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FRANKISMOAREN AMAIERA

1973ko abenduaren 20an hil zuen ETAk Carrero Blanco almirantea Madrilen. Diktadurako
aparatuarentzat eta burgesiarentzat ustekabeko kolpea izan zen Francoren ondorengotzat jotzen

zenaren heriotza. Oposizio antifrankistak atentatu hartaz iritzi ugari plazaratu zuen. Batzuk
kritiko agertu ziren, beste batzuek ordea, “eutsi ezinezko poza” adierazi zuten.

| JOSU CHUECA |

DUELA 40 URTE, Francoren kolabo-
ratzaile leialenetakoa zen Luis Carre-
ro Blanco hil zuen ETAk. Bera zen,
diktadorearekin batera, urte gehien
agintari arduretan zeraman militarra,
1940az geroztik, hain zuzen.

1973ko ekainean izandako gober-
nu aldaketaren karira, Francok
gobernuburu izendatu zuen, eta han-

dik astebetera Nafarroako greba oro-
korrari aurre egin behar izan zion.
Egunean eguneko jardunez gain,
bere eginkizunik nabarmenena Juan
Carlos Borboiren aldeko operazioa-
ren bidez Franco osteko diktadurari
eustea izan zen. Caudilloa desagertu-
takoan, “uztailaren 18ko monarkia”
abiarazteko eta sendotzeko, Luis

Carrero izanen zen erregimenaren
erpin berria. 

Santoñako almirantea, Francoren
gisa militar izanik, diktadura horretan
babesten ziren azpisektore guztien
gainetik zegoen, baina aldi berean,
gertu egon arren, ez zen esparru
politiko zehatz bati lotu. Gauza zen
erregimenaren muturreko sektore

Carrero Blancoren hilketaz 
zer esan zuen oposizioak?

Askorentzat sinesgaitza zen ETAk halako atentatu bat antolatu ahal izatea. Leherketak krater handi bat utzi zuen 
Madrilgo Claudio Coello kalean eta Carreroren autoa ondoko eraikinaren teilaturaino iritsi zen. 
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urdinekin bat egin, eta aldi berean,
Opus Deiko teknokrata zahar eta
berriak laguntzeko. Beraz, Francorik
gabeko erregimen frankistaren ardatz
politiko-ideologikoari eusteko premu
paregabea zen.

Baina hori dena zerura bidali zuen
bere aurka egindako atentatuak.
1973ko abenduaren 20an, ETA era-
kundearen “Txikia” taldeak Madril-
go bihotzean egin zuen eraso ikusga-
rriak ustekabean harrapatu zituen
diktadurako aparatuak eta Espainia-
ko burgesiako eragileak.

1970az geroztik, gero eta nabar-
menagoa zen erregimenaren krisia.
Langileen grebak, ikasleen mobiliza-
zioak, hainbat sektore –Elizako talde
ugari eta alegalitatean ari ziren zen-
bait demokratakristau– diktaduratik
urruntzea… Atentatu horrek osagai
larria ekarri zuen: Francok jada ez
zuen ordezkorik. Hamarkada asko-
tan agintean bertan goxo egondako
burgesiari, bat-batean, espero ez
zuen hutsunea jauzi zitzaion. 

Ezuste hori ez zen txikiagoa izan
oposizioko erakundeetan. Krisi eko-
nomikoaren lehen zantzuek eta lan-
gileen errebindikazioek negu beroa
iragartzen zuten. Gainera, abiatzear
zeuden hainbat epaiketek –nagusiki
“1001” deitutako CCOOren buruza-
gitzaren aurkakoa– talde ezkertiarren
arreta eta ahaleginak bereganatu
zituzten. Baina abenduaren 20ko
goizaldean izandako eztandak hark

hori guztia ere alboratu
zuen; Francoren ondoren-
gotzaren auzia eztabaida
politikora ekartzeaz gain,
atentatu hartaz eta jardun
armatuaz mintzo ziren
denak. Hasierako sinesgo-
gortasuna gainditu ondo-
ren, erbestean zeudenak
eta baita Estatu barruan
klandestinitatean zebiltza-

nak ere, jarrera eta iritzi oso desber-
dinak azaldu zituzten Carrero Blan-
coren hilketaren aurrean.

Atentatuaren berri izan bezain las-
ter, goi mailako hainbat buruzagik
adierazi zuen ezinezkoa zela ETA
moduko erakunde batek tamaina
hartako ekintza antolatzea. Eusko
Jaurlaritzaren lehendakaria zen  Jesus
Maria Leizaolak, esate baterako, “fal-
tsutzat” jo zuen ETAk kaleratutako
errebindikazio agiria. Erakunde
horren ordezkaritza joan zitzaionean
eurek egin zutela esatera, aitortu

behar izan zuen egilea ETA izan zela,
eta bide batez, Eusko Jaurlaritzarekin
inolako harremanik ez zuen erakun-
dea zela azpimarratu zuen.

Tematiago aritu ziren, bai egiletza
ukatzen bai kritikatzen, Espainiako
Alderdi Komunistako partaideak.
Parisen inprimatzen zen L’Humanité
egunkari komunista ospetsuaz balia-
tuz, ezbaian jarri zuten ETAren egi-
letza, nola zuzena hala zeharkakoa.
Erregimen diktatorialaren krisia

Carreroren heriotzarekin abiatuta
zegoela onartu ostean, horrela zio-
ten: “Oso harrigarriak dira Carrero
Blancoren heriotzaren gorabehe-
rak… Gaur arteko azalpenak ilunak
dira eta errezeloa izateko moduko-
ak… Oraindik ez da jakin hilketa era-
baki duen eskua zein ote den. Nola-
nahi ere, ofizioko jende saiatua da
hori, ongi hezitakoa; ez da, itxura
denez, atentatua arinki aitortua duten
‘amateur’ horien lana. Hori eginez
benetako egileak ezkutatzen dituzte”. 

Euskadin bertan eta Bordelen
egindako prentsaurrekoan, ETAk
zehaztasun oparoekin adierazi zuen
atentatuaren ardura. EPK-k Euzkadi
Obrera aldizkarian kritikatu egin zuen
ordea, “gutxiengo terrorista baten
ekintzatzat” joz eta berretsiz
“Madrilgo leherketaren inguruan
alde ilun eta susmagarri asko” zeude-
la eta beharrezkoa zela “egiaztatzea
zeintzuk diren egileak eta batez ere
ekintzaren akuilatzaileak”. Azken
finean, Alderdi Komunistaren arabe-
ra, atentatu horrek ez zuen zerikusi-
rik Euskal Herriaren interesekin,
atentatuaren aitzakiaz errepresioa
handitu egin baitzen.

Ezker muturreko talde batzuek
ere kritikatu zuten ekintza, apalago
bazen ere. Nafarroako eta Gipuzkoa-
ko hainbat eskualdetan oso errotuta
zegoen ORT-k esate baterako, bere
agerkari En Lucha-n kritikatu zuen
“1001 epaiketa” hasi behar zen egu-

nean atentatua burutzea.
Maoista horiek, ETAren esku-
tik garatzen ari zen “indarke-
riaren bide antzuari masen
ekintzen aldeko indarkeri
iraultzailea” kontrajartzen zio-
ten, eta ETAk har zitzakeen
erabakien gainean eragiteko
aukerarik ez zutela aitortu
ondoren, honako gogoeta
luzatu zuten: “Hala eta guztiz

ere eskubidea dugu ETA(V)-ri eska-
tzeko bere ekintzak egiteko data ego-
kiagoak har ditzala”.

Eta troskoek?
Urrun zeuden beste erakunde
batzuk kritika apal horietatik. Aitzi-
tik, hainbatek babes ia osoa eman
zioten ETA(V)-ren ekintzari, haien
artean nabarmendu zen LCR-ETA
(VI). Erakunde hori eratzeko elkar-
tu berri ziren Espainiako LCR zein

Orduko buruzagi troskistek
1973ko atentatuari sostengua
eman zioten, hain justu
hainbat urte geroago ETA
zorrotz kritikatu izan duten
horietako zenbaitek

Oposizio antifrankistaren
aldizkari eta barne
buletinetan oihartzun
handia izan zuen Carrero
Blancoren hilketak.
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ETA(VI)-ko troskistak eta azken
horiek, jakina denez, ETArekin par-
tekatuak zituzten urte askoan mili-
tantzia eta gogoak. VI. asanblada-
ren abagunean, zatiketa etorri zen
eta eztabaidak eztabaida, gogoeta
ugari eskaini zizkion bere aldizka-
rietan (Berriak eta Zutik)  naziona-
lismoaren auziari, baita borroka
armatuari ere, bereziki ETAren jar-
duera militarista kritikatuz. Baina
oraingoan Carreroren aurkako
atentatuaren alde azaldu ziren.
Zutik-en honakoa zioten hitzez
hitz: “ETA VI-LCR-k hiltzaile
Carreroren erailketa argi eta garbi
babesten dugu, azken urte hauetan
beren arteko sei borrokalari hiltzea-
ri erantzunaz, ETA V-garrenaren
errepresalia zuhur eta zuzena dela
konsideratzen dugularik” (sic).

Era berean, Espainiako Estatu
mailan kaleratzen zuten Combate
agerkarian, erakunde horren buru
politikoaren adierazpena argitaratu
zuten ekintzari babesa adierazteko:
“Carreroren erailketak masak mobili-
zatzeko duen pizgarria eta bere desa-
gerpenak klase menperatzailearen
baitan izan dituen ondorio objekti-
boak kontuan harturik, atentatuaren
ondorioak positiboak direla uste
dugu. Hori dela eta, ekintza honeki-
ko gure babesa erabatekoa da”. 

1970eko asanbladaz geroztik,
ETA (VI)-koak ahaleginak egiten
ari ziren aktibismotik alde egin eta
langile mugimenduaren baitan txer-
tatzeko, baina halako adierazpene-
kin bazirudien lehengo ideietara
itzuli zirela. Masek eta langileriak
iraultza egiteko armak erabili behar
zituztela zioten troskistek, baina ez
zuten oso garbi nola iritsi egoera

horretara, ezta nola uztartu ETA-
ren atentatuak eta euren aldarrika-
pen politikoak:  masa horiek armak
hartzeko “gogoa piztu” beharra eta
“ekintzetan aurrea hartzea”. 

Kontraesanak kontraesan, orduko
buruzagi troskistek 1973ko atenta-
tuari sostengua eman zioten, hain
justu hainbat urte geroago ETA
zorrotz kritikatu izan duten horieta-
ko zenbaitek. 

Testuinguruaren justifikazioa
Atentatuarekiko kriptiko baina akriti-
ko azaldu ziren alderdi eta erakunde
ugari. Karlismoak, 1973ko amaieran
“indarkeria iraultzaileari” aldizkari
osoa eskaini zion, atentatua aipatu
gabe. UGT sindikatuak berriz, luze
idatzi zuen erbestean zuen agerkari
nagusian, Carreroren hilketa ulerta-
razteko: “Erregimenak  gerra zibile-
tik mantendu nahi izan duen zatiketa
eta gorrotoaren testuinguruan koka-

tu behar da, halabeharrez, Carrero
Blancoren kontrako atentatua, ahaz-
tu gabe erori den gizon hori tiranoak
izendatu zuela, tirania mantentzeko
bere heriotzatik harago. Horrela
baino ezin daiteke neurtu gertaera
hau, eta norberak epai dezala bere
usteen arabera. Baina kontzientzia
unibertsalean, aise antzeman daiteke
erabateko ulermena egon dela”.

40 urte geroago, UGTk aipatzen
zuen testuingurua nabarmen aldatu
da, egungo ikuspegitik egiten diren
azterketa politikoak eta historikoak
baldintzatuz. Baina, egiari zor,
horiek ziren orduko hainbat eragile
politikoren jarrerak eta iritziak. His-
toria osoa egiteko, politikoki zuze-
nak izan ez daitezkeenak ere azaldu
behar dira, besteak
beste hobeto uler ditza-
gun jardun armatuen
jarraipenak eta desbide-
raketak. n 

ETAk Bordelen egindako prentsaurrekoan zehatz-mehatz azaldu zituen Madrilgo
atentatuaren nondik norakoak eta egiletzaren inguruko zalantzak argitu zituen.


