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jarri zaion lehen langa, eta hori espetxe-
tik atera berritan egitea asko da. Komu-
nikazio ahalmenaz zeresanik ez, lehen 
erakutsitakoa berretsi du orain, eta ez 
nolanahi. Gainera, jakin izan du inter-
pretatzen ezker abertzalean dauden 
beharrak, eta sikiera hori berba bidez 
adieraztea ez da gutxi, hori delako gero 
praktikara eramateko lehen oinarria: 
iparra independentzian, argi eta gar-
bi, Euskal Estatuan; ezkerreko eta gi-
zarte mugimenduetako aldarrikapenak 
lehen lerroan; errealitate politiko be-
rriaz jabetuta –Ahal Dugu–; eta ilusioa 
zabalduz, azken hauteskundeetako dan-
batekoen ondoren, bere burua berregi-
turatzen ari denarentzat ezinbestekoa.

Ezker abertzalean ilusioa falta ei dela 
azpimarratu zuen Belodromoan. Abian
txostenean ere agertzen da ideia hori: 
“Egin dugun aldaketa baten konplexuta-
suna ulertu behar dugu eta behar beza-
la kudeatu, Ezker Abertzalearen oreka 
emozional kolektiboa berreskuratzeko. 
Pasio komunak berpizteko, elkarrekin 
borrokatzeko, elkarrekin lan egiteko go-
zamena gaurkotuz. XXI. mendeko Ezker 
Abertzalearen eta euskal borrokaren 
epika sortuz”. Ezker abertzaleko oina-
rriak behar zuen txute bat eta Otegik 
eman dio, epika eta guzti gainera.

Otegi zen agerraldiaren muina, baina 
bestelako zizka-mizkak ere egon ziren. 
Jon Maiaren jardunak oihartzun handia 
izan du, Belodromoko milaka pertsonek 
baino askoz gehiagok jarraitu dute oler-
ki-abesti katea eta bertsolariak herritar 
askoren barrena ukitu du. Biralitatearen 
tamaina izan da ezustekoa, baina Maia-
rengandik espero liteke halako jardun 
bat.
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mia alorreko militantearen jarduna po-
litikoki deigarriagoa izan zen: ezkerreko 
gizarte sektore zabalen oinarri-oinarrizko 
adarrak astindu zituen. Tamainako ekital-
dian, bera moduko pertsona lehen lerro 
politikora ateratzea bada ezker abertza-
leak premiakoa duen musu berritzeari 
egindako keinua.

Pertsona, ideia eta antolamenduaren 
berrikuntza ezinbesteko baldintza dira 
eraldaketaren aldeko edozein  mugi-
mendurentzat, eta ezker abertzaleak 
badu horretarako beharrik. Ez da kan-
pokoen pertzepzioa bakarrik, egun, da-
goeneko, barrukoa ere bada; azken bost 
urteetan gizarte mugimendu askotan 
elikatu dena, orain egitura politikora 
heldu da. Abian zorrotza da diagnos-
tikoan: “Bistan da. Ez diegu bertikal-

tasunari, barne demokrazia gabeziei, 
erabakien gardentasunari eta beste zen-
bait konturi behar bezala aurre egin, 
eta horrek, azkenean, proiektu politikoa 
kaltetu du (…) agertutako gaitasun es-
trategikorik eza ez da naturala, ez da 
halabeharrezko zerbait, gaizki egindako 
gauzen ondorioa baizik. Besteak beste 
gaurkotu ez den antolaketa eta jarduera 
estilo-ereduaren ondorioa. Aro berria 
tresna zaharrekin kudeatu nahi izan 
dugu eta ez du funtzionatu…”. Eta jarrai-
tu nahi duenak topatuko du autokritika 
gehiago sarean dagoen Abian agirian.

Alde horretatik jarrera interesgarria 
agertu zuen Otegik: egin baino lehena-
go entzun. Ez da erraza izango, kazetari 
gisa urte luzez politikarien inguru-ma-
rian ibili izanak, oro har, erakusten dizu 
politikariek zein gutxi galdetzen duten, 
eta bistan da galdetzen ez duenak ez 
duela entzun nahi.

AURPEGI BERRITZEARI dagokionez, 
Otegi HBko Mahai Nazionalaren espe-
txeratzeak jaurti zuen pantailen aurrera 
1997an. Ezker abertzaleak orain badu 
pauso hori lasaiago egiteko aukera, bai-
na lokartu barik, pertsona berek nekez 
emango baitute jarduera berririk. Gai-
tza berrikuntza garrantzitsurik egitea, 
trantsizioa aparatuko pertsonek gida-
tzen badute. Edozein talde edo erakun-
detan, berrikuntza pertsona berriek 
bakarrik egin dezakete, eta izatekoan, 
eta horretarako borondatea badago, be-
teranoenek aldaketa hori bideratzen la-
gun dezakete. Lege oso zaharra da hori. 
Horrek arriskua onartzea esan nahi du 
eta proiektu politikoa ez kontrolatzeko 
prestutasuna. Ez da samurra, baina hori 
da berrikuntzaren prezioa.

Eta aldaketa prozesu horretan guz-
tian, nola kokatzen da lider beterano 
bat? n
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