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EZ GENUEN USTE BOST PERTSONA 
FUSILAMENDU PELOTOIAREN 

AURRERA ERAMANGO ZITUZTELA

Zer duzu irailaren 27a?
Hiru alderdikide hil zizkidaten eguna. 
Euskadiko beste bi kide ere hil zituzten 
egun hartan. Francoren kontra borrokan 
ari ginen, diktaduraren aurka. Irailaren 
27a egun gozakaitza da, oroitzapen onik 
ez du nigan: atxilotu egin gintuzten, iso-
laturik eduki gintuzten DGSn [Segurta-
suneko Zuzendaritza Nagusia, Madrilen], 
hogeitaka egun egin genituen han beheko 
zeldetan, handik hamar egunera epaitu 
gintuzten… Dena oso bizkor igaro zen. 
Irailaren 27ro ekitaldia egiten dugu Ma-
drilen, gainerako lekuetan egiten denez, 
era batera edo bestera borrokatu zire-
nak omentzen ditugu, eta, denak har, 20 
egunean atxilotu, isolatu, torturatu, gerra 
kontseilua egin eta fusilatu zituztenak. 

Zer zen diktadura hura?
Batzuek esaten dute Francoren dikta-
dura bigunagoa zela azken aldera, bai-
na justu kontrakoa da: azken aldera ere 
gogorra eta ankerra izan zen diktadura. 
Guztiak har, batzuek esaten dute dik-
tadurak ezker muturraren kontra jo-
tzen zuela, baina ez jauna!, diktadurak 
guztion kontra jotzen zuen, dena ga-
larazten zuen, manifestatzea, biltzea, 
espresatzea… Dena galarazten zuen, 
eta galarazten zion gizarte osoari! Eta 
debeku hori ehunka guardia zibilek, 
ehunka poliziak eta era guztietako es-
tamentuetako kideek –gauzainek eta 
hamaika txibatok–, zaintzen zuten. In-
dar errepresibo horiek mugitzen zen 
guztiaren kontra egiten zuten tiro –ez 

airera, baina jotzera–, eta, batik bat, 
gazteen kontra. 

Jotzera egiten zuten tiro. Zuek, haatik, 
aurre egin zenieten.
Frankismoaren gau beltzean bizitzerik 
ez zegoen, zer edo zer egin beharra ze-
goen. Gure bizimodua errebeldia zen, ez 
zegoen besterik. Edo etxean zeure bu-
ruarekin itxita egon eta ezer ez egin, edo 
diktaduraren kontra saiatu. Unibertsi-
tatean ari baldin bazinen, edo lantegian 
lanean, bat bakarra zen eztabaida: “Zer-
gatik ez dugu askatasunik? Nola hautsi 
diktadura?”. Hortaz, logikoa zen han edo 
hemen militatzea. Errebeldia hutsa zen. 
Adibide bat: Beatlesek emanaldi bat egin 
zuten Ventaseko [Madril, 1965] zezen 
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Frankismo garaiko azken fusilatuak izan ziren: Txiki, Otaegi, Sánchez 
Bravo, García Sanz eta Humberto Baena. Hauen kide zen Pablo 
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zigorra ezarri zioten Mayorali, nahiz kommutatu eta 30 urteko 

espetxea ezarri. Fusilatutako burkideen oroitza bizia darama betiko.





Irailak 25, 2022

18 

plazan, eta Polizia jendeari oldartu zi-
tzaion, bere uniforme, pistola, borra 
eta guzti! Maila horretan bizi ginen. 
Poliziaren agindua zen kosta lain kos-
ta jendea gogor erreprimitzea, dik-
taduraren kontra altxatzen zirenen 
kontra armak erabiliz, jakina.

18-19 urte zenituela PCE (marxista-
leninista)-n militatzen hasi zinen. 
Zergatik alderdi horrexen aldeko 
hautua?
Giroak berak bultzatzen zintuen hara 
edo hona. Urtea egin nuen unibertsi-
tatean Ingeniaritza teknikoa ikasten, 
eta zenbait lagun egin nituen, PCE-
koak [Espainiako Alderdi Komunista]. 
Gero, ikasketak utzi behar izan nituen, 
eta lanean hasi, han eta hemen eta, 
denbora guztiz gehiena, NCR multina-
zional amerikarrean. Garaian, zenbait 
jende ezagutu nuen, OSOkoak [Lan-
gileen Oposizio Sindikala] eta PCE 
(m-l)-koak –hortik etorri baitzen gero 
FRAP–, eta hautu huraxe egin nuen, 
beste gazte askok bezala. Militantzia 
handia zegoen, lagunartean 20-30 mi-
litante izango ginen, eta berdin on-
doko auzoan; aktibista eta agitatzaile 
ginen, panfletoak banatzen genituen, 
pintadak egiten, edo komandoa 
osatzen manifestazio bat 
egiteko. 

Usteko nuen jende 
hauta zinetela, 
gutxi.
Ez. Gogoan dut FRA-
Pen batzordeak osa-
tzen ari ginela, eta 
egunero taldetxo bat 
sortzen zela bateko 
eta besteko auzoetan. 
Ez ginen gehiengoa, jaki-
na, baina asko. Bestalde, ez 
zegoen militanteen erregistroa egi-
teko modurik, klandestinitate han-
dian ginen, eta, horrekin batera beste 
gauza bat, errepresioa, latza: Poliziak 
militanteak kartzelatu arteko onik ez 
zuen, eta horrek, nahitaez, frankis-
moaren kontrako militante hasi berri 
askori atzera eragin zion. 

Errepresio horren neurririk ez 
neukan, oraindik orain irakurri 
dudan arte. Hamaika hildako izan 
ziren 60ko hamarraldi hartan 
Madrilen…
1965ean gure militante bat, Jose Del-
gado Acero, kartzelan hil zen, tortu-

ren ondorioz, 21 egun zigor-zeldetan 
egon eta gero. Urte horretan bertan, ia 
hil zuten Ricardo Gualino, panfletoak 
botatzen ari zenean Getafen; Poliziak 
tiro egin eta masailetik sartu zitzaion 
bala. Enrique Ruano, 1969an hil zu-
ten. 1972an, Cipriano Martos akabatu 
zuten: Reusen hil zen, guardia zibilen 
torturen ondorioz, eta ospitale txiki 
batean zenbait egunez hilzorian egon 
eta gero. 1975ean, Carlos Urritz Geli 
eta Jose Gomez Cesar balaz zauritu 
zituzten, bata Bartzelonan, bestea 
Madrilen, propaganda-lanean ari zi-
renean. Urte berean hil zen Eduardo 
Serra Torrent, Valentzian, torturen 
ondorioz, eta handik bi urtera Jaime 
Pazos Recaman Bartzelonan; bi ka-
suotan, gure alderdiko militanteen 
kontrako sarekada handi batean ha-
rrapatu zituzten. Esan dizut, basa izan 
zen errepresioa. Garai hartan, PCE (m-
l)-ko militantez beterik zeuden espai-
niar estatuko kartzelak. Borrokalari 
suharrak ginen, eta batean eta bestean 
genuen jendea.

Zein zenituzten borrokaren 
helburuak?
Gure alderdiak eta FRAPek enuntzia-

tu handiak zituzten: errepublika 
federatiboaren alde ginen, 

AEBen inperialismoaren 
kontra, demokrazia eta 

askatasunen alde, au-
todeterminazioaren 
aldarri egiten ge-
nuen, unibertsitate 
librea… baina, horie-
kin batera, bestelako 

borrokak ere bage-
nituen: autobusaren 

prezio-igoeraren kontra 
egin genuen behin. Auto-

bus-boikota deitu genuen, eta 
gogoan dut egun hartan ez ginela au-
tobusera sartu; gu oinez, autobusaren 
parean, eta barruan, berriz, guardia 
zibilak, fusil eta guzti! Semaforo ba-
ten alde ere borrokatzen ginen, au-
zoak hazten ari baitziren, baina guz-
tiz modu kaotikoan, eta semafororik 
ere ez baitzuten jartzen ahalak eta 
leherrak egiten ez bazenituen. Beste 
behin, laranja-biltegirik ere erre zu-
ten gure militanteek, biltzaileentzako 
soldata egokiak aldarrikatzeko: gau-
za guztien eta zernahi gauzaren alde 
borrokatzen ginen. Hala ere, guztiz 
gehiena, itomen haren kontra saiatzen 
ginela esango nuke.

Komisaldegitik 
ateratzeak sekulako 

poza eman zidan, 
hainbestekoa ze abokatuak 

niri esanagatik heriotza 
zigorra eskatu zidatela, 

ez bainintzen 
aztoratu”

Espainiako Alderdi Komunista (mar-
xista-leninista)-ko eta FRAPeko kide 
izan zen. 1975eko uztailean atxilo-
tu, eta frankismo garaiko azken ge-
rra kontseiluetan prozesatu zuten. 
Heriotza zigorra eman zioten José 
Luis Sánchez Bravo, Ramón García 
Sanz eta Xose Humberto Baena 
hormara eraman zituen epaiketa 
berean, nahiz gero heriotza zigo-
rra kommutatu eta 30 urteko es-
petxealdia eman. Bi urte eta erdi 
kartzelan igaro eta libre zen 1977ko 
amnistia legearekin. Era batera 
nahiz bestera, militatzen segitu du. 
Egun, Frankismoko Preso Ohien Ko-
munan eta Argentinako Kereilaren 
Sostenguko Estatuko Koordinado-
ran ari da, etsi gabe.

Pablo 
Mayoral 

Rueda
MADRIL, 1951



Irailak 25, 2022

PABLO MAYORAL І 19

Itomena?
Gau beltz haren kontra. Dena zegoen 
galarazia, ez zegoen arnasa hartzeko 
modurik, lehertzeko zorian bizi ginen. 
Familia handiak ginen etxe guztietan, 
lau-bost seme alaba toki guztietan, gaz-
terik irten behar izan genuen etxetik 
ogi bila, ez zegoen familiaren sostengu-
rik, familiak berak nahiko lan zuelako 
bere burua mantentzen! Biziaren alde 
borrokatzen ginen, eta, horrenbestez, 
diktaduraren kontra. Gure borroka ge-
ratzeko modu bakarra errepresio latz 
eta garratz hura zen. Ikusi besterik ez 
dago Franco hil ondoko garaiko mobi-
lizaziotzar handi haiek, artean garbi ez 
zegoenean Poliziak ez zintuela tirokatu-
ko. Eta, hain zuzen, horixe gertatu zen…

Zer gertatu zen?
Franco hi l  e ta  ondoko urteetan , 
1975etik 1981era bitartean, Poliziak 
eta guardia zibilek 134 lagun hil zituz-
tela, eta faxisten bandek, berriz, beste 

horrenbeste. Alegia, 300 pertsona in-
guru hil ziren eskubide demokratikoen 
aldeko borrokan!

1973ko Maiatzaren leheneko 
manifestazioan, polizia bat hil zen. 
Errepresioa areagotu zen. Handik 
bi urtera, FRAPeko komando batek 
Lucio Rodriguez polizia hil zuen. 
Ondoren, sarekada handia eta 
ehunka atxilotu. Tartean, zu. Handik 
egunetara, guardia zibil bat ere hil 
zuen FRAPek.
Bai… Jende asko ginen borrokan, eta 
estu hartu genuen erregimena. Eta, ho-
rrela, Madrilen, Bartzelonan, Sevillan, 
Valentzian… zenbait ekintza burutu eta 
gero, erregimenak –ez Poliziak, ez Guar-
dia Zibilak, erregimenak berak baizik–, 
maniobra hura abiarazi zuen, azkenean 
irailaren 27ko fusilamenduak ekarri zi-
tuena. ETAren ekintzak, eta beste ba-
tzuek egiten zituztenak, guk egin ge-
nituenei gehitu, eta erregimenak zigor 

ZERBITZU 
SEKRETUEN PSOE

“Gure alderdiak militante asko 
zituen. Ez ginen bakarrak. Hor-
txe ziren PT, ORT, Liga Comu-
nista… PCEren edo PSOEren 
itun eta adiskidetzeetatik kanpo 
geunden. PSOEren birmoldaketa 
diktaduraren zerbitzu sekretuen 
lana izan zen, diktaduraren tres-
na bihurtzea. Carrero Blancoren 
garaiko PSOE zerbitzu sekretuen 
esku zegoela esaten zen. Felipe 
González-eta Poliziak eskoltatu-
rik joan ziren Suresnesen (Fran-
tzia) egin zuten biltzarrera. Ma-
niobra orkestratua izan zen".

MARTIN VILLA
“Eta harrapatu egin behar dugu 
Martín Villa, eta epailearen au-
rrera eraman, eta galdetu: ‘Zer 
agindu zenuen 1975eko iraila-
ren 27an, Juan Paredes Manot 
fusilatzera zihoazenean?’. Zeren 
Martín Villak aginduak eman zi-
tuen, Bartzelonako gobernadore 
zibila baitzen. Aginduak eman 
zizkion Poliziari eta guardia zibi-
lari eta batzuei eta besteei, asa-
sinatze hura baimentzeko. Eta 
hori konplizitatezko asasinatzea 
da. Horixe nahi dugu, Martín Vi-
lla epailearen aurrera eraman, 
eta defendi dezala bere burua”. 

Azken hitza
LEKUKOTASUNAK
“Gerra garaiko lekukotasunak 
bildu dituzte, senideen eta ar-
txiboetako agirien bidez. Gurea, 
berriz, lekukotasun zuzena da, 
bizia. Ni torturatu egin ninduten, 
masakratu, gerra kontseiluan 
epaitu, batere bermerik gabe. 
30 urteko zigorra ezarri zidaten, 
diktaduraren kontra egiteagatik! 
Eta nire lagunak, akabatu egin 
zituzten! Nahitaezkoa da gure 
testimonioa besterentzea, eta 
hargatik bihurtu dugu gure mili-
tantzia memoriaren aldera”.
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eredugarri bat ematea erabaki zuen. 
Hortik, gero, Luis Eduardo Auteren Al 
alba (Egunsentian) kantuko “gose atze-
ratuarekin datoz”. Ondorioa, lau gerra 
kontseilu, ozta-ozta egindakoak, hila-
betean korrika eta presaka, besterik 
gabe eta zehaztasunik ere batere gabe: 
hamahiru heriotza zigor eman zituzten 
lehenengo, gero hamaika, bost militante 
fusilatu zituzten azkenean…

Zer oroitza dituzu DGSkoak?
Terrorezko gaztelura sartzea zen hura. 
Segurtasun-neurriek eta Poliziak berak 
gorriak eta bi ikusiko zenituela adie-
razten zizuten. Eta gorriak eta beltzak 
ikusi genituen, bai, bederatzi egunez. 
[Polizia] sozialek ez zuten atertzen, in-
guratu egiten gintuzten, joka etengabe. 
Oso latza izan zen. Kartzelara sartzea 
atseden hartzea izan zen. Hori dena 
DGSn gertatu zen, baina ez dira horre-
taz oroitu nahi. Askotan igarotzen naiz 
DGS [Eguzki Atea, Madril] izan zenaren 
paretik, ikusten ditut zeldetako bur-
din hesiak, eta ilea lazten zait oraindik. 
Urte askoan, ezesatekoak gertatu ziren 
han, baina ez dago oroitzarik: 1808an 
frantsesen kontra borrokatu zirenak 
oroitzen dira, COVID-19ak hildakoak, 
Martxoaren 11ko atentatuetakoak, eta, 
aldiz, urte askoan eraikin zorigaiztoko 
hori zer izan zen –nor zegoen han, eta 
zer bihurrikeria egiten zituzten–, oroi-
tzeko ezer ez dago. 

Memoriaz ari zara, nonbait ere.
Memoria historikoa, esaten dute. DGS 
handixetik igaro ziren frankismoaren 
kontrako Madrilgo eta estatuko borro-
kalari asko. Diktaduraren eta tortu-
raren kontrako museoa izan beharko 
luke, gorriak ikusi zituzten borrokala-
riak –batzuk bertan hil ziren, euskal-
dunek dakizuenez–, omentzeko tokia. 
Osasun publikoko afera izan beharko 
luke DGS era horretako museo bihur-
tzea, oinarrizkoa. Zorigaitzez, egitate 
horiek ezkutatzen saiatzen dira batzuk, 
historia desitxuratzeko, basakeria hura 
itxuragabetzeko.

Atxilotzea, isolamendua, tortura, 
gerra kontseilua…
Kartzelara sartu nindutenean ikusi 
nuen lehenbizikoz abokatua. Adiskide 
baten aurpegia, azkenean, hogeitaka 
egun eta gero! Horrek sekulako poza 
eman zidan, hainbestekoa ze abokatuak 
niri esanagatik heriotza zigorra eska-
tu zidatela, ez bainintzen aztoratu. Mo-

mentu hartan, adiskide baten aurpegia 
baizik ez nuen ikusten, nitaz kezkatua 
zen norbait. Ordurako, Poliziak esana 
zigun ez ginela erraz libratuko, aurre-
koetan ez bezala gertatuko zela, herio-
tzak izango zirela. Poliziek eta beheko 
zeldetako funtzionarioek esan ziguten! 

Eta lau gerra kontseilu, hamahiru he-
riotza zigor… Nahiz momentuan bertan 
heriotza zigor haietako bi kommutatu 
zituzten. Bat, neurea, 30 urteko kar-
tzela zigorra eman baitzidaten; bestea, 
25 urteko zigorra jasotako kidearena. 
Orduantxe jabetu ginen poliziek itaun-
ketetan esandakoa, edo funtzionarioe-
tako batzuek –beheko zeldetan sartu 
gintuztenean–, esandakoa, eta, are, su-
marioen instrukzioek aditzera ematen 
zutena, betetzeko asmotan zirela. Ha-
maika heriotza zigor emanik ere, artean 
isolaturik eduki zituzten gure kideak, 
ez zieten uzten bata bestearekin hitz 
egiten, eta gu haiekin komunikatzen 
saiatu ginenean, Poliziak eta funtzio-
narioek galarazi egin ziguten, ez zietela 
patiora ere irteten utziko mehatxu egin 
ziguten. Itxura txarra hartu genion. Ez 
genuen uste dena hain azkar egingo zu-
tela, ezta Bartzelonan eta Burgosen ere 
gerra kontseiluak egingo zituztela ere, 
eta are gutxiago hain baldarrak eta ba-
sak izango zirela, bost pertsona eraman 
baitzituzten fusilamendu pelotoiaren 
aurrera. Ez genuen halakorik usteko.

Nola jakin zenuen kideak fusilatu 
zizkizuetela?
Arratsaldeko zortziak, bederatziak al-
dera zeldara sartzen gintuzten. Artean 
ministro kontseilua ez zela amaitu uste 
dut [Irailak 26]. Ez genuen irratirik ez 
besterik, eta ez genuen hura azkeneko 
gaua izango zen kontzientziarik. Hu-
rrengo goizean patiora irten ginenean, 
orduantxe benetako zauskada: heriotza 
zigorra kommutatutako kideak bai, ir-
ten ziren –Manolo Chivite, Manuel Caña-
veras, Vladimiro Fernandéz Tovar...–, 
baina “Ostia!”, esan nuen, hiru lagun 
falta ziren. Izugarria izan zen. Eta isil-
tasuna nagusi. Irailaren 27ko goiza zen, 
eta han ez zen ez Baenarik, ez Ramón 
García Sanzik, ez Jose Luis Sánchez Bra-
vorik. Orduantxe jabetu nintzen.

47 urtez, irailaren 27ro, Al alba, 
burkideak gogora ekartzeko garaia...
Irailaren 27an ez ezik, askoz gehiagotan 
ere ekartzen ditut kideak gogora. Egun 
askotan ikusten ditut, irudikatzen ditut. 
47 urtez, irailak beti 27.  
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