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Asteartea zen, 1981eko otsailak 16
zituen. Juan Kruz Unzurrunzaga
Zizurkilera joan zen, Joxe Arregiren
omenaldian parte hartzera. Han
bururatu zitzaion egun hartan bertan
gorpua hilobitik ateratzea eta argazkiak
egitea, bertsio ofiziala erabat
indargabetzearren. «Bixente Ameztoiri
esan nion». Laguna zuen artista, izan
ere. Horrela hasi zen torturak gurean
utzitako argazki lazgarrienetako
batzuen historia...
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Hilobi aurrean. 1981eko otsailaren 16a eta 17a bitarteko gauean Joxe Arregiren gorpuari argazkiak atera zizkiotenetik, Juan Kruz Unzurrunzaga astelehenean itzuli zen lehenengoz Zizurkilgo hilerrira. Argazkian, Arregiren

«BERTSIO OFIZIALA
INDARGABETU GENUEN»

orduan bai. Berehala agertu dira
baldosa zuriak, parez-pare, ba-
rren-barreneko paretan. Tarteko
atetik igaro arte ez da agertu ma-
haia, ezkerretara, marmol zuria
gainean, gorpuen eta garbitzaile-
en likidoak isurtzeko zuloa azpian.
Eskuineko txokoan, harraskatxo
bat, eta ondoan leihoa. «Argazkiak
ahalik eta arrasto gutxienekin ate-
ratzen saiatu ginen. Maindireak
ekarri genituen, tokia tapatzeko».
Eta kanpotik ez zezaten ikus zer-
tan ari ziren toki hartan gauer-

dian, linternak eskuan. Arratsal-
deko ordu bateko hileta elizkizu-
naren ostean itxi zuten hilobia
atzera irekitzen — «panteoi hone-
tako harlauza zigilatzeko erabili
zuten porlana gogortu gabe zego-
en artean»—, hilkutxa kontu han-
diz ateratzen, gorputegira erama-
ten eta argazki mordoa ateratzen.
«Bost-hamar minutuko kontua
izan zen».

Azkarra eta garbia. Eta ezkutu-
koa. Joxe Arregi zenaren familiak
berak ere ez du jakin. Gaur arte.

Gure deiari erantzunez, izan ere,
haren senide bat etorri da, eta zu-
zenean ari da entzuten Unzurrun-
zagaren testigantza. «Hura baino
ekintza garbiagorik! Inork ez zuen
lehendik halakorik egin, hori ge-
nuen alde. Nork pentsatu behar
zuen inork hilobia ireki eta gorpua
atera behar zuenik? Hemen ez zen
poliziarik-eta geratzen gauerdi
hartan».

Joxe Arregiren hileta egun hura
greba orokor eguna ere bazen Ara-
ban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Na-

farroan, hain zuzen ere, eta Espai-
niako segurtasun indarrek nahiko
lan bazuten tokian tokiko mobili-
zazioak kontrolatzen eta haiei ja-
zartzen. Zizurkilgo hilerri hone-
tan, beraz, eta urduritasunak ur-
duritasun, lasai egin ahal izan zu-
ten pentsatutakoa. «Gorpua ku-
txatik errespetu handiz atera eta
erantzi egin genuen argazkietara-
ko. Jo eta ma geratu ginen han
agertu zena ikusitakoan. Beltzune
haiek, hanka azpi haiek haragi bi-
zitan! Lehertuta zegoen erabat.
Aurpegiak ematen zuen ikara gu-
txien. Argazkiek ez dute erakusten
izugarrikeria haren laurdena ere».

Loreak eta papertxoak
Ez zuten besterik espero, hala ere.
Espero ez zutena, hilkutxan aurki-
tu zituzten loreak eta papertxoak:
«Plazan ireki zutenean jendeak
kutxara sartuko zizkiola pentsa-
tzen dut. Argazki saioa bukatu ge-
nuenean, guztia lehengo tokian
ipini genuen, kontu handiz, gor-
pua berriz kutxan sartzerakoan».

Egun osoa zeramaten hedabide

Joxe Arregiren gorpua harrizko mahai baten gainean, torturak txikituta, baldosa zuriak eta ate beltza
atzean. Askoren memorian geratu diren argazkiak. Ez ziren Madrilgo Auzitegiko Institutu Anatomikoan
atera. Ezta Carabanchelgo Ospitalean ere. «Hemen, hementxe izan zen». Zizurkilgo hilerriko depositoan.

iltegi itxurako etxetxo
honetan irudi haiek ate-
ra zirenik ere, zail egiten
da sinesten. «Hemen

izango zen, bada, ez dago-
eta beste tokirik». Juan

Kruz Unzurrunzagak (Zarautz,
1940). Ezetz, ordutik ez dela itzuli
hona, Zizurkilgo hilerrira (Gipuz-
koa). 1981eko otsailaren 16ko gaue-
tik. Etxetxoaren atea irekitakoan,

A m a g o i a  I b a n
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guztiek Madrilen itxitako hilkutxa
ezin zela ireki errepikatzen. Unzu-
rrunzagak bazekien zergatik.
«Presoen abokatua nintzen garai
hartan. Lehen eskuko informa-
zioa neukan. Hura hil bezperan
Carabanchelgo Ospitalean bertan
izan nintzen, eta han esan zidaten
Arregi hiltzen ari zirela. Denek ze-

kiten zurrumurrua, baina badaki-
zu zer den boterea». Hil zuten,
bada. «Beste asko bezala».

Eta bertsio ofiziala, beste asko-
tan bezala, agerikoa ezkutatu
nahian. «Niri eman zidan amo-
rrua, Donostiatik Zizurkilerako bi-
dean —Arregiren omenaldira nen-
torren autoz— albistegi guztietan
'arnasa eta bihotza gelditu izana-
ren ondorioz hil zela baieztatzen
da' entzun behar hark! Denok hil-
tzen gara arnasa eta bihotza geldi-
tuta, aizu, baina Joxe Arregi tortu-
ragatik hil zen, eta ofizialki betiko
geratuko zen bestea!».

Eta kutxa irekitzeko debekuare-
na zegoen, hori ere errepikatzen
zuen irratiak. «Haserre nengoen
oso. Eta herrira heldu nintzenean,
senideak erabat beldurtuta zeude-
la ikusi nuen. Hura ezkutuan pasa-
tzen uztea izugarria iruditzen zi-
tzaidan». Herriko plazan hilkutxa
mailu eta zintzelez ireki zutenekoa
gogoan du. Baita jendetza ere. 28
urte joan dira ordutik, eta berotu
egiten da oraindik ere gogoratze-
an. Horrelaxe bururatu zitzaion
ezkutukoa agerian uztea. «Buruta-
zioa izan zen, izan ere, hilkutxa
ateratzea eta argazkiak egitea».
Lagun bati esan zion, Bixente
Ameztoiri. Hark etxea zeukan Vi-
llabonan, Zizurkil ondoan, ezagu-
tzen zituen ingurua eta inguruko-
ak. Omenaldiko argazkiak atera-
tzera joan zen argazkilari batekin
egin zuten tratua, gauean hile-
rrian elkartzeko. Ameztoiren Vi-
llabonako etxera joan eta denbora
egin zuten bertan, iluna heldu ar-
tean. «Jende gehienak artista gisa
ezagutzen du Bixente. Normala,
XX. mendean Euskal Herriak
eman zuen artista handiena bai-
tzen, Balerdirekin batera. Txori-
burutzat ere izango dute batzuek,
drogarekin arazoak izan zituelako
eta. Pertsona osoa zen, bada, eta
oso azkarra. Isilean eta ezeren tru-
ke lan asko egindako ezkertiarra
eta abertzalea. Hau zuei kontatze-
ko arrazoi nagusia, hain zuzen ere,
horixe da: hari omenaldia egitea.
Hura hil zen, eta neu ere laster hil-
ko naiz, gaitz larria daukadalako». 

Hilobia
Arregiren Zizurkilgo hileta eta
omenaldia bukatutakoan, Unzu-
rrunzaga eta Ameztoi artistaren
etxera joan ziren, Villabonara,
dena prestatzera. Atzera Zizurki-
lera abiatzeko garaia heldu zene-
an, maindire mordoa hartu eta
etxetik irten zen lagun parea.

Joxe Arregi Izagirreren hilobia
zuten zain, hilobi beraren aurrean
dago orain Unzurrunzaga: «Egia
borobila esaten du hilarriak, Ma-
drilen hil zuten. Halaxe izan zen».
Berak ere Madrilen ezagutu zuen
tortura zuzenean. «1975eko iraile-
an izan zen, giroa oso gogorra zen,
eta ETA politiko-militarreko ko-
mando bateko kide nintzen. Mikel
Lejarza Egia El Lobo zen gure az-
piegitura arduraduna, eta erori gi-
nen egun berean hitzordua jarri
genuen harekin, hainbat kontu
susmagarri egiten zitzaizkigula

esateko. Gizajo plantak egin zi-
tuen, sinetsi egin genion. Gau har-
tantxe etorri zitzaizkigun poliziak
etxera atxilotzera. Mirariz nago bi-
zirik. ETApm hantxe hondoratu
zen». Unzurrunzagaren bi kide hil
eta dozenaka atxilotu zituzten.
«Lehen hiru egunetan gogor tortu-
ratu ninduten. Behingoz ni akaba-
tzeko ere eskatu nien, baina hala-
ko batean gelditu egin ziren». Es-
painiako Poliziaren Segurtasun
Zuzendaritza Nagusira eraman
zuten. Handik, Carabanchelgo
kartzelara. Han hasi zen idazten
Ordago etxeak argitaratuko zion
Infiltración liburua, El Loboren in-
filtrazioari buruz.

Eta Franco hil osteko amnistia
etorri zen. Abokatua zenez ikaske-
taz, kartzelatik irten berritan tra-
jea jantzi eta presoen abokatu la-

netan hasi zen. «Preso gisa ezagu-
tzen ninduten funtzionarioen aur-
pegia ni trajearekin bisitan sar-
tzen ikustean! Abokatutza berez
ez zitzaidan gustatzen, baina ondo
etorri zitzaidan presoei laguntze-
ko. Bisitan joaten nintzaien, gutu-
nak eta beste eramanez. Hogeiren
bat kartzela bisitatzen nituen».

Damurik ez
Esan du lehen, abokatu lanari es-
ker izan zuen Arregiri gertatzen
ari zitzaionaren berri, eta hortxe
hasi zitzaion berotzen odola, tortu-
rak ukatzeko eta gorpua ezkuta-
tzeko temarekin sutzen. «Egin be-
harrekoa egin genuen: bertsio ofi-
ziala indargabetu. Han isildu ziren
betiko 'berez hil’, 'arnasa eten' eta
antzeko irainak. Munduak jakin
zuen Joxe Arregi torturagatik hil

zela. Historian hala geratuko da.
Egindakoa ez zait inoiz damutu». 

Eta hilobia itxi, eta etxera buel-
ta. Gaur arte. «Zertarako buelta-
tu?». Bazuten nahi zutena. Argaz-
kilaria arduratu zen irudiak erre-
belatzeaz. «Hedabide eta agentzia
guztiei, Amnistiaren Aldeko Ba-
tzordeei, Amnesty Internationali,
ahal genuen guztiei helarazi geniz-
kien irudiak». Eta milaka pertso-
naren memoria kolektiboan txer-
tatu ziren. Zizurkilgo hilerri hone-
tako harrizko mahai honetan
ateratako argazkiak. MadrilgoAu-
zitegiko Institutu Anatomikotik
eta Carabanchelgo Ospitaletik
ehunka kilometrotara.

@Elkarrizketaren bideoa,
webgune honetan:

www.berria.info

hilobi parean ageri da. JON URBE / ARGAZKI PRESS

Biak. Bixente Ameztoi eta Juan Kruz Unzurrunzaga elkarrekin, Eduardo Txillidaren erakusketa batean, 1999an. BERRIA

! A d i sk i d e  e t a  e k i n t z a i l e

D onostian jaio zen, eta Jesus Olasagasti osa-
barekin eta Ascensio Martiarena margola-
riarekin egin zituen lehen urratsak arte

munduan. 1967an egin zuen bakarkako lehen era-
kusketa. 70eko hamarkadan atzerriko artezaleen
atentzioa ere erakarri zuen. 1979an sortu zen Eus-
kadi-Sioux aldizkaria diseinatu zuen, baita garai
hartako hainbat Zeruko Argia aleren azalak ere.
1984tik 1990era erakustaldi publikoetatik aldendu-
ta ibili zen, osasun arazoen ondorioz. 1990ean, Arte-
lekun 1976tik ordura arteko lan guztiak erakutsi zi-
tuen. 1993an, Erremelluriko ermitan santutegi oso
berezia margotzen hasi zen. Zazpi urte eman zituen
lan horretan. Berritzailea oso eta pertsonala bere
lanetan, idealismo magikoa eta surrealismoa ba-
tzen zituen estiloarekin euskal izaeraren eta artea-
ren gaineko ikuspegi konplexua eta ironikoa garatu
zuen. Ez zen handikeria zale, ezta merkatuaren mo-
rroi ere, eta herri mugimenduekin lotura manten-
tzen saiatzen zen. Abiadura Handiko Trenaren aur-
ka eta Villabonako gaztetxean egin zituen margoak
dira, besteak beste, horren erakusgarri.

Bixente Ameztoi
(1946-2001)

A zken hamarkadetako euskal artistarik han-
dienak ezagutu ditu. Frankismo garaian
euskal literaturari arnasa eman zion Za-

rauzko Itxaropena argitaletxeko nagusiaren semea,
Lekarozen ikasi zuen umetan. Zuzenbide ikasketak
egin zituen. 1975eko irailean Madrilen atxilotu zu-
ten, ETA politiko-militarreko komando bateko kide
zela. 1975eko abenduko amnistiari esker kartzelatik
irten eta presoen abokatu egin zen. Bi urteko bidaia
egin zuen ondoren, Venezuela, Kolonbia, Ekuador,
Peru, Bolivia, Argentina, Uruguai, Brasil, Txile,
Puerto Rico eta New Yorkera. Salvador Allenderen
Txilen, besteak beste, helduen alfabetatze progra-
ma batean aritu zen lanean. 70eko hamarkadaren
amaieran, Albaina enpresa sortu zuen, kultura sus-
tatzeko. Segidan, Orquesta Mondragon taldearen
managerra izan zen. Lehen arte galeria Eduardo
Txillidaren lanekin zabaldu zuen, duela ia mende
laurden, Donostian. Altxerri izena eman zion.
2001ean, Ekain galeria ireki zuen. Han segitzen du
lanean, eta han segitu nahi du diagnostikatu zioten
minbiziak utzi bitartean.  

Juan Kruz Unzurrunzaga
(1940)

«Maindireak ekarri
genituen, ez zezaten
jakin non atera genituen
argazkiak»

JUAN KRUZ UNZURRUNZAGA
JOXE ARREGIRI GERTATUTAKOAREN ZABALTZAILE 
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utoan ETA milita-
rreko ustezko lau
kide zihoazen eta
Espainiako Poli-

ziak geldiarazi zi-
tuen. Madrilen. Auto

barrukoak lasterka abiatu ziren
ihesean. Isidro Etxabe Zumai ba-
laz zauritu zuten, Joxe Arregi Iza-
girre erori egin zen, buruan kolpea
hartuz. Atxilotu egin zuten. Zizur-
kilgoa (Gipuzkoa) zen, 30 urte
zeuzkan.

Espainiako Poliziaren Segurta-
sunerako Zuzendaritza nagusian
(DGS) eduki zuten bederatzi egu-
nez, handik Carabanchelgo espe-
txe ospitalera eraman zuten, arra-
tsaldeko bostetan. Hilzorian zego-
en, jasandako torturen ondorioz.
1981eko otsailaren 13ko arratsalde-
ko ordu biak laurden gutxitan hil
zen, Espainiako Barne Ministerio-
aren arabera. Ostirala zen. Astebu-
ruan bisitan joan ziren senideen bi-
tartez, Iñaki Agirre Errazkin, Xose
Lois Fernandez Gonzalez eta Lois
Alonso Riveiro preso politikoek —
ETA politiko-militarreko, Grapo-
ko eta PCE(r) Espainiako Alderdi
Komunista Berrosatuko kide zi-
ren, hurrenez hurren— salaketa
idazkia atera ahal izan zuten la-
runbatean bertan, Arregirekin
egin zituzten orduen berri emanez.

«Lehendabiziko begiratuan iru-
ditu zitzaigun fisikoki txiki-txiki
eginda zegoela», zioten presoek.
Arregiren hitz batzuk ere jaso zi-
tuzten: «Oso latza izan da»; «barra-
tik hainbatetan zintzilikatu nin-
duten oinetan kolpeak emanez,
zerbaitekin erre ere egin zizkida-
ten, ez dakit zerekin; nire bular
gainean saltoka ibili ziren; toki
guztietan eman zizkidaten borra-

kadak, kolpeak eta ukabilkadak»;
«hainbat atake epileptiko eduki di-
tut DGSan, eta bizitza osoan ez zait
halakorik gertatu»; «nik uste diat
hiltzekotan nagoela»...

Bertsioak
Egin egunkariak biharamunean
argitaratu zuen testigantza osoa,
lehen orrialdean. Ordurako, esta-
tu aparatu guztiak gertaturikoa
ukatzen zebiltzan. Arregi hil zen
egun berean, arratseko zortzietan,
Espainiako Espetxe Erakundeeta-
ko Zuzendaritzako buru Enrique
Galavisek RNE Espainiako irrati
publikoan hitz egin zuen: «Atzo
ekarri zuten, 17:30ean. [...] Azterke-
ta bat egin zitzaion, hematoma ba-

tzuk eta disnea —arnasa hartzeko
zailtasuna— sakona antzeman ziz-
kioten; baita zehaztu gabeko mina
ere sabelaldean. Erradiografia bat
egin, eta birika bat pixka bat pu-
tzututa eta bronkoneumonia pro-
zesu arrastoak aurkitu zitzaiz-
kion. Gaur goizean egin zaion az-
terketan, azken prozesu horrek
okerrera egin zuela ikusi da».

Espainiako Barne Ministerioa-
ren arabera, bronkoneumoniak
okerrera egitean deitu zuten anbu-
lantzia, Arregi Carabanchelgo os-
pitaletik beste batera aldatzeko.
Espainiako Poliziako zuzendari
nagusi Jose Manuel Blancok ziur
esan zuen, RNEn: «Egindako gal-
deketetan, atxilotuari inoiz ez zi-
tzaion tratu txarrik eman».

Herri Batasunak «estatu hilke-
ta» aipatu zuen. Eta Carlos Garai-
koetxea Eusko Jaurlaritzako le-
hendakariak Arregiren heriotza
salatu. «Oinazea muga tragikoeta-
raino erabiltzen dela baieztatzen
du». Horrez gain, lehendik kolo-
kan zegoen egoera are «kolokago»
jartzeko eragindako heriotza ote
zen iradoki zuen.

Giroa
1981eko hasiera gogorra izan zen,
izan ere. Otsaila, bereziki. Joxe
Arregi atxilotu zuten egun berean,
Espainiako erregearen aurrean
Eusko gudariak kantatu zuten HB
Herri Batasuneko ordezkariek.

ETA militarrak urtarrilaren
29tik bahituta zeukan Jose Maria
Ryan hilik agertu zen hilaren 6an.
9an, herritarrak ETAren aurkako
grebara deitu zituzten EAJk, PSE-
PSOEk, PCE-EPKk, Euskadiko
Ezkerrak, CCOOk, UGTk eta
ELAk. Handik astebetera, Joxe
Arregiren heriotza salatzeko gre-
bara deitu zuten eragile berek.

Astebete lehenagoko deialdiare-
kin bat egin ez zuten PTE, EMK,
LKI, HB, LAIA, KAS, Amnistiaren
Aldeko Batzordeak... taldeek ere
egun bererako deitu zuten greba-
ra, jendetza mobilizatu zuten.

Greba egun berean, Joxe Arregi
Zizurkil jaioterrian lurperatu zu-
ten. Bezperan ekarri zuten senide-
ek Madrildik, tentsio une zenbait
ere izan ziren bidaia hori zela tarte-
ko. Familiak zioen ez zuela nahi
heriotza hura politizatzerik; inti-
mitate osoan nahi zuen lurperatu
gaztea. Arratsaldean egin nahi zu-
ten hileta elizkizuna, baina arra-
tsaldean manifestazioak deituta
zeuden. Herri batzordekoekin ne-
goziatu ostean, eguerdira aurrera-
tu zuten elizkizuna. Elizkizun au-
rreko bi orduak, herriko plazan
egon zen hilkutxa. Lehen ordua
itxita egin zuen, horixe zen Madril-
dik ezarritako agindua. Gazte ba-
tzuek mailua eta zintzela eskuan
hilkutxa ireki zuten arte. 

Jendetza egon zen plaza hartan,
jendetza igo zen Joxe Arregiren hil-
kutxaren atzetik Zizurkilgo hile-
rrira. Hurrengo egunean, Espai-
niako Barne ministro Juan Jose
Rosonek atxiloketan izandako ti-
rabirekin lotu zituen haren zau-
riak, hamaikagarren aldiz.

Joxe Arregi 1981eko otsailaren 4an atxilotu zuten,
Madrilen. Handik bederatzi egunera hil zen,
Carabanchelgo espetxe ospitalean, jasandako
torturen ondorioz. Heriotza hark gogor astindu
zuen lehendik astindua zegoen euskal gizartea.

a 
Greba. 1981eko otsailaren 16a Joxe Arregi lurperatzeko eta hari gertatutakoa salatzeko eguna izan zen. Irudian, astelehen hartan Bilbon egin zuten manifestazioa. BERRIA

Joxe Arregik hiru presori
eman zien jasandako
torturen berri,
Carabanchelgo ospitalean 

Espainiako Poliziako
zuzendari nagusiaren
arabera, «inoiz ez zitzaion
tratu txarrik eman» Herrian. Zizurkilgo plazan jendetzak omendu zuen Arregi hileta egunean. BERRIA
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Hemezortzi. Zizurkilgo hilerriko depositoan ateratako hemezortzi argazki jaso zituzten hainbat hedabide eta erakundetan, ahalik eta gehien zabaltzeko eskaerarekin. BERRIA

A m a g o i a  I b a n

Gutun izen gabe batean 18 diaposi-
tiba jaso zituztela Donostiako egoi-
tzan. Otsailaren 21ean, larunbata,
prentsaurrekoan jakinarazi zuten
Euskadiko Ezkerrako Iñaki Albis-
turrek eta Javier Olaberrik. Diapo-
sitibak erakutsi zituzten prentsau-
rrekoan; biharamunean hainbat
egunkaritan aipatu eta erakutsi zi-
tuzten. «Autopsia egin ostean
egindako argazkiak» aipatu zituz-
ten hedabideek, eta Iñaki Albistu-
rren hitzak jaso: «Kontzientziaren
harrak jaten zuelako gertatutakoa
agerian uzten saiatu den norbai-
tek bidaliak izango dira segurue-
nik». 

Punto y Hora aldizkariak, be-
rriz, lau orrialdeko gehigarri bere-
zia argitaratu zuen hurrengo aste-
an, koloreetan, bere 215. zenba-
kian: 18 argazkietatik zazpi
plazaratu zituen, Argazki salatzai-
leak izenburupean. Gehigarriaren
azken orrialdean, Joxe Arregi
ahoz gora, aurrez aurre eta main-
dire artean agertzen zuen argaz-
kiaren azpian, argazkiokin jasota-
ko ohartxoa argitaratu zuten: «Ar-
gazki hauek Euskadiko Ezkerra,
Eusko Jaurlaritza, Amnesty Inter-
national eta Herri Batasunaren in-
guruko hedabideetara igorri dira,
euskal herriari eta munduko herri
guztiei helarazteko asmo bakarra-
rekin. Sobera daude, beraz, alder-

di, talde edo koalizioen manipula-
zio edo erabilpen oro».

Hitzez eta irudiz
Egin egunkariko orduko zuzenda-
riak, Jose Felix Azurmendik, ar-
gazkiak atera baino astebete lehe-
nagoko testigantza dakar gogora.
Joxe Arregiren hilketa salatzeko
greba egunaren bezperan argita-
ratu zuen egunkarian, Arregik Ca-
rabanchelgo Ospitalean egin zi-
tuen azken orduen eta hitzen berri
emateko: «Hiru presok helarazi zu-
ten testigantza hura, haiei esker
jakin zen zein egoera negarga-

rrian heldu zen Arregi Caraban-
chelgo ospitalera, nola kontatu zi-
tuen egin zizkiotenak, nola esan
zuen ‘oso latza izan da’ eta beste».
Larunbat gaueko bederatziak al-
dera jaso omen zuen Azurmendik
testigantza. Egin-eko lehen orrial-
dean sartu zuen, oso-osorik, «era-
bateko sinesgarritasuna» zeukala-
ko. Hurrengo goizeko bederatzie-
tarako, egunkaria ia erabat
agortuta zegoen kioskoetan.

«Argazkiena geroago etorri zen.
Ez genituen espero, halako argaz-
kiak jasotzea ez zelako sekula ger-
tatu. Kolpatuen eta hilen argaz-
kiak bai, ikusiak genituen, baina
komisarian hildakoenak ez. Testi-
gantza ezagutzeaz gain gertatuta-
koa argazkietan ikustea, ez zen le-
hendik sekula gertatu».

Argazkiak Madrilen eginda zeu-
delako bertsioa aipatu du Azur-
mendik. Eta nabarmendu, 1981eko
otsail hura «izugarria» izan zela.
«Lemoizko zentraleko ingeniari
Jose Maria Ryanena [ETA milita-
rrek hilaren 6an hil zuen, urtarri-
laren 29tik bahituta zeukan] oso
gogorra izan zen, eta jende asko
atera zen haren alde. Joxe Arregi-
rena ere oso gogorra izan zen, eta
are jende gehiago atera zen haren
alde. Nik esango nuke jende bat ba-
tean eta bestean izan zela». Eta
Gernikako Juntetxean, Espainia-
ko erregearen aurrean, Eusko  gu-
dariak kantatu zuten. Eta Arregi-
ren gorpuaren argazkiak plazara-
tu osteko egunean, Tejero eta
beste hainbat jeneral estatu kol-
pea ematen saiatu ziren espainian.

Arregiren tortura kasuak Eus-
kal Herriko eta Espainiako hedabi-
deetan orokorrean oihartzuna
izan zuen Azurmendiren ustez.
«Halako gaietan egunkariek eta
komunikabideek oro har, garai ba-
teko jarreratik gaur egunera atze-
ra nola egin duten ikustea, hori da
larria».

Otsailaren 22an
argitaratu ziren lehen
aldiz Joxe Arregiren
gorpuari ateratako
argazkiak. Egunkari
eta aldizkari ugaritan
plazaratu zituzten. 

ESPERO GABEKOIRUDIAK

Kolpeak. Arregiren begietan ubelduak eta bekokian kolpeak ikus zitezkeen.  BERRIA

Erredurak. Arregiren oin azpietako erredura beldurgarrien detailea. BERRIA

! A u z i t e g i e t a k o
i b i l b i d e a

Madrilgo Giza Eskubideen Batzor-
deak egindako txosten baten arabe-
ra, Joxe Arregiren atxiloketa eta gal-
deketetan Espainiako Poliziaren
Eskualde Brigadetako eta Informa-
zio Talde Zentraleko 73 kidek parte
hartu zuten, baina horietako bost
baino ez zituzten auzipetu. Arregi
hil eta hilabetera atxilotu zituzten,
1981eko martxoaren 14an, hamar
egun geroago aske uzteko. 1983an
egin zen lehen epaiketa, baina aku-
satuen aulkian bi akusatu baino ez
zeuden —Antonio Gil Rubiales eta
Julian Marin Rios—. Hirugarren
ahaleginean lortu zen haiek zigor-
tzea, kasua zortzi urtez auzitegie-
tan bueltaka ibili ondoren.  Hau da
auzipetun ibilbidea: 

Juan Antonio Gil Rubiales: Hiru
hilabeteko atxiloaldia agindu, eta bi
urte lanik eta soldatarik gabe utzi
zuen Espainiako Auzitegi Gorena-
ren epaiak, 1989an. 1992rako Ma-
drilgo Hiritarren Segurtasunerako
Taldean ari zen lanean, eta Polizia-
ren Esku-hartze Unitateko buru
izendatu zuten. Iaz hil zen, Tenerife-
ko (Kanaria uharteak) Probintziako
Komisaria buru zela. Estatuaren,
militarren eta Eliza katolikoaren
ohore ofizialekin lurperatu zuten. 

Julian Marin Rios: 1987an Espai-
niako Poliziaren Artezilari taldeko
buru zenari ere hiru hilabeteko atxi-
loaldi ezarri zion Gorenak, eta hiru
urtez lan eta soldatarik gabe utzi
zuen. Urteak daramatza Espainiak
Quiton duen enbaxadan, Barne Mi-
nisterioko ordezkari gisa. 

Ricardo Sanchez: Epaitu ere ez
zuten egin, eta 1992rako Polizia Ju-
dizialeko Brigada Zentraleko ins-
pektore nagusia zen. 

Juan Luis Mendez: Madrilgo Hi-
ritarren Segurtasunerako Taldeko
buru egin zuten 1994an.  

Juan Antonio Gonzalez Garcia:
Goi mailako kargu ugari bete ditu
1981etik, eta egun Polizia Judiziala-
ren Komisaria Nagusiko buru da. 

Sendagileak: Joxe Arregiren zau-
rien larritasuna estaltzen saiatzea-
gatik lau medikuren —Santiago
Martin Pachon, Miguel Usieto, Isi-
dro Alvarez Garcia eta Javier Juan
Etreros— kontrako neurriak eskatu
zituzten Bartzelonako Medikuen
Elkargo Ofizialak eta Hego Euskal
Herriko 200 medikuk. Madrilgo
Medikuen Elkargo Ofizialak ez
zuen inolako neurririk hartu, eta
Madrilgo 13. Instrukzio epaitegiak
artxibatu egin zuen haien kontra
zabaldutako espedientea. Segurta-
sunerako Estatu Idazkaritzako zer-
bitzu medikoen burua zen Martin
Pachon garai hartan, eta aldi batez
kargutik kendu zuten. Kasuaren
oihartzuna baretu zenean, berriro
itzuli zioten kargua. Polizia inspek-
torea ere bazen Martin Pachon. 

«Testigantza ezagutzeaz
gain gertatutakoa
argazkietan ikustea, ez zen
lehendik sekula gertatu»

«Komunikabideek halako
gaietan ordutik gaurrera
atzera nola egin duten
ikustea, hori da larria» 

JOSE FELIX AZURMENDI
KAZETARIA, ‘EGIN’-EKO ZUZENDARIA 1981EAN


