
San Saturnino egunean albiste mikatz bat: 
“Celes Alvarez, Naparra-ren ama, hil da”.   
2017ko apirilaren 4an, bi urteko prozesu bati 

amaiera emanez, Frantziako agintariek erabaki zu-
ten Brocas eta Labrit herrien artean indusketa bat 
egitea, Jose Miguel Etxeberria Naparra-ren gorpua 
han egon zitekeelakoan. Orduan Celes Alvarezek 
88 urte zituen, eta adin horri dagozkion matxurak 
edukita ere, tente eta duin segitzen zuen semearen 
gorpuaren hondarrak etxeratzeko enpeinuan; izan 
ere, 38 urte zeramatzan ahalegin horretan.
 Familiak eta familiaren abokatuek eta aholku-
lariek 2015. urte amaieratik zekiten toki horren 
berri, Hego Amerikan bizi den konfidente baten 
lekukotasuna medio. Notizia jaso eta bi urtera, 
Frantziako agintariek pauso hori emateko egin 
behar zituzten ikerketa guztiak egin eta gero, in-
dusketa egiteko eguna jarri zuten.
 Familiaren eta aholkularien ustez, konfidenteak 
emandako datuei egoki zitzaizkien bi toki zeuden. 
Frantziako agintariek, ordea, toki horietako bat alde 
batera utzi zuten, 80. urteko aireko argazki batzuen 
aitzakian. Beraz, frantziarrek esandako puntuan, 
puntu bakarrean, zulatu zuten: ez zen ezer agertu.
 Hilabete luzez itxaron behar izan zen hurrengo 
urratsa egiteko. Izan ere, Frantziako agintarien 
txostenaren zain geratu zen familia. Zortzi edo 
bederatzi hilabete luze pasatu ziren txosten fa-
matua iritsi zen arte.  

 Txostena ikusirik, abokatuek harriduraz ikusi 
zuten han ez zegoela aireko argazkirik, ez eta 
bigarren tokian indusketa ez egitea justifikatzen 
zuen ezer. Beraz, berriz eskatu zioten Espainiako 
epaileari erregu-eskaera egin ziezaion Frantzia-
koari, prozesua berriz ireki eta bigarren puntuan 
indusketa egiteko.
 Bigarren erregu-eskaera hori egin denetik sei
-zazpi hilabete joan dira. Frantziako jendarmeek 
eta epaileek ederki dakite zertan den kontua: 
badakite induskatu beharreko lurrak norenak 
diren, azken berrogeita hamar urteetan han 
izan diren sal-erosketak eta jabetza-aldaketak, 
lurraren ezaugarriak zein diren… Badakite jakin 
beharreko guztia, aspaldi; baina…
 Bitartean Celesek 89 urte bete zituen, gero eta 
osasun-egoera delikatuagoa zen berea. “Azke-
nean joan egingo naiz semea etxera ekarri gabe”, 
omen zioen.
 Celes Alvarez duela hamalau egun zendu da. 
Justizia deitzen duten horren makinariako pie-
za guztietatik batek berak ere ez du kontzien-
tzian zimikorik txikienik ere sentituko. “Ardao 
onena edango dabe Gomez (Dupont) etxian…”. 
Celes zenaren seme-alabek, familiakoek eta 
ingurukoek beste jipoi bat, beste sastakada bat 
jaso dute. 
 Berriz egin dituzte biktima, hipokrita guztien 
indiferentziaren erdian. n
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Espainiar nazionalismo sutsua, feminismoa-
ren aurkako bulkada erreakzionarioa, migra-
tzaileei fobia eta nazka. Eta abar. 

 Iritzi dut PP eta Ciudadanosen boto-e-
maileen gehiengoa bertan kokatuta dagoe-
la, betidanik. Orain arte, astakeria horiek ez 
dira modu ozen eta irekian defendatu, ez dira 
publikoki onartuak izan, ez ziren “politikoki 
zuzenak”. Baina aldatzen ari da. Tabua apurtu 
da. Trumpek “emakumeak, funtsean, objek-
tu estetikoki atseginak dira” dio eta Santiago 
Abascalek faxisten etiketak “domina bezala” 
ipintzen ditu. Beti esan nahi izan dena, ozen 
esatea ekintza heroikoa da.

 Apurtu da faxismoa bazterreko arazo gisatzat 
mantentzen zuen euste-dikea eta badator uhol-
dea. Pelikuletako eszena horretan bezala, zeine-
tan bat altxatzen den aulkitik “ni ere bai” esanez, 
gero beste bat, eta beste bat, denak altxatzen 
diren arte. Horrelakoa da espektakuluaren jen-
darte kapitalista.
 Batzuek esango dute Trantsizioa ez zela ongi 
egin eta faxismoa ez dela legea eskuan irmo-
ki menderatu, intolerantzia toleratu dela (Karl 
Popperrek abisu eman zuen!). Nik gehituko nuke 
merkatuaren bizimodu ereduak heldutasuna eta 
sakontasun ahalmena lapurtu dizkigula, kolekti-
boki, gizarte moduan. Alea jacta est. n
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