


LANGRAIZ BISEAN BIS
ETAren disidentziarekin aurrez aurre



Maketazioa:
Itxaropena

© Humberto Unzueta Kareaga
© EREIN. Donostia 2016

ISBN: 978-84-9109-088-5
L. G.: SS - 372/2016

EREIN Argitaletxea. Tolosa Etorbidea 107
20018 Donostia

T 943 218 300  F 943 218 311
e-mail: erein@erein.eus

www.erein.eus
Inprimatzailea: Itxaropena, S. A.
Araba kalea, 45. 20800 Zarautz

T 943 835 008
e-mail: itxaropena@itxaropena.net

www.itxaropena.net

Obra honen edozein erreprodukzio modu, banaketa, komunikazio publiko edo aldaketa egiteko,
nahitaezkoa da jabeen baimena, legeak aurrez ikusitako salbuespenezko kasuetan salbu.

Obra honen zatiren bat fotokopiatu edo eskaneatu nahi baduzu, jo CEDROra
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

1. argitalpena: 2016ko apirilean



LANGRAIZ BISEAN BIS
ETAren disidentziarekin aurrez aurre

Humberto Unzueta Kareaga



AURKIBIDEA

Hitzaurrea 5
Langraizera bidean 23
Txominen bihozkada 31
Pintura berdea ETAren historian gurutzatu zenekoa 34
Eragile politikoak  43
Disidentziaren elur bola 45
Lehen ziaboga 47
Kepa Pikabea: “Herri honek borrokatu behar badu,  
armarik gabe egin behar du, inori bizia kendu gabe  
eta giza eskubideak errespetatuz.  
Gertatu dena berriro gerta ez dadin” 58
Burdin barrazko laborategiak 79
Mugerreko ekitaldia 83
Itzulezinezko Bake Prozesuan konprometitutako presoak 90
Andoni Alza: “Ezin dut onartu kausa  
giza duintasunaren eta giza eskubideen gainetik jartzea” 97
Komisario politikoak 107
Langraizko hormek hitz egingo balute… 111
Bilboko besarkada 119
Carmen Gisasola: “Aitortu beharko da gertatuak  
ez zuela gertatu behar, bidegabea izan zela” 122
Yoyes, aitzindari  154
Hamahiru krabelin gorri eta bat zuria 156
Espetxe-onurak 158



Erredenzioak 164
Protagonistak 167
Bandres eta Azkarraga bideak 200
Sherpak 205
Egilearen ondorio eta orientabide batzuk 208
Kronologia 215
Eranskinak 229



5

Hitzaurrea

ETAko kide batzuek indarkeriaren estrategiarekiko disi-
dentzia adierazi eta autokritikako eta gizarteratzeko ibilbide 
bat sortu zuten legearen barruan. Liburu honek pertsona 
haietako batzuen ibilbidea eta lekukotasunak jasotzen ditu. 
ETAko kide haiek erantzukizun penal larriak izan zituzten. 
Batzuek kartzela-zigorra bete dute dagoeneko, eta beste ba-
tzuk, aldiz, oraindik ari dira hamarnaka urteko zigorrak be-
tetzen.

ETAko kide haien prozesua “Langraiz Bidea” izenarekin 
da ezaguna. Hala ere, haietako askok ez dute izendapen hori 
gogoko, beren apustua oraintsuko aldira mugatzen due-
lakoan. Haiek diotenez, beren ibilbideari askoz lehenago 
eman zioten hasiera, eta edukia ez zegoen hain sinplifika-
tuta.

Zernahi duelarik izendapena, haren egiazkotasuna ez 
da zalantzan jartzen; horra disidentzia horren alderik ga-
rrantzitsuenetako bat. Autokritika gisa esan eta egin dutena 
sinesgarria da politikarentzat, komunikabideentzat eta gi-
zartearentzat. Gauzak horrela, kontua ez da beren lekuko-
tasuna aztertzea, egiazkoa ote den jakiteko, baizik eta zuze-
nean lekukotasun horren esanahiei, arazoei, ondorioei eta 
balioei heltzea.

Edonola ere, gai hori oso konplexua eta zaila da. Liburu 
honen edukiei heltzeko, gutxienez lau ikuspuntu aurkitzen 
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ditut. Ikuspuntu horietan guztietan enpatia-jarduera bat 
egin behar da, hau da, “besteen” larruan jarri, gai horren 
balorazioak duen dimentsio poliedrikoa ulertzeko.

Lehenik eta behin, politikaren ikuspegian koka gin-
tezke: Zer egingo luke gutako bakoitzak baldin eta espetxe- 
eremuan ardura duen politikari bat izango balitz? Bigarre-
nik, gehien sufritu dutenen sentimenduak eta pertzepzioa 
daude: Nola biziko genuke gizarteratze-prozesu bat baldin 
eta biktima bagara? Hirugarrenik, gai horri beste presoen 
ikuspuntutik hel dakioke: Zer pentsamendu izango geni-
tuzke baldin eta gizarteratzeko legezko bideetan abiatu ez 
den preso bat izango bagina? Laugarrenik, liburu honen 
protagonisten ikuspuntua dugu: Nola sentituko ginateke 
preso talde hori egon den lekuan egon bagina?

Politikaren ikuspegia

Politika kalkulu bat baino gehiago da, egunero egokia dena-
ri buruzko kalkulua. Garrantzia zerk duen pentsatu ere egin 
behar da, zer egin behar den; arlo hori ere gizarteak egin be-
har dituen aldaketa estrategikoen barruan dagoelako. Bakea 
eta elkarbizitza finkatzea (errepikatu behar ez dena aintzat 
hartuta) aldaketa horien parte da. Espetxe-politikak eta gi-
zarteratzeak haren edukietako bat osatzen dute. 

Bi arrazoi nagusi daude hori azaltzeko: Alde batetik, es-
petxe eta gizarteratze arloko politika egoki batek islatzen 
duela ezen, iraganean gertatutakoa dela-eta, hausnarketa 
kritikoa egin dela berriz errepikatu behar ez denari buruz, 
eta aitortu egiten dela biktimei bidegabeko kaltea eragin 
zaiela. Beste alde batetik, etorkizunari begira, presoak gizar-
teratzea elkarbizitzako faktorea izango dela, gizartean txer-
tatzen eta sektore eta sentsibilitate desberdinak elkarrenga-
na biltzen lagunduko baitu.
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Horiez gain, beste arrazoi bat ere badago esparru ho-
rrekin konpromisoa hartzeko. Gizakiekiko mesfidantza da 
sistema demokratikoaren eta haren legegintzaren oinarria. 
Legeak, oro har, gizakien portaera txarrenak prebenitzeko 
eta mugatzeko prestatzen dira. Gizarteratzeak, ordea, giza-
kien alderik onenean eta gizakiak autokritika egiteko eta 
zuzentzeko duen gaitasunean ezarria du itxaropena; gutxi 
dira horrela jokatzen duten legezko instituzioak; gizarte-
ratzea da horietako bat. Bigarren aukera ematearen etikan 
oinarritzen da.

Gizarteratzea Konstituzioan jasotako printzipioa da, eta 
haren bidez beste aukera bat ematen zaio delituak egin di-
tuenari. Biziarteko espetxealdiak eta heriotza-zigorrak ez 
dute aukera hori ematen. Gizarteratzea sustatzeko politika 
publikoak gauzatzeak esanahi etiko eta politiko sakona du, 
baita gizartearen aldekoa ere. Gizarte humanizatuagoak, 
integratuagoak, demokratikoagoak eta desberdintasun gu-
txiagokoak sortzen laguntzen du.

Arrakasta handia nahiz txikia izan, gizarteratze-politi-
kak oso garrantzitsuak dira. Izan ere, politikak duen zeregin 
zintzoenaren barruan kokatzen dira. Arrazoi horiengatik 
guztiengatik, Eusko Jaurlaritzak espetxe-politika berri bat 
egiteko konpromisoa hartu du, eta ahal duen neurrian, le-
gezko gizarteratze-bideak sustatzen ditu.

Biktimen ikuspegia

Konstituzioak eta legeak presoak gizarteratzeko aukera ja-
sotzen eta sustatzen dute. Horrela da hemen eta edozein 
herrialde zibilizatutan. Praktikan bi esanahi ditu gizartera-
tzeak. Lehenengo eta behin, adierazten du delitu bat egitea-
gatik kartzelaratu duten pertsona batek portaera ona izan 
duela, delitua berriz ez egiteko konpromisoa hartu duela 
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eta egindako delitutik urruntze kritikoa egin duela. Bigarre-
nik, adierazten du ezen, lehenengo puntuan esandakoaren 
ondo rioz, legeak ezarritako espetxe-onura jakin batzuk 
izango dituela, esaterako, baimenak eta espetxetik lehenago 
ateratzea, progresiboki eta baldintzapean.

Nola sentituko ginateke gure familiako kide bat erail 
duen pertsonak gizarteratzeko aukera badu? Euskal Herri-
ko kasuan, biktimek horrelako galderei eman dieten eran-
tzunak entzuten baditugu, ikusiko dugu erantzunak desber-
dinak direla. Biktimek askotariko sentsibilitateak eta iritzi 
desberdinak dituzte.

ETAko presoei dagokienez, biktimen elkarte batzuek 
guztiz kontrakoa proposatzen dute: zigorrak erabat bete-
tzea. Beraz, gizarteratzeko aukerei uko egiten zaie. Ez dute 
gizarteratzea onartzen; haien ustez, gizarteratzeak ahuldu 
egiten du presoak egin duen delituagatik bete beharreko 
zigorra. Ez dute onartzen, baita ere, beren ustez ez delako 
bidezkoa hainbesteko mina eragin dien pertsonak onurarik 
jasotzea. Gizakiak garenez, jarrera horiek uler ditzakegu.

Ildo horretatik, baina zenbait ñabardurarekin, biktima 
batzuek esan dute egiazkoa iruditu zaiela preso batzuek 
adierazitako autokritika. Hala ere, haien aburuz, autokritika 
horren ondorioz, ez litzateke presoen espetxe-egoera aldatu 
beharko.

Beste batzuen iritziz, berriz, gizarteratzeak garrantzia 
handia eta eragin positiboa du, bai biktimentzat, bai gizar-
tearentzat. Eusko Jaurlaritzak biktima guztien ikuspuntua 
errespetatzen duen arren, bere politikaren garapenak azken 
ikuspuntu horrekin bat egiten du.

Biktima horiek esan dutenez, indarkeriaren estrategiare-
kiko disidenteak diren presoek egin duten autokritikak era-
gin positiboa izan du haiengan. Eraso hura bidegabea izan 
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zela eta zilegitasunik ez duela autorearen ahotik entzuteak 
nolabait adierazten du sortutako minaren zati bat moral-
ki ordaindu dela. Biktima batzuk presoekin bildu dira, eta 
haien autokritika zuzenean entzun ahal izan dute. 

Gainera, nabarmendu dute prozesu horiek eragin peda-
gogikoa dutela gizartean eta hezkuntzan, gizarteratzeak be-
rezko baitu gertatu behar izan ez zen zerbaiten testigantza. 
Haien pertzepzioaren arabera, prozesu horiek memoria bat 
idazteko era bat osatzen dute, ETAk erabilitako indarkeria-
ren aitorpen kritikoan oinarrituta dagoena. Erraza da ima-
jinatzea biktimak jarrera mota horiek hartzeko egin behar 
duen ahalegina.

Biktimen ikuspegi sorta eta haren konplexutasuna osa-
tzen bukatzeko, komenigarria da beste terrorismo batzuen 
(GALena edo BVErena, esaterako) biktimei buruzko go-
goeta egitea. Hainbat kasutan, egindako erailketak ez ziren 
ikertu. GALen kasuan, adibidez, kondenatuek oso arin jaso 
zituzten onurak eta kartzelatik azkar atera ziren ere, au-
tokritikarik egin edo gizarteratze-prozesua egiaztatu behar 
izan gabe. Errealitate hori ere biktimek gizarteratzearekin 
lotuta ikusten duten konplexutasun kontraesankor horren 
parte bat da.

Ikusten dugunez, biktimentzat, auzia ez da eztabaida 
teorikoa, ideologikoa edo iritzi politikokoa; gizakien sen-
tsibilitatearen barren-barrenean dagoenari eragiten dion eta 
bizi eta sufritu duten errealitatea da haientzat. Kasu hone-
tan, pentsamendu sinple eta demagogikoak ez du balio. Une 
bat hartzea beharrezkoa da, biktimen egoeran jartzeko eta 
beren ikuspegitik pentsatu eta sentitzeko. Enpatia-jarduera 
hau eginez sortzen den sentimendua hobekien laburbiltzen 
duten hitzak errespetua eta elkartasuna dira seguru asko.
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Gainerako presoen ikuspegia

Lerro hauek idazteko unean, Euskal Herriko kasuarekin 
lotutako presoen kopurua 400 inguru da. Horietatik 370 
inguru ETAko kideak edo kale borroka egiteagatik kon-
denatuak dira. Gainerakoak politika-, gizarte- edo gazte- 
jarduerekin lotuta daude. Zigor eta espetxe arloko legeak 
edo haien interpretazioak aldatu ezean, 2020. urtean ETAko 
presoak 250 baino gutxiago izango dira. Horietako gehie-
nek, 200 inguruk, kondena garrantzitsuak bete beharko di-
tuzte oraindik, duela erlatiboki gutxi emandakoak.

ETAren historian pertsona gutxik aukeratu dute gizar-
teratzea. “Langraiz Bidea” delakoan 30 bat preso kokatu 
dira. “Langraiz Bidea” baino lehen, ETAn, bi dezena preso 
baino gutxiago izango ziren gizarteratzeko bidea jarraitu 
zutenak. (Kalkulu horretan ez dut sartu ETApm-ren ka-
sua. ETApm UCDren gobernuarekin egindako hitzarmen 
batean oinarrituta desegin zen eta bere presoak espetxetik 
irten ziren).

ETAko presoek talde-pentsamendu bakarra izan dute 
historikoki. Gizarteratzea banakako irteeratzat jo dute beti, 
traizioaren baliokide den irteeratzat. Talde-pentsamendu 
horren itxaropena negoziazio-eredu jakin bati lotuta egon 
da, konponbide orokor bat, amnistia bat edo horrelako zer-
bait ekarriko zukeelakoan. 

Hala ere, gaur egun itxaropen hori galdua dute. Alde 
batetik, presoek ikusi zuten Sortuk, haien erreferente po-
litikoak, Konstituzioari lotutako legedia onartu zuela bere 
estatutuetan, beren “gizarteratze” instituzionala lortu ahal 
izateko. Beste alde batetik, errealitatearen gutxieneko zen-
tzua duen edonork uler dezake konponbide kolektibo bat 
edo amnistia bat ezin dela bideratu, hori legearen markotik 
eta errealismo politikotik at dagoelako. 
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Legezko banakako bideak garatzea da aukera; Langraiz 
bideko presoek halako bideei jarraitu diete. Antzekoak dira 
bideak, bai, baina gaur egun seguru asko zailagoak dira, 
denborak aurrera egin ahala baldintzak zorroztu egin di-
relako. Beharrezkoa izango da hitzarmen politiko eta ins-
tituzionalak egitea, horien bidez murrizketarik gabe eratu 
ahal izango delako gizarteratze-printzipioa.

ETAko presoek, bereziki duela gutxi ezarritako konde-
na luzeak bete behar dituztenek, beren etorkizunari aurre 
egin behar diote orain, eta egoera horretan, errealitate- 
printzipioa onartu edo printzipio horri aurre beharko dio-
te. Haien lekuan jartzen bagara, bizi duten tentsioa imaji-
natuko dugu; izan ere, egoera horretan dauden pertsonek 
bizi-aukerei, aukera politikoei eta aukera etikoei aurre egin 
behar diete. Logikoa denez, presoen eta beren familien ikus-
pegiak askotarikoak dira. 

Preso batzuek gizarteratzea aukeratzat hartu arren, orain-
dik ez dira hori aitortzera ausartu. Beste batzuentzat, aldiz, 
gizarteratzea ez da aukera bat. Beste batzuek zalantza asko 
eta nahasmen handia dute. Batzuk zain daude egoera argitu 
arte. Eta beste batzuek, kondena laster bukatuko dutenek, 
kondena bukatzea baino ez dute nahi, egoera hori gainditu 
eta atzean utzi ahal izateko.

Eusko Jaurlaritzak gai horri buruz argi hitz egiteko aha-
legina egin du, eta ahalegin hori egiten jarraitzeko asmoa 
du. Hainbat aldiz adierazi du beharrezkoa dela Espainiako 
Gobernuak politikak aldatzea, espetxe-politika elkarbizitza- 
politikaren barruan kokatzeko. Hori lortzeko, Eusko Jaurla-
ritzak zentzu pragmatikoan egiten du lan. 

Halaber, Eusko Jaurlaritzak azpimarratu du presoek 
onartu beharko lituzketela legeak gizarteratzeko eskaintzen 
dituen bideak. Horren harian, anakronikoa eta jasanezina da 
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oraindik ere beto kolektiboak indarra izatea -hala da liburu 
hau bukatu dugun egunean- bere ingurune soziopolitikoan. 
Beto horrek eragozten du preso batek baimenak, gradu- 
aurrerapenak edo legearen arabera dagozkion banakako 
beste espetxe-onurak eskatzea. Espetxe-politika elkarbizi-
tza-politika bihurtu eta humanizatu dadin, lehenbailehen 
jarri behar zaio amaiera beto horri. Espero dugu berandu 
baino lehenago gertatzea hori. (Nahiko nuke liburu hau ar-
gitaratzerako aldaketa hori gertatzea).

Espetxe-legeria arruntak honako bi errealitate-printzipio  
hauek onartzea eskatzen du funtsean: indibidualizazio- 
prozesuek gizarteratze-prozesuak baldintzatzen ditu, hau 
da, gizarteratze-prozesuak ez dira kolektiboak; eta gizar-
teratze-prozesuak arintzeko modurik argiena da egindako 
delitutik kritikoki urruntzea.

Era berean, azpimarratu beharra dago ETAk armak en-
tregatzea eta ETA desegitea garrantzi handiko faktoreak 
izango liratekeela espetxe-politika alda dadin. Pertsona 
bakoitzaren gizarteratze-iragarpena askoz ere mesedegarria 
izango litzateke, delitua berriz egiteko arriskua behin betiko 
desagertuko litzatekeelako. Ez horregatik bakarrik. ETAk 
armak entregatuko balitu eta ETA desegingo balitz, pentsa-
tzekoa litzatekeelako talde gisa indarkeriatik aldentzen dela. 
Zuzenbide penalean eta espetxe-zuzenbidean adituak diren 
legelarien arabera, hori gertatuko balitz, gaur egungo lege-
ria beste era batera interpretatu ahal izango litzateke.

Gizarteratzeko aukerak halabeharrez eskatzen du kon-
denatutako pertsonaren nahia eta erabakia. Baita bere in-
gurukoen babesa eta konpromisoa ere. Gizarteak eta insti-
tuzioek presoak lagun ditzakete gizarteratze-prozesuetan, 
baldin eta pertsona horiek eta beren inguru politikoak pau-
so hori ematen badute. 
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Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu du, eta gizarte-
ratzeko lege-prozesuak babesteko eta sustatzeko prest dago. 
Horrez gain, zigor- eta espetxe-egoerak normaltasunera  
itzul daitezen eta salbuespen-politikak atzean gera daitezen 
lan egiteko prest dago. Baina horrek guztiak ez du baliorik 
izango oinarrizko, funtsezko eta ezinbesteko baldintza bat ez 
bada betetzen, alegia, presoak errealitate-printzipioak adie-
razten duen ibilbidea jarraitzeko erabakia ez badu hartzen.

Liburu honen protagonisten ikuspegia

Liburu honetako protagonistak ETAko kide ohi batzuk 
dira, disidentziako eta autokritikako ibilbide luzea egin du-
tenak. Haietako batzuen kasuan, prozesu horri Algeriako 
elkarrizketekin eman zitzaion hasiera, 1988. urtean. Haien 
ikuspegia baloratzean, ezin ditugu bi alde garrantzitsu alde 
batera utzi. Lehenengoa: beren ingurune politikoak eman 
zien tratu txarra. Beren izen ona zikintzeko erasoak egin 
zizkieten, indarkeria bidea ez zela esatera ausartzeagatik. 
Bigarrena: Estatuko instituzioek abandonatu zituztela, har-
tutako konpromisoa legezko gizarteratze-bideen bitartez 
babesteko orduan.

Galdera gehiago egin daitezke, giza ikuspegitik eta eti-
karen eta politikaren ikuspegitik sakon-sakonak direnak. 
Liburu honen irakurleek beren buruari egin ahal dioten 
lehenengo galdera honako hau da: gure erabakiak eta gure 
bizi-ibilbidea berdina izango ziren gure kalean jaio beha-
rrean bi kale haratago jaio izan bagina? Beste egoera batzuk 
izan bagenitu (bizitzakoak, biografikoak, geografikoak, fa-
miliakoak edo sozioekonomikoak), liburu honen protago-
nisten egoeran egongo ginateke? Egia esateko, norbera da 
bere ekintzen eta erabakien erantzulea; baina ez gara gure 
inguruko baldintzak aukeratzeko libre.
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Galdera hauen helburua ez da bakoitzak bere ekintzen-
gatik hartu behar duen erantzukizuna murriztea, ezta zigor- 
erantzukizuna desegitea ere, noski, baldin eta gure ekintzen 
ondorioz delitu bat egingo bagenu. Hala ere, gogoeta ho-
nek behin betiko epai moralak aztertzeko balio du, bai eta 
gizarteratze-politiken oinarria den bigarren aukera ematea-
ren etika ulertzeko ere. Bigarren aukerak zentzua du. Izan 
ere, gerta daiteke pertsona batek jarrera berdinak ez izatea, 
egoera desberdinetan badago.

Hona hemen bigarren galdera sakona: Nola kudeatu de-
zakegu bizitza gaur egun eta etorkizunean baldin eta duela 
15, 20 edo 25 urte egin genuenari sinesgogortasunarekin begi-
ratzen badiogu, eta lehen ginen pertsona haiekiko erabat des-
berdinak sentitzen bagara gaur egun? Pertsona berberak egin 
zituen delitu haiek, baina gaur egun desberdina da pertsona 
hori. Gaur egun damututa egon daiteke eta berriz egingo ez 
lukeela argi izan dezake, baina horrek ez du aldaezina dena 
aldatzen. Egindakoa eginda dago. Garai hartako eta oraingo 
pertsona ez dira berdinak; baina, hala ere, formalki eta fisikoki 
gorputz, nortasun eta biografia bera dute. Bizitzak ez du erre-
pikapenik. Kontraesan hori gizaki mugatu eta inperfektuek 
berezkoa dute, eta kontraesan hori sentitzeak liburu honek 
kontatzen duen istorioaren erdigunean kokatzen gaitu.

Hona hemen sakontasun bereko beste galdera bat: Zer 
egin daiteke konponezina den akats bat neurri batean 
konpontzeko? Galdera horren erantzunak bi dimentsio 
ditu: giza dimentsioa eta dimentsio politikoa. Biktimei da-
gokienez gizalegez zer egin daitekeen eta gizarteari dagokio-
nez politikoki zer egin daitekeen. Nire ustez, galdera horiei 
erantzun inperfektua emateko tresna bakarra autokritika 
da. Autokritikak giza balio sakona eta irismen handiko ba-
lio politikoa du. 



15

Edonola ere, premisa bat hartu behar dugu oinarri: erail-
keta bezalako ekintza larri baten biktimei buruz hitz egiten 
dugunean, konponezina denari aurre egiten diogu, konpon-
du ezin den minari. Beraz, zentzu horretan, autokritika ez da 
nahikoa. Edozer gauza da ez-nahikoa. Horixe da abiapuntu 
ukaezina. Esan bezala, autokritika ez da nahikoa; eta, hala 
ere, biktimaren bizitzan zentzua du; izan ere, mina eragiten 
dion iturri bat ixten du. Eta iturri hori zabalik egotekotan, 
sufrimendua etengabe berritzen da.

Pertsona batzuek uste dute biktimaren lagun maitearen 
erailketa ondo egon zela, edo zentzua duela edo arrazoi-
tu daitekeela, edo bestera esanda, garrantzia kendu behar 
zaiola edo zuzenean gertatu ez balitz bezala jardun behar 
dela. Biktimak hori ikusten duen bakoitzean ireki egiten da 
min-iturria. Hori da biktimen mina modu krudelean berriz 
aktibatzen duen kausetako bat. Autokritikak sufrimendu 
erantsi horretako iturria ixteko ahalmena du.

Autokritikak esan nahi du ekintza hori egin zuenak ai-
tortzen duela hori ez zela gertatu behar eta ekintza horrek 
justifikaziorik ez duela. Esan nahi du txarto egon zela, eta ez 
duela gertatzea nahi ezer gertatu ez balitz bezala, kontrakoa 
baizik; egileak bere atsekabea esplizituki adierazten du au-
tokritikaren bidez. 

Hori da hildako pertsonaren familiarentzat autokritikak 
duen zentzua. Eragindako mina konponezina da; ondorioz, 
ez du mina konpontzen. Baina biktimizazioa gainditzen 
laguntzen dio biktimari. Autokritikak eragotzi egiten du 
erail keta goraipatzeak, justifikatzeak edo haren garrantzia 
txikiagotzeak sortzen duen min gehigarria berritu dadin.

Preso haiek jarraitu duten ibilbideak ere zentzu politiko 
sakona du. Liburu honek banakako eta taldeko ibilbide bat 
islatzen du. Ibilbide horren ardatz nagusia autokritika egitea 
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izan da, oinarri politikoa eta etikoa duen autokritika. Autokri-
tika nagusiki politikoa den arrazoizko askatasun etikoaren 
ariketaren bidez islatzen da. Ez da kontzientziaren edo mora-
laren eremu pribatuan geratu behar den planteamendua. 

Damua, aldiz, bakoitzaren kontzientziaren barne-bar-
nean geratzen da. Barkamena eskatzea dimentsio moral eta 
pertsonalaren parte den aukera bat da. Halere, autokritika 
erabaki politikoak eskatzen dituen prozesu politiko bat ga-
ratzeko proposamen politikoa da. Eta bere ondorioak eta 
helburuak ere politikoak dira.

Liburu honek benetako eta kontraesaneko istorio 
konplexu bat kontatzen du. Ezinezkoa da –eta beharrezkoa 
ere ez da– hemen agertzen diren iritzi guztiekin bat egitea. 
Nolanahi ere, liburu honek autokritikari buruzko lekuko-
tza-balioa eta balio pedagogikoa ditu. Autokritika bat 
azal tzeko gai izateko ausardia. Eta autokritikak bultzatzen 
dituen balioen balioa. Hori guztia dela eta, autoreari, argita-
letxeari eta protagonistei eskerrak eman nahi dizkiet beren 
kolaborazioagatik, liburu honek aurrera egin dezan.

Eusko Jaurlaritzaren apustuak

2012-2016 legealdiaren hasieran, Eusko Jaurlaritzak hiru ar-
datz nagusi zituen, eta horietako bat bakea eta elkarbizitza 
zen. 2013ko azaroaren 26an, Eusko Jaurlaritzak legealdiko 
lehen estrategia-plana onetsi zuen, bakeari eta elkarbizitza-
ri buruzkoa, hain zuzen ere. Plan hau 18 ekimen garatzeko 
aukera ematen ari da, honako gai hauekin lotuta daudenak: 
indarkeriaren amaierarekin, biktimekin, memoriarekin, 
giza eskubideekin, unibertsitatearekin, hezkuntzarekin, 
gazteekin, herritarren parte-hartzearekin, bai eta bakea 
finkatzearekin eta elkarbizitza normalizatzearekin lotuta 
dagoen gauza ororekin ere.
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Eusko Jaurlaritzak espetxe-politika berri baten alde-
ko konpromisoa hartu du, eta, ahal duen neurrian, gi-
zarteratzeko legezko bideak sustatzen ditu. Gure kasuan,  
espetxe-politikak harreman zuzena du etorkizunarekin eta 
elkarbizitzarekin. Hori dela eta, bakeari eta elkarbizitzari 
buruzko planaren 8. ekimenak horretan jartzen du arreta. 
2014an aurkeztutako bi proposamenek garatu dute gai hori: 
Zuzen Bidean proposamenak (ETAren amaiera eta gero zi-
gor eta espetxe arloan normaltasunera itzultzeko 20 propo-
samen jasotzen dituena) eta Hitzeman programak (presoak 
gizarteratzeko legezko prozesuak sustatzea helburu duena).

Eusko Jaurlaritzaren ikuspuntu horrek zailtasun eta oz-
topo garrantzitsuak aurkitu ditu. 2000ko hamarkadaren 
hasieran, Espainiako gobernuak terrorismoaren kontrako 
borrokaren gainean zuen ikuspegiak interpretazio prakti-
ko baterantz jo zuen, eta, ondorioz, legeak aldatu zituzten. 
Besteak beste, zigorrak luzatu zituzten, eta ezarritako epe 
berriak biziarteko espetxealdiaren mugan kokatu ziren. Ho-
rrez gain, gizarteratzeko aukera blokeatzen zuten berezko 
baldintzak xedatu zituzten.

Erabat beharrezkoa da Espainiako gobernuak zigor- eta 
espetxe-politikako legeria aldatzea. Komenigarria eta inteli-
gentea da. Argi dago espetxe-politika adosteak eta gizarte-
ratzera zuzentzeak eragin positiboa izango lukeela elkarbi-
zitzaren gizarte-normalizazioan. ETAren amaierak delituak 
berriz gertatzeko arriskua desagertzea dakar. Egoera horrek 
baldintza soziopolitiko aproposak sortzen ditu gizarteratze-
ko politikak aktibatzeko.

Funtsezkotzat hartu beharko lirateke espetxe-politika 
berri hori, presoen urruntzearen amaiera eta gaixo dauden 
eta 70 urte baino gehiago dituzten presoekiko sentsibiliza-
zioa. Beste alde batetik, ez dugu ahaztu behar Gernikako 
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Estatutuak, besteak beste, espetxe-erakundeen eskumen es-
klusiboa ematen diola Euskal Autonomia Erkidegoari.

Espetxe-politikak eta elkarbizitza-politikak bat egin de-
zaten, legezkotasuna eta ahalik eta adostasunik handiena 
izan behar dira ardatzak. Ardatz horretan oinarrituta, insti-
tuzioek, alderdi politikoek, antolatutako gizarte zibilak eta 
herritarrek ere politika-, zigor- eta espetxe-normalizazioko 
eta presoak gizarteratzeko prozesu horri lagundu behar 
diote.

Testuinguru horretan, espetxe-politika eta biktimen es-
kubideak kudeatzean, funtsezkoa da aurkakotasuna bila-
tu beharrean, elkartasuna bilatzea. Elkarbizitza izan behar 
da topagunea. Zigorgabetasunaren muga ezin da gainditu. 
Zentzu horretan, justizia konpontzailea edo leheneratzai-
lea, nazioarteko, eta bereziki, Europa mailako, elkartasun- 
ikuspegiak eskaintzen dituen jarraibide politikoa da. 

Presoek ere pauso argiak egin behar dituzte. Haien in-
gurune politikoak oztopo kolektiboak desegin behar ditu, 
lehenbailehen gainera, presoek baimenak, aurrerapen- 
graduak edo legearen arabera dagozkien banakako beste  
espetxe-onurak eskatu ahal izateko; gizarteratzea lor-
tzearren. Juridikoki, ETAk armak entregatzeak eta ETA 
desegiteak ez diote kalterik eragiten espetxe-politikari. ETA 
azkar eta behin betiko desagertzea ondorio garrantzitsuak 
dituen faktorea da, eta ondorioz, geroko utzi beharrean, le-
henbailehen gauzatu behar da.

Laburbilduz, gure testuinguruan espetxe-politikak 
elkarbizitza-politikaren parte izan dadin, hiru osagai be-
har dira: espetxe-politika aldatzea, presoek eta haien in-
gurune soziopolitikoak aldeko jarrera izatea, eta gizarteak 
zein instituzioek horretarako laguntzea. Liburu hau, Hi-
tzeman programa eta Zuzen Bidean proposamena laginak 
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edo adibideak dira, agerian uzten baitute zeinen garran-
tzitsua den prozesu zail eta konplexu horietan bidelagun 
izatea.

Eusko Jaurlaritzak bi arrazoirengatik bultzatu du liburu 
hau argitaratzea. Lehena: uste duelako gizarteratzea ardatz 
duen espetxe-politika berri bat beharrezkoa dela, eta pre-
soen esperientzia oso baliagarria dela horretarako. Biga-
rrena: uste duelako autokritika funtsezko balioa dela bakea 
eta elkarbizitza finkatzeko, bai eta espetxe-politika berri bat 
ezartzeko ere. Arlo horretan ere pertsona horien esperien-
tziak balio pedagogiko eta politiko handia du.

Jonan Fernandez Erdozia
Bakegintza eta Bizikidetzarako idazkari nagusia

Eusko Jaurlaritza



LANGRAIZ BISEAN BIS
ETAren disidentziarekin aurrez aurre



23

Langraizera bidean

Barajasen amaitu zen dena. Edo amaieraren hasiera izan 
zen. Txikizio handia izan zen aireportuko T4 terminaleko 
aparkalekuan ETAk zartarazitako bonba-autoaren eraginez 
2006ko abenduaren 30ean. Carlos Alonso Palate eta Diego 
Armando Estacio ekuadortarrak hil zituen, biak ala biak 
autoan lo, senideen zain zeuden bitartean. Bostehun kilo 
inguru leherkari zituen bonbak eta beste hogei bat lagun 
zauritu zituen. Atentatuaren berri izan eta berehala, ETA-
rekin elkarrizketak eteteko agindu zuen orduko Espainiako 
presidente Jose Luis Rodríguez Zapaterok, ekintzak garbi 
utzi baitzuen ETAk ez zuela “armak uzteko intentziorik” eta, 
beraz, urtebete lehenago Espainiako Kongresuan onartu-
tako adierazpenean zehazturiko baldintza ez zela betetzen. 
Atentatutik sei hilabetera, 2007ko ekainean, ETAk su-etena 
amaitutzat eman eta berriro jo zuen atentatuen, hilketen eta 
mehatxuen bidetik.

Madrilgo atentatuak ETA eta Espainiako Estatuaren arte-
ko azken elkarrizketa prozesua zapuztu zuen, akaso betiko. 
Alde batetik, erakunde armatuaren eta espainiar Gobernua-
ren ordezkariak bildu ziren Oslon eta Genevan leherketa 
baino hilabete batzuk lehenago. Eta, bestetik, errail politi-
koan, Batasuna eta beste talde politikoetako ordezkarien 
arteko elkarrizketak izan ziren Loiolan, Azpeitiko jesula-
gunen basilikako Arrupe Etxean. Hasieran ezker abertzalea 
eta PSE-PSOE eseri ziren aurrez aurre, baina gero, hauek 
adostasun bat lortu ezinda, EAJ ere batu zen. Zapateroren  
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gobernu sozialistak ez zuen inoiz onartu eta publiko egin, 
baina interlokutore gisa hartu zuen aintzat talde armatua, 
hamabost urte lehenago Aljerren gertatu bezala. Aljerreko 
prozesuaren aipamena ez da hutsala. Izan ere, “Langraiz 
Bidea” deiturikoaren argudio nagusien lehen aipame-
nak ordu an hasi ziren erakundearen barruan, edo bede-
ren erakundeko zenbait kideren artean; 1989an hasi eta 
bizpahiru urtez Aljeriako hiriburuan ETAren eta Felipe 
Gonzálezen gobernuaren arteko elkarrizketen porrotaren 
ondorioz. 

Loiolako elkarrizketa prozesuak eta urtebete geroago 
Genevan (Suitza) Batasuneko eta PSEko, alde batetik, eta, 
bestetik, ETAko eta Espainiako Gobernuaren arteko sola-
saldi prozesuak kale egin ondoren, su-etena hautsi eta aten-
tatu eta hilketen bidetik jarraitzea erabaki zuen erakunde 
armatuak 2007ko ekainaren 6an. Baina ezker abertzalea 
beste errepide bat hartzen hasita zegoen, ikusi baitzuen in-
darkeriarekin lotzen zuen zilbor-hestea hautsi gabe ez zuela 
etorkizun politikorik eta, bide horretan, bere burua legali-
tatearen barruan kokatzen hasi zen. Loiolako porrotak eta 
ETAren atentatu olde berri baten espektatibak egonezina 
eta urruntzea eragin zuen ezker abertzalearen oinarrien 
zati garrantzitsu batean. Orduan idatzi zuen ETAk bere  
behin-betiko gainbehera, gero egiaztatu denez. 

Gauzak horrela, Zapatero gobernuburuak espetxe eta 
birgizarteratze politika baterako beste errepide orri bat 
prestatzen hasi zen, 2008ko azken zatian. ETAko eta ile-
galizatutako ezker abertzaleko preso guztiei zuzenduta ba-
zegoen ere, hasieratik ikusi zen soilik giltzapetu talde txiki 
batek babestuko zuela. Hauetako batzuek oraindik erakun-
de armatuaren nominan jarraitzen zuten eta beste batzuk 
erakundetik kanpo zeuden jadanik. Nolanahi ere, denek 
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bat egiten zuten iraganean ETAk erabilitako indarkeriaren  
errefusean eta egindako minaren aitortzan. Era honetara 
ETArekiko aldentzea eta disidentzia agerian utzi eta iku-
sarazi zuten, kasu batzuetan aspalditik nabarmen azaldu 
bazuten ere (neurri batean, segida ematen zion 1991n, Jose 
Maria Aznar gobernuburu eta Jaime Mayor Oreja Barne mi-
nistro zirela, Espainiako Gobernuak abiatu zuen birgizar-
teratze planari). Azken trena galdu zutela jakinda, presoen 
artean nora eza eta atsekabe handia eragin zuen prozesua-
ren zapuzteak. Halere, kritikarik ez zen entzun espetxeeta-
tik. Ai tzitik, “borroka armatua” amaitu behar zela aspalditik 
eska tzen zuten preso disidenteen ahotsa ozenago entzuten 
hasi zen harrezkero. Eta preso kritiko horien kopurua ere 
hazten hasi zen, neurri txikian baina hazi. 

Zapaterok EAJ hartu zuen bidelagun, apustu honetan 
sozialistak bakardadean egon ez zitezen; horretarako jeltza-
leekin eta, batez ere, alderdi honetako presidente Iñigo Ur-
kullurekin zituen harreman onak baliatuta. Abiatu nahi zen 
ekimen berria preso horiei zuzendua zegoen, eta, halaber, 
horiekin bat egin nahi zutenei. Ekimena ez zegoen inongo 
dekretutan edo agiri politikotan aitortuta edo zehaztuta. 
Ez zuen ezta izenik ere, baina ordudanik espetxe politika-
ren arloan indarrean jarri zen dinamika horrek biziberritu 
egin zuen ia bi hamarkada lehenago Aljerretik ereiten hasi 
zen preso kritikoen jarduna. ETAtik edota Euskal Preso Po-
litikoen Kolektiboa (EPPK) deritzan horretatik aldenduta 
edota ego tzita zeuden presoen bilakaera kritikoa neurtzeko 
tenorea zen. 

Lehen urratsa euskal herrialdeetatik gertu zeuden es-
petxeetara ekartzea zen. Prozesu honek berebiziko indarra 
hartu zuen 2009an. Laborategi lan horretarako batik bat 
hiru presondegi hautatu zituen Madrilgo Gobernuak: Zuera  
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(Zaragoza), Villabona (Asturias) eta Logroño. Kasuren batean 
Burgosko espetxea eta Pontevedrako A Lama ere bai. Kartzela  
horietan presook indarkeriatik eta erakunde armatutik al-
dentzeko konpromisoa idatziz jarri behar izan zuten hasi-
tako bidetik jarraitu eta Arabako Langraizko (gutxi batzuk, 
Martuteneko eta Basauriko) espetxera ekartzeko. Horratx 
“Langraiz Bidea” izena nondik datorkion. 2012tik preson-
degi zaharra eraitsi eta handik kilometro gutxira eraiki zu-
ten Zaballa izeneko espetxe ireki berrira aldatu zituzten, eta, 
ordutik, han daude preso gehienak. Halere, ekimenak deitu-
rari eusten dio.

Arabako espetxe honetatik ia hogeita hamar ETAko 
preso ohi igaro dira. Ohi, ETAk indarkeriaren erabilpena 
baz ter uzten ez zuenez, erakunde armatua lagatzea erabaki 
zutelako; edota ohi, talde armatuak berak egotzi zituelako, 
indarkeriaren erabilpenari buruzko desadostasunak aitzaki. 
Horietako batzuk erakunde armatuan ardura handia izan-
dakoak dira edo atentatu edo hildako zerrenda luzea dute 
beren gain. Azken urteetan Arabako presondegiko ziegetan 
sakondu egin dute ETAren eta euretako bakoitzaren iraga-
naren berrikuste kritikoa, indarkeriari zilegitasuna kendu, 
egindako min bidegabearen aitorpena eta biktimekiko en-
patia. Halaber, eurek zuzenean egindako atentatuetan, bik-
timei eragindako kaltea diruz ordaintzeko erantzukizuna 
eta konpromisoa hartu dute, ahal duten neurrian.

Kepa Pikabea Ugalde ETAko kide historikoa; Carmen 
Gisasola Solozabal, “Yoyes”en ostean erakunde armatuaren 
zuzendaritzara iritsi zen bigarren emakumea; 80ko hamar-
kadan ETAren ideologotzat jotzen zen Jose Luis Alvarez San-
ta Cristina, “Txelis”; edota hamarkada berean Espainiako 
polizia guztia bere bila ibili eta behin eta berriro iskin egiten 
zion Joseba Urrosolo Sistiaga iheskorra. Hauek dira ETAko 
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disidentzian aitzindaritza lana egin dutenak eta, urteak 
joan eta urteak etorri, borroka armatua bazterrean uztea-
ren alde ozenki jardun direnak, arrazoi pragmatikoengatik,  
lehenbizi, estrategiko-politikoengatik, gero, eta, azkenean, 
zio etikoengatik ere bai. Modu pribatuan zein publikoan, 
erakundearen barruan lehenbizi eta kanpotik gero. 

Halere, ekimen honek baditu protagonista ezezaguna-
goak ere, hala nola Anjel Figueroa (2013an hil zen gaixota-
sun baten ondorioz), Ibon Etxezarreta, Luis Maria Carrasco, 
Josu Garcia Corporales, Andoni Diaz Urrutia, Rafael Cari-
de, Andoni Alza, Miguel Simon Ruiz de Eguilaz, Luis Ma-
ria Lizarralde, Jose Luis Martin Carmona, Andoni Muñoz, 
Joseba Arizmendi, Aitor Bores, Jorge Uruñuela, Valentin 
Lasarte, Idoia Lopez Riaño, Sagrario Yoldi, Iñaki Rekarte, 
Jose Manuel Fernandez Perez de Nanclares, Esteban Muri-
llo, Jurgi Oteiza, Jose Antonio Hernandez eta Fernando de 
Luis Astarloa.

Langraiz Bideko hainbat kidek ez dute gogoko izen edo 
deitura hori ETAtik aldendu eta Arabako presondegian 
bildu dituen talde, dinamika edo ekimena errepresentatze-
ko. Arestian esan bezala, ez gobernuak, ez espetxe zuzen-
daritzak, ezta talde honetako konbiktuek ere, ez diote 
inoiz izen hori eman. Gainera, ETAren barnean korronte 
kritiko horren sorrera ez da kokatzen Langraizera ekarri 
zituzten garaietan, dezente aurretik baizik, zehazki Alje-
rreko negoziazioaren porrotaren ondorengo garaietan. 
Beharbada, komunikabideen sorkuntza bat izan, eufemis-
mo bat, titular laburren premia asetze aldera izan ohi du-
ten gertakariak edo kontzeptuak sinplifikatzeko joeraren 
ondorioa. Nolanahi ere, gustuko izan ala ez, izen horrek 
iritzi publikoaren aurrean zabaldu eta ezagutarazi du ga-
rai batean etakide izan ziren preso talde honen ekarpena 
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eta konpromisoa. Bide batez, indarkeria deslegitimatzeko 
bozgorailu indartsu eta pedagogiko bihurtu da preso talde 
horren dinamika. 

Hala eta guztiz ere, Mariano Rajoyren Gobernua “Lan-
graiz Bidea” husten saiatu da 2011. urte amaieran boterera 
iritsi eta berehala. Hitz dotoreak gorabehera, ez du sekula 
santan dinamika hori elikatzeko asmorik azaldu, guztiz bes-
tera baizik, eta hiltzen utzi du. Hasieran, gaurdaino inolako 
fruiturik eman ez duen birgizarteratze plan berri bat bul-
tzatu zuen Espainiako gobernuburuak. Gero, bere ekime-
naren arrakastarik eza ikusita –soilik preso batek baliatu du 
aukera hori–, “Langraiz Bidea” zangotrabatzeari ekin zion: 
orain presoen baimenen aurkako neurriak hartuz; jarraian 
espetxe legediaren 100.2 artikulua kenduz; ondoren, preso 
eta biktimen arteko topaketa zuzenak moztuz; eta, azkenik, 
preso hauei autokritika adierazpen publikoak egitea galara-
ziz, Joseba Urrosolok eta Carmen Gisasolak zuzenean bizi 
izan duten bezala. 

Aurpegi erreferentzialak izaki, azken urteetan autokri-
tikaren diskurtsoan gehien nabarmendu diren presoak 
izan dira, Rafael Caride, Andoni Alza eta Ibon Etxezarre-
tarekin batera, eta euren jarrera gizarteratu nahian idatzi 
ugari kaleratu dituzte hedabideetan. Honelako batean, ka-
surako, printzipioen adierazpentzat jo daitekeen honako 
hau esaten zuten indarkeriaren gainean, 2011ko udan: 
“Bada garaia egindako guztia berriz pentsatzeko, inoiz 
gertatu behar ez zenaren inguruan hausnarketa egiteko, 
gure helburu politikoak pertsonen duintasunaren aurretik 
jartzera eraman gintuen mentalitatea kolokan ipintzeko”. 
Irrati kate batean honelakoak esateagatik espetxetik irtete-
ko baimenak kendu zizkion Gobernuak Urrosolori 2014ko 
uztailean. Ildo beretik, Gisasolari behin baino gehiagotan 
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debekatu zioten bakeari buruzko hitzaldi eta foro publi-
koetan parte hartzea. 

“Langraiz Bidea”ren aterpean egonik ere bakoitzak profil 
ezberdina eta motibazio bereziak ditu birgizarteratze erre-
pide honetan aurrera egiteko. Multzo zabal batek irizpide 
politikoak eta etikoak uztartu ditu eta Itzulezinezko Bake 
Prozesuan Konprometitutako Preso taldea deritzana sor-
tu zuen 2010ean, bere ideiak publikoki adierazteko gutun 
bat zabaltzearekin batera. Kepa Pikabea, Carmen Gisasola, 
Joseba Urrosolo, Andoni Alza, Ibon Etxezarreta eta Rafael 
Caride dira talde honen pean gehien nabarmendu direnak, 
beste batzuek ere bat egin duten arren. Badaude, halaber, 
“Txelis” bezala, autokritikaren eta kritikaren bidea zio er-
lijiosoetan oinarritu duenik ere. Eta egon badago interes 
xumeagoak edo pertsonalagoak bultzatuta urrats hori egin 
duenik ere.

Etxetik hurre eta euren artean hurbilago egon arren, 
giltzapetzeak zaildu egin zituen euren arteko komunikazio 
hariak, iritzi eta agiri trukaketak, ikuspegien kontrastea… 
Beste presoen eta ETAren munduaren aurrean bakartuta 
eta ezker abertzalearen inguruko senide eta bestelako elkar-
teen laguntzarik gabe egonik, transmisio-hari gutxi izan 
dute informazioa trukatzeko eta elkar babesteko. Bere kasa 
moldatu behar izan dute. Talka egitera doazen bi pareten 
erdian izan dira ia une oro: batetik, erakunde armatuaren, 
presoen eta hauen abokatu eta senide askoren presioa pai-
ratu dute; bestetik, espainiar Estatuko erakunde politiko na-
gusien ahaztura eta eragozpenak.

Federico Ruiz de Hilla, lehenbizi, eta gero Xabier Etxe-
barria edota Juan Infante bezalako presoen Kolektibo ofi-
zialetik kanpoko abokatu apur batzuen eta etxekoen babesa 
eta laguntza besterik ez zuten izan sorrera fasean. Nor bere 
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aldetik zebilen, ez zegoen talde dinamikarik. Talde bat ze-
goenik ere ezin esan. Eta hor azaldu zen Josu Zabaleta Te-
lleria misiolari klaretiarra, luzaz irakaskuntzan jardundako 
elizgizona, milurtekoa hasi zenetik espetxez espetxe ibili 
dena eta urteetan “Langraiz Bidea”n pegamento lana egiten 
kilometro ugari egin dituena. 

Ez zen, ordea, aitzindaria izan espetxetik kanpo preso 
batzuei laguntza eskaini ziena. Iragan mendeko azken ur-
teetatik, artean ETAren borroka armatua bete-betean inda-
rrean zela eta Kolektiboko hainbat presoren senideen uler-
men eza tarteko, Maite Goizuetak ekarpen eta lan eskerga 
egin du bere bikotekide Kepa Pikabearen eztabaidarako 
hausnarketak lantzen eta eskutitzak beste presoengana he-
laraziz, eta besteenak Kepari. Presoen berrikusketa kritiko-
rako prozesuan erreferentzietako bat izan da, bide beretik 
jo duten beste presoen familietako zenbait kide eta adiskide 
izan diren bezalatsu.

Behin ETAko militante izan zirenak eta gero erakunde 
armatua utzi eta indarkeriari muzin egin zioten preso disi-
denteek prozesu luze batean murgildu dira eta barne zein 
kanpo zailtasun asko izan duen bidea egin dute. Aktore  
politiko-instituzionalen eta gizartearen kritikaren erdigu-
nean kokatu dira, neurri batean eragile politiko izateraino. 
Baina bereziki ETAko presoen eta hauek babesten dituen 
inguruaren (politikoa eta familiakoa) jopuntuan kokatu 
dira eta esparru horretan maiz traidoretzat hartuak izan 
dira. 

Hasieran oinarri pragmatiko eta politikoa zuen jarre-
rak, ibiliaren ibiliaz bilakaera etikoa ere hartu du. Beti ere 
erakunde armatuak eta bakoitzak egindako atentatuengatik 
jarrera autokritikoa oinarri hartuta. Zutabe sendo hauen gai-
nean eraikitako konpromiso pertsonalen dinamika honen  



31

ondorioz, indarkeriaren bukaera prozesuan eredu edo erre-
ferentzia bilakatu dira. Erreferentzia izan dira, halaber, in-
darkeriazko aro luzean hondatutako elkarbizitza berrerai-
kitzeko bidean. Hori da kontzienteki egin nahi izan duten 
ekarpena ETAk berriro armak erabiltzeari uko egin ondo-
ren ireki den etorkizun berriaren aurrean.

Txominen bihozkada

Loiolako elkarrizketen porrota izan zen pitxerra gai-
nezkatu zuen azken tanta, eta “Langraiz Bidea”ri ateak 
ireki zizkion iturria. Aitzitik, ur txorrota 80ko hamarkada 
amaieran ireki zen, Loiolatik oso urruti. Aljerren. 1986ko 
apirilaren 27an Txomin Iturbe Abasolo ETAko burua atxi-
lotu zuen Iparraldean Frantziako poliziak eta Gabonera 
eraman zuen lehenbizi eta Aljeriara gero. Erakunde arma-
tuaren eta espainiar Gobernuaren arteko harreman bide 
hori Aljerreko solasaldietan gauzatu zen bizpahiru urte 
geroago. 

Berebiziko ustekabekoa hartu zuen Txominek apirileko 
egun hartan autoa Arrangoitzen barrena gidatzen zihoala 
bat-batean poliziak gerarazi zuenean. Urte hartan ETAk 
espainiar Estatuarekin elkarrizketatu nahi zuela bolo- 
bolo zabaldu zen. Bukatuta zeuden errefuxiatuak eta ihesla-
riak kalean eta tabernetan lasai asko ibiltzen ziren garaiak. 
Frantzian askok frankismoaren aurkako erresistentziatzat 
jotzen zuen ETAren jarduna, eta ondorioz, errefuxiatuak 
begi onez hartzen ziren. Hori dela eta, 70eko hamarkadan 
eta 80ko hasieran ere bai, ezkerreko zenbait girotan ondo 




