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Sintomak 
eta sendabideak

Beti gertatzen zaigu antzera. Politi-
kan ez da ona horren sineskorrak 
izatea, bestela ziria sartzen digu-

te behin eta berriro. Zertaz ari naizen?  
Hara, duela gutxi, eta negoziazio luze eta 
katramilatsuaren ondoren, sinestarazi 
ziguten Katalunian, azkenean, Gobernu 
indepe bat osatu zela, ardura-karguak 
fifty-fifty banatuz eta president  kargua 
adostuz. “Bazen garaia! Azkenean bete 
da hauteskundeen emaitzetatik zetorren 
mandatu logikoa: gehiengo independen-
tistari dagokion gobernu independentis-
ta osatu da!”. 

Inozoak gu, handik egun gutxitara 
lehertu baita lapikoa, kartzelatik bertatik, 
indultuaren esperoan zegoela, zabaldu 
baitzuen gutuna Oriol Junqueras ERCren 
buruak, independentziaren aukera bera 
lurperatzeko moduko lurrikara probo-
katuz. Ondorengo erreakzioek, bai Ka-
talunian bai Madrilen, eman digute seis-
moaren neurria. Aldiz, Euskal Herrian 
isiltasuna izan da nagusi. Agian ERCren 
jarrera honek toki oso deserosoan jarri 
ditu aurretik aliatu estu kontsideratu eta 
berarekin besarkaturik agertzen zirenak. 
Orain inork ez du Oriol Junquerasen ispi-
luan agertu nahi, nonbait.

Ulertzekoa da. Zintzotasun intelektua-
letik, Junquerasen azken jarrera hori guz-
tiz onartezina delako. Ez soilik berak eta 
bere kideek oraintsu arte irmo defenda-
tzen zutenaren guztiz kontrakoa delako. 
Hori baino urrunago ere, oraingo posizio 
politiko horrek ez duelako inolako kohe-

rentzia logikorik bere horretan, eta hau 
Junquerasek berak ere jakin behar du. 
Aldebakarreko ekinbidea guztiz bazter-
tzen duzula iragartzen baduzu eta esan 
gatazka larria elkarrizketaren bidez,-
konponduko duzula, norekin eta Estatu 
espainiarrarekin, balizko elkarrizketa 
horretara inolako indarrik gabe zoaz. 
Ahaztu independentzia. Ahaztu errefe-
renduma. Ahaztu Espainiak nahi ez duen 
edozein helburu. Indultua eta beste ezer 
gutxi lortuko duzu. Eta puntu.

Hori guztia horren nabarmena bada, 
nola jantzi du ERCk bere jokabide po-
litikoa orain arte? Bada, bigarren den-
borako independentzia dei daitekeen 
teoriaren bidez. Oraindik orain ez dugu 
independentziara jauzi egiteko auke-
ra objektiborik, baina orain aldekoen 
kopurua handitu behar dugu, zabaldu, 
eta bigarren aldi batean, demagun 20 

urte barru, izango da aukera. Teoria bi-
txi eta funtsik gabeko hau gure etxean 
ere aurkitu dugu azkenaldian, ERCren 
aliatu edo jarraitzaileen artean. Zer 
gertatzen da praktikan “teoria” honen 
garapenean? Bada, portaera politikoa 
eta are hizkera bera ere aldatuz doala; 
jada ez da horrenbeste independentziaz 
mintzatzen, eta honen ordez subirau-
tza, burujabetza, erabaki-ahalmena eta 
era horretako kontzeptu anbiguoagoak 
erabiltzen dira. Azkenerako, Estatuan 
den gobernu bat edo beste hobesten da, 
eta hura lagunduz, Estatuari bera ri la-
guntzen zaio egonkortzen, eta horrela 
ahaztu egiten da praktikan  gure Estatu 
propioaren aldarria. Ez da beharrezko 
ikusten. Horren ordez, txandako gober-
nuarekin negoziatzen dira egoera lazga-
rrienen hobekuntzak, direla indultuak, 
direla preso direnen egoerak arintzea. 

Orduan, zertara dator herritarrei in-
dependentzia promesak egitea, batez 
ere hauteskunde bezperatan? Zertara 
dator gehiengo independentistako go-
bernuak osatzea? Zertara parlamentue-
tan gehiengoak soberanistak direla go-
raipatzea? Hitz egin dezagun argi: kale 
mobilizazio sendorik gabe, Madrileko 
txandako gobernua desegonkortu eta 
dantzan jarri gabe, geure balio eta nazio-
helburuei tinko eutsi gabe, independen-
tzia ez da inoiz benetako aukera izango 
eta ez da sinesgarria izango. Dagoen Es-
tatu horren subditoak izango gara, ez 
badugu independentziara joan nahi. 

ERCren jarrera honek 
toki oso deserosoan 

jarri ditu aurretik aliatu 
estu kontsideratu eta 
berarekin besarkaturik 

agertzen zirenak. 
Orain inork ez du Oriol 
Junquerasen ispiluan 
agertu nahi, nonbait


