
1953an sartu nintzen Derioko semi-
narioan, Bizkaian. Beste 135 lagune-
kin inauguratu genuen eraikina eta 

horietatik 30 inguruk amaitu genituen 
apaiz ordenatzeko behar diren hamahi-
ru urteak. Lehen sei urteetan Humanita-
teak egin genituen, egungo batxilerraren 
oso antzeko zerbait. Garai haietan 13 
edo 15 urteko nerabeak ginen, eta oso 
gogoan daukat denok, edo ia denok, isil-
du genuen zerbait. Urteak igarota ho-
rretaz hitz egin izan dugu, denoi, edo ia 
denoi gertatu zitzaigulako. XX. mendeko 
50eko hamarkadaz ari gara. Orduan ez 
zegoen sexu-abusuen aurrean gaur dau-
kagun kontzientziarik.

Manuel Estomba (1916-1982) zen 
lehen urte haietan, Derioko seminarioko 
zuzendari espirituala –horrela deitzen 
genion gure kontzientzien eta espiritua-
litatearen “zaintzaileari”–, duela urte 
batzuk hila. Orain pederasta gisa hartu-
ko genuke. Aparatu genitalaren higie-
ne beharraren aitzakian, eskua sartzen 
zigun zakila nola garbitu behar genuen 
azaltzeko. Horretarako, bere egoitzako 
aulkiaren ezkerraldean ezartzen gintuen 
ondo-ondoan, prakak askatu, zakila ate-
rarazi eta ukitu egiten zigun garbitasun 
kontuak argudiatuz. Aldi berean, besar-
katu egiten gintuen ezker besoaz, eta 
bere masaila gurearen kontra estutzen 
zuen… Nola ez, aurretik, hori guztia ino-
ri ez kontatzeko esaten zigun! Eta egia 
esan, urte askotan ezkutatu egin genuen, 
nork bere modura. Denborak aurrera 
egin ahala ordea, batzuk eta besteok ger-
tatu zitzaiguna argitzen joan ginen. Jabe-
tu ginen zuzendari espiritual hark “sexu 
higienea” nola egin behar zen azaltzeko 
modu bera erabiltzen zuela denokin.

Urteak igarota, zuzendari espiritual 
horrek Derioko seminarioa utzi zuen 
eta misiolari gisa ibili zen Ekuador eta 
Venezuelako misio diozesiarretan. Se-
kula ez genuen zehazki jakin, baina bai 
imajinatu, gero ezagutzera eman zena: 
Deriotik Ekuadorrera aldatu zuten, zu-

zendari espiritual karguan zela nerabe 
apaizgaiei egindako sexu-abusuengatik. 
Bere apaiz bizitza Urkiolako santutegian 
amaitu zuen, Amerikako eta Afrikako 
misio diozesiarretan izandakoak hara 
egokitzen baitziren. Elizako agintariek 
ezkutatu eta isildu egin zuten, logikoena 
litzatekeenean ardura pastoral orotatik 
apartatzea. Derion gehiegikeriak egin 
bazituen, Ekuadorren eta Venezuelan 
gauza bera egin zezakeen.

Gogoratzen dut gure artean beste 
hainbat kontu ere aipatzen genituela, 
zenbait “nagusik” ikaskide zehatz ba-
tzuekin izan zuten jokabidearen harira 
–gutxi ziren, baina politenak edo familia 
dirudunetakoak izateagatik “hautatzen” 
zituzten–; Don Santiago Duo izenekoa 
zen nagusi haietako bat. Seguruenik hor 
ere sexu-gehiegikeriak gertatu ziren, eta 
bestalde, ez daukat zalantzarik esateko 
nagusien eta seminaristen artean harre-
man homosexualak izan zituztela; aldiz, 

halako harreman motak seminaristen 
artean gertatzen zirenean haien kontra 
tematzen ziren nagusiak, behintzat ofi-
zialki. Bi abadegai elkarrekin paseatzen 
ikusten bazituzten, edo bagintuzten, 
“amistades particulares” izatea egozten 
ziguten eta zelatan egoten ziren.

Hain zuzen, Santiago Duo zen gehien 
zelatatzen gintuena, paseatzen ikusten 
gintuenean “eskuak poltsikotik kanpo-
ra!” esaten zigun; pentsatzen genuen 
hori esaten zigula masturbatzea eragoz-
teko. “Nagusi” deitzen genien diziplina-
rako prefektuak eta barneko irakasleak 
ziren apaizei; ikasleokin egunero bizi 
ziren hauek. 

Haietako askok erlazio pertsonala zu-
ten gure ikaskide batzuekin, euren bule-
goan lehentasunezko tratua izaten zuten 
eta, bazen bere motoa edo autoa erabil-
tzen zuenik ere, ikaslea “ibilaldi” batera 
eramateko, besteok seminarioko dizipli-
na jarraitzen genuen bitartean. Arauen 
arabera, ezin genuen handik atera udako 
eta gabonetako oporretan izan ezik.

inkeStA ofiziAl bAtek  
hiStoriA hAu frogAtu du
Derioko seminarioko sexu-gehiegikeriez 
hemen kontatu dudanak, ez luke halako 
baliorik izango testigantza bakarra izan-
go balitz. Nire testigantza. Irakurleak 
egia ote den galde dezake. Baina azaldu 
dudanak bat egiten du inkesta profe-
sional eta ofizial batekin, eta hori beste 
kontu bat da.

Astintze 53-70 elkartea Derioko se-
minarioko abadegai eta irakasleek sortu 
zuten. Izen horrek lotura du Bilbo-Leza-
mako trenbide geralekuak zuenarekin; 
seminario parean zegoen eta eskuarki 
erabiltzen genuen hara eta hona ibiltzeko.

Elkarte horren enkarguz inkesta 
egin zuen 2009an Javier Elzo soziolo-
goak, seminariotik igaro zirenen artean 
–13 urteko ikasketak amaitu eta apaiz 
ordenatuak izan ala ez–. Derioko ego-
naldiko ikuspegi pertsonala jasotzea 
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dERIoko BIkTImAk

Higiene genitala, 
abusatzeko aitzakia 

"Horretarako, 
bere egoitzako 

aulkiaren 
ezkerraldean 

ezartzen gintuen 
ondo-ondoan, 
prakak askatu, 

zakila aterarazi eta 
ukitu egiten zigun 

garbitasun kontuak 
argudiatuz"
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Manuel estomba
Derioko apaizgaitegiko 
zuzendari espirituala, 
euskaltzale eta idazle 
oparoa ere izan zen. 
ARGIAk azaleratutako 
testigantzaren arabera, 
bere bulegoan 
sexu-gehiegikeriak 
egin zizkien adingabeei.
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zuten helburu galderek. Denera 199 
pertsonak erantzun zuten (ikusi His-
toria del Seminario de Derio-Bilbao. En 
el recuerdo de sus protagonistas, 1953-
1970. 610-611 orr.).  

Nik inkesta jaso nuen, baina ez nuen 
parte hartu, eta uste dut horrek garran-
tzia handiagoa ematen diola orriotan 
egiten ari naizenari: jasan nituen sexu
-gehiegikeriak salatzea.

Azterketak badu atal bat adingabeei 
egindako abusuen inguruko erreferen-
tzia guztiak jasotzen dituena, eta horri 
buruz egindako galderen erantzunak 
transkribatuta daude. Hauek dira:

“seminarioko apaiz batek 
prakak jaitsarazi zizkidan 

Hainbat aldiz, zakila 
nola garbitu beHar den 

azaltzeko aitzakian. 
badakit beste ikaskide 

batzuekin ere egiten zuela, 
gerora gure artean Hitz 

egin dugulako. nik 12 eta 
14 urte artean nituen”

Sekularizatua, 
egun 67-70 urte inguru ditu

“Hilabetean beHin bere 
bulegora deitzen ninduen 

eta zakila ateratzeko 
eskatzen zidan, segidan 
beHatzekin ukitzen zuen, 

Hola eta Hala eduki beHar 
nuela esanez. zer esan naHi 

zuen Horrek? gaur egun 
zalantzak dauzkat”

Seminarioa latindarretan utzi zuen 
apaizgaia, 67-70 urte dauzka

“‘aita espiritual’ 
batek zelo (edo zeru?) 
Handiz kalkulatzen 

zuen eskuekin Hankak 
gurutzatzen genituenean 

agertzen zenaren 
‘lizunkeria angelua‘; 
eta sexu Higienerako 
aHolku praktikoak 

ematen zituen, froga 
errealak eginez”
Seminarioa filosofia 

ikasketetan utzi zuen apaizgaia, 
67-70 urte dauzka

“nik ez nuen Halakorik 
ezagutu, baina seminario 

txikitik zetozen batzuei 
entzun nien apaiz batek 

‘ukituak’ egiten zizkiela”
Seminarioa latindarretan utzi zuen 

apaizgaia, 67-70 urte dauzka

“irakasleen eta seminaristen 
artean Harremanak 

zituzten. ni Horien biktima 
izan nintzen”

Seminarioa latindarretan utzi zuen 
apaizgaia, 63-66 urte dauzka

“aita espirituala gizagaldu 
bat zen eta gu Haur 

inuzenteak”
Jardunean den apaiza, 63-66 urte

“aita espiritual batek 
egindako sexu-geHiegikeriek 

aski markatu ninduten”
Jardunean den apaiza, gaur egun 

70 urte baino gehiago ditu

Inkesta egin zuen Elzo irakasleak, 
seminarioan izandako sexu-gehiegike-
rien atala gisa honetan amaitzen du: 
“Irakurleak baditu nahikoa elementu 
bere ondorioak ateratzeko, nik bezala. 
Garbi dago “ukituak” egon zirela –azal-
tzeko zailak direnak–, eta zenbait eran-
tzunen arabera, badaude euren burua 
sexu-gehiegikerien biktimatzat dute-
nak. Pertsona zehatz bat aipatzen dute: 
zuzendari espirituala”.

Deigarria da inkestaren arduradu-
nek ez esatea zuzendari espirituala zein 
zen, galdekaturiko askok abusatu egi-
ten zuela aitortu zuten arren. Ez daki-
gu galderak erantzun zituztenek ha-
ren izena aipatu ote zuten –pentsatzen 
dut baietz–, edo azterketaren egileek ez 
argitaratzea erabaki ote zuten; Elizak 
mundu osoan mantendu du halako kon-
tuak ezkutatzeko praktika. Testigan-
tza honetan idatzita utzi dut: Derioko 
Seminarioko Ikasketa latindarretako 
zuzendari espirituala Manuel Estomba 
izan zen, jadanik hila. 


