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1960ko ekainaren 27an hil zuten Begoña Urroz 22 hilabeteko haurra, Donostiako Amara zaharrean zegoen FEVEren geltokian eginiko atentatuan. KUTXA FOTOTEKA

Donostian 1960an
izandako atentatua
ETAk egin zuela dioen
hipotesia zabaldu 
da berriro. Ez dago,
ordea, ETA izan zela
baieztatzeko daturik.



Ainhoa Oiartzabal  

I
az, Martxoaren 11ko Ma-
drilgo atentatuen bikti-
mak omentzeko ekitaldi
ofizialean, izendatu zuen
Espainiako Diputatuen

Kongresuak ekainaren 27a Terro-
rismoaren Biktimen Eguna. On-
dokoa da egun hartako ekitaldian
Kongresuko presidente Jose Bo-
nok irakurri zuen adierazpen ins-
tituzionalaren pasarterik esan-
guratsuena: «1960ko ekainaren
27an, duela 50 urte, ETAk lehen-
dabizikoz hil zuen. Haren biktima
Begoña Urroz izan zen. Mundu
guztiak jakin behar du, eta inork
ez du bazter utzi behar, ez Espai-
nian ez Espainiatik kanpo, ETA-
ren lehen biktima 22 hilabeteko
haur bat izan zela [...]. Hori hain
esanguratsua eta nabarmena da,
agerian jartzen du gaizkile talde-
aren moraltasun gabezia eta doi-
lorkeria». 

Adierazpen horrekin, Espai-
niako Kongresuak ETAren lehen
biktima Begoña Urroz izan zela
ofizial egin zuen, eta handik hiru
hilabetetara eta izendaturiko
egunean ospatu zuten Kongre-
suan bertan Terrorismoaren Bik-
timen Eguna, Espainiako errege-
erreginen gidaritzapean eta hain-
bat erakunde instituzionaletako
ordezkariren eta biktima elkarte-
ren parte hartzearekin. Besteak
beste, Patxi Lopez Eusko Jaurlari-
tzako lehendakaria izan zen han.

Aste honetan, berriz, Lasarte-
Oriako Udalak  Ausencias liburua
kaleratu du udalaren 25. urteu-
rrenaren harira. Liburuan,
«ETAk eraildako eta Lasarte-
Oriarekin loturaren bat zuten»
zortzi biktimari buruzko datuak
eta haien senitartekoren gogoe-
tak bildu dituzte. Zerrendako le-
henengoa, Begoña Urroz da. Ai-
patu liburuan, Espainiako presi-
denteak, Espainiako Kongresuko
eta Senatuko presidenteek, Eus-
ko  Jaurlaritzako lehendakariak
eta  Gipuzkoako ahaldun nagu-
siak idatzi dute beste batzuen ar-
tean. Eta Patxi Lopezen idatzian
liburuan bildu dituzten zortzi per-
tsonak ETAk hil zituela ageri da.

Jaurlaritzak, kontraesana 
Espainiako Kongresuko presi-
denteak eta Eusko Jaurlaritzako
lehendakariak Urrozen hilketa
ETAri egotzi dioten arren, Igan-
dea-k ez du topatu 1960an Donos-
tiako Amara zaharreko FEVEren
geltokian izaniko atentatuaren
egiletza ETArena dela esaten
duen agiri ofizialik. Eusko Jaur-
laritzako Herrizaingo Sailaren
menpeko Terrorismoaren Bikti-
mei Laguntzeko Zuzendaritzaren
webgunean, Egileen deskribape-
na: determinatu gabe esaldia
ageri da Begoña Urrozen atenta-
tuari buruz. «Ez dago besterik
esateko», azaldu du Txema Urki-
jo Biktimen Arretarako Bulego-
ko aholkulariak: «Ez dago nahiko

Begoña Urroz haurra ETAk hil zuela adierazi dute
Espainiako Kongresuak eta Lasarteko Udalak.Hainbat 
historialarik eta ETAko lehen kideek ukatu egin dute.

Egia: lehen
biktima

2010eko ekainaren 27an Terrorismoaren Biktimen Egunaren harira Espainiako Kongresuan eginiko ekitaldia. ZIPI / EFE
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elementu atentatua ETAri egoz-
teko. Elementu berriak agertzen
direnean egotziko zaio, dela
ETAri dela besteren bati, baina
oraingoz ez dago halakorik», gai-
neratu du. Haren esanetan, bi
sektore daude kasu honetan;
nola edo ahala atentatu hau
ETAri leporatu nahi diona bata;
eta jarrera eszeptikoagoa duena
bestea. «Gu ez gaude ETAri lepo-
ratzen setatutako sektorean».
Dena dela, Espainiako Kongre-
suak ekainaren 27a, Begoña
Urroz hil zen eguna, Terrorismo-
aren Biktimen Eguna izendatzea
ongi dagoela deritzo: «Haur hori
bonba baten ondorioz hil baitzen,
eta, beraz, biktima da. Badago
egun horren izendapena justifi-
katzeko nahikoa arrazoi; nekez
eztabaidatu daiteke ez dela terro-
rismoaren biktima». 

Herrizaingo Sailaren datua
egiaztatzeko, Espainiako Barne
Ministeriora jo du Igandea-k.
Haien webgunean ez da Begoña
Urrozen izenik ageri biktimen
izenen artean, eta ez dago 1960ko
atentatuen informaziorik. Gaine-
ra, 1968. urtea da ETAk eraginda-
ko hildakoen estatistika datuetan
azaltzen den lehendabiziko urtea,
eta urte hartan bi biktima izan zi-
rela dio, izenik zehaztu gabe.

Biktimen izen-abizenen ze-
rrenda azken hamar urteotakoa
da soilik; 2000tik 2010era artekoa.
Aurreko urteetako ETAren aten-
tatuetan hildako biktimen izenen
bila joateko Guardia Zibilaren lo-
tura klikatu behar da, eta bertan,
hildako guardia zibilen izenak
ageri dira bakarrik. Horrela, 1968.
urtea da atentatu bati buruz in-
formazioa lortzeko aukera ema-
ten duen urterik zaharrena, Jose
Pardines guardia  zibila hil zuten
urtea.   

ETAk hildako biktima guztien
izen-abizenen zerrenda eskatze-
ko eta 1960an Begoña Urroz hil zu-
ten atentatuari buruz galdegite-
ko Ministerioaren prentsa bule-
gora deitutakoan, daukaten
informazioa webgunean ageri
dela adierazi dute. 

«Alkateak ez du inolako
adierazpenik egingo»
Terrorismoaren biktima eta ber-
takoa zelako egin zion iazko otsai-
laren 15ean lehendabizikoz ome-
naldia Lasarte-Oriako Udalak Be-
goña Urrozi eta haren familiari
—Espainiako Kongresuko adie-
razpena eta handik eratorritako
Terrorismoaren Biktimen Egu-
naren aurretik, beraz—.

Urrozi ez ezik, ETAk hil edo
zaurituriko eta Lasarte-Oriare-
kin lotura zuten beste hamar la-
guni egin zieten omenaldia. Dena
dela, udaletxearen atarian egun
horretan biktimen omenez jarri-
tako plakan «terrorismoaren bik-
timak» aipatzen dira, oro har. Ez
da ETAren aipamenik ageri.

Gauzak horrela, omendu guz-
tiak ETAk hildako biktima legez

omendu ote zituzten ziurtatzeko
eta batik bat Begoña Urroz ETA-
ren biktimatzat jotzen duten gal-
degiteko Lasarte-Oriako alkate
Jesus Zaballosekin [PSE-EE] hitz

egiten saiatu da Igandea. «Alka-
teak ez du inolako adierazpenik
egingo» izan da udalean jaso duen
erantzuna. Asteon udalak argita-
ra emandako Ausencias liburuan,
ordea, izenpetu egiten du Urroz
dela ETAren lehenengo biktima.

Zaurituen testigantza
«Niri ez dit inork esan ETAren
biktima naizela». Baleren Bakai-
koa (Berastegi, 1945) ekonomian
katedradunak eta EHUko irakas-
leak ez du 1960ko ekainaren 27an
jasandako atentatuagatik inola-
ko merezimendu ofizialik jaso.
Donostiako Amarako geltokian
kontsignetan eztanda egin zuen

lehergailuak zauri arinak eragin
zizkion orduan 15 urte zituen Ba-
kaikoari. Leherketa berean zauri-
tu zen Lasarte-Oriako Begoña
Urroz 22 hilabeteko haurra, eta
biharamunean hil zen. Haiekin
batera beste lau lagun zauritu zi-
ren leherketa hartan.

«Arropaz beteriko boltsaren
bila joan nintzen kontsignara.
Hura hartu eta etxera nindoan,
Errenteriako familiarekin egun
batzuk pasatu ostean. Kontsigna-
ra hurbiltzean, ordea, eztanda
handi bat gertatu zen; ez dakit ni
nengoen tokitik zenbat metrota-
ra izan zen, baina harrapatu nin-
duen. Kea-eta hasi zen». Bakaiko-
ak ez zuen korderik galdu; zauri
arinak izan zituen: «Ilea pixka bat
erre zitzaidan, besoetako batean
azala gorritu zitzaidan, eta ebaki
txiki bat izan nuen [beso ezkerra
erakutsi digu]. Baina jada ez dut
markarik», dio. 

Berehala, geltokiaren ondoko
sorospen gunean artatu zuten,
eta handik Errenteriara itzuli
zen, «anaia-eta bertan bizi baitzi-
ren». Gogoan duenez, Polizia joan
zitzaion Errenteriara galderak
egitera, baina ez zioten informa-
zio gehiagorik eman. 

Atentatu hura frankisten arte-
ko liskarren ondorioa izan zelako-
an konformatu zen Bakaikoaren
familia: «Nire familia nahiko poli-
tizatua izan da, baina inoiz ez zu-
ten aipatu ETA izan zitekeela; ga-
rai hartan ETA ez zen ezaguna.
ETA ezagun egiten hasi zen han-

dik hiruzpalau urtera. Gure aita-
ren, osabaren eta lehengusuaren
bertsioa zen frankisten arteko
kontu garbitze bat izan zela. Hori
ondorioztatu zuten».

Bakaikoaren arabera, Franco-
ren gobernuan izandako aldake-
ten ondorioa izan zitekeela uste
zuten orduan: «Garai hartan sar-

tu ziren Opuseko kideak Franco-
ren gobernuan. Teknokraten go-
bernua izan zen, eta falangisten
kontrakoak ziren. Gauzak horre-
la, boteretik bazterrarazitako fa-
langisten adar batzuk haserre
egotea posible zen». 
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Lasarte-Oriako Udalak, iaz, Begoña Urrozen eta ETAk hil edo zauritutako beste hainbat pertsonaren omenez egindako ekitaldia.TXINTXARRI

Baleren Bakaikoa, 1960ko ekainaren 27an Donostiako Amara zaharreko geltokiko leherketan zauritu zen pertsonetako bat. JUAN CARLOS RUIZ/ ARGAZKI PRESS
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Bartzelona-Madril ibilbidea egiten ari zen tren-furgoian, Quinto geltokiaren parean
(Zaragoza, Aragoi). Maleta batean zegoen lehergailu batek ekipajea eta furgoia erre
zituen.

Bartzelona Nord-
eko geltokiko
kontsignan
lehergailu batek
egin zuen eztanda.
Ekipajea erre zen.

20:20

08:00
Donostiako
Norteko
geltokian
(egungo Renfe)
beste lehergailu
bat lehertu zen.

17:25
Donostiako FEVEren Amarako
geltokiko kontsignan laugarren
lehergailua lehertu zen (egungo
Euskotrenen geltokiaren
ondoan,  Easo plazan). Sei lagun
zauritu zituen, eta horietako bat
biharamunean hil zen: Begoña
Urroz 22 hilabeteko haurra.

19:00
Madrilgo
Estacion del
Norten
lehertu zen.

Bilboko Atxuriko geltokian maleta batean zegoen lehergailua lehertu zen, eta
ekipajearen zati bat erre zuen.

08:30
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Ekainaren 27a

Ekainaren 26a

Ekainaren 29a
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EUSKAL HERRIA
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Bartzelona

Madril

ITURRIA: LE MONDE, DIARIO VASCO, LA VOZ DE ESPAÑA.
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«Elementu berriak
agertzen direnean
egotziko zaio, dela ETAri
dela besteren bati»
TXEMA URKIJO
Eusko Jaurlaritzako Biktimen Arretarako
Bulegoko aholkularia

«Nire familia nahikoa
politizatua izan da, baina
inoiz ez zuten aipatu
ETA izan zitekeela»
BALEREN BAKAIKOA
Donostiako Amarako leherketan zauritua

‘‘



tan», jarraitzen du, «Bartzelona-
ko Norteko geltokiaren kontsig-
nan maleta batean zegoen beste
lehergailu batek egin du eztan-
da». Lehenago han utzitako male-
ta zela zehazten du, «eta horrek
ere lokala erre eta bertako baga-
jea erre ditu».  

Ondoren, eta leherketen orde-
nari eta kronologiari jarraituz,
Donostiako bi leherketen azalpe-

na dator Ministerioaren oharre-
an: «17:25ean (ekainaren 27ko
arratsaldea) maleta barruan ze-
goen lehergailu batek eztanda
egin du Norteko geltokian [egun-
go Renferen geltokia]». El Diario
Vasco egunkariak beste zenbait
elementurekin janzten du leher-
keta horren kronika: «Leherke-
tak aretoko kristalak hautsi zi-
tuen [...]. Sute txiki bat ere eragin
zuen, eta suhiltzaileek itzali be-
har izan zuten». Kontsignako ar-
duraduna zauritu zela ere ageri da
kronikan.

Ondoren, Amara zaharreko

FEVEren geltokiko leherketari
buruz ematen ditu Ministerioa-
ren agiriak azalpenak: «19:10ean,
Donostiako Amarako geltokiko
kontsignan, ezaugarri antzekoak
dituen beste leherketa batean sei
lagun zauritu dira». Horren ondo-
rioak larriagoak izan zirela gaine-
ratzen du El Diario Vasco-k; «jen-
de asko baitzegoen itxaron gelan
eta kaskoteek eta sugarrek jende
asko harrapatu zuten». Leherke-
tari buruzko xehetasun batzuk
eman eta gero, honela jarraitzen
du kronikak: «Baina benetan pe-
natzekoa da sei lagun mindu bai-
tziren». Haietako bat, hain justu
larrien zauritu zena, ume bat zela
azaltzen du. Ondoren, sorospen
gunean artatutako sei zaurituen
berri ematen du zehatz-mehatz,
izen-abizenak eta guzti.

Ministerioaren oharra egun
hartan Madrilen gertatutako az-
ken leherketarekin bukatzen da.
Honela: «Azkenik, Madrilgo Nor-
teko geltokiaren kontsignan an-
tzeko beste bonba bat lehertu
zen». Ez du azken leherketa ho-
rren ordurik zehazten. 

DRILen egiletza
Frantziako Le Mondeegunkariak
ere eman zuen berria ekainaren
28ko zenbakian. Espainiako Mi-
nisterioaren oharra bere horre-
tan argitaratu zuen, beste zehaz-
tasunik gaineratu gabe, eta El
Diario Vasco-n bezala, ustezko
egileei buruzko azalpenak ere
ekarri zituen, Ministerioak hela-
razi bezala. 

Baina hurrengo egunean, ekai-
naren 29ko zenbakian, Espainia
zintaren azpialdeko berrian, bez-

Atentatua igaro eta urte ba-
tzuen buruan militantzia politi-
koan jardun zuen Bakaikoak.
ETAn aritu ote zen gadetuta, «or-
duan dena zen ETA», erantzun
du; hots, frankismoaren aurka
eta euskara eta euskal kultura-
ren aldeko mugimenduak ETA-
ren ingurumarian kokatzen zire-
la. Militantzia horren ondorioz,
Donostiako Martuteneko kartze-
lan egon zen preso hilabete ba-
tzuetan 1968an. Bertan, Xabier
Bareño ETAko buruzagietako ba-
tekin egon zen: «Harekin ETAren
historia, Euskal Herriko historia
eta abar aztertzen genituen, eta
hark ez zuen inoiz halako gertae-
rarik aipatu. ETAren lehenengo
heriotza [Jose] Pardines zela esa-
ten zen».  

Sei leherketa hiru
egunetan
Bakaikoa zauritu eta Urroz hil zen
leherketa hura ez zen egun horie-
tan gertaera bakartu bat izan.  Ga-
raiko Euskal Herriko prentsako
kronikek, artikulu berean espli-
katzen dituzte 1960ko ekainaren
26 igandean eta 27 astelehenean
Donostiako Amara eta Norteko
geltokietan, Bartzelonan, Madri-
len eta bi hiri horien arteko ibilbi-
dea egiten ari zen beste tren bate-
an eztanda egin zuten bost leher-
gailuen nondik norakoak. 48 or-
duren buruan, 29 asteazkenean,
beste leherketa bat izan zen Bilbo-
ko Atxuriko geltokian.

Espainiako Gobernazio Minis-
terioaren oharrari bide emanez,
«atzerriko elementuei», egotzi
zizkien lehen bost leherketak
1960ko El Diario Vasco egunkaria-
ren ekainaren 28ko zenbakiak:
«Gertaera horiekin atzerriko ele-
mentuak, separatista eta komu-
nista espainiarrek lagunduta,
etengabe aldarrikatzen ari diren
kontsigna terroristak bete nahi
izan dira».  

Hurrengo eguneko El Diario
Vasco-ren zenbakian, Amarako
leherketan larri zauritutako Be-
goña Urroz haurra hil egin zela
atera zuten azalean, eta uztaila-
ren 1ean, berriz, hiletaren berri
eman zuten; azaleko argazkian,
Jose Maria del Moral gobernado-
re zibila ageri da Urrozen fami-
liartekoak agurtzen. 

Espainiako Gobernazio Minis-
terioak ekainaren 27ko datarekin
komunikabideetara bidali zuen
oharrean kronologikoki azaltzen
dira 1960ko ekainaren 26 eta 27
egunen artean lehertu ziren bost
bonbei buruzko azalpenak, aten-
tatu sorta berean kokatuz: «Atzo
20:30ean, Bartzelona-Madril pos-
ta trenaren furgoian, Quintoko
eta Pinar del Rioko geltokien arte-
an, lehergailu bat zeraman male-
ta batek eztanda egin zuen». Le-
hergailuaren eztandak furgoia
eta bertako bagajea erre zituela
gaineratzen du. «Gaur zortzie-

perako atentatuak DRIL Directo-
rio Revolucionario Iberico de

Liberacion «sare antifran-
kistak» eginikoak direla ze-

haztu zuen. Espainiako
Poliziaren iturria aipa-
tuz, Bartzelonako, Ma-
drilgo eta Donostiako
leherketak atentatu
kate berean lotzen ditu
kronika horrek, eta
DRILi buruzko zehazta-

penak ematen ditu: «Es-
painiako Poliziarentzat

igandean eta astelehenean
Bartzelonako, Madrilgo eta

Donostiako geltokietan leher-
gailuekin izaniko atentatuak

DRIL izeneko sare batenak dira.
Kubako terroristek osatua da, eta
Frantzian du kuartel nagusia».
Sarearen antolatzailea Espainian
jaiotako kubatar bat zela dio Le
Monde-ren artikuluak: Santiago
Martinez Donoso. 

Informazio horrekin batera,
1960ko otsailaren hondarretan
Madrilen izaniko beste bi leherke-
ten berria eta hari buruzko infor-
mazioa gehitzen du Le Monde-k:
«Otsailaren 21-22ko zenbakian, Le
Monde-k zioen zaila zela DRIL era-
kundearen benetakotasunaz hitz
egitea. Baina oraingo informazio-
ek ez dute zalantzarik uzten Fran-
co eta Salazarren erregimenen
kontrako altxamendu bat dela
[...]. Frantzian uste da erbestean
dauden Espainiako buruzagi
anarkista ohiak eta ezker mutu-
rreko gazteak direla DRILeko ki-
deak... —eta ez Madrilgo poliziak
dioen bezala xaxatzaile kubata-
rrak—. Europako hainbat hiribu-
rurekin dituzte loturak, batik bat
Bruselarekin eta Erromarekin,
baina ez dago daturik DRIL Espai-
niko alderdi komunistarekin lo-
tzeko». 

EAJren susmoak
Le Monde-k bezala, United Press
International agentziak zabaldu-
tako albisteak DRIL erakundeak
eginiko atentatuak zirela zioen.
Agentzia horren informazioa za-
baldu zuen EAJren aldizkari ofi-
zialak, Alderdi-k, 1960ko uztaile-
an. Euzkadi Buru Batzarrak hiz-
pide izan zituen atentatuok, eta
bileraren aktan jasotzen denez,
EAJrekin harremanik ez zuten
gertaerak zirela adierazteko oha-
rra argitaratu edo ez eztabaidatu
zuten, baina azkenean ezer ez ar-
gitaratzea erabaki zuten. Baina
berria emateko orduan alderdia-
ren kontrakotasuna nabarmen-
tzea proposatu zuten; izan ere,
atentatuen egileak poliziak ziren
susmoa zegoen. 

EAJk bi hipotesi zituen egile-
tzari buruz; batetik, United Press
agentziak esan bezala, DRIL izan
zela, eta, bestetik, Francoren Poli-
zia bera izan zitekeela. Horrela
zioen Euzkadi Buru Batzarreko
bileran parte hartu zuen Astiz-ek:
«[...] komunistei eta separatistei
egozten zaie atentatua; halako

adierazpenak egiteko oinarriak
dituztelako izango da, eta horiek
azaldu beharko lituzkete, Polizia
bera izan den susmoa ezabatze-
ko». Esaterako, Ipar Euskal He-
rrian zegoen Jesus Solaun EAJko
zuzendaritzako kideari honela ja-
rri zioten Hego Euskal Herrian
idatzitako gutun batean: «Leher-
gailuak. Egunkariek esan bezala
gertatu da dena. Eta jendea ez da-
go pozik, ezta gutxiago ere. Ko-
mentarioak urriak dira, eta ez di-
ra batere beroak. Ez dira izango
horiek hau prestatzen ari dire-
nak? Jendeak hori dio, falangistei
egotziz bai bonbak bai postaz Al-
derdi Komunistaren izenean jaso-
tzen ari diren orriak. Oso esangu-
ratsua da Madrilek ordu gutxiren
buruan leherketa guztien berri
eman izana. Eta haiek berak iza-
nez gero terroristak, zein helbu-
rurekin? Neurri zorrotzagoak
hartzearren? Dena izan daiteke».

Berdintsu zioen OPE erbesteko
Euzko Jaurlaritzak ateratzen
zuen eguneroko boletinak, 1960ko
uztailaren 1ean: «Jende askok gal-
detzen du nondik datozen eta no-
ra doazen modu hauek, eta ez da
falta harritu denik Polizia frankis-
tarekin. Izan ere, hain eraginko-
rra eta bizkorra den Poliziak ez du
oraindik geltokian lehergailuak
jartzen aritu den inor atxilotu».

Infiltratuak
protagonista
Polizia frankistek eginiko atenta-
tua izan zeneko susmoak gaur
arte iraun du. Baleren Bakaikoa
atentatuan zaurituaren eta ha-
ren familiaren artean, esaterako.
Halaber, Iñaki Egaña historiala-

04 ‘Begoña Urroz afera’
Igandea • 2011ko otsailaren 20a

(Aurreko orrialdetik dator)

1960ko ekainaren 29an,DRILi egotzi zizkion leherketak Le Monde-k.BERRIA

1962an ‘ABC’-k
DRILekin lotu zuen
Urrozen hilketa

DEspainiako eta Euskal
Herriko prentsak ez zuten
egiletzari buruzko datu ze-
hatzik eman; 1960ko heme-
rotekan Igandea-k ez du aur-
kitu DRILen izenik. Bai, or-
dea, handik bi urteko
hemerotekan: ABC-k or-
duan egotzi zion DRILi Do-
nostian 1960an izaniko
atentatua. 1962ko aben-
duaren 2an Donostian, Ma-
drilen, Valentzian eta Lisbo-
an izan ziren leherketa ba-
tzuen harira, Gratitud a los
petardistas (Esker ona pe-
tardozaleei) izeneko anali-
sia eman zuen argitara
abenduaren 4an. Analisiak
DRILen aipamena egiten du,
eta dio: «[...] bere azken
ekintza gogoangarrien arte-
an dauzka Gipuzkoako ume
baten heriotza eta itsutasu-
na eta Madrilgo agure baten
heriotza, biak lehergailuen
eztandak eraginda».

Begoña Urrozen izena 
ez da ageri Espainiako
Barne Ministerioaren
webguneko zerrendetan

EAJk bi hipotesi izan
zituen egiletzari buruz:
DRIL eta Francoren
Polizia bera

Amarako leherketa
«atzerriko elementuei»
egotzi zien Francoren
Gobernuak, 1960an 



SANTA LIBERDADE FILMA

SANTA LIBERDADE FILMA

riak eta Igandea-ren kolabora-
tzaileak Gara-n berriki idatzi du
—2010eko abenduaren 18an— Es-
painiako Poliziarentzat lan egi-
ten zutenen ekintza izan zela
Amarakoa. DRILek 1960ko ekai-
nean hainbat hiritan egiteko di-
seinaturiko atentatuen kateko
beste leherketa bat izan zela dio,
baina Begoña Urroz hil zuen aten-
tatuaren prestaketan polizia infil-
tratuek hartu zutela parte zehaz-
ten du. Haietako bat, Santiago
Martinez Donoso; Le Monde
egunkariak argitara eman zuen
DRIL sarearen burua bera.

«DRILen hastapeneko garai
hau pixka bat iluna da; infiltra-
tuak baitzeuden. Gutierrez-Me-
noyo egungo Kubako disidente
ezaguna, besteak beste», azaldu
dio Igandea-ari Xavier Montanya
(Bartzelona, 1961) kazetariak eta
Pirates de la llibertat (Askatasu-
naren piratak) liburuaren egile-
ak. Aipatu liburuan jaso du Es-
painian eta Portugalen indarrean
zeuden diktaduren kontra 50eko
hamarraldiaren hondarretan er-
bestean sortu zen DRIL erakunde
antifrankista armatuaren histo-
ria labur bezain bizia. 

Montanyaren arabera, Kuban
oso egoera bitxia zegoen garai
hartan; iraultza gertatu berritan,
herrialde orok bidali edo lortu zi-
tuen espioiak han, bertako mugi-
menduak gertutik kontrolatzeko.
«Eta iraultzaren mozkorraldian
ez zen hain zaila infiltratuak para-
tzea garaiko mugimendu eta era-
kunde berrietan». Horrela sartu
ziren DRILen Espainiako Polizia-
rekin lotura zuten infiltratu kuba-
tarrak; esaterako, Eloy Gutierrez-
Menoyo —Kubako Direktorio
Iraultzailearen kide izana— eta
Abderraman Muley More Manuel
Rojas. «DRILek gerora argitu zue-
nez, Manuel Rojas delakoa Fran-
coren guardiako kide izan zen». 

1960ko ekainean izandako
atentatuen ondotik, Belgikako
Liejan gertaturiko polizia sareka-
dak argi eta garbi utzi zuen Kuba-
tik etorritako laguntzaileak infil-
tratuak zirela: Menoyoren propo-
samenari jarraiki, berak gidatzen
omen zuen ELEren (Ejercito de
Liberacion Español) eta DRILen
fusioaz hitz egiteko bildu behar
zuten Liejan. Bilkura horretan
atxilotu zituen Belgikako Poli-
ziak DRILeko hamalau kide. «Es-
painiako enbaxadaren eskariz
egin zituen atxiloketa horiek, sa-
botajeak egitea eta hilketa bat
eragitea egotzita», argitu du Mon-
tanyak, baina Belgikak ez zituela
atxilotuak Espainiara estradita-
tu gaineratu du, eta gutxira Belgi-
katik kanporatu egin zituztela.
Geroago, DRILeko buruzagietako
batek Jorge Sotomayorrek (Jose
Fernando Fernandez Vazquez) Yo
robé el Santa María (Nik lapurtu
nuen Santa Maria) liburuan argi-
tu zuenez, Menoyok emandako
informazioari esker gertatu zen
aipatu sarekada.
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Jorge Sotomayor
«Biktima errugabe
bakarra izan zen»

01.

D
Jose Fernando Fernandez Vazquez
Jorge Sotomayor (1904, Galizia-

1986, Venezuela) DRILek eginiko ekintza
garrantzitsuenaren protagonista eta
arduraduna izan zen 1961eko urtarrilean;
Santa Maria transatlantikoaren bahiketa-
ren buruzagietako bat. Sotomayor Espai-
niako Itsas Armadako kide izan zen Espai-
niako Errepublika garaian, eta 36ko gerran
gerrilla errepublikazaleekin jardun zuen
borrokan. II. Mundu Gerran Frantzian jar-
duna, Auschwitzeko kontzentrazio espa-
rrua ere ezagutu zuen. 1948an, Venezue-
lan erbesteratu zen, eta han sartu zen
DRILen; zehazki, transatlantikoaren bahi-
ketan parte hartzeko. Haren ibileren eta,
horrenbestez, DRILen historiaren berri
emanez, 1971n eman zuen argitara 
Yo robé el Santa María liburua (Akal,
1978).

Bai liburu honetan bai haren eskuizbri-
buekin duela gutxi Xurxo Martinez Cres-
po historialariaren eskutik argitara eman
duten A captura do Santa Maria. 24
homens e mais nada (Santa Maria-ren
bahiketa. 24 gizon eta besterik ez) libu-
ruan (Abrente Editora), Sotomayorrek
onartu egiten du 1960an hildako umea-
ren atentatua DRILena dela. Lehen libu-
ruan, ordea, hiriburuz nahastu eta Bilbon
kokatzen du atentatua. Honela dio 86.
orrialdean: «1960ko udan, Madrilgo ekin-
tzetatik urtebete baino lehenago
[1960ko otsailean lehergailuak jarri
zituen DRILek Madrilen], ondorio handia-
goak izan zituzten sabotajeak egin zituen
DRILek: zenbait probintzietako hiriburue-
tako tren geltoki batzuk su hartu zuten,
baita Madril-Bartzelona bitarteko ibilbi-
dea egiten zuen trenak ere. Baina oihar-
tzunik handiena Bilboko geltokiko suteak
izan zuen, amarengandik urrun zebilen bi
urteko haur bat hil baitzen lehergailuak
eztanda egin zuenean. Sabotajeek era-
gindako biktima errugabe bakarra izan

Camilo Tavares
Mortagua
«Irautzaile polemiko
bati loturiko 
gertaerak dira»

02.

D
Camilo Tavares Mortaguak DRILek
eginiko ekintzarik garrantzitsuene-

an hartu zuen parte Jorge Sotomayorrekin
batera: Santa Maria transatlantiko portu-
galdarraren bahiketan —irratiz mezuak
emateko ardura izan zuen—. Portugalgo
adarraren partaide zen. Hala, gerora, Por-
tugalgo mugimendu iraultzaileekin eduki
du lotura. Besteak beste, LUAR (Liga de
Accion y de Union Revolucionaria) erakun-
deko kide izan da, eta Portugalgo Krabelin
Iraultzan ere esku hartu zuen. Igandea-k
Donostiako atentatuaren egiletzari buruz
eta Jorge Sotomayorrek eginiko aitorpena-
ri buruz galdegin dio, baina Mortaguak ez
ditu gogoan 1960an Euskal Herrian, Madri-
len eta Bartzelonan izaniko leherketak:
«Hainbat agiri topatu ditut, eta badirudi
hipotesi hori baieztatzen dela [Sotomayo-
rrek idatzi zuena, non Donostiako Amara-
ko geltokiko atentatua DRILek egin zuela
onartu zuen]. Dena dela, iraultzaile pole-
miko bati (edo salatzaile bati) loturiko
kontuak dira: Gutierrez-Menoyo».

zen». Heriotza hura Donostian gertatu
zela zuzentzera dator Sotomayorren
eskuizkribuak argitara eman dituen biga-
rren argitalpena A captura do Santa
Maria. 24 homens e mais nada. Eta, horre-
kin batera, atentatu horietan infiltratuek
utzitako arrastoari jarraiki, Liejako atxilo-
ketan gertatu zirela dio 8. orrialdean:
«Tren geltokietan sabotatzeak egin zituz-
ten komandoak Liejan [Belgikan] atxilotu
zituzten. Francoren Poliziak ondo egin
zuen lana, guk eginiko hutsegiteen ondo-
rioz. Geroago jakin genuen hutsegite
horiek nahita egin zituztela Kubatik etorri-
tako probokatzaileek».

SANTA LIBERDADE FILMA

Victor Velo
«Ez zen egiaztatu
DRILen ardura»

03.

D
Direktorioaren ideologo eta sortzai-
le izan zen Pepe Velo zenaren seme

Victor Velok, 17 urteko mutikoa zela hartu
zuen parte Santa Maria-ren bahiketan,
1961ean. Bahiketaren amaieran, Brasilen
erbesteratu ziren bera eta haren aita, eta
han bizi da harrezkeroztik. 1960an Begoña
Urroz hil zuten Donostiako atentatua 
DRILek ofizialki baloratu ote zuen galdetu-
ta, ondokoa erantzun dio Igandea-ri: 
«DRILeko zuzendaritzaren agindu zehatza 
ekintza krudelak ez egitea zen. Egunak
eta toki geografikoen gertutasuna bat
datozen arren, ez zen egiaztatu DRILen
ardura». Beraz, Donostiako Amarako
atentatuaren ondorioa bere gain hartzeko
daturik ez dagoela dio. Dena dela, egun
horietan hainbat hiriburutan izaniko beste
leherketak DRILenak izan zirela onartzen
du.

Izan ere, haren aita Pepe Velok idatzitako
komunikatua irakurri zuen atentatu katea-
ren biharamunean Henrique Galvao 
DRILeko buruzagi eta aurpegi publikoak.
Venezuelan Caracasen eman zuen pren-
tsaurrekoa 1960ko ekainean, atentatuen
ostean. Iberiako errepublikak aldarrikatze-
ko aprobetxatu zuten prentsaurrekoa; eus-
kal, galiziar eta kataluniar errepublikak al-
darrikatzeko, besteak beste. Honela zioen
orduko komunikatuaren pasarte batek:
«DRILek Franco garaituko du, nahikoa
gauza erraza, eta, gainera, frankismoa
ezeztatuko du, nahiz eta oso erraza ez izan.
Baina bere borroka eta garaipenekin era-
kutsi die erbesteko gizongaiei noraino iris-
ten den beren miseria morala eta erbeste-
ratu sena, gu nahita nahastean terroriste-
kin, edo Frankismoaren nahiz
Salazarismoaren soldatapeko proboka-
tzaileekin. DRIL erabat errepublikazalea
da, eta eztian sinisten du, ez erlauntzan;
hau da, herriaren errepublikaren aldeko
errepublikazalea da, Iberiako nazioaren
herriena, Iberiako nazio guztiena».

DRILeko kideen balorazioa 



Espainiako eta Portugalgo diktadurak
eraisteko helburuz, Venezuelan bat
egindako erbesteratuek sortu zuten
DRIL erakunde armatua 1960an.
‘Santa Maria’transatlantiko
portugaldarraren bahiketa izan zen
haien ekintza sonatuena, eta azkena.

A. Oiartzabal 

A
skatasunerako Ibe-
riar Direktorio Iraul-
tzailea, DRIL, erbes-
tean sortutako era-
kunde iberiarra zen.

«Espainiako erbesteko gobernua-
ren jarrera posibilisten kontra eta
PCE Espainiako Alderdi Komu-
nistaren politika ortodoxoenen
kontra zeuden erbesteratu gali-
ziarren eta haien seme-alaben es-
kutik jaio zen DRIL», adierazi du
Xavier Montanya kazetariak, eta
1958an Venezuelako diktadura
eraitsi izanak eta 1959an Kubako
Iraultza gailendu izanak eragin
handia izan zutela dio. 

Pepe Velo nazionalista galegoa
(Celanova, Galizia, 1916-Sao Pau-
lo, Brasil, 1972) izan zen DRILen
ideologo nagusia. Gero gehitu zi-
tzaizkion erakundeari Portugal-
dik erbesteratuak, Henrique Gal-
vao militarra eta Humberto Del-
gado, Portugalgo Antonio
Oliveira Salazar diktadorearen
oposizio burua, besteak beste.

Veloren biografiaren egile
Antonio Piñeiro kazetariak Igan-
dea-ri azaldu dionez, iberista kon-
bentzitua zen Velo: «Haren Ibe-
riako errepubliken ideia
Castelaoren pentsamendutik
hartua da. Federalismoaren
bidea urratu zutela esan daite-
ke». Baina portugaldarrak ere
iberistak ote ziren ez dauka hain
argi: «Momentuan ongi etorri
zitzaien mugaz bestaldekoekin
elkartzea, garaiko bi diktaduren
aurka egiteko modu eraginkorra-
goa zela uste baitzuten». 

Piñeirok dio Velok oso argi utzi
zuela DRIL ez zela mugimendu te-
rrorista bat, «diktadurak eraiste-

ko mugimendu bat zela zioen».
Izan ere, PCEk garai hartan ekin-
tzarik ez egitea erabaki zuen eta
Franco hil arte itxarotea demo-
krazia ezartzeko. «Velok, ordea,
ez zuen itxaron nahi, eta Portu-
galgo eta Espainiako erresisten-
tzia modu aktiboan elkar hartuz
gero Francoren erorketa azkartu
zezaketela uste zuen». 

‘Santa Maria’-ren
bahiketa 
Ildo horretan, sekula egindako
lehendabiziko bahiketa politiko-
tzat jo daiteke DRILek 1961eko
urtarrilaren 22an egindakoa.
Ehunka bidaiari barruan zituela,
Caracastik irtenda, eta Lisboatik
pasatu ondoren, Vigora (Galizia)
zihoan Santa Maria transatlanti-
koa bahitu zuten egun hartan

Salazarren eta Francoren dikta-
duren aurkako 24 ekintzailek, bi
erregimen horien aurkako sala-
keta munduan zabaltzeko asmoa-
rekin. Bidaiari moduan sartu
ziren ontzian ekintzaileak, eta
ontziaren agintea hartzeko ope-
razioan ofizial portugaldar bat hil
zuten, tiroz.

Bahiketak hamahiru egun
iraun zuen, eta interes handia piz-
tu zuen Europan zein AEBetan.
Portugal eta Espainiako aginta-
riek ontzia bilatu eta hondora-
tzea zuten buruan, baina John
Fitzgerald Kennnedy AEBetako
presidenteak beste bide batzuk
hobetsi zituen. Azkenean, AEBe-

tako eta Brasilgo agintarien par-
te-hartzea izan zuten negoziazio
konplexuen ondoren, Janio Cua-
dros Brasilgo presidenteak babes
politikoa eman zien bahitzaileei,
eta, horri esker, Recifeko portuan
jaitsi ziren ontzitik, erbesteratu-
rik, baina espetxeratu beharrik
gabe.

«Franco eta Salazarren erregi-
menak saiatu ziren bahiketa pira-
ten ekintza legez saltzen, baina
AEBk ikusi zuten bulkada politi-
ko bat, eta negoziatzera eseri zi-
ren. Orduan, mami politikoa
emateak ezbaian jarri zuen Es-
painia eta Portugalgo erregime-
nen legitimitate demokratikoa»,
nabarmendu du Piñeirok. Baina,

Erbestetik,
Iberiako
diktaduren
kontra

Lehen atentatua 
eta lehen
susmoak

D
DRILen lehen atenta-
tuak Madrilen izan

ziren: 1960ko otsailaren
18an, Madrilgo udaletxean
indar gutxiko lehergailu
batek egin zuen eztanda.
Ordu batzuen buruan, biga-
rren eztanda bat gertatu zen
Falangeren egoitzatik gertu.
Kasu horretan 27 urteko
gazte bat larri zauritu zen,
eta ordu gutxiren buruan, hil
egin zen. Gazteak Jose
Ramon Perez Jurado izena
zuen, eta DRILeko kide zen.
Egun berean beste lehergai-
lu bat topatu eta indargabe-
tu zuten Madrilen. Prado
museoan zegoen. Eztanda
hauen arduradun gisa,
heriotza zigorra jaso zuen
Antonio Abad Donosok, eta
30 urteko kartzela zigorra,
berriz, Justiniano Alvarez
Monterok. Abad Donoso
1960ko martxoaren 8an
fusilatu zuten.

Atentatu horien ondotik,
Santiago Martinez Donoso
DRILeko kidea desagertu
egin zen; Jorge Sotomayo-
rrek bere liburuan idatzi zue-
nez, salatzailea baitzen. Pe-
rez Jurado gaztea haren
erruz hil zela ere esan zuen.

‘Santa Liberdade’. 1961eko urtarrilaren 22an bahitu zuen DRILek Santa Maria transatlantiko
portugaldarra. Santa Liberdade izena jarri zioten, eta hamahiru egunez nazioarteko uretan ibili ziren
ehunka bidaiari barruan zituztela. Azkenean, AEBetako armadarekin negoziatu zuten errenditzea.

idazlearen arabera, Galiziako eta
Portugalgo DRILeko kideen arte-
an diferentzia handiak zeudela
argi gelditu zen Santa Maria-ren
bahiketan; eztabaida besterik ez
zuten izan elkarren artean Jorge
Sotomayor eta Henrique Galvao
bahiketaren bi buruzagiek. Bahi-
keta amaitu eta gutxira bukatu
zen DRILen jarduna.Pepe Velo. BERRIA

Bahiketak 13 egun iraun
zuen, eta interes handia
piztu zuen Europan
nahiz AEBetan

06 ‘Begoña Urroz afera’
Igandea • 2011ko otsailaren 20a

Eskutitza. DRILek erbestean zegoen Kataluniako presidenteari
1961eko irailean bidalitako gutun bat. Eskutitza igorri eta denbora
gutxira desegin zen DRIL.



Berriki zabaldu dute,‘Vidas rotas’liburuan,‘Ausencias’Lasarte-Oriako
Udalaren argitalpenean eta hainbat erreportajetan, Begoña Urroz izan zela
ETAk eragindako lehen biktima. Lehenago, Ernest Lluch politikari
kataluniarrak leporatu zion heriotza hori ETAri, hainbat artikulutan. ETAk
bera tiroz hil baino hilabete lehenago idatzi zuen azkena, 2000ko urrian.

Jose Pardines guardia zibilaren hileta. 1968ko ekainaren 7an hil zuen ETAk, aurrez prestatu gabeko tiroketa batean, Villabonan (Gipuzkoa). EFE

Ernest Lluch. EFE
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A. Oiartzabal  

B
egoña Urroz da Vidas
rotas: todas las vícti-
mas de ETA (Bizitza
apurtuak: ETAren
biktima guztiak) libu-

ruan ageri den lehendabiziko ize-
na. Iazko urtearen hasieran eman
zuten argitara liburua Florencio
Dominguez kazetariak eta Roge-
lio Alonso eta Marcos Garcia Rey
unibertsitateko irakasleek. Urro-
zen hilketa urteetan DRILi egotzi
zaiola diote liburuan. Halaber,
atentatua ETAk ez zuela inoiz be-
re gain hartu gaineratzen dute.
Dena dela, 1992ko ETAko buruza-
gitzari atzemandako kronologia
batean Begoña Urrozen izena age-
ri dela diote, baita Euskadi eta As-
katasuna Txalapartak 1994an ar-
gitaraturiko bilduman zein Egin
egunkariaren urtekarian ere. Ho-
nela interpretatu dituzte Vidas ro-

tas-eko egileek goian aipaturiko
bi argitalpenak: «Biak ezker aber-
tzalea deritzonari loturikoak dira,
eta antzeko testu bat eman zuten
argitara: ETArekin loturiko ger-
takarien kronologia bat da, eta
Begoña Urrozen heriotza ageri
da, nahiz eta ez den zehazki esaten
erakunde terroristaren atentatua
denik». 

Baina Igandea-k ez du aurkitu
Euskadi eta Askatasuna bildu-
mako lehen liburuaren kronolo-
gian Begoña Urroz hil zen atenta-
tuaren daturik. Gainera, atenta-
tu horri buruzko aipamena
liburuaren 48. orrialdean dator,
eta DRILek hil zuela zehazten du.

Hamar urtez ahaztua
Vidas rotas liburua argitaratu be-
rritan, 2010eko urtarrilaren 31n
El País egunkariak La primera
víctima de ETA (ETAren lehen
biktima) erreportajea atera zuen.

Erreportaje hark berretsi egiten
du ETAk hil zuela Begoña Urroz
haurra, eta, gainera, 1960ko ekai-
naren 26 eta 27an gertaturiko
atentatu kate osoa ETAk egin
zuela iradokitzen du. Antzeko tes-
tua jaso dute asteon Lasarteko

Udalak argitaratu duen liburuan,
Ausencias-en. Kazetariak familia-
ren bertsioa izan du oinarri, eta,
batik bat, Ernest Lluch politika-
riaren hainbat artikulu. 

Lluch (Bartzelona, 1937-2000)
PSCko politikari ezaguna izan
zen, eta, besteak beste, Espainia-
ko Osasun ministroa izan zen
1982. eta 1986. urteen artean.
2000ko azaroaren 21ean ETAk ti-
roz hil zuen, Bartzelonan, etxeko
garajearen atarian. 

Lluchek aspaldi, duela ia 18
urte idatzitako artikulu batean,
argitaratu zuen Begoña Urroz
ETAk hil zuen hipotesia. La Van-
guardia-ren 1993ko abenduaren
16ko iritzi artikuluan esan zuen
hori, eta ondokoa zehaztu zuen:
«ETAk bilatu zuen lehen hilda-
koa ez zen Meliton Manzanas do-
hakabea». Jose Antonio Pagola
orduan Donostiako bikario nagu-
sia zenak 1992an ateratako liburu

bateko datu bat erabili zuen Llu-
chek bere hipotesia arrazoitzeko;
Una ética para la paz. Los obispos
vascos 1968-1992 (Bakerako etika.
Euskal gotzainak 1968-1992) libu-
ruaren 20. orrialdean ageri den
ondoko oin oharra: «Badirudi
ETAren ekintza terrorista baten
lehen biktima Begoña Urroz 22 hi-
labeteko Ibarrola haurra izan
zela, 1960ko ekainaren 27an hila,
Amarako (Donostia) geltokian ja-
rritako lehergailu batek eztanda
eginda». 

ETA orduan hasi zela hiltzen
dio beste behin Lluchek 1995eko
otsailaren 9an, La Vanguardia-n

bertan, Se liquidó a los GAL (GAL
likidatu zen) izenburuko artiku-
luan, eta oin oharrean Pagolak
idatzitako berria «errebelazioa»
dela zehazten du. 

Bost urte ondoren, 2000ko irai-
laren 19an, El Correo egunkarian
La primera víctima de ETA (ETA-
ren lehen biktima) iritzi artiku-
lua argitaratu zuen. Bertan, Pa-
golaren oin oharretik abiatuta,
Begoña Urrozen atentatuari bu-
ruz eginiko ikerketaren berri
ematen du Lluchek. Besteak bes-
te, Lazkaoko beneditarren artxi-
boan izan zela dio, baina han ez
zuela atentatu hura ETArekin lo-
tzeko dokumentaziorik aurkitu.
«Ez dugu aurkitu ez Lazkaon ez
argitalpenetan ETAk 1960ko le-
herketak bere gain hartzen ditue-
nik». Baina gaineratzen du: «Es-
pero izatekoa da heriotza narda-
garri batek diskrezio osoa
eskatzea». Artikuluaren azken
esaldian utzi zuen idatzita Llu-
chek bere tesia: « Hasiera mespre-
txagarria ETAren jatorrizko be-
katuan». Eta ideia horrek eman
zion izenburua hilabetera La
Vanguardia-n argitaratu zuen iri-
tzi artikuluari —El pecado origi-
nal de ETA (ETAren jatorrizko
bekatua)—. Bertan dio Pagolaren
oharrari esker eginiko ikerketa-
ren ondotik ETAren lehen hilda-
koa Begoña Urroz izan zela froga-
tu duela. Artikulu horrek Bartze-
lona Conde Fundazioak ematen
duen sari bat jaso zuen 2002an:
Godo saria. 

Oinarri historikorik
gabeko hipotesia

Urrozen hilketa ETAri
egozteko, Pagolaren
liburuko oin ohar bat
baliatu zuen Lluchek
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A.Oiartzabal  

Jose Antonio Pagola Donostiako
bikario nagusia izan zen Jose Ma-
ria Setien Gipuzkoako apezpiku
zen garaian (1979-2000). «Bikario
nintzela, banuen Ernest Lluche-
kin harremana. Izan ere, Setiene-
kin zeukan harremana. Nire libu-
rua irakurri zuela esateko deitu
zidan, eta galdegin: ‘Zergatik esa-
ten duzu hau?’ [Begoña Urrozi bu-
ruzko oin oharra]. Nik erantzun
nion Lasarte-Orian esan zidate-
la».

Pagolak Igandea-ri azaldu dioe-
nez, bakeari buruzko hitzaldi bat
ematera joan zen Lasarte-Oriara
1992. urtearen inguruan. «Hitzal-
di horretan irten zen ETAren le-
hen hildakoa Jose Pardines izan
zela [ETAk 1968ko ekainaren 7an
aurrez prestatu gabeko tiroketa
batean Villabonan hil zuen guar-
dia zibila]. Eta orduan, ez batek
bakarrik, oso zabaldua baitzego-

en herrian familiak hala esanda,
ezetz esan zidaten, ume bat zela le-
hen hildakoa, bertakoa». Pagolak
jasotako informazioaren arabera,
1960an Gipuzkoako gobernadore
zibila zenak esan zion familiari
ETAk hil zuela, «baina geroago
esan omen zien, ez atentatua izan
eta ondorengo egunetan».

Pagolak 1960ko hemerotekara
jo zuen informazio bila. «Eta ikusi
nuen hori ez zela agertzen egun-
karietan. Hala, nik ez nuen datu
hori seguru bezala jarri. Orduan,
ez dakit ondo dagoen, baina mo-
mentu horretan oin ohar hori ida-
tzi nuen, baina dirudienez jarri-
ta». 

Horregatik deritzo Lluchek
bere interpretazio propioa egin
zuela bere oin oharra aintzat har-
tuta idatzi zituen artikuluetan.
«Nik, El pecado original de ETA
artikulua irakurri nuenean, ikusi
nuen Lluchek bere interpretazioa
egin zuela. Zeren Pagolak arrazoi

zuela esatean, zertan neukan
arrazoi? Testu nagusian edo oin
oharrean?». Pagolak azpimarra-
tu duenez Una ética para la paz li-
buruko tesi nagusia liburuaren
testu nagusian ageri dena baita:
«ETA 1968an hasi zela hiltzen». 

Izan ere, ETAren historiaren la-
burpena egin zuen Pagolak bere

saiakera liburuan. Eta ez da ka-
sualitatea liburua 1968. urtean
hastea: «Datu guztiek zioten
ETAren lehen hildakoa Jose Par-
dines guardia zibila zela. Non hil
zuten sartuta daukat buruan,
egun horretan inguru hartatik
pasa bainintzen». 

Pagolak dio Lasarte-Orian
eman zioten informazioa berria
izan arren ez zitzaiola nahikoa pi-
sutsua iruditu bere tesi nagusia
aldatzeko. «Liburuan jartzen du-
dan bezala, ekainaren 7an
[1968an] hil zuen ETAk lehenda-
bizikoz. Hori da nire tesia. Nik
jendearen sentimendua jaso
nuen soilik, baina ez nuen hori te-
sira eraman». 

Lehenaren esanahia
Pagolaren ustez, Lluchen testua
ez da historialari batena, «artiku-
lista batena» baizik. «Eta inter-
pretazio bat egiten du». Hain
justu, Pagolaren iritziz, interpre-

tazio horrek hartu du indarra
gerora. Baina berak liburuko
tesiari eusten dio; 1968. urtean
hasi zela ETA hiltzen. Izan ere,
Pardines ez ezik, orduan hil zuen
ETAk, propio prestaturiko aten-
tatu batean, Meliton Manzanas
polizia burua ere (abuztuaren
2an). «Hilketa honetan eman
zuen pausoa ETAk. Pauso hori
ematea kosta egin zitzaien ordu-
ko ETAkoei, familia katolikoeta-
tik zetozen eta. Ez zegoen bolun-
tario askorik», azaldu du
Pagolak, eta nabarmendu du
lehen hildakoa Manzanas polizia-
ren inspektore  «torturatzailea»
izatea sinbologia handikoa izan
zela. «ETAren historia honen hil-
ketarekin edo haur baten hilketa-
rekin hastea oso desberdina da.
Eta interesak dauden bitartean,
nik liburuan testu nagusian azal-
tzen dudan tesiaz ahaztu egingo
dira, eta oin oharra soilik aipatu-
ko dute».

Jose Antonio Pagola   ·

«Nire tesia liburuaren testu nagusian dator:
ETAk 1968an hil zuen lehendabizikoz»

BERRIA

Historialarien arabera, ez da logikoa
1960ko atentatua ETArena izatea,
erakundea sortu berria baitzen eta
geroago hasi baitzen atentatuak egiten.

A.O.

Begoña Urrozen atentatuaren
ikerketan, Gurutz Jauregi zuzen-
bide konstituzionaleko katedra-
dunarengana jo zuen Ernest Llu-
chek informazio bila. Jauregik
Ideología y estrategía política de
ETA. Análisis de su evolución
entre 1959 y 1968 (ETAren ideolo-
gia eta estrategia politikoa. 1959.
eta 1968. urteen arteko eboluzioa-
ren azterketa) liburuan aztertu
zuen ETAren historia, baina
Lluch bila ari zen 1960ko Donos-
tiako leherketari buruz ez dauka-
la informazio zehatzik azaldu dio
Igandea-ri. «Ernest Lluchek gal-
detu zidan ea banekien zerbait
atentatu horri buruz. Nire eran-
tzuna hauxe izan zen: badakit
atentatu hori izan zela eta ETAk
egindakoa izango ote zen komen-

tarioak entzunda neuzkala. Bes-
terik ez». Jauregik azpimarratu
digu atentatu horri buruzko
informazio zehatza izan balu
hala aipatuko zuela ETAri buruz-
ko bere tesian.  «Baina ez nuen
inongo aipamenik egin liburuan,
inongo datu edo konfirmaziorik
ez nuelako aurkitu».

ETA erakundeak 1959. urtean
—sortu zenean— hainbat adar
antolatu zituela dio Jauregik, eta
horietako bat, seigarrena, milita-
rra zela. «Hala ere, eta nire ustez,
urte haietako ETAren bilakaera
ideologikoa eta politikoa kon-
tuan izanik, ez dirudi logikoa
ETA atentatu horren egilea iza-
tea». Jauregiren arabera, ETA-
ren lehen  atentatua 1961eko
uztailaren 18koa da [soldadu
ohien tren bat bidetik ateratzen
saiatu ziren, Donostian], «eta

badirudi atentatu hori salbues-
pen bat izan zela». 

Jauregiren tesia da borroka
armatuaren arazoa 1961eko
bukaeran hasi zirela planteatzen
ETAn, «eta trenaren atentatua-
ren ondorioz sortutako frankis-
moaren errepresioarekin zeriku-
si zehatza du. Hortik aurrera,
batez ere 1962tik aurrera, ia
modu serio batean hasi ziren
planteatzen borroka armatuaren
beharra».

1968. urtea giltzarria
Francisco Letamendia Ortzi
EHUko irakasle eta historiala-
riak ETAri buruz egin zuen,
duela hogei urte, doktore tesia:
Historia del nacionalismo vasco y
ETA (Euskal nazionalismoaren
historia eta ETA). Han ageri
denez, ETA sortu eta urte batzuk
geroago izan ziren lehen ekintza
armatuak. Halaber, Jauregik
bezala, Ortziren liburuak dio
1961ean Donostian trenaren kon-
tra  eginiko sabotaje saioa izan
zela lehen ekintza antolatua.

Ortzik ere ez du topatu urtebe-
te lehenago Donostian izaniko

leherketari buruzko dokumentu-
rik. «Ni ez nintzen ETAkoa, baina
historialari legez kontsultatu
ditudan dokumentu guztietan ez
da ageri ETAk atentatu hori bere
gain hartu zuenik. Ondorioz,
neurri  berean, ez dago ETAri
atentatu hori egozteko iturri
dokumentaturik». 

ETAren ibilbidean urte eraba-
kigarria 1968. urtea izan zela jaso
du Ortzik liburuan. Izan ere, urte

horretan hil zituen ETAk lehen-
lehenak. Aurrenekoa, Jose Pardi-
nes guardia zibila, ekainaren 7an
Villabonan (Gipuzkoa); bigarre-
na, Meliton Manzanas polizia
burua, abuztuaren 2an, Irunen
(Gipuzkoa). Lehenaren kasuan
aurrez prestatu gabeko tiroketa
izan zen. Meliton Manzanas,
ordea, aurrez prestaturiko aten-
tatu batean hil zuten, etxeko ata-
rian, tiroz.  

Pardines eta Manzanas
aurrenekoak

Meliton Manzanas polizia burua. 1968ko abuztuan hil zuen ETAk. EFE



1960. urtean eta ondoko urteetan
ETAn aritu ziren buruzagi eta
militante ohiek ukatu egin dute
Begoña Urroz hil zuen lehergailua
eurek jarri zutenik. Diotenez, urtebete
eskas zuen erakundeak, eta ez zuten
ez baliabiderik ez pentsamendurik
inoren kontrako atentatuak egiteko.

Ainhoa Oiartzabal-Josu Chueca  

E
TAren sorrera 1959ko
uztailaren 31n izan
zela jaso da historiako
hainbat liburutan, bai-
na izen horrekin tal-

dea osatzea lehenago erabaki zu-
tela argitu dio Igandea-ri Julen
Madariaga ETAren sortzaile eta
buruzagi izanak (1932, Bilbo).
«1959ko uztailaren 31ko data EAJ-
ri bidalitako gutunean ageri den
data besterik ez da, postan jarri
zioten zigiluarena». ETAren so-
rrera eguna zehazterik ez dagoela
dio, baina 1958. urte amaiera alde-
ra izan zela gaineratu du.

«1959an, 40-50 inguru izango gi-
nen», dio Madariagak militante
kopuruaz galdeginda. Eta sortu
berritan, ETAren seigarren ada-
rra edo frontea deitu zitzaion ata-
la antolatzeari ekin ziotela dio
(Gogor taldea); hau da, borroka
armatuaren adarra antolatzeari.
«Behin haustura eta gero —EAJ-
ren ingurutik aldendu eta EKINe-
kin amaitzea erabakita sortu zen
ETA—, oso azkar egin genuen au-
rrera; hiru hilabetetan hiru urte-
an baino gauza gehiago egin geni-
tuen». Besteak beste, gorputza
zaintzeko entrenamendu fisikoa
egiten eta klandestinitate neu-
rriei buruz informatzen hasi zi-
ren.

Testuinguru horretan egin zi-
tuzten 1959. urtearen amaieran
Bilbo, Gasteiz eta Santanderren
lehen sabotaje probak. Bilbon
adibidez, Hierro egunkarian eta
Indautxuko poliziaren egoitzan,
etxean eginiko indar gutxiko le-
hergailuak jarri zituzten. «Eta
Santanderren ere jarri genuen
[Alertaegunkarian]. Ekintza hori
despistatzeko egin genuen, eta
gure eremutik kanpo jokatu ge-
nuen aldi bakarrenetakoa izango
zen». Leherketak bainoago, sute-

ak eragin zituzten aipatu eraiki-
netan.

Ekintza horiekin gauza berri
bat bazetorrela ezagutarazi nahi
izan zioten jendeari: «‘Hemen
gaude’ esateko modua zen, eta
gero eta gogorragoa izango zela
adierazi nahi genuen».

Ingurumari horretan, hau da,
ETA sortu berritan eta euren ize-
na ezagutarazteko lehen propa-
ganda saioak egiten ari ziren ga-
raian gertatu zen Donostian Be-
goña Urroz hil zuen leherketa.
Madariagak, ordea, ez du gogoan.
Era berean, nazioarteko prentsan
atentatu horiekin lotu zuten
DRIL erakundea hastapenetan ez
zutela ezagutu dio, baina gerora
baietz: «Haserre geunden haie-
kin, besteen oilategian sartu bai-
tziren; hori ez da egiten erakunde
iraultzaileen artean. Gogoan dut
erreakzio txarra eragin zigula».

ETAren beste sortzaile Jose
Luis Alvarez Enparantza Txillar-
degi (Donostia, 1929) ere ez da go-
goratzen hirian duela ia 51 urte
izaniko atentatuez. ETA erakun-
de sortu berria ez zela izan, ziur
dio: «ETA garai hartan ez zegoen
armatua. 1960an ez da posible
ezer egitea. Meliton Manzanas
izan zen aurrenekoa», zehaztu du
ETAk hildako lehenari buruz
[Manzanas 1968ko abuztuan hil
zuten].

Erakunde jaio berria
Txillardegi eta Madariaga bezala,
Pontxo Iriartek (Arribe, Nafa-
rroa, 1930) ETAren hastapenetan
jardun zuen. EGItik ETAra igaro
zen, eta ondo gogoan ditu klan-
destinitatean jarraitu beharreko
segurtasun neurrien zerrenda eta
nola horrexek zenbaitzuei atzera
eginarazi zien: «Alemaniatik han-
go alderdi komunistak eginiko li-

Ez gaitasunik,
ez borondaterik

1961ean,soldadu ohien trenaren kontrako sabotajean,trenbideko torlojuak kendu zituzten.EUSKADI ETA ASKATASUNA
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buruxka bat ekarri zuten. Faxis-
moaren barruan lan egiteko libu-
rua zen, eta hura itzuli, moldatu
eta gure artean banatu genuen.
Nik Andoainen (Gipuzkoa)  ba-
nuen pare bat lagun martxa har-
tzeko prest, baina liburua iraku-
rritakoan atzera egin zuten. Ez zu-
tela ezer jakin nahi esan zidaten».
Dena dela, ez zen seigarren adarra
edo Gogor taldea delakoaren kide:
«Haiek arduratzen ziren bande-
rak kentzeaz eta abar. Rafa Albi-
su, Imanol Azpiur, Felix Arrieta
eta beste ziren ekintzaile talde ho-
rretakoak». Klandestinitateaga-
tik, ez zekien ziur zein zegoen
ETAn eta zein ez: «Hasieran, nik
nekienez, behintzat, sei bat ginen
gehienera hemen Gipuzkoan».
Albisuz, gainera, Txillardegi, Pa-
txi Iturrioz, Eneko Irigarai, Lopez
Dorronsoro eta Joxe Antonio Li-
zarribarren izenak aipatu ditu.

«Ni ETA hasi baino lehenago-
tik nago, aurrena EGIn eta gero
EKINen», azaldu dio Igandea-ri
Joxe Antonio Lizarribarrek (To-
losa, Gipuzkoa, 1938). «Eta egia
esatera, garai hartan bost axola
zitzaidan izena. Mugimendu
abertzale bat zen, eta izen bat izan
edo beste bat berdin zitzaidan».
Herriko bi mutilen bidez sartu
zela esan du: «Abertzaleak ziren,
zerbait egin nahi zuten, eta ez zu-
ten ezer ikusten. Hala, Antonio
Maria Labaien EAJko kidearen-

gana jo zuten. Labaienek eran-
tzun zien itxaron behar zela, ez ze-
goela ezer egiterik, disparate bat
zela ezertan hastea. Orduan Bil-
bora joan ziren, eta han ere gauza
bera esan zieten EAJkoek. Baina
nonbaitetik lortu zuten ETAre-
kin, bueno, ETA ez zen oraindik,
baina besteren batzuekin elkar-
tzea. Gero biak baztertu ziren;

kanpora joan ziren». Donostiako
jendearekin jarri zen harremane-
tan Lizarribar, eta hitzaldiak
ematea izan zen lehen egitekoa:
«Hasieran hitzaldi irekiak ziren,
eta gero, itxiagoak. Sabino Arana-
ren teoriak eta liburuak, makinaz
idatzitako dokumentuak eta abar
ematen genituen». Azkenean, Gi-
puzkoako propagandako buru
izan zen Lizarribar.

Iriarte ere ETAren propaganda
taldekoa zen, eta, hitzaldiak ema-
teaz aparte, «hautagaien» izenak
hartu eta proposatu, jendearen
mugimenduak kontrolatu eta ho-
rrelakoak egiten zituzten; infor-
mazioa eman eta bildu, alegia.

Baina Donostiako 1960ko leher-
ketei buruz ez zuten ezer entzun:
«Azkar ezkutatu zuten, eta badi-
rudi bazekitela zeintzuk ziren egi-
leak [agintariek]». Lizarribarrek
ere ez ditu gogoan leherketak, eta
horrek ez du harritzen: «Gure
gauza ez zelako. Ez zen gure isto-
rioa».

Iriarte kartzelan zegoela ente-
ratu zen Donostiako Amara zaha-
rrean atentatu batean Begoña
Urroz haurra hil zela. «1964 edo
1965 izango zen. DRILen berri or-
duan jakin nuen». Ume hura hil
zuen bonbari buruz poliziek ez
ziotela inoiz galdegin dio, bai, or-
dea, 1962an Donostiako Aieten
Francoren kontra anarkistek pa-
ratu zuten beste bonba bati bu-
ruz. Hain zuzen, bonba horren
«aitzakian» atxilotu zuten Iriarte
bigarren aldiz 1962an, eta lau ur-
tez eduki zuten preso Caraban-
chelgo espetxean.

Lizarribarrek argi du ETA era-
kunde sortu berriak ez zuela 1960-

1962 bitartean lehergailuekin
ezer egiteko gaitasunik: «Ez zego-
en ez armarik ez inor armak era-
biltzen zekienik. Eta gero, menta-
litate aldetik ere, ez zegoen batere
landua».

Iriartek berretsi egin du urte
horietan ETAk ez zuela ahalme-
nik bonbak jartzeko. «Orduko
plana poliki-poliki sartzea zen. Ze
pentsa zer exitoa izan genuen tre-
narekin...». Hain justu, soldadu
ohiekin beteriko tren bat bidetik
ateratzen saiatzeagatik atxilotu
zuten Iriarte lehendabizikoz
1961eko udan.

1961: lehen sabotajea
eta lehen sarekada
Donostiara Francoren altxamen-
duaren 25. urteurrena ospatzera
zetozen soldadu ohien trena bide-
tik ateratzen saiatu zen ETA
1961eko uztailaren 18an. «Hura
izan zen lehen atentatu edo sabo-
taje saio planifikatua». Madaria-
gak azaldu du Lopez Dorronsoro,
Rafa Albisu eta ETAren seiga-
rren adarreko beste zenbait aritu
zirela trena bidetik irteteko ekin-
tza prestatzen. «Baina gure kezka
nagusia inor ez hiltzea zen.
Horregatik, trena mendiaren
maldaren kontra iraultzeko
moduan prestatu genuen ekin-
tza», dio. Ekintza hala prestatzea,
hau da, biktimarik ez eragiteko
moduan, orduko mentalitatea-
ren isla dela dio. Nahiz eta trena-
ren bidaiariak soldadu ohiak
izan, haien kontrako sabotajeare-
kin ez zuten min pertsonalik era-
gin nahi.

«Gure asmoa soldadu ohiak
beldurtzea zen, trenaren kontra
atentatu bat jasan zutela sinetsa-
raztea», dio Iriartek ekintza ho-
rren helburu nagusiari buruz.
Trenbideko torlojuak kendu zi-
tuzten trena geldiarazteko. «Bai-
na egun horretan soldaduen tre-
na bakarrik ez, guztira hamahiru
tren pasatu ziren, inolako arazo-
rik gabe. Ez zen tren bakar bat ere
gelditu!». Iriarteren arabera, ha-
lako ekintzak egiteko esperien-
tzia falta agerian gelditu zen.

Egun berean, arratsaldez, Do-
nostian zehar jarrita zeuden ban-
dera espainolak erretzen aritu zi-
ren hainbat etakide, eta ekintza
horietan utzitako arrastoen on-

dotik atxilotu zituzten bateren
batzuk. «Desastre bat izan zen.
Segurtasun neurriak ez ziren ba-
tere ongi bete». Madariagaren
aburuz, erakunde klandestino
hasiberriaren ajeak ziren.

1963tik aurrera, lehen
pistolak eta dinamita
1961ean sartu zen ETAn —propa-
gandaren eta diru bilketaren
frontean— Joxe Manuel Atxaga
(Zizurkil, Gipuzkoa, 1932), eta
handik bi urtera atxilotu zuten:
«1963an dinamita lapurtu zen le-
hendabizikoz [Gazteluko harrobi-
tik, Gipuzkoa] eta horregatik eta
Izaskungo (Ibarra, Gipuzkoa)
banderaren lapurretagatik atxi-
lotu ninduten, abenduan. Nik, or-
dea, ez nuen ekintza horietan par-
te hartu».

Lizarribarrek informazio zaba-
la du Gazteluko dinamitaren
lapurretaz; dinamita haren zati
bat zertan ibili zen ere badaki.
«Oso erraza izan zen lapurreta
egitea, nagusia poztu eta guzti
egin zen... Dezente lapurtu zuten,
30 kilo inguru. Bizkarrean-eta
eramateko gaizki ibili ziren.
Gero, Aramako elizan (Gipuzkoa)
gorde zuten dinamita. Hiruzpa-
lau lagunen artean egin zuten
lapurreta». Tartean, Juan Jose
Etxabe zegoen.

Lapurreta gertatu eta astebete-
ra, Zumarragan hutsik zegoen
tren bagoi batean lehertu zuten
dinamitaren zati bat. «Proba bat
egiteko izan zen. Pelikuletan
ikusten zena imitatuz, dinamita
kartutxoak hartu, metxari su
eman eta kito; horrela egin zen le-
hen leherketa». Baina ez zen ino-
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Francoren altxamenduaren 25. urteurrena ospatzeko, soldadu ohiz bete zen Donostia. EUSKADI ETA ASKATASUNA BILDUMA

Haserre geunden haiekin
[DRILekoekin], besteen
oilategian sartu
baitziren»

«Soldadu ohien trenaren
kontrako saioa izan zen
lehen sabotaje
planifikatua»
JULEN MADARIAGA
ETAko buruzagi ohia

«Asmoa soldadu ohiak
beldurtzea zen, trenaren
kontra atentatu bat jasan
zutela sinetsaraztea»
PONTXO IRIARTE
ETAko hastapenetako kidea

«ETA garai hartan 
ez zegoen armatua.
1960an ez da posible
ezer egitea»
J. L. ALVAREZ ENPARANTZA
‘TXILLARDEGI’
ETAren sortzaileetako bat

‘‘ 60an ez zegoen 
ez armarik ez inor armak
erabiltzen zekienik.
Mentalitatea ere ez
zegoen landua»

«Aramako elizan gorde
ziren Gazteluko
harrobitik lapurtutako
30 kilo dinamita 63an»
JOSE ANTONIO LIZARRIBAR
ETAko hastapenetako kidea

«‘Egunen batean
pistolak hartuko
dituzue!’, esan zidan
Manzanesek 63an»
JOXE MANUEL ATXAGA
ETAko hastapenetako kidea

«Eskua jartzen dut sutan
ez ginela gu izan.
ETA izan balitz,
jakingo nuen»
JOSE MARIA ESKUBI
ETAko buruzagi ohia
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ren kontrako atentatua edo sabo-
tajea izan; dinamitarekin proba
egin eta prentsaren atentzioa era-
kartzeko ekintza izan baitzen.
Izan ere, ETAren izena handiz
margotu zuten leherketa izan zen
tokian, jendeak eduki zezan le-
herketa egiteko gai zen erakunde-
aren izenaren berri. «Gauzak egi-
teko presa zegoen, eta izugarrizko
poza hartu genuen denok lehen-
dabiziko aldiz El Diario Vasco-k
eta beste egunkari batzuek ETA
aipatu zuelako». Aramako elizan
gorde zen gainerako dinamitare-
kin zer egin ez zekiela dio Lizarri-
barrek.

Errepresioaren eraginez eta
atxiloketa sarekaden ondorioz,
koadroak bakarrik gelditu ziren
1963ko ETAn. Orduan, gainera,
Patxi Iturrioz liberatua atxilotu
zuten Bilbon, eta horrek alarma
guztiak piztu zituen ETAn:
«Buruzagi nagusi bat izendatzea
erabaki genuen», azaldu du Julen
Madariagak. Bozketaren emai-
tzak beste baten alde egin arren,
horrek uko egin zionez, azkenean
Madariagak hartu zuen kargua,
sei hilabetez. «Eta profitatu nuen
buruzagi nintzela nire teoriak
bultzatzeko». Hau da, borroka
armatuaren erabilera azkartze-
ko. Madariagaren ustez, soluzio
bakarra «eurak» bezala jardutea
baitzen. «Borroka armatuari
buruz ni nintzen kapitaina.
Batzuek ez zuten nahi; tiraka
eraman genituen», dio. Besteak
beste, La insurrección armada
en Euskadi (Altxamendu arma-
tua Euskadin) idatzia kaleratu
zuen urte horretan, eta III. eta
IV. Asanbladen ondotik hasi
ziren ofizialki borroka
armatuaren jardunare-
kin. «Jada azpiegitura
nahiko zabala bagenuen».

Baina oraindik ez zuten ez
pistolarik ez armarik esku-
ra. Horren erakusgarri
da ondoko pasartea:
beste etakide asko
legez, Meliton Manza-
nasek galdekatu zuen
Joxe Manuel Atxaga,
eta behin horrela esan
omen zion: «‘Egunen
batean pistolak har-

tuko dituzue’. Zer esan nahi du
horrek? Ba oraindik pistolarik ez
genuela». Hau da, ez zutela arma-
rik erabiltzen 1963an. Atxagak
uste du 1964. urtetik aurrera hasi-
ko zirela pistolak banatzen. Liza-

rribarrek zehaztu du 36ko
gerrako armak biltzen aritu

zirela: «Leitzan (Nafa-
rroa), adibidez, mandio
batetik metraileta bat
eraman zuten». Faxistei

lapurtzea zen armak esku-
ratzeko bide bat; beste bat

erresistentzian jardundakoei
edota merkatu beltzean zebiltza-
nei erostea.

Jose Maria Eskubi (Leitza,
1942) II. Asanbladaren ondotik
sartu zen ETAn —1963an—. Bu-
ruzagietako bat izan zen ondoko
urteetan, harik eta 1970ean ETA
utzi zuen arte. «Bakoitzak lortzen
zuen bere pistola, ahal zuen toki-
tik», dio hasieran eduki zituzten
armei buruz. Bala eta armen bila,
adibidez, Gorbeiara joaten zirela
dio, han baitzeuden 36ko gerraz
geroztik zenbait eskuzko bonba
eta munizio. «Ez ginen oso arma-
zaleak; ezin zen».

Kalte pertsonalik ez eragiteko
ideiarekin jokatzen zutela dio.
1968. urteko apirilaren 29an, Eiba-
rren (Gipuzkoa), El Correo egun-
kariaren egoitzan jarritako leher-

gailua hartzera itzuli ziren eta-
kideen kasua kontatu du, nola
lehergailuak eztanda egin zien;

horren ondotik atxilotu zituz-
ten Patxi Jaka, Koldo Aizpurua
eta Josu Ibargutxi [Ibargutxik
Igandea-ri berretsi dio nola joan

ziren jada lehertzeko presta-
turiko lehergailuaren bila
eztanda ordua atzerako as-
moz].

Gauzak horrela, dio zor-
tzi  urte lehenago ezinezkoa
zela geltoki batean lehergai-
lu bat jarri eta eztanda egin

zezan uztea. «Eskua jar-
tzen dut sutan ez gine-
la gu izan. ETA izan

balitz jakingo nuen»,
adierazi du 1960ko Do-

nostiako atentatuari
buruz. «Atentatua ETA-
ri egotziz zabaldu diren

berriak gezurra dira».

Donostiako San Ignazio elizan ikurrina jarri zuten, 1959an. EUSKADI ETA ASKATASUNA BILDUMA

A. O.

«ETAko biktima elkarteen eta
terrorismoaren kontrako ekin-
tzaile gisa, beti atentzioa deitu
dit», esan dio Igandea-ri Mikel
Azurmendi EHUko irakasleak
(Donostia, 1942) Begoña Urroz
ETAren lehen biktimatzat jotzen
dutela eta. Gerora ETAren kon-
trako elkarteetan jardun duen
arren, 1965ean sartu zen Azur-
mendi ETAn, eta urte batzuetan
bertako militante izan zen. Ez
orduan eta ez gero, ez zuen inoiz
Urroz hil zuten bonbari buruz

ezer jakin. Bonba hura beste zen-
bait bonbekin batera lehertu zela
jakinda, «egiletza faltsua» den
susmoa berretsi egin duela dio:
«ETAk ez zuen gaitasun operati-
borik leherketa kate bat egiteko,
ezta leherketa bakarra egiteko
ere». ETAren bonba izan balitz,
jakingo lukeela dio, militante
gutxi zirelako eta berriak jakiten
zirelako. 

Begoña Urrozen familiak bon-
ba zeinek jarri zuen jakiteko es-
kubide duela dio. «Honezkero,
ETA ez da gaiztoagoa izango egin
ez duen ekintza bat egotzita». 

Mikel Azurmendi  ·
EHUko irakaslea

«Honezkero, ETA ez
da gaiztoagoa egin
ez duena egotzita»

A. O.

Joxe Felix Azurmendi kazetaria
(Gernika, Bizkaia, 1941) 1962an
sartu zen ETAn, eta hurrengo ur-
tean jada etxetik ihes egin behar
izan zuela azaldu dio Igandea-ri.
Hurrenagokoan, berriz, 1964an,
Venezuelan erbesteratu zen, eta
hamar urtez han bizitu zen. Han-
dik bueltan, Egin-eko zuzendaria
izan zen, baita Deia-ko zuzenda-
riorde ere. Erretiratu arte EITB-
ko Nazioarteko Zabalkundearen
zuzendari kargua bete du.

Haren militantzia politikoak
eta kargu profesionalak Euskal
Herriko historia gertutik ezagu-
tzera eraman dute, eta ez du za-

lantzarik ETAri egozten
zaion 1960ko ekaineko Do-
nostiako atentatuari buruz:
«Argi dago gezurra dela». Ha-
ren ustez, oso erraza da gezu-
rra dela erakustea, «baina ba-
tzuei ez zaie interesatzen».
Azurmendiren arabera, Be-

goña Urroz ETAk hil zuela
diotenek «gertu» dituzte
konfiantzazko lagunak
atentatuari buruz galde-
giteko; «garai hartan
ETAn baitzebiltzan
hainbat». Ernest Llu-

chek aireratu zuen hipotesi ho-
rren helburua «ETA beti txarra
izan da» ideia zabaltzea dela deri-
tzo.

Azurmendik ez ditu gogoan
1960ko atentatuak, ezta nazioar-
teko prentsan leherketen ardura-
dun egin zuten DRIL erakundea
ere. «Baina garai hartan ez zen
harritzekoa hori». DRILen berri
Venezuelan zegoela eduki zuen
lehenengoz.

ETAren hastapenak oso xume-
ak izan zirela dio, eta urte asko pa-
satu zirela hilketak egitea eraba-
ki arte. «1968an hartu zen eraba-
kia. Izan ere, behin borroka
armatuaren bidean serio  sartuta,
horrek ez du atzera bueltarik».
Ordura arte pintaketak egiten,
panfletoak banatzen eta halako
gauzekin nahikoa lan bazutela
dio. 

60ko hamarraldiaren hasieran
polizia askoz ere serioago zebilela
azpimarratu du, eta Boluetan
(Bilbon) poliziak eginiko tiroketa
jarri du adibidetzat: «Julen Mada-
riagaren kontra egin nahi zuten
tiro, baina nahastu eta Bilboko
enpresari bat hil zuten. Gertaera
hark argi utzi zuen polizia zer egi-
teko prest zegoen ETAkoen kon-
tra». 

Jose Felix Azurmendi  ·
Kazetaria

«ETA beti txarra
izan den ideia
zabaldu nahi da»




