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UXUE BARKOS BERRUEZO

Uxue Barkos, laster Nafarroako lehen presidente euskalduna.

| REYES ILINTXETA |

Argazkiak: Dani Blanco

«Gehienak abertzale ez diren
gizartean presidente

abertzalea izanen naiz»

Giro euskaldunean hazi zinen?
Aitaren familia Caparrosokoa zen eta amare-
na Tafallakoa, baina gurasoen etxean giro
abertzalea egon da beti aita abertzale sutsua
zelako.  

Zu eta zure anai-arrebak izan zineten Iruñeko
lehen ikastolan ikasten zuten haur arraro haie-
takoak?
Bai. Oso arraroak ginen. Hiru urterekin sartu
nintzenean ikastolak oraindik ez zuen San



Fermin izena. Oso garai polit eta gogorrak
izan ziren.

Duela gutxi La Chula Potrari irakurri nion
nitaz pentsatzen zuena Monederori [Juan
Carlos, Podemoseko idazkari ohia] zuzendu-
tako artikulu batean. Oso gauza politak esa-
ten zituen, baina San Fermin ikastolako burge-
sitoez mintzo zenean argi ikusten da jende
askok ez dakiela zeinen ausartak izan ziren
guraso haiek. Egoera ez zen batere erraza
izan eta gogor jokatu behar izan zuten. Gure
gurasoen jarrera ikusita, nik uste dut erresis-
tentzia demokratikoaren giroan bizi izan
garela politikoki. Eta gu bezala beste asko ere
bai. Haiei zor diegu gu euskaldunak izatea.

Kazetaritza zergatik aukeratu zenuen?
Oso gazte erabaki nuen kazetari izan nahi
nuela. Aitari ez zitzaion batere gustatzen,
baina nik oso garbi neukan. Gurea ofizio bat
da, ofizio ederrena García Márquezek zioen
bezala. 

Zuzeneko komunikazioa da gehien maite duzuna?
Irratia eta telebista dira betidanik gustatu izan
zaizkidanak. Telebistan albistegiak eta irratian
elkarrizketak. Elkarrizketak telebistan egitea
zaila iruditzen zait. Hain artifiziala denez
kosta egiten da konplizitatea lortzea. Aurre-
koan Julian Iantzirekin izan nintzen Nafar
Telebista hasiberrian, eta biok bakarrik geun-
dela, kameralaririk ere ez zegoela ikusita… ui!
Oso arriskutsua izan daiteke, asko askatzen
zarelako, gehiegi agian. 

Izanen zara kazetari?
Bai. Nik EITBn daukat plaza. Ulertzen dut
albistegietara itzultzea oso zaila izanen dela,
baina beste zerbaitetan, zergatik ez? Politika-

riei elkarrizketak egitea, adibidez, gustatuko
litzaidake.

Politikarako jauzian kazetaria izatea lagungarri
suertatu zaizu?
Lagungarria batez ere beldurra kentzeko
orduan eta baita mezuak labur eta zehatz adi-
tzera ematerakoan ere. Horraino besterik ez. 

Eta zer titular aterako dizuten asmatzeko?
Ez pentsa. Ez duzu beti asmatzen.

Politika gogorra da? 
Bizitza da gogorra. Aitari asko gustatzen
zitzaion politika. Agian berari zor diot kaze-
taria izatea. Kazetaritzan ere une oso zailak
bizi izan ditut. Gogoratzen dut, adibidez,
Miguel Angel Blancoren atentatuaren ostean,
1997an, nola EITBn hasi ginen estatuko
hainbat tokitatik deiak jasotzen. Esaten zigu-
ten gu ETAkideak ginela, Ertzaintzak telebis-
taren egoitza husten zuen bitartean, granada
jaurtigailu bat gure aurrean jarrita omen
zegoelako.

2003an politikara salto egin zenuenetik zein-
tzuk izan dira une gogorrenak? 
Nafarroa Bai apurtu zenean. 

Eta kongresuan eta udalean kobratutako die-
tak eta ondarearen inguruko salaketak?
Halako eraso mediatikoetan gurasoak ikusten
dituzu sufritzen batez ere. Egia esan, nire
familiak orain arte ongi eraman du eta ez naiz
batere damutzen.

Bi tokitan aldi berean egotearen esperientzia
nolakoa izan da?
Erokeria.

Berriz eginen zenuke?
Ez. Lan gehiegi izan da. Baina egia da kon-
promisoa hartzen baduzu bukatu arte egon
behar duzula. 

Nafarroa Bairen desagerpena, 2011n, atzera-
pauso handia izan zen?
Bai, oso tristea izan zen, batez ere orduan,
gaur bezala, espazio politiko hori existitzen
dela ikusi baikenuen.

Nondik heldu da nafar abertzaleen erresisten-
tziarako indarra?
Jende askok uste du guk hartutako lekukoa
hurrengoei pasa behar diegula eta horretara-
ko hizkuntza da ardatza. Gure ikurriñarik
ederrena euskarak izan behar du eta hortik
aurrera gauzak demokratikoki aldatu. 

Niretzat euskara ezinbestekoa da. Madri-
len geundela Xabier, gure semea, hango ikas-
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Uxue Barkos Berruezo (Iruñean sortua 1964ko
uztailaren 5ean). Sei anai-arreben artean nagusia.
Kazetaria lanbidez eta laster Nafarroako Gobernuko
presidente berria, eta euskalduna lehen aldiz. Kazetari
bezala Europa Press agentzian, Navarra Hoy egunkarian,
Telenavarran eta 1990az geroztik EITBn egin du lan.

Hamaika urte daramatza politikagintzan, hasieran
Nafarroa Bai koalizioarekin eta Geroa Bairekin orain.
Madrilgo Kongresuan diputatua izan da 2004tik 2015era
eta Iruñeko Udaleko zinegotzia 2007tik aurrera, joan den
hilabetera arte.  

Jesus Gonzalez kazetari galiziarrarekin ezkondua dago
eta 12 urteko mutiko baten ama da. Duela lau urte
bularreko minbizia izan zuen. Contra viento y marea
liburuan bildu zituen bizipenak. Orain Nafarroako aldaketa
politikoaren gidaritza hartu du. “Bizitzaren oso une
ederrean” dagoela dio.

NORTASUN AGIRIA

Giro
aldaketa
“Azken 40
urteotan aldaketa
sakon-sakonak
izan dira gure
gizartean. Lehen,
adibidez, Iruñean
ez zen ia inon
entzuten euskara.
Orain gure
familian, adibidez,
lehengusu-
lehengusin guztien
seme-alabak
euskaldunak dira. 
Nafarroa ez
euskaldunetik
gatozenontzat
aldaketa
ikaragarria izan
da”. 





tetxe batean hasi zen hiru urterekin. Ordura
arte gure arteko harremana euskaraz izatetik
erdaraz izatera pasa zen. Nik izugarri sufri-
tzen nuen. Senarrak berehala ulertu zuen eta
Iruñera etortzea erabaki genuen, Xabierrek
euskaraz ikasteko aukera izan zezan. Jesusek
oso ongi ulertu zuen zein garrantzitsua zen
niretzat Xabier euskalduna izatea. 

Azken hauteskundeetan boto abertzaleak
100.000ko langa gainditu du lehen aldiz.
Lehengo egunean Juan Cruz Allik esan zidan
gogoratzeko boto ez abertzaleak ere baditu-
gula. Hori badakit, eta presidentea banaiz,
nafar guztien presidentea izan behar dut.
Argi daukat presidente abertzalea izanen nai-
zela hiritar gehienak abertzaleak ez diren
gizartean. 

Orain, abertzale ez diren hiritarrek ere,
abertzaleengan jarri dute konfiantza. UPNk
bultzatu duen euskaltasunaren inguruko mal-
ditismo hori apurtzen hasia da eta hori oso
garrantzitsua da. 

Independentzia urrun?
Ni orain laugarren xedapen iragankorra akti-
batzen ez nintzateke inolaz ere ausartuko.
Askogatik galduko genuke, seguru. Aurrera-
pen handia izan da abertzaleen aldeko hain-
beste boto egotea, baina prozesua errespetu
handiz egin behar dugu, eta gainera nik ez
nuke onartuko Nafarroaren erabaki bat egun
dauzkagun aurreiritzi guztiekin. Gaur egun
Nafarroa ez da subjektu politiko libre bat. 

Aldaketaren aldeko aldean PSN sartzen duzu.
Seguru zaude horretaz?
Sozialisten botoak sartzen ditut. Ziur naiz.
Hamaika urtetan askotan izan dut aukera Erri-
berako hainbat herritan emakume eta gizon
sozialista zaharrekin hitz egiteko. Haiek dira
gerra zibileko ondorioak pairatu behar izan
zituztenak, eta horiengan, zintzoki, ikusten
ditut aldaketaren aldeko jarrerak. Zer-nolako
gestioa eginen du PSNk boto horiekin? Haiek
ikusiko dute. Eskerrak gobernuaren giltza ez
dagoen haien eskuetan, haiekin ezin baikara
fidatu. 

Sozialista nafarrek ez dute merezi duten zuzen-
daritza, beraz?
Erabat ados. 

Patuak emaniko aldaketarako aukera izan da
hau?
Bai, eta ozta-ozta lortu dira 26 eserlekuak.
Aldaketaren aldekoak bat gatoz gauzak ongi
egin behar ditugula, lasaitasun osoz, eta ez
soilik datozen lau urteotan, baizik eta hurren-
go legealdietan ere bai. 
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Subirano
“Mundu honetan
aukera ederrak
ditugu
subiranotasun
fiskala, soziala,
ekologikoa edo
energetikoa
lortzeko eta ez
dugu mugarik”. 

Minbizi
sozialak
“Nik uste dut herri
honetan mutur
batetik eta
bestetik egin diren
gauza asko minbizi
sozialak direla, eta
hori gainditu behar
dugu. Ez dakit nori
aditu nion fusila
batzuetan
ezkerrean eta
bestetan
eskuinean
eramaten zuten
erreketeekin
nazkatuta
zegoela”. 



Nola ikusten duzu EH Bilduren eboluzioa? 
ETA gizartean ez dagoenetik errazago da
hitz egitea. Hortik aurrera, amankomunean
gauza asko ditugu, eta beste gauza batzuk ez,
beste indar politikoekin bezala. Orain arte
egin dugun lan programatikoa uste baino
askoz errazagoa izan da, benetan, eta ezados-
tasunak ere mahai gainean jarri ditugu. Giro
eder horrek ez du esan nahi, halere, desber-
dintasunik ez dagoenik. Badira, eta sakonak,
gizartean bezala.

Zeintzuk dira?
Askotan metodologikoak. Adibide argi bat
jarriko dizut: kanpainan zehar asko hitz egin
da Abiadura Handiko Trenaz. Talde progre-
sisten artean, Geroa Bai izan da defendatu
duen bakarra. I-Ek eta EH Bilduk merkan-
tzien garraioa 100-120 kilometro orduko eta
pertsonena 200-240 kilometro orduko defen-
datzen dute. Horri nahi dugun izena jartzen
ahal diogu, baina Abiadura Handiko Trena
da. Bestalde, UPNk egin duen kudeaketa oso
txarra izan dela salatu dugu lehen momentu-
tik, Estatuarekin egin duen hitzarmena ere
oso txarra da, eta marraztu duten azpiegitu-
ren lehentasunarekin ez gaude batere ados.
Gure ustez, une honetan proiektu horri buel-
ta eman behar zaio eta “i grekoa” ziurtatu.
Goazen kudeatzera gure arteko desadostasun
pakete hori. 

Nafarroako itun ekonomikoa eta EAEko kon-
tzertua batera negoziatu beharko lirateke
Madrilekin?
Bai. Klasiko bat da: Eusko Jaurlaritzak Madri-
lekin zerbait negoziatu kontzertuaren ingu-
ruan eta ondoren UPNk Nafarroara ekarri
du horren kopia txar bat. AHTren ituna,
esate baterako. Bi akordioen arteko aldea ali-
malekoa da. Anbiziorik batere ez eta tinkota-
sun eza izan dira UPNren jarrera Madrilekin
negoziatzeko eseri den guztietan. Montorok
Volkswageneko BEZaren afera jarri zuen
mahai gainean, eta aldi berean, itunaren
negoziazioa proposatu. Guk behin eta berriz
esan dugu ez onartzeko xantaia. Zer gertatu
da azkenean? Atzera egin dugula itun ekono-
mikoan. Zerga berriak guk kudeatzeko auke-

ra galdu dugu, gainean zegoelako 1.500
milioiko Damoklesen ezpata. UPNk onartu
du ez dela haiek nahi zuten erreforma, baina
onartu behar izan zuten, eta erantzukizun
politikoa dute. 

Konponbide konplikatua?
Oso. Ezin izanen dugu aldatu, agian datorren
urterako. Ituna eta kontzertua sinatu zirenean
oraindik ez ziren zergak foru lurraldeek jaso-
tzea oso garrantzitsua da guretzat.

Gauza batek harritu ninduen politikara iri-
tsi nintzenean: zer interes gutxi duten politi-
kariek, orokorrean, errealitatearen argazkia
egiterakoan. Zein da errealitatearen irudia?
Nik behar dudana. Datuen zehaztasunareki-
ko grina handia dudala esaten didate, eta hala
da. Horretan kazetaritzak lagundu dit asko.
Ikus dezagun gure errealitatea nolakoa den,
egin dezagun lan pedagogikoa Espainian uler
dezaten foruak zer diren. 

Madrilgo Kongresuko esperientzia nolakoa
izan da?
Oso ederra. Lagun onak egin ditut, Laborde-
ta adibidez. Egun batean esan zidan galdetu
ziotela nor zen kongresukide ederrena eta ni
nintzela esan zien. “Eskerrik asko Jose Anto-
nio!” esan nion eta berak: “Ez, ez bainuen
gogoratzen nola duen izena PPko kanariar
guapa horrek!”.

Politikari baloratuena izan zara askotan.
“Baina ez duzu gainditu ere egin”, esaten dit
semeak.

Duela lau urte bularreko minbizia izan eta gaindi-
tu duzu. Bizitza desberdin ikusten duzu orain?
Heriotzari beldur bera diot, baina egia da
halako egoera batean heriotzari zuzenean
begiratzen diozula. Gure gizarte pribilegiatu
honetan minbizia da heriotza gogorarazten
digun gauza bakanetako bat. n
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“Kanpainan Nafarroako txistor guztia jan dut eta
egiten dudan ariketa bakarra argazkiak egiterakoan
sabela sartzea da. Agendan sartuta daukat astean
bi aldiz soinketa lekura joatea, bestela, gaueko
hamarretan ez naiz gauza gimnasia egiteko”. 

Txistorraren ondorioak
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