
2013KO IRAILAREN 1A 21�

IRITZIAREN LEIHOA

HOTZEAN aztertuz gero, autogo-
bernua bortxaz hartzea da Katalu-
niaren independentzia ekiditeko
Espainiako Estatuari geratzen
zaion aukera bakarra. Zenbait sek-
toretako elite politiko katalanen
traizioak ere (izan borondatez, diru
truke, edo haien hegemonia man-
tentzeko Espainiaren menpeko
bihurtu diren eta frankismotik
datozen egitura ekonomiko eta
mediatikoen presiopean), ez luke
herritarren gurari geldiezina ozto-
patzerik izango.

Agian, aipatu astakeriak tarteko
fase bat behar luke, esku-hartze
arinago bat, aurrekontuei dagokie-
na, defizita bete ez denaren aitza-
kian. Baina, herritarren boronda-
tearen eta inposatze erregimenaren
arteko kontraesanak indarkeria
erabiltzera eramango du Espainia,
historian hainbatetan gertatu diren
hilketak errepikatzeko arriskuak
Kataluniako erdi-mailako klaseak
kikilduko dituelakoan.

Eta nazioartea? Eta Europar
Batasunak mende erdi honetan
osatu duen bake eta segurtasun
eremua? Okerrena pentsatzeak,
haiek “biziraupen nazionala” dei-
tzen dutena jokoan badago, Espai-
niak makineria guztia martxan jarri
dezakeela aurreikustera garamatza.
Nazioarteko mobilizazioak abia-
tzerako, beranduegi litzateke.

Izan ere, ez gara soilik Katalu-
niaz ari. Aznarrek berak, orain sal-
batzaile gisa agertzeko bere ondo-
rengoaren [Rajoyren] aurka lan
ezkutuan ari denak honakoa aurre-
ratu zuen, 2005ean Kataluniako
Parlamentuak Estatutuaren erre-
forma proposamen bat onartu

zuenean: “Espainaren balkaniza-
zioa hasi da”. Jugoslaviaren
mamuak hartu du Iberiar Penin-
tsula, bertako zati aberatsenetako
baten independentziarekin, erdial-
detik zuzendutako lapurretak gai-
nontzeko lurralde errentagarrietan
jarraituko baitu. Kontzertu ekono-
mikoa (euskaldunen independen-
tzia nahia oztopatzen duen traba
bakarra) erortzen ikusiko lukeen
Euskal Herriak, eta gainontzeko
Herrialde Katalanek, (Valentzia eta
Balear Uharteak) espainiar errei-
nuan jarraituko lukete are maku-
rrarazi eta estutuago.

Nola begiratzen den, Katalunia-
rekin lotutako pentsamendu nega-
tiboa leundu liteke, Esloveniaren
papera jokatu duela onartzen
badugu: banaketa azkar eta eragin-
kor bat, hamar eguneko gatazka
eta hildako gutxi batzuekin. Zori-
gaitza Espainiako gainontzeko
zatietara zabalduko da, non Gazte-
la indargabe, txiro, ustel eta isola-
tuak bere gorroto guztiz astinduko
dituen geratuko zaizkion indar
apurrak. Zein izango da, beraz,
espainiar gatazkako Bosnia?
Gehiengo nazionalista duen zein
lurraldek nozituko du
min gehien? Nafarro-
ak? Herrialde Valen-
tziarrak? n

Zein izango da espainiar 
gatazkako Bosnia?
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Idazle eta irakasle kataluniarrak okerrena pentsatzen idatzi du 

El Punt Avuiko zutabea. Espainiak Katalunia indarrez hartzeko

aukeraz gogoeta egin du, Espainiako Estatua Balkanekin alderatuz.

Hainbat pasarte ekarri ditugu gurera. 

Gehiengo nazionalista
duen zein lurraldek
nozituko du min gehien?
Nafarroak? Herrialde
Valentziarrak? 

Biktimekiko errespetua
harturik ideario
Urquijo jauna gurutzadara
doa amorru-jario.
Pablo ta Jone ere zentzuak
biktimak direla dio
ta haiekiko errespetuak
ez al du berdin balio?

Inkisidore berri bat dabil
euskal jaietan barrena
hark eskatu du bilbotarrena
eta laudiotarrena.
Epaile batek onartu berriz
besapean zekarrena
eta ez dakit larriagoa
ez ote den bigarrena.

Zalantza gabe serioa da
berez zor den begirada
baina mina ere umorez hartzen
ohitu egin gara jada.
Jaun hauengandik aske izateko
egin behar da bultzada
ta bitartean festetarako
maskota berri bat bada. n

Doinua: Frantses euskaldun bat.

Delegatuaren
lanei jarriak
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