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MUTIL DANTZA ez da mutilena. Dantza ez
da mutilena. Bada bat, inguru hauetan, nes-
kak dantzan ikustean mintzen dena. Maska-
rada egunez, barrikada etxe aitzinean planta-
tua badu ere, etxetik ateratzen ez dena.
Emazteak dantzan ari direlako egiten du
protesta ixila. Hondarribiko alarde mistoak
parean duen plastiko beltza bezalakoa da,
baina bat da, pertsona bakarra. Xiberoko
dantzak neskei esker biziraun zuela onartu
bai, baina ez ditu plazan dantzari ikusi nahi.
Eta baditu bere arrazoiak, ni bezalako inkul-
to-axolagabeek ezin ditugunak endelegatu. 

Berriki lagun batek iseka egin zion,
erranez aurtengo pastoralean gehien mai-
tatu zuena nesken dantzak zirela. Ez dakit

trufaka ari zen edo zinez hala pentsatzen
zuen, baina ordainean, lagunak telefono
dei bat jaso zuen berantago, pertsona hain
ilustre horrek bi muturreko emateko
gogoa ukan zuela erran nahi ziolako. Eta
telefono kabletik pasa ziren bestelako
mehatxuak. Lagunaren euskara mailaz kri-
tikak. Hoa euskara ikastera. Herra. 

Batzuk, kulturalki  hain bizia den
herrialde honetan, jaun txit gorenak dira.
Ez dut izenik botako, Kabanaren estilo-
an, aipatua denak soilik bere
burua ezagutu dezan. Eta
jakin dezan (dezaten) hemen
ere badirela alarde mistoaren
aldekoak. n

“LASTER, LANIK GABE geldituko naiz, eta atez ate hasi
beharko dut lan bila; beharbada, zuen egoitzan ere
utziko dut curriculuma”. Horra hor orain dela gutxi
UPNko ordezkari kritiko batek oposizioko kide bati
txantxetan errandakoa; txantxetan bai, baina etsiak
joa, gaur egun Yolanda Barcinarekin bat ez datozen
UPNko kideen aldartearen erakus-
garri. Jakin badakite ez dela inola ere
une egokia Barcinarekin lehian ari-
tzeko, Barcinak alderdia soka
motzean lotua duelako eta, jakina,
UPNren behialako une gozoak leku-
tan daudelako, ahaztu gabe inork ere
ez duela eskuindarren porrotaren
aurpegia izan nahi. Eta ongi pentsa-
tzera, eman dezala aurpegia Barci-
nak berak datozen hauteskundeetan,
nekez osatuko baitu gobernua
gogoz saiatu arren eta lehen indarra
izan arren, zeren, PSNrekin ere ez
baita gehiengo osora iritsiko; egia
erran, ez sozialistekin, ez PPrekin
(hutsaren hurrengoa izateko kinkan
baitago Nafarroan), ezta biekin ere. Horrelako buru-
tazioak darabiltzate egunotan UPNko kritiko
batzuek, eta are gehiago, haien itxaropen ttikia ere
aitortzen dute: udaberriko porrot-haizearen ufadak
berekin eraman ditzala Barcina eta haren itzala behin
betiko Madril aldera.

Bitxia da, baina, nafar sozialista batzuek antzeko
agertokia dute amets, hau da, Bildu, Geroa Bai eta
Ezkerraren artean 26ra iristea edo, bertzela erranik,
PSN deusetarako giltza ez izatea, hau da, sozialistek
UPN eta alternatibaren artean berriro hautatu behar
ez izatea. Hortaz, hurrengo aldian bertze batzuek

gobernua osatzen badute, “gu opo-
sizioan gelditu eta nafar alderdia
berregiten hasiko gara”, sozialista
baten ahotan. Izan ere, jakin badaki-
te, berriz ere halako atakan egotera,
zer aginduko dieten Madrildik, eta
hasieran espantuka eta gaizki erran-
ka aritu arren, azkenean burua
makurtu eta Madrilgo agindua zin-
tzo-zintzo beteko dute. Itxura hutsa.
Oroitu, bertzenaz, non dagoen gaur
egun Roberto Jimenez, otsaileko
afera hartan bereak eta asto beltza-
renak erran ondoren: non eta PSO-
Eren exekutiba berrituan, etorkinen
saileko arduradun. Ez da sari maka-
la. Harez geroztik, ez dabil ahobero.

Kontua da inor geldituko ote zaien nafar alderdian.
Horra, beraz, etsipena gero eta zabaldua-
goa erregimenaren barnean; orain, bene-
tako oposizioaren aldia da. Zortzi hilabe-
te doi dituzte proposamen sendoak
plazaratzeko. Geroak erranen. n
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Hurrengo aldian bertze
batzuek gobernua
osatzen badute, “gu
oposizioan gelditu eta
nafar alderdia
berregiten hasiko gara”,
diote nafar sozialista
batzuek. Jakin
badakite, berriz ere
iraganeko atakan
egotera zer aginduko
dieten Madrildik
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