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Asperdura (I)

Ikusteko dago norainoko eragina izanen duen 
abenduaren 20ak, Nafarroan hasi berri den al-
daketan. Gobernuan eta udal nagusietan 40 ur-

tez egondakoak pozez txoratzen eta harro-harro 
dabiltza, gogotik egin dute lana, gogotik azpijo-
koa, eta Nafarroako bederatzi ordezkarietatik sei 
lortuta, ez dute inolako asmorik amore emateko 
eta eutsi eginen diote, gogor eutsi ere, erauntsia-
ri. Cordovillako egunkariaz gain, ahalegin betean 
ari da Nafarroako Cadena Ser irratia, itxuraz 
aniztasunaren habia izanik ere, bai eta nafar en-
presaburu zenbaitek abiarazitako hedabide digi-
talak ere. Orain, diru pribatua erruz mugitzen ari 
da aldaketaren aurka, eta sare sozialetan jende 
ordaindua darabilte aldaketaren kontrako me-
zuak harat-honat zabaltzeko. Funtzionario sare 
gotorrek ere ederki bete dute beren lana. Hitz ba-
tez, udatik hona, ederki antolatuta eta mobiliza-
tuta dabiltza, karrika hartu dute, eta eskratxeak 
ere egin dituzte, zorioneko erakusketaren karira. 
Abenduaren 20an ez zen inor ere etxean gelditu. 
Gainera, Bilduk eta Geroa Baik boto gehien esku-
ratzen dituzten herri aunitzetan jende gutxiagok 
bozkatu zuen, eta aldiz, UPNk eta PSNk bozka 
gehien lortzen dituzten eskualdeetan, parte-har-
tzeak gora egin zuen; hori behin eta berriz gerta-
tu izan da hauteskundeetan, joan den maiatzean 

izan ezik. Hala eta guztiz ere, baldintzarik onene-
tan eta haize alde ere, erregimen zaharra gogoko 
dutenek inoizko daturik kaxkarrenak izan dituzte 
hauteskunde orokor batzuetan. 

Dena den, konprenigaitza da zergatik ez dioten 
aldaketaren aldeko indarrek aurre egiten eraun-
tsiari, eta zergatik ez duten argi eta tinko azaldu 
nola aurkitu dituzten udalak eta Gobernua, ku-
deaketa zentzugabe eta xahutzailearen ondorioz, 
hau da, diru-kutxak sos pizarrik gabe; urtero, 
makina bat milioi bideratu beharra itzaleko bide-
sari eta gisakoetara; banku-finantzaketa agortua, 
atzendu gabe Foru Komunitatea izanik, ezin dela 
sosik eskuratu autonomiendako diru funtsetik… 
Egungo egoeraren erantzuleak, hau da, Barcina, 
Lourdes Goikoetxea, Iribas eta enparauak, de-
sagertu egin dira erabat tertulia, foro, titular eta 
eztabaida guztietatik. Orain horien beso luzeek 
erraten dute zertaz hitz egin eta zer ikuspegire-
kin, dela enplegu eskaintza publikoaz, dela zerga 
igoeraz, dela PAIz (Programa de Aprendizaje en 
Inglés), dela honetaz, dela hartaz. Bertze batzuen 
eskuetan dago orain ekimena. Hori errotik aldatu 
beharko litzateke ahalik eta lasterren; bertzenaz, 
erauntsi gaitzak errekara botako du aldaketa oro, 
den mendrena ere, hiru urte eta erdiren buruan… 
edo lehenago. n

Erauntsia ari du

Enrike Diez de 
Ultzurrun Sagalá
ITZULTZAILEA 

Aspertuta nago. Kolektibo batek erabaki bat 
hartzen duenean eta positiboa denean, edo 
hala iruditzen zaigunean, kolektiboa homo-

geneizatu egiten dugu, batzuetan bertan aurkitu 
daitezkeen berezitasun guztiak albo batera utziz 
(uler bedi berezitasun bezala maskulino hege-
monikotik at dagoen guztia). Baina zerbait gaizki 
badoa, eta tartean emakumeren bat badago, 
gaiztakeria guztien iturburutzat joko dugu hau. 
Gertatu da CUPeko Anna Gabriel Sabatérekin. 
Non dago orain? Puta, traidorea, zikina, itsusia... 
deitzen ez dutenetik desagertua dela dirudi. 
Baina ez, politikaren erdigunean jarraitzen du. 
“Behar” ez dugunez ordea, berriz ere CUPen talde 

izaera erakusten dugu (homogeneoa eta masku-
linoa?). 

Nekatuta nago. Emakumeek politikan izan 
behar duten tokia aldarrikatzen dugunean 
“Emakume batek zuzentzen egoteak ez du ezer 
konpontzen. Begira Thatcher eta Merkel” entzun 
behar izaten dugu askotan, eta aspertuta buelta 
erdia ematea erabakitzen dut ia beti. 

Horrek, hala ere, hainbat galdera sortzen diz-
kit. Zergatik ditugu emakume politikari horiek 
buruan? Eskuineko alderdiek soilik jartzen dituz-
telako zerrendaburu emakumeak edo ez garelako 
ezkerreko horiez gogoratzen (lehen paragrafora 
noa orduan berriz ere)? n
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