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AZKEN BOLADAN, Iruñera dato-
zen turista saldoek, ohiko bisita
lekuez gain (Santo Domingo alda-
pako ukuiluak, Estafetako bihur-
gunea, zezen plaza...) txoko berri
bat aurkitu dute: San Bartolome
gotorleku txikiaren harresiko
arraila. Iruindarrok uste genuen ia
ez ginela ezertaz harritzen, baina
turista horiek arrakala xume bati
argazkiak egiten ikuste hutsak
lortu du harridura berriro gugan
piztea. Nafarroako Gobernuko
Turismo Departamentuak lortu
ez duena Cerveraren eta Asiainen
sugetzarrak erdietsi du: Nafarroak
(Shakespearek aurreikusi zuen
bezala) mundu osoa harritu du.

Bistan denez, arrail horretan
jadanik ez dago inongo gutun-
azalik. Baina egon al zen noizbait?
Ala guardia zibilek jarritako amua
da han egondako dokumentu
bakarra? Eta gutuna existitu
bazen, zer zuen barruan? Agian,
norbaitek Cerverari aurrea hartu
zion eta argitaratu diren azken
eskandaluak arrail xume horreta-
tik irtendakoak dira. 

Agian, gutun-azal ospetsu
horretan azaltzen ziren azken urte
hauetan UPNren eta PSNren
buruzagiek kobratutako 800.000
euroko dietak, gehienak ezkutu-
koak, aitortu gabeak. Edo Was-
hington-en Nafarroako Kutxak
2010ean irekitako bulegoaren
truke (ia hasieratik itxita egon
dena) urtero ordaintzen den 3
milioiko alokairua. Edo CANek
zenbat diru ebatsi dien ehunka
hiritarri lehentasunezko akzio
traidore horien bidez. Edo azken
hiru urteotan enpresaren balantze
ekonomikotik nola lurrundu
diren 1.000 milioi euro... Edo

nork agindu zituen 80 milioiko
galerak eragin zituzten hainbat
inbertsio industrial, hori dena urte
bakar batean (2011n, hain justu).
Edo inpunitate, zigorgabetasun
sentsazioa noraino iristen den 500
euroko billeteak hain modu zaka-
rrean garbitzeko, Barcinaren
Gobernuko kontseilari-ohia zen
Pejenaute gizajoak egin zuen
bezala. Edo non dauden CANen
Iruñeko bulegoak saltzeagatik
kobratutako 86 milioi euroak, eta
nortzuk (Barcinaz gain) erosi
zuten urteko %6ko interesa ber-
matuta (euriborra %1era ez dela
iristen kontuan hartuta. Edo nork
erabakitzen zuen UPN, PSN,
patronala eta Nafarroako betiko
erregimena kudeatu dutenen alde-
ko mailegu malguegiak (nolabait
esateagatik) onartzea.

Hala ere, Cervera-Asiain aferak
harrotutako hautsak ez dezala lau-
sotu benetako mamia: Nafarroa-
ko erregimenaren zutabe nagusia,
Nafarroako Kutxa hain zuzen ere,
elite ezagun baten proiektu farao-
niko eta galgarriak finantzatzeko
tresna hutsa izan da: Gendulain
mamu-hiria, Logroñoko autobi-
dea, Nafarroako Ubidea, eta abar. 
Gutxi batzuek gogoratuko dute
Washingtongo bulegoko inaugu-
razio haluzinagarri hartan Urdan-
garin bera izan zela, eta negozio-
rako aholkulari bezala De
Guindos aukeratu zutela. Orain
Miguel Sanz, Enrique Goñi eta
Yolanda Barcina epaitegian daude
haien txanda itxaroten, Palmako
dukearekin berriro
noiz elkartuko zain.
Baina nola? Giltzape-
turik edo gutaz barre
egiten? n

Gizaki bat dugu Hugo
Chavez dauka abizena.
Simon Bolivarren nahia
berpizteko sortu zena.
Sustraitik aldarrikatuz
askatasunaren lema.
Hunkigarria ez al da
horrelako ekarpena?
Iraultzaren komandante
pobreen itxaropena.
Gizarte humano baten
erreferentzi gorena.
Buruzagi originala
zintzoa eta gardena.
Eredu bolibartarrak
daukan zain emankorrena.

“Denok gara Chavez” horra
herri xehearen mezua.
Pasioz gainezka dago
maitasun horren pisua.
Sinestun, ateo, edo
indigenen errezua.
Bakoitzak egoeraren
neurriko konpromezua.
Mendebaldeko leihotik
agian da konplexua.
Baina ALBAren izarrak
argitzen du prozesua.
Kostako da itzaltzea
berak piztutako sua.
Hain zaila baita izaten
Chavez bezain amultsua. 

Helburu zehatzak daude
Chavezen konpromisoan.
Misioak oinez jarriz
iraultzarako pausoan.
Elkartasuna hedatuz
etxean eta auzoan.
Indarrak xahutu ditu
bolibartarren ondoan.
Unez-une erantzunez
defentsan ta erasoan.
Izar gorriaren ikur
ALBAren mapa osoan.
Gorri-gorri dago lurra
chavismoaren soroan.
Frogatuaz goldean ez
duela egin itsasoan. n

Viva
Chavez
carajo!
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CAN: erregimenaren 
zutabea noiz eroriko


