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G o t z o n  H e r m o s i l l a

drian Zelaia Ibarrak
(Barakaldo, 1917) ez
du atsedenik har-
tzen. Atzean utzi di-

tu Espainiako Aginpide Judiziale-
ko Kontseilu Nagusian emandako
urteak eta Deustuko Unibertsita-
teko Zuzenbide Zibileko eskolak,
baina beharrean segitzen du, Eus-
kalerriaren Adiskideak elkartean
edo Zuzenbidearen Euskal Akade-
miaren zuzendaritzan. Angel
Allende Salazarren pentsamen-
duaren inguruko liburua argitara-
tzekotan da, eta Eusko Jaurlaritza-
ren Justizia Sailak ematen duen

Manuel Irujo saria jasoko du maia-
tzean. Historiaren eta Zuzenbidea-
ren ikerketa izan da haren bizitza
akademikoaren ezaugarri nagu-
sia, eta gutxi izango dira Euskal
Herriko Foru Zuzenbidea Zelaiak
bezain sakon aztertu dutenak.

Barakaldon jaio zinen, baina zeure
burua Sestaokotzat eduki duzu
beti, ezta?
Bai, Barakaldoko Lutxana auzoan
jaio nintzen, baina, egia esateko,
Lutxanari buruz ez dut ezer gogo-
ratzen, laster Sestaora aldatu gine-
lako. Neure burua Sestaoko seme-
tzat daukat. Hura izan zen zapaldu
nuen lehenengo lurra, han eman
nituen haurtzaroa eta gaztaroa, 30

urte bete arte. Sestao izugarri alda-
tu da. Abuztuan, hango industrial-
dearen hondarrak ikustera joan
nintzen, eta zirrara handia egin zi-
dan mundu hura desagertu dela
ikusteak. Ni ez naiz poeta, ezta hu-
rrik eman ere, baina bisitaldi ho-
rren ostean olerkitxo bat idatzi be-
har izan nuen, zirrara hark eragin-
da.
Bitxia da, baina zuk gaztetan zien-
tziak ikasi nahi zenituen, azkenean
zure norabidea irakaskuntzara eta
Zuzenbidera lerratu bazen ere.
Zuk uste duzu inork hamasei urte-
rekin badakiela zer egin nahi
duen? Garai hartan, Errepublika-
ren gobernuak beka batzuk ema-
ten zituen. Nik bat lortu nuen, eta
zientziak ikastea erabaki nuen.
Baina 1933ko udan gobernua alda-
tu zen, eta ministro berriak esan
zuen dirurik ez zegoela eta bertan
behera utzi zituen bekak. Zer ger-
tatuko zen beka hura jaso eta zien-
tziak ikasi izan banitu? Ez dakit.
Azkenean, irakasle ikasketak egin

nituen. Horretarako, oposizioak
gainditu behar izan nituen.
Nolakoa zen garai hartan hezkun-
tza sistema?
Ni hiru urtez egon nintzen Zebe-
rioko eskola batean, eta hura zora-
tzeko modukoa zen. Maisuak ez ze-
kien zipitzik ere euskaraz. Ikasle
guztiak, berriz, euskaldunak zi-
ren, eta baten batek, azkarrenak
edo, erdaraz ere bazekien. Baina
horrek guztiak bost axola maisua-
ri. Eseri egiten zen, ez zuen ezer
esaten, eta noizean behin altxatu
eta belarrondoko bat ematen zion
baten bati zarataka ari zelako. Or-
duan, klaseko zaharrenari esaten
zion: «Esaiozu horri hori ez egite-
ko». Sistema sinestezin horretan
nik idazten eta irakurtzen ikasi
nuen, gure izebaren laguntzare-
kin.
Eta zuk maisua izateko bokaziorik
ba ote zenuen?
Hasieran ez. Baina gero, egia esa-
teko, Errepublikaren Plan Profe-
sional hura oso ona zen, presta-

‘‘Foru baimenaren
espirituarekin bizi izan da
gure herriko jendea
mende askoan»

«Errepublika ilusio
handiko unea izan zen eta
nire belaunaldiko jendeak
bat egin zuen egoerarekin»

«Edozein
tiranoren
ondoan legegile
ugari egoten da»

Adrian Zelaia

Frankismoak gaztaroa «lapurtu» zion, eta Foru
Zuzenbidean aditu egin zen; baina, atzera jotzeko
beharrik gabe, Euskal Herria «gizarte demokratiko
eta liberalaren ideietara» egokitu daitekeela dio. 
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kuntza pedagogiko sakona ema-
ten baitzuen. Ez zuen matematika-
rik irakasten, matematikaren me-
todologia baizik, eta, azkenean,
oso zaila zen hezkuntzarekiko kez-
ka ez sentitzea. Baina gero frankis-
moa etorri zen, eta hura, hezkun-
tzari zegokionez, hondamendia
izan zen.
Eta Zuzenbidea ikastearena?
Gerra garaian, Francoren armada
Bilbora sartu zenean, mobilizatu
ninduten eta Flechas Negras ize-
neko batailoira eraman ninduten.
Gerra amaitu zen, baina ikusten
genuen  ez gintuztela desmobiliza-
tzen, Europatik ere gerra hotsak
zetozen, eta handik atera ahal iza-
teko, ikasteko luzapena eskatu
nuen. Horrela hasi nintzen Zuzen-
bidea ikasten.
Zure belaunaldiko gehienentzat be-
zala, zuretzat ere gerra mugarria
izango zen zure bizitzan, ezta?
Niretzat, gerra askatasunaren
amaiera izan zen. Nik hamalau
urte nituen Errepublika heldu ze-

nean. Oso ondo gogoratzen dut
apirilaren 14 hura. Institutuan
esan ziguten etxera joateko, klase-
rik ez zegoela, eta Sestaora ailega-
tu nintzenean, jende asko zebilen
kaleetan, eta manifestazioa zego-
en Herriko Etxearen aurrean. Ilu-
sio handiko unea izan zen hura.
Nire belaunaldiko jendeak bat
egin zuen egoera horrekin, eta li-
beral eta errepublikazale bilakatu
zen. Eta frankismoa heldu zenean,
hura hondamendia izan zen. Dena
isilpean egin beharra, beti sala-
tuak izateko beldurrez… Zuzenbi-
de ikasketetan, esaterako, ez zen
demokraziarik aipatzen, baina de-
nok genekien Europan beste zer-
bait zegoela, gu geu ere beste zer-
bait ezagututakoak ginelako. Eta
horretara egokitu beharra zegoen.
Gure belaunaldikooi gaztaroa la-
purtu ziguten. 
Zure bizitza osoan irakaskuntzari
lotuta egon zara. Zure biografian
diozu hezkuntza dela munduak
duen arazo nagusia. Zergatik?
Nik uste dut hezkuntza jakinduria
transmititzea baino zerbait gehia-
go dela. Gaurko adituen artean ez-
tabaida da ea trigonometria iraka-
tsi behar den ala ez, baina, nire us-
tez, hori bigarren mailakoa da.
Nire ustez, hezkuntzaren beneta-
ko helburua gizakiak egitea da,
hots, gizakia heztea sozialki balio-
tsua izan dadin. Tolerantzia, beste-
en eskubideekiko errespetua, egia-
ren  garrantzia berebiziko balioak
dira. Eta susmoa dut gaur egungo
irakasleak jakinduria transmiti-
tzeko prestatuta daudela, baina ez
horrenbeste gizakiak egiteko. Nor-
malean, jakintsuak gizaki bikai-
nak izaten dira. Einstein oso jakin-
tsua zen, eta, aldi berean, maila
handiko pertsona, baina demagun
Einsteinek Hitlerren zerbitzura ja-
rri eta bonba atomikoa egiten la-
guntzen diola. Hori jakintsua izan-
go zen, baina jakintsu nazkaga-
rria. Legegileok, esaterako,
justizia egiteko ikasi eta lan egiten
dugu, baina egia da edozein tirano-
ren ondoan legegile ugari egoten
dela. Hori nazkagarria da.
Foru Zuzenbidean aditua zara, eta
hori ikertu duzu batez ere. Foru
erregimenetik gaur egun zer geldi-
tzen da?

Gauza gutxi, egia esateko. Foruen
inguruan fantasia asko daude;
esaterako, garai hartan Euskal
Herriko herrialdeak paradisua zi-
rela pentsatzea. Baina Bizkaian,
esaterako, Batzar Nagusiak zeu-
den, eta erregeak behartu egiten
zituzten foruen zina egitera. Bada-
go xehetasun bat, eta harritzen
nau inork garrantzirik eman ez
izanak, ez liberalek, ez karlistek,
ezta Sabino Aranak ere. Erregeak
korrejidorea bidaltzen duenean
Bizkaia gobernatzera, bizkaita-
rrek dioten lehenengo gauza da
Bizkaiko jaunak zin egitera etorri
behar duela, eta zin egiteak esan
nahi du forua onartu behar duela.
Eta foruaren kontra doan edozein
agindu emanez gero, agindu horri
men egin bai, baina bete, ez dutela
beteko. Foru baimen horrek seku-
lako garrantzia dauka, une hartan
Europa osoan monarkia absolu-
tua mamitzen ari zelako. Erregea-
rekiko harreman mota hori guztiz
kontrajarrita dago Europa osoan
indarrean dagoenarekin. Hori de-
sagertu da dagoeneko, baina espi-
ritu horretan bizi izan da gure he-
rriko jendea mende askoan, eta ba-
rruan sartuta dauka.
Inoiz proposatu dute foru erregi-
menaren gaurkotzea bide bat izan
daitekeela euskal gatazka gaindi-
tzeko. Zer deritzozu?
Historian atzera egitea oso zaila
izaten da. Nik uste dut euskal gi-
zartea egokitu daitekeela gizarte
demokratiko, moderno eta libera-
laren ideietara. Liberala diodane-
an, libertateei buruz ari naiz, gaur
egun liberal hitza nahiko anbi-
guoa delako. Euskal gizartea ho-
rretara egokitu daiteke, atzera jo-
tzeko beharrik gabe. 
Aginpide Judizialeko Kontseilu Na-
gusiko kide izan zinen, 1985etik
1990era. Nola gogoratzen dituzu
urte haiek?
Ez daukat oso oroitzapen onik.
Nik botere judizialaren indepen-
dentzian sinetsi dut beti. Beraz,
EAJren EBBko lehendakari Jesus
Insaustik kontseilari izatea propo-
satu zidanean, nik esan nion era-
bat independente izatekotan onar-
tuko nuela soilki, eta bera guztiz
ados zegoela esan zidan. Oroitza-
penik onenetako bat zera izan zen:
Justizia Militarraren Kodearen in-
guruko eztabaidan, PSOEko go-
bernuak adostasuna lortua zuen
egitasmo horrek aurrera egin ze-
zan, aurreko kodea baino askoz
arrerakoiagoa baitzen. Kalifikazio
batzordeak oniritzia eman zion,
baina osoko bilkurara heldu zene-
an, nik esan nuen ez nuela bozka-
tuko. Izan ere, kode horretan he-
riotza zigorraren inguruko hain-
bat xehetasun ematen ziren,
errudunak azken gaua nola eman
behar zuen eta horrelako xeheta-
sun morbosoak, benetan ikara-
tzen nindutenak. Eta nik esan
nuen testu hark ez zuela nire sina-
dura izango. Gehienek ez zuten
nahi testu hori euskal ordezkaria-
ren oniritzirik gabe onartzea, eta
txostenean heriotza zigorraren
kontrako aldarria sartu zuten.

Parlamentura heldu zenean, Kode
Militarretik heriotza zigorra ken-
tzea erabaki zuten. 
Gaur egun askotan esaten da Justi-
ziak ospea galdu duela, politizatua
dagoela eta abar. Zer iruditzen zai-
zu?
Espainiako Konstituzioak dio epai-
leak ezin direla alderdi politiko edo
sindikatuetako kide izan, baina be-
ren interes profesionalak defenda-
tzeko elkarteak sortzea badauka-
tela. Asmo horrekin sortu zen
APM elkartea. Lehenago, beste el-
karte bat egon zen, Justicia Demo-
cratica izenekoa, eta hor geunde-
nok txostenak egiten genituen
Francoren azken urteetan, fran-
kismoaren gehiegikeriak salatze-
ko. APM sortu zenean, Justicia De-
mocraticako guztiok han sartu gi-
nen, baina handik beste elkarte bat
sortu zen, Jueces para la Democra-
cia. Hortaz, eskuineko elkarte bat
zegoen, eta ezkerreko beste bat, eta
une hartan erabaki nuen inongo el-
kartetan izenik ez ematea, arrazoi
politikoek banatutako bi elkarte
egoteak Justiziaren politizazioa ze-
karrela uste bainuen. Zorritxarrez,
badirudi asmatu nuela.
Arazo larria al da politizazioa?
Jakina. Soziologikoki, epaile
gehienak nekazaritza giroko klase
ertainetik datoz, eta horien berez-
ko joera eskuina izaten da. Epaileei
eskuineko elkartea eta ezkerreko
elkartea aukeran ematen badizkie-
zu, eskuinak irabaziko du beti, eta
horixe gertatzen ari da orain. Hori
akats handia da, eta zaila izango da
konpontzea. Baina, epaileen oho-
retan, esan behar dut gehien-
gehienak ez daudela inongo elkar-
tetan.
Euskerazaleak elkarteko sortzaile-
etako bat izan zinen. Izan ere, eus-
kara galdu zenuen arren, beti izan
duzu horrekiko zaletasuna.
Hizkuntza hitz egiteko modua bai-
no zerbait gehiago da. Pentsamen-
dua egituratzeko modua ere bada.
Euskerazaleak elkarteko batzorde
sortzailean egon nintzen, baina
hor benetako motorra eta arima Je-
sus Oleaga izan zen. Euskara bul-
tzatzea zen asmoa, eta egin genuen
lehenengo gauza euskara irakaste-
ko akademia sortzea izan zen, eta
ikusi genuen beharra bazegoela.
Gerora, elkarteak garrantzia gal-
du zuen eta gero klub txiki baten
modukoa bilakatu zen, baina garai
hartan lan handia egin zuen.
Placido Kareaga zen orduan Bizkai-
ko Diputazioko burua. Harekin ere
harremana izango zenuen.
Tradiziozalea zen hura, baina, era
berean, xalo samarra. Anekdota
polita daukat horren inguruan.
Behin Francori bilera egiteko
eskatu zion, kontzertu ekonomi-
koa berriro indarrean jartzea pro-
posatu nahi ziolako. Gero kontatu
zidan batzar hartan Francok
entzun ziola ezer esan gabe, eta
gero zera esan ziola: «Amaitu al
duzu? Orduan, alde egin dezake-
zu». Bilbora bueltan zetorrela,
Urduñan, irratia piztu zuen eta
albistegian entzun zuen Francok
kargua kendua ziola.

‘‘Arrazoi politikoek
banatutako epaile elkarte
bi egoteak Justiziaren
politizazioa dakar»

«Hitz egiteko modua ez
ezik, pentsamendua
egituratzeko modua ere
bada hizkuntza»

∑ M o t z e a n

Maria Cruz Uribarri.
Nire emaztea. Eta nire alaba.

Aita Bernaola. 
Maila handiko pertsona. Lar-
deriatsua izatearen ospea
zuen, baina bazekien zer nahi
zuen. 

Andres Urrutia
Une honetan, nire adiskide-
rik onena.

Juan Ramon Urkijo
Ezin dut ahaztu. Karlista zen,
baina trantsizioan sekulako
lana egin zuen Euskalerria-
ren Adiskideen Elkartean be-
harrezkoak ziren aldaketak
egiteko.

Mitxel Unzueta
Adiskidea izateaz gain, nire
ikaslea ere izan zen, eta leku
askotan egin dugu topo elka-
rrekin.

Jesus Oleaga
Bizitza osoan lagun handia
izan dut. Beti lagundu dit. 
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