jaso. Egibarri errua botatzeko ohitura dute Sabin
Etxean, erradikalegia omen delako, baina Bizkaian Amaiurren
sarea zabaltzen ari zaie, bai Durangaldean zein Lea-Artibai
eta Gernikaldean, Bilbora gero eta gehiago hurbilduz. Hortxe
dauka Amaiurrek koska: hiriburuetan (Donostia
salbu). Batasuneranzko bidean sakontzea beste
aukerarik ez daukate abertzaleek, benetako are-
rioari aurre egin nahi badiote. Behar bada. hala
bai, harrituko du Nafarroak mundua. 

UPN-PP koalizioak irabazi ditu hauteskundeak
Nafarroan. Baina Madrildik PPren aldeko inoiz-
ko olderik handiena zetorrelarik, haiek 5.500

boto eta diputatu bat galdu dituzte, emaitzak 2008koekin
alderatuta. Nafarroako Kutxako eskandaluek zerikusirik
izanen dute, doike.

PSNk bigarren indarra izateko lehia irabazi dio
Amaiurri. Baina 45.000 boto eta diputatu bat galdu
ditu, eta bere hauteskunde zorua zulatzen eta zulatzen
segitzen du. UPNren eskutik segitzen duen bitartean
gauzak ez dira erraz aldatuko. Eta igandeko emaitzak
ikusita, ez dirudi UPNren eskua askatuko duenik, ez
dirudi foru hauteskundeak aurreratuko dituztenik.

Amaiurrek Geroa Bairi aurrea hartu dio, indar
abertzaleen artean lehena izateko lehian. Baina alde
txikia atera dio Ezker Abertzaleak, Aralarrek, EAk eta
Alternatibak osaturiko koalizioak EAJk eta Zabaltze-
neko independenteek sortutakoari. Geroa Bairen
emaitza onen eragileak, hainbat: Uxue Barkos hauta-
gaiaren indarra, NaBairen espazio politikoaren bere-
ganatzea, talde mediatiko baten laguntza eraginkorra.

Amaiurrek bere emaitza ez horren onen azterketa
egiterakoan, hain zuzen ere faktore horiek guztiak
hartu beharko lituzke aintzat. Aukeratu zuen hauta-
gaia egokiena ote zen hainbat taldek osaturiko koali-
zio batentzat. Hautagai, irudi, diskurtso egokienak
erabili ote zituen NaBairen espazio politikoa berega-
natzeko lehiarako. Alde dituen hedabideek Nafarroan
oihartzunik ote duten eta zergatik.

Aipamen berezia Aralarrentzat: Bilduk maiatzeko
foru hauteskundeetan baino 7.000 boto gehiago lortu
ditu Amaiurrek. Horrek oso egoera ahulean utzi du.

Historian lehenbizikoz, indar abertzaleek bi dipu-
tatu lortu dituzte Nafarroan. Horra hor titularra.
Titularraren atzean, abertzaletasuna
Nafarroan ulertzeko bi eredu, lehian.
Ikusteko dago inoiz lehiatik elkarlanera
pasako diren. Nafarroan aldaketa politi-
koa lortzeko, ezinbestekoa litzateke.
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