
Espainiako Auzitegi Gorenak hipote-
ken zergen inguruan azaroaren 5ean 
hartzen duen erabakia hartzen due-
la ere, jadanik ikusi dugu Espainia-
ko Estatuan bankuek gobernatzen 
dutela, hau da, kapitalak. Gorenak 
ebatzi zuen bankuek ordaindu behar 
dutela –eta ez bezeroek– notario 
aurrean hipoteka bat eskrituratzen 
denean ezartzen den zerga. Epaiak 
beherakada handiak ekarri zizkien 
burtsara bankuei. 24 orduren buel-
tan berriz ere gorantz kotizatzen 
ari ziren ordea… Arrazoia? Salako 
presidenteak pleno bat deitu zuen 
Gorenaren beraren irizpidea errebi-
satzeko, esanez sententziak ondorio 
ekonomiko handiak ekarriko zituela 
bankuentzat, burtsan hondoratzea 
alegia.
 Beraz, Auzitegi Gorenak bankuen-
tzat kaltegarria den epaia ebazten 
du; hauek erreakzionatu eta lortzen 
dute epaia gelditzea eta epaimahaia-
ren pleno bat eragitea haientzat 
hobeagoa baina bezeroentzat kal-
tegarriagoa den egoerara itzultze-
ko. Burtsak, pozarren, erreakzionatu 
eta bankuen akzioek gorantz egiten 
dute berriz ere. Gorenak beste ple-
no bat deitu du azaroaren 5erako, 
erabakitzeko bankuek edo bezeroek 
ordaindu behar ote duten zerga hori.
 Jadanik berdin du azaroaren 5ean 
zer erabakiko duten. Bankuek eu-
ren boterea zein den erakutsi dute. 
Ez dute ezertxo ere galduko hipote-
kei ezarritako zergarengatik; modu 
batean edo bestean, bezeroa egin 
beharko da horren kargu. Bankuei 
zerga endosatzen badiote, ez du 
atzera eraginik izango eta bezeroari 
ordainaraziko diote komisioen eta 
antzeko neurrien bidez. Bankuek, 
kapitalak, beti irabazten dute, gai di-
relako beren irizpideak epaimahaia-
ri eta gobernuei inposatzeko. Auzi-
tegi Gorenaren epaia geldiarazita, 
nolako boterea duten ikusi dugu, be-
raiek gobernatzen dute.
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Mundua krisian dago. Ipar mendebalde-
ko herrialde garatuetako munduaz ari 
naiz. Gaur egun baina, gure munduak 
mundu osoa hartzen du bere mendean. 
Ni jaio nintzenean, gure mundua ere 
krisian zegoen. Bi mundu nagusi ziren: 
komunista eta kapitalista. Beranduago 
beste bi mundu ere bazirela ikasi ge-
nuen: iparralde aberatsa eta hegoalde 
pobrea.  
 Hain juxtu ere, ni jaio nintzenean ere 
krisian ginen, pobreak omen ginen, hala 
ere, eskolan, pezeta bat eskatzen zigu-
ten txinatarrentzat. Itsulapikoak halaxe 
zioen: Una peseta para los chinitos.  
 Egun, funtsean, mundu bakarra dago, 
mundu globalizatuan bizi baikara. Eta 
jaio nintzenean bezala, gaur ere mundu 
osoa krisian omen dago. 
 Orain arte idatzitakoari txinatar ipuin 
-en tankera hartu diot: cuento chino.
 Edonola den ere, munduak krisian 
segitzen du. Ezkerreko eredua, antiko-
lonialista eta iraultzailea agortu da. Es-
kuinekoa, berriz, sozial-demokrata eta 
erreformista, blokeatuta dago. Horrek 
politikan jarduteko molde berriei leku 
eman digu herritarroi. Adituen errane-
tan, paradigma politiko berri baten ga-
raian gaude. Mugimendu alternatiboak 
dira gizartean eragiteko eredu berriak. 

 Mundua handia da, beraz, gatozen 
Euskal Herrira. Mugimendu alternati-
boko militante eta pentsalari Txomin 
Povedaren erranetan “ez da aski insti-
tuzioetan irabazle izatea zure borroka 
aitzina eraman ahal izateko”. Ados. Pa-
radigma politiko berrien garai honetan, 
ordea, badago paradoxikoak egiten zaiz-
kidan adierazle bi:
 – Ni jaio nintzenean, Karl Marx zen 
mundu kapitalista zapaltzailearen aur-
ka borrokatzen zuten alderdietako pen-
tsamenduaren ideologoa. Egun, berriz, 
kapitalismo neoliberalaren aurka bo-
rrokatzen dugu. Orduko sistema eta 
egungoa antzekoak dira, diferentzia ba-
tez: guk  geuk esplotatzen dugu geure 
burua.      
  – Euskal Herrian, EAJ gailentzen da 
instituzioetan aldez edo moldez. EAEn 
ezbairik gabe. Nafarroan ez, baina fun-
tsean, abertzaleen artean gutxiengoa 
izanik ere, bera da Nafarroako instituzio 
nagusiko politikari, zuzen edo zehar-
ka, etekin gehien ateratzen diona. Ipar 
Euskal Herrian, abertzaletasunean EAJ 
gutxiengoa da. Euskal Elkargoa sortu 
berri da, eta bera begitantzen zait etor-
kizunean botere-gune horretatik ata-
rramendu handiena aterako duena. EAJ 
da egun Marxen jarraitzaile fidelena. Ez 
naiz Karli buruz ari, bistan da, Grouchoz 
baizik. Honela zioen Marxek: “Hauek 
dira nire printzipioak. Ez bazaizkizu 
gustatzen, beste batzuk ditut”.  n 
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