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Gure baitan ibai bilakatzen doan erreka omen
kontzientzia politikoa. 
Euskal nortasuna beti zaindua izan da etxean,
baina ez diskurtso politikoen bidez, naturalki.
Beti azpimarratu zaigu harro behar genuela
gure nortasunaz, euskaldun izateaz, jendeta-
sunez eta zintzotasunez ez genuela burua
apaltzerik kanpotarren aitzinean, frantsesez
aritzeak ez zituela gu baino hobeak egiten.
Lema hori ez zen etxekoa bakarrik, herrian
eta eskola irakasle zenbaiten ahotan maiz
entzuten genuen. Arrunt giro euskaldunekoa
zen Baigorri, baina kanpotarrak jiten hastea-
rekin bat ohartu ziren batzuk euskal nortasu-
nari buruzko arriskuez.  

Berantago, Baigorritik jalgirik, Uztaritzeko
seminarioan harrapatu ninduen 1968ko
mugimenduak. 15 urteko mukizua nintzen,
baina hor hasi ginen biltzarrak, planteak eta
manifestazioak egiten. Baionara joan ginen
manifestatzera. Hori izan zen ene lehen
manifestazioa. Apezentzat hori sekulako
afruntua izaki, denak kanporatu gintuzten,
baina iraultza egina zen. Espirituetan, jarrere-
tan, dena aldatu zen, “aski da, guk ere badugu
zerbait errateko” aldarrikatu zuen jendeak.
Espiritu aldaketa horrek izigarriko eragina
izan du nigan eta militante bilakatuko zen
Iparraldeko bigarren abertzale belaunaldian. 

Hala, berezko urratsa izan zen 1970eko hamar-
kada hastapenean IK sortzea?
Gure buruaren jabe izateko mugimendua
indartzeko erakunde armatu sendoa beha-
rrezkoa zen guretzat. Konbentzituak ginen
eta sortu genuen. Enbatakoak sobera epelak
iruditzen zitzaizkigun, ez zirela aski urrun
joaten, hauteskundeetara mugatzen zirela.
Garai hartan hauteskundeetara aurkeztea ez
zen premiatsua guretzat, ez zegoen baldintza

egokirik, emaitza kaskarrek mugimendua
indartu beharrean ahuldu egiten zuten. Gure
ustez, lan sakonagoa eta jarraikiagoa eraman
behar zen gizartean, ideia abertzaleak hedatu
eta errotzeko, eta behin kontzientziak piztu-
rik joaten ahalko ginen bozetara. Hori bai,
hastapenetik genekien borroka armatuaren
ondorioak zein izaten ahal ziren. Bagenekien
ekintzek errepresioa ekarriko zutela eta erre-
presioak emanen zizkigula arrazoiak ekintza
gehiago egiteko. Ekintza, errepresioa, ekin-
tza, errepresioa... Gizartea arazo batez ohar-
tarazten duen kate bat sortzen da. Errepre-
sioa borroka armatuaren estrategiaren parte
da, nonbait. Horregatik, bide hori hautatzen
duzunean badakizu izanen direla hilak, zauri-
tuak, presoak, eta sasira sartu beharko duten
militanteak. Hautua egitean onartzen dituzu
ondorioak.  

Nolakoa da sasiko bizitza?
Militante batentzat sekulako abantaila da
sasian izatea, eguneko 24 orenak dituzu
borrokarako. Lana, familia, lagunak, ageriko
militantzia... Oso zaila da erakundearen gor-
dezkako lanak garatzea zu agerian izanik.
Denbora arazo izigarriak pausatzen ditu,
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hautu deserosoak eginarazten, eta erretzeko
arrisku handiagoa duzu. IKren sorreratik
sasian sartu arte 8-9 urte pasa ditut hola, eta
biziki pisu eta lanjerosa da. Brakatze [edo
bide-kontrol] baten ondotik, polizia hurbil
nuela ikusirik, sasian sartu nintzen eta bat-
batean bizitza legaleko zeregin guztiak desa-
gertu ziren. Klandestinitatean borroka baizik
ez zaizu gelditzen, eta motibatua eta konben-
tzitua bazara, bete-betean murgiltzen zara.
Sekulako askatasuna da zinez hautatu duzuna
egitea. Gero, ez-idurian, arrisku gutxiago da
sasian errealitatean baino. Zuk hautatzen ditu-
zu zure ibilmoldeak, zure mugimenduak, eta
poliziak ez du elementurik jakiteko non zaren,
zure inguruarekin moztu duzunez ez daki
nora joan behar duen zure xerka. Herritarren
partetik laguntza eta azpiegitura aski bage-
nuen, eta arraina uretan bezala bizi ginen. 

1982an bi jendarme erailak dira Baigorrin.
Batallón Vasco Españolek hartzen du ekintza
bere gain baina poliziak IKri egozten dio aten-
tatua eta zure inguru osoa atxilotzen. Nola bizi
da hori sasitik?
Aterpetzen gintuen jendearen bizitza intimo-
an beldurra ikusten nuen. Baigorriko atenta-
tua gure aurka jotzeko baliatu zuten, eta batez
ere, izua hezurretaraino sartzeko. Hor arte,
baziren arrangurak, baina joko bat bezala zen.
Lehen hilak direlarik, alta, jendea gogoetatzen
hasten da: merezi du, ez du merezi. Kasu
honetan gogorrena ez zen gertakaria bera,
egin ziguten propaganda baizik. Nahi zuten
bezala aurkeztu zituzten gauzak, berri-sail
guztietan matraka eman ziguten, denetan era-
kusten zituzten polizia eta jendarmeak jendea
bortizki atxilotzen, eta guk gure xokotik “ez
gara gu izan!” oihukatzen bagenuen ere alfer-
alferrik zen. Inork ez zigun kasu egiten, ingu-
ruko jendea ikaraz paralizatua zen, eta sasian
denak hori barne-barnetik sentitzen du. Biziki
garai gogorrak izan dira bai pertsonalki eta bai
mugimenduarentzat. Baina denborak beldu-
rra lainotzen du, konfiantza berriz jiten da, eta
berriz partitzen zara oinarri sanoago baten
gain. Hori bai, lehen dudan bazinen, orain
badakizu etsaia nolakoa den, nola jokatzen
duen eta zer indar duen.   

Zure sasi-denboran, hildakoak izan dira bi
aldeetan, baina batez ere, zuenean. Zer harre-
man zenuen heriotzarekin?
Armak hartzen dituzun mementotik pentsa-
mendu saihestezina da. Militanteak tirokatuta
edo lehergailua eskuetan zapartuta erortzen
ikusten dituzunean, badakizu zuri gertatzen
ahal zaizula. Alabaina, bere ondorioak osoki
onartuta borrokatzeko hautua egin nuen eta
banekien tiroketa batean eraila izateko proba-

bilitateen %90 nuela. Aski segur nintzen ger-
tatuko zela, baina eginahalak egiten nituen
gerta ez zedin, ahal bezain luzaz segitzeko
borrokan, ahal bezain luzaz bizitzeko, eta
lagunak ere ahal bezain luzaz bizirik irauna-
razteko. Hartzen nuen arrisku oro ahal
bezainbat kontrolatzen saiatzen nintzen,
baina ezinezkoa da den-dena kontrolpean
ukaitea. Horregatik, badakizu gertatzen ahal
zaizula, baina aldi berean, egun guztian
horretan pentsatzen ari bazara ez duzu deus
egiten, ez zara bizi. 

1988ko otsailaren 20an atxilotu zintuzten
Bokalen. Zer pasa zitzaizun burutik?
Zepoan erori ginela. Arma hartu eta aterabi-
de bat atzematea izan zen lehen erreakzioa,
baina fite ohartu ginen ez zela sekulako
sarraskia ez zen ihesbiderik. Beti kasu egin
dugu sarraskiak saihestu eta ahalaz bizirik
ateratzeko. Bizitzak segitzen dueno bada
esperantza, bada borroka. “Aldi huntan haiek
irabazi dute... baina aldi huntan bakarrik”
pentsatuz pausatu nuen arma, eta istant har-
tatik lehenbailehen eskapatu behar nuela bai-
zik ez dut izan gogoan. Lehenbailehen eska-
patu borroka segitzeko. 

Ez zizkizuten lanak erraztu. 25 hilabetez atxiki
zintuzten bakarturik. Nola jasaten da hori?
Egun bat bestearen ondotik. Egun bat, beste
egun bat... Hastapenean ez dakizu zenbat
iraunen duen, mementoa bizi duzu. Burua
arras ez galtzeko, espiritua okupatzeko, eta
zure gorputza ahal bezainbat trenpuan atxiki-
tzeko memento hori antolatzen duzu. Nahiz
eta bakartasunetik eskapatzea kasik ezinez-
koa dela jakin, etengabe ari zara aterabide
posible bat kausitu nahian, horrek atxikitzen
zaitu. Arazoa da bakartasunean emeki-emeki
errealitatetik urruntzen zarela, oharkabean
beti gauza bera egiten ari zarela, beti gauza
bera pentsatzen, ito eta errealitatearekiko
lotura oro galtzeraino. Burua galtzeko arrisku
gorrian zaude eta ez zara ohartzen. Hori da
tortura zuria. Nik ez dut erotzeko beldurrik
ukan, ez bainaiz ohartu, baina memento
batez ez nintzen biziki argi eta zuzen izanen.
Pentsa, hastapenetik hori baizik ezagutu ez
nuenez, presondegia bakartasuna zela uste
nuen. Handik astero kartzelaz aldatzeko bal-
dintzarekin atera nindutenean, askatasunari
buruzko urrats bat iruditu zitzaidan. Patiora
atera nintzen lehen egunean alimalekoa irudi-
tu zitzaidan, zerua ikusten zen, jende andana
zegoen, bide zuzenean 20 metro ibili ninte-
keen... Ikaragarrizko buruko minarekin sartu
nintzen zeldara. Alabaina, fite ohartzen zara
presondegi arruntak ere badituela bere
mugak, bere arazoak. 
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Eta urte batzuk lehenagoko Paueko kartzelatik
IK-ko bi preso askatu zenituztela gogoan, ihe-
saren xomorroak hor segitzen du...
Esperantza hori banuen. Entsegu bat baino
gehiago egin ditugu. Proiektu batzuk aski
aitzinatuak genituen, baina azken memento-
an beti gertatu da zerbait gure asmoa galara-
zi duena. Nahigabe gogorra da hori, etsipen
beltzean sartzen zaitu, aldiro berriz hutsetik
hasi behar, beste nonbait, beste baldintza

batzuekin... Eta denbora pasatzen da. Ene
betiereko kondenak esaten zuen gutxieneko
15 urteko segurtasun epea bete dudan egu-
nera arte saiatu naiz kartzelatik ihes egiten.
15 urte beterik soilik erran diot ene buruari
ideia hori ahanzteko, Euskal Herrian eta
IKren baitan egoera aldatua zen, eta ni
sasian izatea hain beharrezkoa ez izateaz
gain legez ateratzeko manera bazen. Horrek
eraman ninduen buru-belarri baldintzapeko
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askatasunaren borrokan murgiltzera, lau
urte berantago, presondegia gibelean utzi
arte. 

Baigorrira itzuli aitzin bost urtez egon behar
izan duzu Besiers-Biterrin. Nola ikasten da
berriz bizitzen hemeretzi urtez preso egon
ondoren?
Presondegian bizia ez da gelditzen. Kanpoko
munduarekin moztua zara, baina euskal pre-
soek bisita anitz ditugu, gutunak, badugu
konektatuta atxikitzen gaituen lotura azkar
bat. Ez zara arras ohartzen aldaketez, baina
entzunak dituzu, kontatzen dizutenari esker
irudikatuak. Badakizu ez dela lehen bezala
izanen, espiritu, ikusmolde eta joerak aldatu
direla. Internet, mugikorrak… 1988tik
2007ra sekulako aldaketak izan dira, badakizu
aldaketak izan direla eta badakizu zure burua
prestatu beharko duzula horiek barneratu eta
menperatzeko. Prestatzen zara, baina ez zara
inoiz arras prest. Kartzelatik ateratzea herri
arrotz batean sartzea bezala da. Bitxikeria da
jende anitz ezagutzen duzula herri arrotz
horretan, baina jende horiek aldatu dira adi-
narekin, biziarekin, eta hastapenean zu ohar-
tzen ez bazara ere, zu ere ez zara lehengoa.
Banekien denbora beharko nuela, eta Biterri-
ko pasaia behartu horrengatik edo horri
esker emeki-emeki sartu naiz errealitate
berrian. Orain, badira bi urte pasa Baigorrin
naizela, etxean, anaiarekin lanean, eta baldin-
tzapeko askatasuna otsailean bururatu zitzai-
dan. 

2007tik hona anitz aldatu da Euskal Herriko
panorama politikoa. 
Ni preso nintzela, Lizarra-Garaziz geroztik,
mahai gainean zegoen borroka armatua
uztearen eztabaida. IK-k 2000. urtean erabaki
zuen borroka armatua utzi eta estrategiaz
aldatzea. Orduan, hauteskundeetako plata-
forma zen AB, eta Iparraldeko ezker abertza-
leko indar ezberdinak bilduko zituen mugi-

mendu politiko zabal baten alde egin genuen
apustu. Indarrak metatzeko ezinbestekoa zen
borroka armatua uztea. Horregatik eman
genuen urratsa. Borroka armatuak eman
zezakeena eman zuela iruditzen zitzaigun,
emaitza baikorrak izan zituela, egoera aldatu
zuela eta aldatzen segitzeko tresna berriak
eman zizkigula, hori baliatzeko tenorea zela.
Borrokatzeko garaitik eraikitzeko garaira
pasa ginen. ETAkoek ere antzeko debatea
zuten. Arazoa da, ene ustez, ez dutela jakin
aski fite atzematen borroka armatutik atera-
tzeko manera. Zerbait erdietsita, Madrilekin
negoziatuta, itxi nahi zuten borroka armatua-
ren aroa. Entseatu, entseatu eta entseatu,
urteak pasa dira, eta konfiantza pitzatu da,
sinesgarritasuna eta eraginkortasuna galdu,
eta gero eta zailagoa zen presoen auzia bede-
ren konpontzea. Aspalditik naiz estrategia
aldaketaren aldekoa, eta etorri denean, begi
onez hartu dut. Berantegi etorri dela? Agian,
baina etorri da, eta ongi etorria. Horiek hala,
estrategia aldaketa aitzina eramaten kostatzen
dela ikusten ari gara. Presoak bidean utziak
izan dira, dilindan. Banaka-banaka atera
behar badira noiz aterako dira azkenak, hogei
urteren buruan? Hori onartzeko prest gaude?
Horretan ezin da amore eman, amnistia bat
behar da. Estrategia aldaketak ez du erran
nahi dena uzten dela, borrokak beste gisa
batez segitzen duela baizik. 

Hala nola? 
Ez da gehiago borroka armatua erabiltzen
indar harremana probokatzeko. Orain, euskal
gizarteari dagokio lehentasuna eta pisua har-
tzea indar harreman hori gauzatzeko. Horreta-
rako, mugimenduak gizarteari buruz itzuli
behar du. Batzuetan iduri du egungo estrate-
giaren motorra iragana ukatzea dela, eta ez,
estrategia aldaketa iragana baloratzea da,
borrokak eman dituen emaitza eta tresnen
baliatzea beste estrategia bat zutik
emateko. Madril eta Parisek ez
dute deus laxatuko indar-harrema-
nik gabe. Horregatik, iragana uka-
tzea etsaiaren jokoa egitea da. n

“Erabakitzeko eskubidea onartu eta
errespetatzeak Euskal Herria badela eta
bere geroa erabaki dezakeela erran
nahiko luke. Hori irabaztea %90a
irabaztea litzateke. Eskozia eta
Kataluniari so loriatzen gara, baina ez
da berehalako. Borrokatu beharko da”. 
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