
Hamarkada bat joan da dagoeneko, 
Euskal Herrira egindako lehen 
bisitetako batean, ohikoa ez den 

egoera edo pasadizo bat bizi izan nuen, 
oraindik ere umorez gogoratzen du-
dana. Gipuzkoako herri batean gertatu 
zen –herritar gehienak abertzaleak dira 
bertan–, ez dut bere izenari buruzko 
xehetasunik emango, ez nuke alferrika-
ko estigmak sortzerik nahi.      
 Katalan kuadrila bat sartu ginen 
herriko tabernetako batean. Han zeu-
denak gure jatorriaz ohartu ziren eta 
zerbitzariak hauxe galdetu zigun atoan: 
“Ze, pegatinen bila zatozte, ezta?”. Ba-
rre-algarak zabaldu ziren. Guk berriz, 
lotsatuta irri egin genuen. Ondoren, 
hitz eta pitz jarraitu genuen gaueko 
ordu txikietara arte. 
 Beste garai bat zen ordukoa. Inde-
pendentziaren aldeko pultsua odoltsua 
zen mendi berde eta berun kolorezko 
herrian, Estatuaren errepresioa basatia 
zen, armen eta bonben detonazioen 
danbateko burrunbatsuak entzuten 
ziren egunero. Aldiz, Mediterraneoa-
ren iparraldeko zoko honetan, subira-
notasunak ez zuen autonomismoaren 
kristalezko sabaia apurtzea lortzen, 
1978ko erregimenarekin bi hamarkada 
luzez itundutako autonomismoa finka-
tuta zegoen.    
 Denok ezagutzen dugu Euskal Herri-
ko mugimenduaren adore eta irmo-
tasun gaitasunari gizarte katalaneko 
hainbat sektorek dioten miresmena. 
Gatazka politikoaren ondorio tragi-
koak jasan behar izan ditu, oraindik ere 
ebatzi gabeko gatazka jasaten du. Garai 
hartan, “independentista katalanak 
Bizkaiko Golkoaren bazterretan prak-
tikatzen ziren hainbat egitura, metodo 
eta estetika erabiltzen saiatzen zirela”, 
esaten zen sarritan. Hau da, “euskal is-
pilua” kontzeptuaren erabilpena hagitz 
hedatuta zegoen.  

 Tabernako barraren inguruan zeuden 
gazte haiek kontatu zigutenez, batzue-
tan galdera deserosoak egiten zituen 
jendez –gu bezalakoak– betetzen ziren 
euren herriak, bertan gertatzen ari 
zenaz jakin-minak jota, haien ingu-
rumarian baliagarriak izan zitezkeen 
irakaspenak jaso eta praktikan jartzeko 
nonbait. Alabaina, gure autoestimua 
ahula zen, aldez edo moldez erregeari 
bota nahi genion xake-matea, giza-ko-
munitate horren kemenari genion 
miraren ondoriozkoa zen, askotariko 
arrazoiak direla tarteko, senidekotzat 

ditugun jende horrekiko miresmenak 
alaitzen gintuen, baina besterik ez.          
 Azken urteotan, déjà vu bat bailitzan, 
rolak aldatzen joan ote diren sentsazio 
arraroa bizi izan dut. Miretsiak luxuz-
ko ikusle izatera pasa izan zarete eta 
akolitook alde batera begiratzeari uko 
egin diogu gure historiaren agintea har-
tzeko. Euskal taldeak gure proiektuak 
ezagutzeko bisitan ikustea gauza ohi-
koa bihurtu da, gure tabernariak irrikaz 
galdekatzen dituzte gure estrategien 
funtsa ezagutzeko. Paradoxa arraro 
honek balizko goi-maila batean kokatu 
gaitu, baina honaino nola iritsi garen 
erabat kontziente izan gabe.
 Zer nahi duzue esatea? Nire ustez ez 
dago arrazoirik egoera zeharo aldatu 
dela pentsatzeko. Hau da, orduko Eus-
kal Herriaren ahalmena ez zen guretzat 
helezina, eta orain ez zarete herri garai-
tu bat, zuen askatasun irrika gauzatze-
ko ahalmen izpirik gabekoa. Ez bat ez 
bestea. Duela hamar urte gu ez ginen 
proiektu indartsurik gabeko pertsonak, 
turismo iraultzailea egiten genuenak, 
inoiz inor izatera iritsiko ez ginenak, 
bekaizkeriaz begiratzen zintuztegunak, 
eta orain ez gara ere ezein abangoardia 
suertea, zuek 60 urte baino gehiagotan 
borrokatzen ari zaretena bi egunetan 
lortuko duguna.    
 Ziur aski, buruzaletasun eta maita-
sun propioa eskas ditugu, eta batez 
ere, errealismo apur bat falta zaigu. Utz 
diezazkiegun geure burgesiei lehia-
ketak eta beraiei dagozkien traizioak, 
gure errepublikak gauzatuko ditugun 
egunean ere ukatuko digute helburu 
hori lortu izanaren utopia. Gure bideak 
nazio askapenaz harantzago doaz, guk 
amesten dugun eraldaketa soziala be-
rez ekarriko ez duena. Bidea partekatu 
dezagun eta herri bakoitzak alde ba-
tetik tira egin dezala, hartara, azkenik, 
eroriko da hesola. n
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