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O
ndarroako Historia Zaleok 10 urte bete ditugu aurten.
Hamarkada honetan hainbat hitzaldi, jardunaldi eta era-
kusketa antolatu ditugu, eta zenbait liburu eta Ondarroa
urtekaria ere argitaratu ditugu.

Baina datozen urteetara begira taldearen jarduna indar-
tzeko asmoz, proiektu berri bat ipini dugu martxan:
Tretzak batzen liburu bilduma. Honen helburua
Ondarroako historiari buruzko lan luzeak maiztasun
jakin batekin argitaratzea da, Ondarroako urtekariaren
osagarri lez. 

Bilduma honen lehen liburua hauxe da, Koldo
Arriolaren heriotzarena, hain zuzen ere. Lan honetan,
Imanol Oruemazagak Ondarroako historia garaikideko
atal ilunenetariko bat aztertzen du, sasoi hartako doku-
mentu ofizialak eta aldizkariak aztertuta, baina batez
ere gertakarien protagonista izan zirenei berba emanda.
Dudarik gabe, gure herriaren memoria osatzeko ezin-
besteko lana da Oruemazagarena. 

Izan dadila, ba, liburu hau, heriotza hark zigortu zituen
pertsonei eta, batez ere, Koldo Arriolari berari justizia
egiteko modu bat.

Ondarroako Historia Zaleak
Ondarroan, 2010eko azaroan

AURKEZPENA
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ESKAINTZA

Zelestina eta Luis guraso minberatuoi 
bihotz-bihotzez eskaintzen dizuet 

liburuxka hau.

Inoiz ez dut ahaztu zure ahotik, Zelestina,
entzun nuen Bi aldiz hil deustie semia 

esaldi samindua.

Koldo zuen seme kuttunari
hain krudelki eta zigorrik gabe 

moztu zioten bizia
itzultzerik ez daukat.

Baina, 
zuek bizitzan hainbeste amestu, 

hain gogotsu borrokatu eta lortu ez zenutena 
lortu nahi nuke liburuxka honen bidez: 

KOLDO ZUEN SEMEARI 
LOTSAGABEKI LAPURTU NAHI IZAN ZIOTEN 

IZEN ONA ERREIBINDIKATZEA, 
alegia.

Ea lortzen dudan. 

Imanol.
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ESKER ONEZ

Nire esker onaren ezaugarri, 
hona hemen liburuxka hau idazteko 

zuen laguntza eskergaitza 
eskaini didazuen guztion zerrenda.

Izan ere, zeuon oroitzapenekin eta utzitako agiriekin, 
ZUOK GUZTIOK zarete liburuxka honen egile.

Agirreoa Longarte, Jose Antonio (Ondarroa)
Arriola Arriola, Iñaki Harrixa (Donostia)

Artetxe Lizaso, Juan (Ondarroa)
Barrenetxea Eizagirre, Juan Txarkei (Ondarroa)

Basterretxea Gojenola, Joseba Koldo Altzalei (Berriatua)
Beitia Ibazeta, Pilar (Ondarroa)                         

Egaña Urresti, Agustin (Ondarroa)
Egaña Urresti, Juan Luis (Ondarroa)

Espilla Barruetabeña, Jon (Berriatua) 
Etxaburu Arantzamendi, Itziar (Ondarroa)

Garzia Gojenola, Gotzon Karruajeseneku (Ondarroa)
Ibarloza Zubikarai, Begoña (Ondarroa)

Iparragirre Solozabal, Gregorio (Ondarroa)
Iribar Murua, Lurdes (Ondarroa)

Larrañaga Burgoa, Pili (Ondarroa)
Peña Arrausi, Pedro Maria (Ondarroa)
San Emeterio Peña, Jose Luis (Madrid)
Sarasketa Maiztegi, Estanis (Mutriku)

Txurruka Osa, Juan (Ondarroa)                         
Zabaleta Etxaburu, Joxe (Ondarroa)

Zenarruzabeitia Etxaniz, Miren Txillarreneku (Ondarroa)
Zenarruzabeitia Etxaniz, Pakita Txillarreneku (Ondarroa)

eta
Castells Artetxe, Miguel

Usandizaga Aranzadi, Ignazio eta 
Villa Sanchez, Enrique abokatuei.

MILA-MILA ESKER! 
Imanol.
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I.
ATARIKOA
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1
975. urteko maiatzak 24. Larunbata. Udaberriaren hosto orlegiari
odola dario bor-bor Ondarroan. Egunsentiaren ostargia. Egunaren
lehen argi izpiak ageri dira itsasoan, Eskilantxarri haitzaren atze-
tik. Isiltasunak estaltzen du herri osoa bere magalpean. Kaiak
berak, hain zaratatsua beste egunetan, hilerria dirudi gaurkoan,

larunbata izaki.

Arginabarrean, ez ohiko segizioa Goiko kalean gora. Segizio isila bezain
lazgarria. Herriko zaborbilgailua aldatsean gora. Aurrean bi gizaseme, pis-
tolak eskuetan dituztela.

Antiguara iritsi eta ezusteko zama hustu du hilerrian herriko zaborbilgai-
luak. Han utzi dute, angaila baten gainean, mutil gazte baten zerraldoa.
Erabat odoleztatua. Bakardaderik hotzenean, hilerriko isiltasunaren
erdian.

Goizeko 8ak aldera, deiadar eta intziriz leher egiten dira Ondarroako
Guardia Zibilen kuartel inguruak. 

«Hiltzaileak! Hiltzaileak! Zer egin dozue nire semeagaz?!» Emakume
baten oihu eta arrenkurek ozen durunditzen dute behin eta berriz kuartele-
ko harrizko hormen kontra. Eta San Inazio kalean barrena hedatzen da
intziri haien oihartzuna.

Zelestina Arriola dugu emakumea. 19 urteko Koldo bere seme kuttuna,
seme bakarra, tiroz eraitsi eta hilotz utzi diote Ondarroako Guardia Zibilen
kuartelean bertan!

Ama samindua, albiste ikaragarria jaso bezain laster, presaka hurbildu da
San Inazio kaleko kuartelera. Pizti zauritua bezalaxe minberatua.

Kuarteleko ataria guardia zibilez bete-beteta dago. Hauen guztien erdian,
guardia zibilen tenientea bera eta ama Zelestina aurrez aurre. Lekuko isil
bezain salatzaile gisa, oraindik lurrean ikus daitezkeen Koldo bere semea-
ren odol isurkinak.
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Amak tenienteari paparretik heldu eta «Zer egin dozue nire semeagaz?!»,
galdetzen dio behin eta berriz, intziri artean. Luzaroan entzun dira amaren
oihuak. Samina eta salaketa hein berean. Hasiera batean, hitz batzuk mur-
duzkatzen dizkio ahopean tenienteak. Geroztik, isiltasuna besterik ez ama
saminduaren galderen aurrean.

35 urte eta gero, gaurdaino iristen den isiltasun mingarria.

Norbaitek esango du, beharbada, epaileek hitz egin zutela Koldo
Arriolaren hilketaz. Eta ez zaio arrazoirik  falta. Hitz egin zuten... baina
nolako epaileek?  Gainera, argitu ote zuten hilketa tamalgarri hura?

Zoritxarrez ez al da Koldo Arriolaren hilketa ere inoiz argituko ez den gure
Herriaren beste istorio ilun bat? 

Ez dakit nire idazlan xume honek ezer balioko ote duen gertaera tamalga-
rri haiek nolabait argitzeko. Ondo lotuta utzi ei zuten-eta, antza, Koldoren
hilketa hura.

Nola edo hala, Ondarroan geure memoria historikoa gorde eta aberasten
laguntzen badigu, ez da sari txikia izango niretzat.

Norberaren historia propioa, familiakoa zein herrikoa ez ezagutzea parka-
ezinezko galera bat dela erabat konbentzituta nago. Lehenik eta behin,
ondare propioa galtzea dela baiteritzat. Eta, bestalde, guztiok eta bakoitzak
jakin behar genuke nondik gatozen, gero nora joan ere, guk geuk erabaki
dezagun, ahal dugun neurrian behintzat.

Herri batek ere, bere geroa eskuratu nahi badu, behar-beharrezko du bere
oroimen historikoa gordetzea.

Euskarazko atsotitzak dioenez, «aurreak erakusten du nola dantzatu
atzea».

Imanol Oruemazaga Baseta
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II.
ARRIOLATARRAK
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Argazkia: Nekane Akarregi

Arriolatarren Orubixe taberna Iturribarrin, 2001. Argazkia: Nekane Akarregi

2001. Orubixe tabernaren izena burdinean. Argazkia: Nekane Akarregi

Arriolatarren taberna eta etxea Iturribarri auzoan, 2001.
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H
erriko familia arrunta genuen arriolatarrena. Berriatuarrak
izatez. 1960. hamarkadako lehen urteetan Berriatuko
Orubixe Nagusixe baserritik aldatu ziren Ondarroara,
Iturribarri auzora (1). Hemen, 2. zenbakian, Txillarreta dela-
ko sagardotegiaren gainean euren etxebizitza jaso zuten.

Eta 1963. urteko abuztuan ireki zuten tabernari ere Orubixe jarri zioten
izena.

Egia esan, luze joan zitzaizkien taberna hura irekitzeko lanak. 1962-II-
14an aurkeztu baitzioten udalari ura hartzeko lehen eskaria. Eta 1963-
VIII-13ra arte ez zuten eskuratu taberna irekitzeko udal-baimena bera.
Hori bai, garai hartan ezinbesteko zen Bilboko Polizia-burutzaren baimen
agiria jaso eta gero (2).

Hasierako taberna hura, geroztik, jantoki ere bilakatu zen 1975. urterako.

Taberna xumea. Herritar xehe eta adintsuen biltokia gehien bat. Luis eta
Zelestina senar-emazteek bion artean zuzentzen zuten taberna hura.
Iturribarriko taberna honetan ez zen sumatzen, ezta hurrik eman ere, herri-
ko beste zenbait taberna eta kafetegiatan bizi izaten zen giro zalu, zarata-
tsu eta animotsua. Tabernako ateak ere itxi, gaueko lehen orduetan izten
zituzten gauero, baita jai bezpera eta igandeetan ere.

Are gehiago, Iturribarriko taberna hau ez zen agertuko, ez daukat inolako
zalantzarik, Ondarroako Guardia Zibilen kuarteleko zerrenda beltzean,
Gelasio, Kresala, Patxineku, Txanpa eta beste taberna batzuk legez.
Guardia zibilek, halaber, begi zorrotzez zaintzen zituzten aipatu taberna
hauek, frankismoaren etsaien habiak baitziren hauek guztiak, euren ustez.
Ez al ziren, bada, taberna horietan ibiltzen herriko gazte ekintzaile eta
borrokalarienak?

Iturribarriko tabernan, ostera, ez zegoen horrelako saltsarik. Jabeak eurak
ere, egia esan, ez ziren inoiz politika gaietan nabarmendu herrian. Eta zer-
bait usnatzekotan, indarrean zegoen erregimen politikoaren aldekoak zire-
la esan behar.

21

(1)   1965. urtean Ondarroako udal erroldan agertzen dira Luis eta Zelestina guraso-
ak eta hauen bi seme-alaba: Sabina eta Koldo. (ikus Ondarroako Udal Errolda, 1965.
urtea, 361. orr.). 1960. urtean, ostera, Berriatuko Udaleko erroldan.

(2)   Dokumentazio osoa: Ikus OUA-O, Kodea: 2-5-4-1. Sinatura: 442/9.
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Luis Arriola aitak Francorekin egin eban soldadutza Zaragozan.
Sarri kontatzen ebazan tabernan bertan bere soldadutzako kontuak.
Guardia zibilak eurak be askotan ikusten genduzan taberna horretan
euren txikitoa hartzen. Luis Rojo guardia zibila, batez be. Berriatuko
neska bategaz ezkonduta egoan hau. Eta taberna aurreko etxe baten
bizi zan. Oso etxekoa be bazan arriolatarren taberna haretan.

Hementxe jokatzen eben arratsaldeetan museko jokaldia Luis Rojo
honek eta beste guardia zibil lagun batzuk. Hori Koldo hil eben arte.
Ze, handik aurrera, Zamoraneko tabernara joaten ziran jokora (3).

Arriolatarren familia hura, beraz, oso ezaguna zitzaien herrian bizi ziren
guardia zibilei. Batzuei, behintzat. Baita haien seme bakar Koldo bera ere.

Koldo Arriola Arriola gaztea

Gure Koldo gaztea, bere 19 urteekin, amets eta esperantza bakarra bilaka-
tu zitzaien guraso adintsu haiei. Mundura ekarri zituzten lau seme-alabe-
tatik, bera baitzen bizirik zeukaten bakarra (4). Koldo gazte hau euren begi-
ninia baino maiteago zuten gurasoek. Koldo zen senar-emazte haien bizi-
poza. Are gehiago jada zahartzarora begira jarriak zeudenez gero. 1975.
urte hartan, hain zuzen, 60 urte beteta zeuzkan jadanik Luis Arriola
Kalzakorta senarrak, eta 50 betetzear zegoen Zelestina Arriola Arriola
emaztea.

Ume-umetatik Koldo ezagutu zuen Joseba Koldo Basterretxea Gojenola
berriatuarrak honelako irudia eskaintzen digu, Arriola bere laguna aipatze-
rakoan:

Guk geuk, lagunok, «Orubixe» deitzen geuntsan. Berriatuko Orubixe
baserrian jaiotakoa zan eta. Biok alkarregaz ibili ginan Berriatuko

22 Koldo Arriola, ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA

(3) Joxe Zabaleta Etxaburu auzokidearen gomutak. Joxe Zabaleta hau Pakita
Zenarruzabeitia Txillarreneko alabarekin ezkonduta zegoen garai hartan. Adierazpen
hauek 2000-VII-05ean egin zizkidan niri.

(4)   Berriatuan bizi zirela hil zitzaizkien lehen bi semeak. Juan Jose seme nagusia,
hain zuzen, 1947-I-3an hil zen, oraindik lau hilabete egin gabe. 1947. urte berean,
hala ere, jaio zitzaien beste seme bat. Honi ere Juan Jose izena jarri zioten. Tamalez,
13 urte besterik ez zituela hil zen hau ere. Sabina alabak, ostera, 16 urte eginak zeuz-
kan jada, 1967ko otsailaren bostean Bilboko Ospitalean hil zenean, septizemia dela-
ko gaisotasunak jota. (Ikus OSMPA, Hildakoen XIV. liburua, 226. orr.).
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herriko eskolan. Gero, Koldo bera Ondarroara bizitzera joan zan
bere gurasoekin. Baina barriro be Ondarroako Institutuan bat egin
genduan biok. Ondarroan bizi arren, gero be sarritan etorten zan
Berriatura. Aste Santurik ez jakon pasaten Berriatura etorri barik.
Berriatuarra sentitzen zan, ba, Koldo bera.

Mutil handia, mutil sendoa zan Orubixe. Malizia bakoa. Baina tenta-
tzailea eta zirikatzailea be bazan. Lagun artean bultzaka, sakaka ibil-
tea gustatzen jakon. Beti indarrak aprobaten...

«Bizi bagaz...». Zenbat aldiz ez geuntsan entzun esalditxo hau!
Gerora begira zerbait pentsaten edo komentatzen hasten ginanean,
berak beti amaitzen eban esaldi bardinaz: «Hori... bizi bagaz, bizi
bagaz...». Euki be baeukan bere artekotxoa. Bera ez zala urte asko
biziko uste eban ba. Edozelan be horren bildurra baeukan. Beste hiru
anai-arrebak be gazterik hil jakozan ba! (5).

23

(5)  Joseba Koldo Basterretxea Gojenola Altzalei. Lekuko honen gomuta eta adieraz-
penez sarri baliatuko naiz nire idazlan honetan. Berriatuarra izaki, umetatik elkar
ezagutu zuten Koldo eta biok Berriatuko eskolan. Ikaskideak ere izan ziren gero
Ondarroako Institutuan. Eta Koldoren bizitzako azken unean ere, elkarrekin aurkitu
ziren Ondarroako kuartelaren aurrean.

ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA, Koldo Arriola

Koldo Arriola eta lagunak.
Ezkerretik eskumara:   Koldo Arriola, Simeón Badiola,

Jose Burgoa eta Abel Badiola.

Argazkia: Jose Burgoa
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Umezaroko lehen bizipenak.

Koldo bera, esaniko moduan, Berriatuan jaio zen Orubixe Nagusixe base-
rrian 1956-II-12an (6). Eta herri polit honetan eman zituen bere umezaroko
lehen urteak. Baserri giroan, jakina.                                          

Berriatuko herri eskola ezagutu zuen lehenik. Herri txikia izan arren, garai
hartan hiru eskola zeuden Berriatuan. Koldo bera herriko erdigunean,
Erriberan, San Juan ermitaren alboan zegoen eskolan sartu zen umetxoa
zelarik oraindik.

Maisu baten ardurapean, 50 bat mutiko pilatzen ziren eskola zahar hartan.
Adin guztietakoak. Lau edo bost urtetik hasi eta hamalau urte konplitu
arte. Mutil hutsak, jakina. Neskak euren eskola propioa zeukaten eta. Ze
erremedio garai hartan!

Eskolako hasi-masiak ikasteko gaztelerarekin topo egin behar izaten zuten
nahitaez. «Ma, me, mi, mo, mu» ikasten hasi, eskolan sartu bezain laster.
Eta geroztik esku artean erabiliko zituzten liburu guztiak ere gazteleraz
idatzitakoak izaten ziren. Liburu bakarra, ondo esanda. Zelan ahaztu
Edelvives liburu haiek? Matematika, gaztelania, geografia, historia...
Ikasgai guztiak liburu berean bilduta. Liburu berberean Historia Sagrada
bera ere. Edelvives bat amaitu eta beste Edelvives bat eskuetara. Lodiagoa,
noski, oraingo hau. Baina, hori bai, bata zein bestea, denak gaztelaniaz
idatziak. Ume euskaldun peto-petoak, euskara bera lurperatuta zeukan
Francoaldiko hezkuntza sistema basatiaren erpeetan! 

Ointxe be ondo gogoan daukat Orubixe bera eskolan sartu zan lehen
eguna -gogoratzen digu Altzaleik, Koldoren ikaskideak-. Ihes egiten
eban eskolan sartuaz batera. Halan ze, bere anai nagusiak urten
behar izaten eban Orubixen atzetik, bere bila. Eskolara sartu barriro,
eta han eukiten eban bere alboan jarrita, mahai luze baten aurrean.
Barriro ihes egin arte... Egia esan, guk geuk, nahiko suerte handia
euki genduan Berriatuko eskolan.
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(6)   Koldo hil zutenean 18 urte zituela esan ohi da Ondarroan. Baina bestela diote
bere jaiotza agirian agertzen diren datuek. Berriatuako udaletxean eskuratu dudan
jaiotza agiriak argi eta garbi adierazten du 1956-II-12an jaio zela. (Ikus BEZ,
Berriatuko udaletxea bera 1956ko urtarrilean erre eta geroztik ireki zen Lehen Jaiotza
liburuan, 1956ko 4. jaiotza agiria). Egia esan, 1975. urtean bertan Koldoren hilketaz
jarritako bertso batzuetan ere, 19 urtekin hil zutela diosku bertsolariak. (Ikus VII.
kapituluan, 132. orrialdean). Eta Ondarroako hilerrian, Koldoren hilobian bertan
jarritako oroitarrian ere 1956. urtean jaio zela irakur daiteke gaur egun ere.
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Don Emilio izan zan geure eskola-maisua. Txikia, oso txikia. Ez dot
esango enanoa zanik, baina gitxi-gitxi falta. Otxandiokoa zan bera.
Euskalduna, beraz. Erderazkoak izan arren liburu guztiak, euskaraz
be berba egiten euskun eskolan bertan. Bestela, zer ulertuko genduan
ba guk, erderaz ez genkien ezer eta? Tomate izan zan nik eskolan
erderaz ulertu neban lehenengo berbea. Badakizu ba, «ma, me, mi,
mo, mu» eta «ta, te, ti, to, tu» ikasi ezkero, hurrengo saltoa... «toma-
te»!

Euskalduna izateaz gain, euskaltzalea be bazan, antza, gure maisua.
Euskarazko kantak be irakasten euskuzan eskolan bertan. «Gitarra
zahartxo bat» -Lurdes Iriondok abesten ebana-, hauxe izan zan esko-
lan nik ikasi neban lehen euskal kanta. Gero, Gabon kantak, eta...
Halan da be, kanta bat behintzat ez euskun irakatsi geure maisuak.
Zorionez! Geure denboran behintzat, geure eskolan ez zan kantaten
«Cara al sol» falangisten kanta famatu... eta gorrotatu ha.

Oraintxe be ikusi egiten dot maisua bera, gorri-gorri eginda, inspek-
torearen aurrean... Badakizu, inspektorea eskolara etorri ezkero,
derrigorrezkoa izaten zan «Cara al Sol» kantatea. Maisuak berak
hasi eban kanta baina guk ezin jarraitu. Zelan jarraituko genduan ba,
ez genkian eta! Otxandioko maisuari esker, ez zan hain traumatikoa
izan geure eskola garaia, frankismoaren garaiko eskola izan arren (7).
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2002an, Orubixe baserria konpontzen. Argazkia: Nekane Akarregi

(7)   Joseba Koldo Basterretxea Gojenola, ikus kapitulu honen 5. oharra.
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Iturribarriko auzoan.

Koldo berak, hala ere, laster utzi zuen Berriatuko eskola hura. Umetxoa
zelarik, 60ko hamarkadaren lehen urteetan, Ondarroako Iturribarri auzoan
taberna bat ireki zuten bere gurasoek, eta Koldo bera ere Ondarroara alda-
tu zen bere gurasoekin.

Ondarroako Celedonio Arriola eskoletan ez zuen aurkitu Berriatuko esko-
lako girorik. Erdaldunak ziren ia maisu denak. Eta euskaldunak ziren
banakak eurek ere gaztelaniaz hitz egiten zieten ikasleei, nahiz eta hauek
ezer gutxi ulertu hizkuntza arrotz hartan. Falangista sutsua zen, gainera,
zuzendaria bera. Zuzendari honek, egia esan, egin zituen bere hasi-masiak
euskara arloan ere.

Beharbada gehiegitxo luzatzen naizela irudituko zaizu, irakurle.
Barkatuko didazu, arren, irakurle. Jarraian eskainiko ditudan Ondarroako
gertaerek, halaber, Francoaldiko garai haiek ulertzen lagunduko digutela
uste baitut.

Harrigarria bada ere, zuzendari falangista hark berak inprimatu zituen eus-
kal gramatikako zenbait idazpen C. Arriola ikastetxeak zeukan multikopis-
ta arrunt batean. Apuntes de Gramática Vasca por Jose Maria Echaburu
Echaburu jarri zion izenburua liburuxka xume hari. 1964. urtea zen.
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Iturribarriko kale giroa, 60. hamarkadan. Argazkia: OHZ
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Kamiñazpi, 70. hamarkadan. Argazkia: OHZ

Jose Mari Etxaburu honek, urteak zeramatzan euskararen alde jo eta ke
lanean Ondarroan bertan. Euskaltzale fina eta nekaezina gure gizona.
Kamiñazpi ezizenaz ezaguna euskal idazleen munduan.

Berak beretara, erakundeen inolako laguntzarik gabe, -izan zituen, hala
ere, Ondarroako euskaltzale baten babesa eta laguntza ekonomikoa-, urte-
ak zeramatzan umeei euskara irakasten. Guraso euskaltzaleek bialtzen ziz-
kioten umeak biltzen zituen. Besteak beste, eta aipaturiko zuzendari
horren garaian, C. Arriola ikastetxean bertan ere euskara irakastera iritsi
zen. Iluntzetan, eskola orduetatik kanpo, lehenik. Permanencias delako
orduetan, gero.

1964. urtean, hain zuzen, Koldo Arriola umeak zortzi urte bete zituen urte-
an, Txomin Agirre euskal idazlearen jaiotzaren mendeurrena handikiro
ospatu zen Ondarroan. Lore-jokoak, Euskal jaia, Euskal Dantzen alardea,
Kresaletan musikadun antzerkiaren emanaldia, Bilboko orkestra lagun
zela (Txomin Agirre beraren Kresala eleberrian oinarritutako antzerkia)...
Urte osoan burutu zen egitarau zabal eta aberatsa.

Celedonio Arriolako ikasleek ere euren euskarazko antzerkia prestatu
zuten Txomin Agirreren omenez. Eta Bide Onera antzokian jokatu zuten,
herritarron pozerako.
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Euskararen udaberria zirudien. Baina, Txomin Agirreren mendeurrenean
eginiko ospakizun haiek ez ote ziren bere omenez jarritako lorontzi bat
besterik izan? Izan ere, Ondarroan euskara loretan zegoela bazirudien ere,
ezer gutxi, edo batere ez zen aldatu eskoletako giroa. 

Halaber, gaztelerak berak jarraitzen zuen C. Arriola eskolako jaun eta jabe
izaten. 1967. urtera arte itxaron beharko genuen Ondarroan lehen ikastola
ezagutzeko. Ondarroan irakaskuntza osoa euskaraz ematen hasi zen lehen
urtea, alegia. Koldo berak ere erdal giroan bizi izan zuen bere umezaroa C.
Arriola ikastetxean.

Ondarroan, Arriolatarren auzorik hurbilena izan zen Txillarreneko familia.
Eraikin berean bizi ziren familia biak. Eta Txillarrenekoek eurek saldu zie-
ten Arriolatarrei sagardotegiko zati bat, tabernako jantokia ireki zezaten.
Gaur egun ere Txillarrenekoek oso bizirik dauzkate Koldo Arriolarekin
bizi izandako urte haien gomutapenak:

Hil da gero Koldo deitzen hasi jakozan. Ze, guretzat Luis izan zan
beti. Oso etxekoa genduan bera. Beti gurean sartuta egoten zan. Seme
bakarra zan ba bera, bizirik egoena behintzat. Sarritan gertatzen
jakon gurasoak tabernan... eta bera etxean bakarrik egon beharra.
Ba, gurera etorten zan, drogarako lagunen bila. Koldoren adin bere-
koa zan ba gure loba Begoña. Eta han egozan, gainera, Anton eta
Jesus Mari gure anai gazteak be drogarako prest! A zelako endredu,
jolas eta barre-algarak egiten ebezan Koldorekin nire anai Anton eta
Jesus Marik -dio Pakita Zenarruzabeitia andereak-. Gainera, Koldo
bera oso telebista-zalea zan. Besteak beste, zezen korridak ebazan
gogokoen. Eta zelan etxean ez eukan telebistarik, ba, beste arrazoi bat
gurera etorteko.

Egia esateko, familia giro handirik be ez eban euki bere etxean.
Gurasoek tabernan emoten ebezan eguneko ordu gehienak-eta.
Gainera aitarekin be ez zan hain ondo konpontzen Koldo bera...

Ume handi bat zan Koldo. Oso maitagarria. Eta lotsakorra... Baina
aldi berean zirikatzailea be demasa. Niri ez eustan baketan lagaten -
dio Txillarreneko familia bereko den Begoña Baroja Zenarruzabeitia
andereak (adin berekoak Koldo Arriola eta biok)-, baina baeukan
Koldok berak be nondik heldu eta zirikatu. Koldo bera gora-goraka
ipinteko nahiko izaten zan Sabina bere arreba aipatzea. Guztiz idea-
lizatuta eukan, ba, 16 urte eukazala hil jakon bere arreba bakarra.
Koldoren bizitzan eragin haundia izan eban kajajostegiko laguntalde-
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(8)   Miren eta Pakita Zenarruzabeitia Etxaniz ahizpen eta Pakitaren senarra zen Joxe
Zabaletaren adierazpenak. Txillarrenekoen familia Arriolatarrek euron taberna zeu-
katen eraikuntza berean bizi izan zen. Beraz, auzokiderik hurbilenak.
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Kamiñazpiko lagun koadrilla. Tente: Juan Artetxe.
Eserita, ezkerretik eskumara: Jabier Ituarte Ixurdi,
Koldo Arriola, Pello Bengoetxea eta Abel Badiola.

Argazkia: Juan Artetxe

ak. Hortxe, aurreko aldean, bidearen beste aldean, Andoni Porruren
kajajostegian batzen zan, hain zuen, Koldoren koadrila. Inguru hone-
tako eta Kamiñazpiko gazte guztiak batzen ziran bertan. Honexeek bai
izan zirala Koldoren bigarren familia! (8).

Iturribarriko kajajostegia.

Arrain garraiorako egurrezko kajak josten zituzten Eusebio Bilbao eta
Andoni Lertxundi jaunek Iturribarrin bertan zeukaten biltegi hartan. Era
berean Iturribarri eta Kamiñazpiko gaztetxoen bilgunea ere bilakatzen zen
toki hura. «Gaztetxea» zirudien urte haietan. 

Bazen kajajostegi hartan kajak josi eta poltsikorako dirutxo bat irabazten
zuen gaztetxo bat edo beste. Gehienek, aldiz, arratsalde aldera biltzen zire-
nek, alegia, karta-jokoan eta hitz aspertuan jardun ohi zuten. Gazteei dago-
kien giro alai eta zaratatsua sortuz, jakina. Giro hura biziki maite zuen
Koldo Arriola gazteak berak ere. Egunero hurbiltzen zen bera ere biltegi
hartara, giro anaikor hartan murgiltzera.
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Kajajostegi horretan ordu asko Koldorekin  eman zituzten, besteak beste,
Juan Artetxe Lizaso eta Agustin eta Juan Luis Egaña Urresti anai bikiek.
Hiru hauek, Koldoren lagun minak ume-umetatik izanez gain (9), ondo be
ondo ezagutzen zuten toki hartako giroa, eguneroko bezero leial eta zin-
tzoak ziren eta.

Hona hemen hirurokin osatu dudan elkarrizketatik bildu ditudan zenbait
adierazpen. Mamitsuak, nire uste apalean. Zuri ere, irakurle, gustuko izan-
go zaizkizula uste dut. Duela 35 urte Kamiñazpi eta Iturribarri inguruan
gazte eta gaztetxoek bizi zuten giroa islatzen baitigute.

Iturribarriko kajajostegiaz nahi dozu zerbait jakin? Gaur eguneko
gaztetxo guztiek badaukie euren txokoa. Errenta ederrak ordainduta,
gainera. Ba, guk be, bageunkan geurea. Andoni Porruren kajajoste-
gia izaten zan, hain zuzen, gure batzar lekua. Kajajostegi haretan,
Andoni Lertxundi Porru eta Eusebio Bilbao jabeekin batera, gazteren
batek edo bestek be egiten eban lan: Ander Laka, Bartolo Badiola,
Ramon Etxaburu Latxanbre bera... Gu baino zertxobait nagusiagoak
ziran honeek. Eta kaja josten emoten eben egun osoa.
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(9)   Juan Artetxe Lizaso, Agustin eta Juan Luis Egaña Urresti anai bikiak eta Gotzon
Garzia Gojenola, hauek dira, umezaroan Ondarroara aldatu zenean, Koldok egin
zituen lagunak. «Kajajostegiako lagunak» izanez gain, Koldoren lagun minak ere
izan ziren. Elkarrekin bizi izan zuten gaztaroa, Koldoren heriotzara arte. Koldoren
laguntaldea, beraz.

Ibaiondo, 2001. Porruneko Kajajostegia egon zen lekua. Argazkia: Nekane Akarregi
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Arriola eta koadrila Kamiñazpin. (1968-69)
Atzean zutik ezkerretik: Jose Luis Perez Euskadi, Juan Artetxe,
Jabier Ituarte, Juan Luis Egaña, Jon Andoni Bedialauneta eta
Koldo Arriola. 
Makurtuta ezkerretik: Jose Burgoa, Jon Iñaki Markexa,
Simeon Badiola, Iker Badiola eta Josu Sevilla. 
11 urte inguru zituztela Saturraranera futbolera jokatzeko
poltsekin prestatuta.

Argazkia: Juan Artetxe
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Baina, arratsaldetan, -eskolak amaituta batzuek, lanorduak bete eta
gero besteek- bertara joten genduan hango ingurukoek, Kamiñazpin
eta Iturribarrin bizi ginan gaztetxuok. Gu geu, Kamiñazpikoak ginan.
Arriola bera, ostera, Iturribarrikoa. Halan da be, danok bat egiten
genduan Andoni Porruren kajajostegian. Ordu batzuetan, iluntze
aldera batez be, lagun asko batzen ginan bertan. Izan be, orduan,
derrigorrezkoa izaten zan guretzat kajajostegira joatea! Ezin izaten
genduan egunik amaitu, iluntzetan kajajostegian lagunekin batu
barik! Orain, Kamiñazpitik hasita herrira arte, dana bat eginda bada-
go be, orain dala 35 urte, ostera, Kamiñazpiko auzunea eta
Iturribarri bera be herritik nahiko urrun gertaten ziran. Edo hori iru-
ditzen jakun guri, behintzat. Asteburuetan-edo soilik juten ginan
herrira. Beste egunetan, ostera, hementxe, Kamiñazpi eta Iturribarri
inguruan emoten genduzan gure orduak.
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Esan deutsugun moduan, kajajostegi haretan alkarrekin emoten gen-
duzan libre geunkazan ordu guztiak. Zoritxarrez desagertu zan leku
ha. Baina ez jakuz erraz ahaztuko alkarrekin bizi izan genduzan ordu
ederrak. A zelako giroa sortzen zan bertan iluntzetan! Batzuek, egia
esan, kajaren bat edo beste josten genduan, bakoitzaren poltsikorako
txanponen batzuk irabazteko, jakina. Baina, gehienok, lagunarteko
giro alaiaz gozatzea besterik ez geunkan buruan. 

Kartetan jokatzen be hantxe ikasi genduan. Kaja gainetan kartak
banatu eta a zelako joko ekitaldiak! Briskan, tutean... danok bero-
bero eginda. Kontu-kontari be emoten genduzan orduak, jakina.
Futbolaz hasi eta zertaz ez genduan jarduten ba!

Danetik gertaten zan geure artean. Diskusio ugari. Eta hasarrealdiak
be bai. Baina biharamunean, barriro be danok alkarrekin, danok
lagun... Halan da be, lagunon artean gozatuz gainera, mendi-urteera
batzuk be prestatzen genduzan Iturribarriko kajajostegi haretan. Oso
txorizaleak ginan ba lagunok. Eta txoriak harrapatzea izaten zan
geure jolas nagusia. Asteburuetan batez be, sarri urteten genduan
inguruetako mendietara, txoriak harrapatzera. Luis Arriola bera be
geugaz etorten zan (10).

Koldo Arriola gaztea aipatu didatenez, hari  honetatik tira egin, eta adie-
razpen hauek egin dizkidate hiru solaskideek. 

Guretzat ez zan inoiz Koldo izan. Luis deitzen geuntsan beti lagun
guztiok. Baeukazan, halan da be, bere desizenak: Orubixe, Bitxu...
Kajajostegiko bezero fina zan berau be. Arratsalderik ez jakon pase-
tan bertara urreratu barik. Gainera, guk geuk lagun mina genduan (11).
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(10)  Aipaturiko Juan Artetxe Lizaso eta Agustin eta Juan Luis Egaña Urresti hiru
solaskideekin Kulixka kafetegian 2000-VIII-5ean egin nuen elkarrizketatik hartuta-
ko adierazpenak.

(11)  Juan  Artetxe, Agustin eta  Juan Luis Egaña anaien adierazpenak. Ikus kapitulu
honen 10. oharra.
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Txorizalea ala ehiztaria?

Txoriak harrapatzea omen zen Koldo Arriola eta honen laguntaldearen
zaletasunik nabariena. Koldo berak txoriekiko zuen atxikimendua aho
batez azpimarratzen digute bera ezagutu zuten herritar guztiek.

Gure antzera, Arriolak berak be ondo be ondo ezagutzen ebazan ingu-
ruetako mendi tontorrak... -dioskue jadanik ezagunak zaizkigun
Iturribarriko kajajostegiko hiru lagunek-. Sarritan joaten ginan men-
dira, egunpasa. Udabarri aldean, batez be, txorien pasa garaian, han
joaten ginan gu geure kaiolak hartu eta txoritara. Txoriak harrapa-
tzera. Goizaldean urteten genduan etxetik. Presaka. Erreklamoa egi-
teko tokirik apraposenak inork hartu baino lehen. Ze, aldi haretan,
txoritarako zaletasun haundia egoan ba Ondarroan, eta jende askok
urteten eban mendira, txoriak harrapatzeko asmotan: Toxunekuk,
Txordonekuk... Txoritarako lekua bata besteari harrapatu ezinik ibil-
ten ginan beti.

Mendirako bidean, han joaten zan Arriola bera danoi aurrea hartuta.
Berak nahi izaten eban mendi tontorrera beste inor baino lehenago
heldu. Alde batetik, lekurik aproposena hartu behar izaten genduan,
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1974-II-24an egindako argazkia.
Koldo eta bere lagunak, eskopetekin kazan. 
Goiko iladan: Angel Balentin Badiola (Arrantzan Pasaiatik), 

Juan Artetxe eta Koldo Arriola. 
Beheko iladan: Juan Luis eta Agustin Egaña anaiak. 

Argazkia: Egaña anaiak
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ba. Beti eta danen gainetik. Bestetik, oinzapala be bazan Orubixe
bera. Eta lehenago hil bere akats hori lagunen aurrean nabarmendu
baino lehen! Horregaitik, ba, gu guztion aurretik joaten zan mendian
gora.

Guk geuk, beste herritar gehienek legez, kardantxiloak eta tarinak
eroaten genduzan erreklamotzat. Orubixek berak, ostera, pardiloak
(burugorriak) eukazan. Inork gitxik eukan pardilorik orduan. Ba,
Arriolak pardiloa eukitea be lortu eban. Bere gurasoek Iturribarrin
zuzentzen eben tabernan bertan eukiten ebazan bere txoriak. Eta
taberna bera be txori kantuz beteta ezagutu genduan, Arriola bera
bizi izan zan denboran behintzat.

Izan ere, Koldo Arriola gazteak bere txori burugorrienganako xera handia
agertzen zuen. Ikustekoa zen nolako arretaz zaintzen zituen. Bazirudien
maiteminduta ere bazegoela bere txori haiekin.

Txorizale handia be bazan -gogoratzen digu Joxe Zabaletak,
Txillarreneko familiako Pakita Zenarruzabeitiaren senarrak-. Baina,
kardantxiloak barik, pardiloak ebazan gogokoen. Koldo bera, harro
joaten zan mendira bere lagunekin, bere pardiloa kaiolan hartu, eta
erreklamoan txoriak harrapatzera. (13)

Laguntaldeko beste lagunen adierazpenak baieztatu ez ezik, xehetasunez
eta jakingarriz jazten eta apaintzen dizkigu Gotzon Garzia Gojenolak,
Koldoren adiskideak berak ere. Ume-umetatik Koldoren adiskide mina
izanez gain -«koadrila nahiko batue ginan gu», dio Gotzonek berak, zale-
tasunetan ere bat zetozen biok, Koldo eta Gotzon.

Beti haitzetara, igerira, mendira beti... Gure gazte denboran, hama-
bost-hamasei urterekin, dantzalekuetara be joaten ziran nire lagunak.
Orubixe bera be bai. Sarri kontaten ebazan dantzalekuetako pasadi-
zoak... Baina naturarekin askoz be hartu-emon estuagoa geunkan.
Mendira urteten genduan ba ia urte osoan.

Ondarroako inguruetako mendiek baeukien euki be gu gaztetxook
erakarten ginduezan zerbait berezia. Abentura zaleak be baginan ba,
eta sarri sartu izan ginan Armiñako kobazuloetan be. Baina, batez be,
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(13)  J. Zabaletaren adierazpenak. Ikus kapitulu honen 3. oharra.
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txoriak! Udabarria heltzen zanean, han joaten ginan gu Goimendi
aldera, geure txoriak eta kaiolak hartuta. Eguna argitu baino lehen
etxetik urteten genduan. Eta mendian pasaten genduan eguna, txori-
tan (14).

Koldoren lagunen adierazpen hauek, hala ere, nola ezkondu, hemen ber-
tan, agertzen dudan argazki esanguratsu honekin? Goiko argazkian ager-
tzen zaigu Koldoren laguntaldea. Mendi batean, noski. Baina, eskopetak
besoetan dituztela. Ehizarako gertu. 

Egia da, -jarraitzen du Gotzon Garziak berak-, negu partean, kaza-
sasoia heltzen zanean, karabinak  hartu eta joaten ginan mendira!
Hori, 13-14 urterekin. Ze, geroago, 17 urtera heldu ginanean, 12ko
eskopetak erabilten genduzan. Ehiztari amorratuak ginan, izan be.
Eta gaur egun be, koadrilako beste lagunek (Juan, Juan Luis eta
Agustinek) ehiza zale izaten jarraitzen dabe, nire antzera. Uda denbo-
ra heltzen zanean, ostera, Ondarroan bizi eta zelan geldituko ginan
ba haitzetara edo hondartzara joan barik? Domeketan eta jai egune-
tan bizikletan joaten ginan Lekeitio aldeko hatxetara. Egun guztirako
jateko eta guzti (15).

Nabari denez, naturarekin harreman estuak zituzten Koldok eta lagunek.
Biziki maite zituzten inguruetako mendiak eta hondartzak. Eta txoriak ere
harrapatzen zituzten. Hori bai. Berdin zitzaien, dirudienez, erreklamoan
txoriak harrapatu edo tiroka lurreratu. Bata zein bestea, inolako kontzien-
tzia-eragozpenik gabe egiten zuten-eta. Ekologiaren zantzuek oihartzun
motela lortzen zuten oraindik Ondarroako gazteen artean!

Iturribarriko tabernako zurkuluan.

Ezaguna zaigu jada Orubixe taberna. Hainbeste aldiz aipatu dugun Andoni
Porruren kajajostegia horretatik oso hurbil zegoen Koldo Arriolaren gura-
soek zuzentzen zuten taberna hura.

35

(14)  Gotzon Garzia Gojenola. 1956. urtean jaio zen Ondarroan bertan.
Karruajeseneko familiakoa. Bere aitonak, Burgostik etorriak, karruak egiten zituen
Iturribarrin. Eta, orduan Ondarroan ohi zenez, ogibidetik atera zioten desizena.
Gotzonen adierazpen hauek 2000-VIII-09an jaso nituen bere bulegoan.

(15)  Gotzon Garzia. Ikus 14. oharra.
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Taberna honetan, halaber, sarritan biltzen ziren Koldo Arriola eta honen
laguntaldea. Urteak aurrera egin ahala, kajajostegiaren osagarri ere bilaka-
tzera iritsi zelarik, eurek gazteek aitortzen digutenez:

Iturribarriko taberna be ondotxo ezagutu genduan geuk be. Taberna
honetan gastaten genduzan ba geure dirutxoak. Kajajostegian bertan
irabazitakoak, batzuk. Besteak, ostera... Kajajostegiko alboan, hain
zuzen, Zeles Bilbaok eukan bere berdura almazena. Kamioiak husten
laguntzen geuntsan Zelesi. Eta beti eskuzabal portaten zan gurekin.

Tabernan, jakina, jokoan egiten genduan. Kartetan. Baina dirurik
jokatu barik, e! Noizbehinka, poltsikoan diru gehiago geunkanean,
«txopera»ren bat edo beste hartzen genduan. Baina, gehienetan,
ardau boteila bat eta litroko beste gaseosa boteila bat ataraten gen-
duzan mahaira. Danontzat, jakina. Eta galtzen ebenak ordaindu (16).

Txirrindularitzan ere hasi-masiak.

Koldo Arriola bera ume-umetatik bizikleta baten jabe ere izan zen.
Koldoren bizikleta hura nolabaiteko miresmen batekin gogoratzen dute
bere lagunek:

Etxe onekoak, etxejauntzakoak ziranez -geure gurasoek baino diru
gehixeago esku artean, kontixu- bizikleta bat be erosi eutseen Koldori
gurasoek. Bizikleta-lasterketa batzuetan be parte hartu eban...
Jubenil mailako karneta be atara ebala, uste dogu. Gotzon Garzia,
gure lagunak, Karruajesenekuk, honetaz, ziur asko, zer kontau gehia-
go eukiko dau, lasterketa batzuetan alkarregaz ibili ziran eta (17).

Koldok berak Bizkaiko Txirrindularitza Federazioan jubenil mailako kar-
neta ere atera zuela ziurtatu digu Gotzon Garzia lagunak. Federazioak
antolatutako zenbait lasterketatan ere ibili omen zen. 

Gero, bizikleta karrerak! Hau beste historia bat da. Gure lagunarte-
an neu izan nintzan txirrindulari moduan korritzen hasi nintzan lehe-
na. Lehena eta... bakarra. Hasiera baten behintzat. Ze Koldo Arriola
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(16)  J. Artetxe, A. eta J. L. Egaña anaien adierazpenak. Ikus kapitulu honen 10. oharra.

(17)  J. Artetxe, A. eta J. L. Egaña anaien adierazpenak. Ikus kapitulu honen 10. oharra.
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bera be geroago hasi zan nigaz bizikletan korritzen. Egia esan, etxe-
tik be baetordan niri zaletasun hori. Gure aita Bixente bera be, gazte
denboran, txirrindularitzan nahastuta ibili zan eta. Nik neuk, 11 edo
12 urterako, «karrerako bizikleta» be baneukan. Kanbiodun bizikleta!
Piñoi txikira edo handira aldatzeko aukera emoten eustan nire bizi-
kletak. Garai hareetan, karreretan parte hartzen eben txirrindulariak
eurak izan ezik, edozeinek ez eukan  horrelako bizikletarik.

Koldo Arriola bera be umetatik ibilten zan bizikletan. Baina hasiera-
ko bere bizikleta ha, umetakoa, ez zan nire modukoa. Koldok euki
eban bizikleta, lehenengoa behintzat, «nesken bizikleta» zan.
Geroago, niri ikusten eustan  bizikletak zirikatuta... Akordaten naz -
zenbat urte eukiko ebazan ba Koldok berak? Hamabost edo hamasei
bat urte?- karrerako bizikleta erostera biok joan ginan Durangora.
Erosi genduan koadroa bera barria izan zan. 

Beste pieza batzuk, ostera... Gogoratzen naz bielak  Campagnolo
markakoak zirela, Marino Lejarretak berak edo besteren batek erabi-
litakoak. Handik aldi batera, barriro be joan ginan Durangora, mon-
tatzeko itxi genduan bizikletaren bila. Etxerakoan, akordaten naz
Trabakuan gora atzean lagaten genduala Koldo bera. Aldatsa igo ezi-
nik. Oraindino karrerako bizikleta baten ibilten ohitu barik egoan ba.

Koldo bera mutil indartsua zanez, bera be laster heldu zan gure mai-
lara. Asko ibilten ginan ba bizikletan, nahiz eta Durango eta barru
aldekoek sarri aurpegiratzen euskuen guri, kostaldekoei, lar ondo bizi
ginala txirrindulari onak urteteko. Esan be hareek!

Gero, Mariñelako Pedritok bultzatuta, Txirrindularitza Federazioan
izena emon eta karneta be atara genduan Koldok eta biok. Bi urtetan,
uste dot. Jubenil mailako lasterketaren bat be korritu genduan. Halan
da be, nik neuk, lasterketetan korritzea baino, neure kontura ibiltea
nahiago izaten neban. Koldok, ostera, nik baino lasterketa gehiago-
tan parte hartu eban. Bilbo ondoan egiten ziran zirkuitu moduko las-
terketa batzuetan be parte hartu izan eban.

Behin batean, -nik neuk ez neban Koldorekin inoiz lehiatu, baina
berari entzunda daukat hau- zirkuitu batean oso ondo ei joian Koldo
bera. Eta buruko txintxonerea zala-eta, deiren edo oharren bat egin ei
eutson norbaitek. Orduan, berak aidean bota ei eban burukoa.
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Garesti be garesti ordaindu eban txarto ulertua! Deskalifikatu egin ei
eben ba!

Ez eban lasterketa askorik egin, halan da be. Ze, bizikleta lapurtu eus-
tenez, nik neuk bertan behera itxi neban lasterketetara joatea. Eta
berak be orduantxe itxi eban norgehiagoketan parte hartzea.

Sasoi haretako Koldoren beste akordu polit bat be badaukat.
Akordaten naz mendira -Ikatza baserrira edo Goimendi inguruetara-
joaten ginanean,  eskopetea edo txori-kaiolea eskuetan hartuta bagi-
noazan be, erritmo gogor bat hartu eta han joaten ginan gu aldapan
gora, dana emonda, arnasestuka.

Koldo laguna gorputz handiko mutila zan, izan be. Gu baino sendoa-
go. Gainera, pixka bat berotzen zanean, errenka be egiten eban.
Halan da be, han ikusiko zenduan beti, danon aurrean. Ez eban inon-
dik inora be bera atzean gelditzerik nahi izaten. Ez horixe! Ez egoan
koxka edo oztoporik makurtu eragingo eutsanik! (18)

Nabari denez, Gotzon Garziaren azken hitz hauek baieztatu besterik ez
digute egiten Kamiñazpiko beste hiru lagunek lehendik ere jakinarazi
digutena, hau da, Koldok zituen mendirako grina eta txoritarako zaletasu-
na, batetik, eta, bestetik, bere izaera indartsua, kementsua eta, agian, seta-
tia ere, une batzuetan behintzat. Hain zuzen ere, bere lagunak baino mutil
errime eta sendoagoa zenez, indarra behar zeneko lan guztiak berari hel-
tzen zitzaizkion.

Koadrilako zereginik ezatseginenak ere berari egokitzen zitzaizkion.
Berak burutu behar izaten zuen besteek gura ez zuten guztia. Indar eta
maina kontuetan, izan ere, bazen norbait Koldo gaztea. «Maisua zan
Coca-cola botilak butano ontziaren kontra irekitzen», gogoratzen digu
bere lagun batek.

Hauxe gertatu zitzaion Toni txakurraz ere. Beste inork nahi ez, eta Koldok
berak akabatu behar! Baina Toni txakurrak atal berezia merezi du.
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Toni txakurra, laguntaldeko maskota.

Behin batean hiru txakur agertu ziren Kamiñazpiko auzunean.
Kamiñazpiko umeek Ondarroako kaian aurkitu omen zituzten, eta euron
auzora ekarri hirurak. Ama bere bi txakurkumeekin. Izenak ere berehala
jarri zizkieten: Kati amari, Beltza eta Toni txakurkumeei. Auzotar ere
bihurtu ziren berehala. 

Hiru txakur haien artean, hala ere, Toni izenaz ezagutzen zutena nabar-
mendu zen gehien bat. Gaur egun ere ondo gogoan daukate Kamiñazpi
aldean ile marroia zeukan txakur jostalari hura.

Hain jostalaria zen, non ume eta gaztetxoek futbolean jokatzen hasten zire-
nean, Toni bera ere euron artean sartu eta baloiaren atzetik korrika ikusi
ohi zen noiznahi. Jokalari bat gehiago.

Toni bera, alabaina, Kamiñazpiko ume eta gaztetxoen adiskide leial eta
zintzoa egin zen. Eta hauek ere adiskidetza berbera adierazten zioten. Ezer
ez zitzaion faltatzen gure Toniri. Etxeetako janaririk hoberenak berarentzat
izaten ziren. Eta beste zerbaiten beharrik izanez gero, han zeukan bere
ondoan, zoli eta arduratsu, Iker Badiola gaztetxoa, Toniren «jabea». Azken
batean, Toni hura Kamiñazpiko ume eta gaztetxoen maskota bihurtu zen.
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1974-II-24an egindako argazkia.
Koldoren lagunak, eskopetekin kazan. 
Juan Luis Egaña, Juan Artetxe, Angel Balentin Badiola (Arrantzan
Pasaiatik) eta Juan Pedro Badiola. Aurrean Toni txakurra agertzen da.

Argazkia: Egaña anaiak
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Baita, nola ez, hainbeste aldiz aipatu dugun Kamiñazpiko gaztetxoen lagu-
narteko kide ere. Ez zegoen koadrilako irteerarik eurekin Toni txakurra
eraman gabe. Mendirako bidean, han ikus zitekeen  gaztetxo tartean salta-
ri, bere buztana harat eta honat... Noizbait koadrilakoek bidaiaren bat egi-
ten bazuten autobusean, han agertzen omen zen norbait Tonirentzat ere
autobus-txartela aterako zuena. Zer besterik egin zezaketen, txakurra bera
ere lagunarteko kide bat baitzen! Ez gutxiago, ez gehiago!

Toni txakurrak, hala ere, etsipena eta amorrazioa ere ekarri zien
Kamiñazpiko gaztetxoei. Txakur jostalari hura, hain zuzen ere, ez zuen
begi onez ikusten norbaitek, antza. Kasua da behin batean aguazilek harra-
patu zutela Toni txakurra eta Harategi kaleko herri kartzelan sartu.
Harategian hiltzeko asmoz, agian.

Berehala jaiki ziren Kamiñazpiko gaztetxoak. Eurok ere ez ote ziren gai
garai haietan hain entzutetsuak ziren western-pelikuletan ikusten zutena
burutzeko? Zergatik eurok ere, «indioak eta bakeroak», «onak eta txarrak»
delakoen arteko gerretan moduan, preso maitagarri hura askatu ez?

Pentsatu eta egin. Halako batean, Harategi kaleko kartzelara hurbildu ziren
isilgordean. Eta txakurra askatzea lortu zuten. Hura poza! Hura garaipena!
Gerrako garaikur bat bezalaxe Toni eurekin zutela, gaztetxo haiek garaile
sartu ziren Kamiñazpiko euron eremu propioan. Harrezkero, baketan utzi
zioten Toniri bere Kamiñazpiko lagunekin bizi izaten harik eta...

Toniri ere iritsi zitzaion bere garaia. Urteak ez zitzaizkion alferrik joan
berari ere. Ume eta gaztetxoekin jostatzeko ahalmena galdu zuen. Umorea
ere bai, agian. Toni hiltzea ez ote irtenbiderik hoberena? Baina, nork hilgo
zuen hain maite zuten txakur hura? Nork Toni hiltzeko adorerik? (Garai
hartan, oraindik ez zen ezagutzen albaitariaren ziztada hilgarria. Edo ez
zitzaien honen berririk iritsi Kamiñazpiko gaztetxo haiei). Azken batean,
nori eta Koldori egokitu zitzaion eginbehar hura ere! Egia esan,
Kamiñazpiko auzotar guztiek ez zuten hain erraz onartu edo ahaztu behin-
tzat Toniren desagertze traumatiko hura. Batez ere neskatoek. 

Toni bera zahar-zahar eginda egoanez, zeozer egin behar jakon.
Baina hil? Nik neuk behintzat luzaroan izan neutsan amorrua edo
holako zerbait  Arriolari. Eta nire antzera, beste batzuek be bai
Kamiñazpin -gogoratzen digu Lurdes Iribar Murua andereak-. Toni hil
ebanetik gero, Arriola bera ikustean, ezin izaten neban ahaztu bera
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izan zala gure maskota hil ebana. Toni hiltea derrigorrezkoa zan,
baina, badakizu... Hain maite genduan Kamiñazpiko ume eta gazte
guztiok! (19).

Bakedanoko udalekua!

Nork ez ditu oroitzen urte haietan ondarrutar guraso talde batek antolatu
zituen udaleku haiek? Errioxa aldean ibili ondoren, Nafarroara ere iritsi
ziren Kantauri itsasertzeko txori ibiltari haiek. Urbasa mendiaren magale-
an, Bakedano herrixka txikian bezain politean egin zuten euren habia
1972. urtean. Ondarroako ume zarataz beteko ziren bazter isil eta baketsu
haiek hurrengo urteetan.

Baserri zahar batean ireki zuten udalekua lehen bi urteetan, 1972an eta
1973an, alegia. Erosotasun handirik ez, egia esan. Autobusa bera ere ezin
iritsi toki hartaraino, eta furgoneta bat alokatu behar izan zuten, umeen eta
euron jagoleen maletak baserri hartara eramateko. Umeek eta jagoleek
eurek ere oinez egin behar izaten zuten ibilbide hura, garitza arteko bidex-
ketatik zeharka-meharka.

Baserriak berak, ezer ez eukitearren, guk ezagutzen dugun moduko komu-
nik ere ez eukan. Baserrietan ohi zen komun arrunt hartan egiten zena,
«likidoa» zein «solidoa», dena, hodi baten bidez, beheko kortara joaten
zen.

Udaldia amaitzerakoan, hala ere, arazoak iritsi zitzaizkien arduradunei.
Higuina eta larritasuna, aldi berean, korta garbitzeko orduan. 1973. urtean,
hala ere, konponbidea aurkitu zioten arazoari. Eta kortan bertan, ontzi bat
jarri zuten hodiaren parean, eta ontzi honen barruan jarritako plastikozko
poltsa batean biltzen zen komunetik behera zetorren guztia. Gero, gauero...

Borondatezko jenderik ez zan falta izaten, baina... – gogoratzen digu
udaleku hartan laguntzaile lanetan aritzen zen Pili Larrañaga Burgoa
gurasoak–.Sei edo zazpi lagun behar izaten ziran gauero. Plastikozko
poltsa barruan eukan ontziari ertzetatik heldu (pisu handia eukiten
eban, ba), eta 500 edo 600 metrotara egoan erreten batera eroaten
genduan. Herriko zabortegia ei zan!
Astiro-astiro joaten ginan. Bidezidorreko harri solteetan estropezurik

41

(19)  Lurdes Iribar Murua. Kamiñazpin jaioa 1958. urtean. 
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1970eko Udalekuak. Fuenmayorren. Argazkia: Miren Artetxe

ez egiteko moduan. Kontu handiz, gainera, «olaturik» atara barik,
erdia baino gehiago likidoa izaten zan ba. Gaueroko garraio hau
arazo larria izaten zan guretzat. Umore onez hartzen genduan, halan
da be. «Caja de caudales» deitzen geuntsan poltsari. Hain kontu han-
diaz eroan behar izaten genduan ze..! (20).

Konfort handirik ez, beraz. Baina, ilusioa, alaitasuna, bor-bor. Elkartasuna
nabarmentzen zen, batez ere, udaleku hartan. Ume zein nagusi, denek
elkarlanean eramaten zuten eguneroko bizimoduaren zama.

Urteera asko egiten genduan -diosku Pili Larrañaga solaskideak
berak-. Egun erdirako batzuetan, alboko herrietara joaten ginanean.
Baina egun osoko osterak be egiten genduzan, aurre-aurrean geun-
kan Urbasa mendira edo Urbasa barreneko errekara. Bazkari eta
guzti, jakina. Arroza, amandongilak, tomatea kafeteran, fruta, ogia,
platerak... dena etxetik eroan behar izaten genduan. Bi lagun kazula-
ra batekin, beste bi lapikoagaz, besteak kafetereagaz... Danok parte
hartzen genduan, ume eta nagusi.

Erropak garbitzea be oso alaia izaten zan. «Petra»rik ez egoan
orduan ba. Etxean bertan balda handi baten jarten genduzan erropak
beratzen. Gero, bakotxak bere erropak hartu eta umore onean, danok
kantaten, joaten ginan errekara. Jaboia emon, uretan sartu-atara bat
egin eta listo. 
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Erropak sikatzeko arazorik ez egoan. Urbasa menditik joten eban hai-
zea bera izaten zan nahikoa erropa guztiak sikatzeko. Bakedano
herritxoari deitu be «el repecho de la sierra» deitzen eutsien bertako-
ek.

Asko kantaten zan udalekuan. Hara edo hona joaten baginan, beti
kantari bidean. «O, gu hemen, bidean galduak». Oraindik be gogoan
daukat udalekuko kanta berezi ha: (...)  Nik neuk behintzat a zelako
emozioa sentitu neban lehen aldiz entzun nebanean! Afal ostean be
sua egiten genduan kanpoan. «Kanpamenduko sua» deitzen geuntsan.
Suaren inguruan danok lurrean jarri eta jolasak, kantak... Zirkua be
egiten genduan. Danok, ume zein nagusi, geure betebeharra izaten
genduan. Bakotxari suertean tokaten jakuna.

Behin batean «lehoiarena» egitea tokatu jatan neuri be. Errapel nire
senarra be ez zan libre gelditu. Berak be «musikeroarena» egin behar
izan eban ba... Egia esan, «bailarinarena» egitea tokatu jakon, baina
zelan urten danen aurrera «bailarinarena» egitera? Hori gehiegi zan
nire senarrarentzat. Azkenean, Miren Artetxek eta biok alkarrekin tru-
katu ebezan eurei tokatutako zerak.

Egunaren amaieran, gainera, egunean gertatutakoak aztertzen gen-
duzan egunero. Azterketa hau be, danok alkarrekin egiten genduan,
umeak eta nagusiok. Danon bihurrikeriak edo hutsegiteak aztertzen
ziran danon aurrean. Gutariko norbaitek zerbait txarto egin eta zigo-
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rren bat merezi ezkero, inor be ez zan gelditzen zigor hori jaso barik.
Ume zein nagusi. Danok bardin. Zigorrak ez ziren handiak izaten,
jakina. Zigortxoak!

Behin batean, Barindano deitzen jakon alboko herritxo batera joan
ginan. Ume guztiai laranja edo limoizko polo bana emon geuntsen.
Guk geuk, nagusiok, ostera, «krokanti» bana hartu genduan. Umeak
berehala konturatu ziran. Onak ziran ba eurak! Gauean, eguneko
azterketa egiteko ordua heldu zanean, zapla bota euskuen aurpegira.
Baita zigorra ipini be: Hurrengoan, mantekaua jatea gertatzen zane-
an, guk, nagusiok, mantekau barik gelditu beharko genduan. Han ez
egoan inorentzat pribilegiorik! (20).

1974. urtean, hala ere, Bakedanoko parrokiak hutsik zeukan etxe batera
aldatu ziren Ondarroako ume eta jagoleak. Etxe honek bazeukan behintzat
bere komuna. Baina eragozpenak beste alde batetik iritsi zitzaizkien.

Elizako etxe batean bizi eta udalekuko arduradunak eurak, emakumeak
gehienak, soinean bainuko jantzia soilik ebela ikustea, harrigarri egiten
zitzaien, antza, Bakedanoko eliztarrei. Ulertezina ere zenbait kasutan. Eta
herri txikietan ohi denez, berehala hasi zen marmarra: «Hori al da elizako
etxe bati zor zaion lotsa?». Gutun anonimo bat ere igorri zien norbaitek
udalekukoei. Edozein kasutan, orokorki behintzat, giro onean mantendu
ziren herritarren eta udalekuan zeuden ondarrutarren arteko harremanak.

Bakedanoko udaleku hura ezagutu zuen Koldo Arriolak berak ere bere
nerabezaro edo gaztetxo garaian. Esperientzia hunkigarriak bizi izan zituz-
ten urte honetan elkarrekin zeuden neska eta mutilak. Bakedanoko baserri
hura utzi, eta mendian bertan, Urbasa barrenean, iragan baitzuten hainbat
egun. Batzuen zein besteen oroitzapen batzuk jasoko ditut hemen segidan.

Uda haretan udalekuan gengozan nagusienak geu izan ginanez
(umeak barik gaztetxoak be baginan ordurako) -gogoratzen digu
Itziar Etxaburu Arantzamendik-, Bakedanoko baserria itxi, eta
Urbasa mendiaren barrenera joan ginan, egun batzuk pasatera.
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(20)  Pili Larrañaga Burgoa anderearen oroitzapenak. 1973. urtean Bakedanoko uda-
lekuan egon zen guraso laguntzaile moduan. Eta hurrengo urtean, Pilik berak eta
Karmele Ibarloza Laka  eta Adiran Osa Zubikarai senar-emazteek hartu zuten euren
gain udalekuaren ardura. Aipatzekoa da udaldi haietako arduradun eta laguntzaile
guztiek musutruk egiten zutela lan udaldiak irauten zuen bi asteetan. Are, udalekura-
ko beharrezko zen tresneria bera ere, zati bat behintzat, euren etxetik eraman zuten.

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 44



Tokia bera zoragarria zan. Hementxe  jarri genduzan kanpin-dendak.
Bost edo sei bat... Neska eta mutil. Baina, kanpin-denda ezbardinetan,
e! Ez txarto pentsaten hasi! Arduradunen bat be han izango zan, kon-
tixu. Denda bakotxak bere erara funtzionatzen eban. Bakotxak bere
antolaketa. Dirua be denda edo talde bakotxak berea. Jatekoa be, zer
esanik ez, taldeka prestatzen genduan. Denda bakotxekoek, eurena.
Okelea be erosi genduan, eta Koldori kasu eginaz, -erdi baserritarra
zan ba bera, edo baserriko gauzetan gu baino jakintsuagoa behin-
tzat-, ontzi batean itxi-itxi egin eta errekan sartu genduan, harri handi
bat gainean ipinita. Ur hotzetan okelea be ondo gordeko zala esan
euskun ba Koldok berak.

Errekako ura hotz-hotza egoan benetan, ikaragarri hotza... Hain
hotza ze, uretan sartu eta kolpean gorri-gorri jartzen zinan, karrama-
rroa ur berotan bezalaxe. «Nacedero» deitzen eutsien bertakoek leku
hari, hantxe bertan, haitz artean, errekatxo bat sortzen zan eta. Han
genbiltzan gu, trankil eta pozik, geure asmakizunagaz. Harik eta oke-
lea jateko eguna heldu arte. Jo genduan errekara. Ontzia uretatik
atara... eta erdi galduta okela guztia! Bereak eta bi entzun behar izan
ebazan Arriolak berak! (21).
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(21)  Itziar Etxaburu Arantzamendi, ondarrutarra, Koldoren adin berekoa eta ikaski-
dea.

1974ko Udalekuak Bakedanon. 
8-10 urte bitarteko gazteak, arduradunekin.

Argazkia: Miren Artetxe
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Jateko kontuek, egia esan, nahiko buruhauste ekarri zieten Urbasa men-
dian zeuden ondarrutar gaztetxoei, udalekuan bertan zegoen Lurdes Iribar
Mugika andereak kontatzen digunez.

Urbasa mendian jarrita geunkazan geure kanpin-dendak. Eta kanpin-
denda bakotxak era autonomoan funtzionatzen eban. Guk geuk, arbo-
la baten zuloan gordeta euki genduan geure jatekoa, han inguruetan
ibilten ziran basabehi eta basatxarri goseztoakandik gordeteko, hain
zuzen be. Ikusi be, basabehi eta basatxarri aldra handiak ikusten
ziran Urbasa mendikatean. Gau eta egun mendian. Solte. Eta sarri
urreratzen ziran geure kanpalekura be.

Behin batean, gu bertan ez gengozala aprobetxatuz, basabehi batzuk
geure kanpamendura sartu ziran janari usainean-edo. Aurkitu eben
guztia jan euskuen. Ontziak garbitzeko erabilten genduan detergentea
bera be bai! Eta korotzez beteta laga kanpamendu dana.

Gogoratzen naz basabehi hareekin hartuta eukala gure Koldok.
Orduak emoten ebazan, akulu antzera, arbola-adarrei puntak zorroz-
ten. Gero, gauean... «Kanpamenduko sua» egiten genduan gauero.
Arriolak berak eta besteren batek hartzen eben sua zaintzeko ardura.
Bitartean, zer esanik be ez, hurreratzen ziran behiak be uxatzen ebe-
zan. A zelako arineketak egiten ebezan, behien atzetik korrika!
Besteok, suaren inguruan lurrean jarrita. «Eguneko errepasoa», lehe-
nengo. Eta gero, Bitxore ta Juantxuk euren gitarrak hartu eta kanta-
kantari danok, aspertu arte. (Bitxore Laka udalekuko arduradun bat
zen. Eta Juan Urresti udaldian parte hartzen ari zen gaztetxoetakoa.)

Mendiko bakardadean, behien arran hotsez inguratuta, suaren ingu-
ruan lurrean jarrita... Benetan zirraragarriak izaten ziran gaueko
ordu hareek.  Nik neuk, behintzat, ez ditut inoiz ahaztuko. Ez horixe!

Udaldi haretan, jaiak zirala eta, Lizarrara be joan ginan egun bate-
an. Egun osorako joan be. Udalekuko arduradunek nahi ez baimenik
emon. Baina, azkenean, geureaz urten genduan. Arduradunek eurek
ez ebiltzan, ba, esan eta esan geure kontura ibilten ikasi behar gen-
duala? Dana dala, berbea emon geuntsen danok alkarrekin ibiliko
ginala...
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Zudairen autobusa hartu, eta Lizarrara iritsi ginan. Berton bazkaldu
be egin genduan. Edo zerbait jan genduan behintzat. Lizarran egini-
ko gastua eskotean ordaindu genduan danon artean. Haxe izan zan
nire bizitzan lehen aldiz eskotean egindako ordainketa (22).

Udaleku hartan ez ziren falta izan Kamiñazpiko lagunarteko kideak,
batzuk behintzat. Hauetariko batek honela gogoratzen digu udaleku hura:

Ondo be ondo akordaten naz Urbasa mendian egin genduan udale-
kuaz -diosku jadanik ezaguna zaigun Agustin Egaña Urresti gazteak-.
Nik neuk, hamalau-hamabost bat urte eukiko nebazan. Mitxeleneko
tailerrean lanean hasita nengoan, behintzat. Baina, udako oporrak
aprobetxatuz, neuk be udalekura joateko izena emon neban. Aurreko
urteetan be udalekuetan egonda nengoan ba...

Herriko beste neska-mutil batzuekin batera, Kamiñazpiko koadrilako
lagun batzuk be baginan udaleku haretan: Gotzon Garzia Karrua-
jeseneku, Jon Iñaki Markexa... Orubixe (Koldo Arriola) bera be han
zan. Mendian bertan, zelaian, jarrita geunkazan geure kanpin-den-
dak. Gure Orubixek gauero urteten eban dendatik, eta, makila bat
eskuetan ebala, han ibilten zan ganaduak uxatzen. Urbasa mendian,
izan be, behi eta basatxarri asko egoan. Gaua be mendian bertan
pasaten eben, libre. Eta jatekoaren usainera edo, gure kanpin-dende-
tara hurreratzen ziran. Koldok ezin eban irentsi, antza, behi hareen
arran hotsa (23).
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(22)  L. Iribar. Ikus kapitulu honen 18. oharra.

(23)  Agustin Egaña Urrestiren adierazpenak. Ikus kapitulu honen 10. oharra.
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1970eko Udalekuak Fuenmayorren. Argazkia: Miren Artetxe
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Konpromisorik ote politika gaietan?

Koldo Arriola gaztea bera ere ez ote zegoen politika gaietan sartuta? Ez ote
zeukan lotura esturen bat garai hartan Ondarroan bertan hain ugari eta
indartsu agertzen ziren mugimendu politikoekin? Baliteke zuri ere, irakur-
le, honelako kezka edo galderaren bat bururatu izana. Are, Koldo Arriola
gaztea nola hil zuten Ondarroako kuartelean jakin eta gero. Neronek ere,
egia esan, galdera bera egin izan diot nire buruari behin baino gehiagotan.
Eta, argi bila, galdera bera zuzendu diet bera hurbiletik ezagutu zutenei.

Jaso ditudan erantzun guztiak erabatekoak dira. Aho guztietatik hitz berdi-
nak. Zalantzari inolako zirrikiturik uzten ez dioten adierazpenak, alegia.

Jende batek bestelakorik pentsatu arren, politikaz gitxien berba egi-
ten genduan geure artean. Egia esan, kajajostegian batzen ginanon
artean, baegoan politika kontuetan be sartuta ebilenik. Ezker giroko
isilpeko mugimenduetan, jakina. Halan da be, ez ziran asko, daneta-
ra be. Gotzon Garzia, Ion Iñaki Markexa... Besteren bat be bai,
beharbada.

Politikan sartuta egoazan honeek, gogotsu saiatzen ziran beste lagu-
nok be euren alderdiak edo mugimenduak antolatutako batzarretara
eroaten. Gotzon bera zelan hasarratzen zan batzuetan, ezetz esaten
geuntsanean!

Mendian egiten ziran politika giroko batzar baten edo bestean be izan
ginan. Kanposantu ostean hiru-lau bidar... Gogoan daukagu oraindi-
no Bolibar inguruan be Berriatua eta Markinako gaztetxoekin egin
genduan batzarra. Baina, gu geu honelako batzarretara oso gitxitan
joan izan ginan. Eta, jakina, ez gengozan ezelako mugimendu politi-
koetan sartuta. Ez geu, ezta Koldo bera be! (24).

Nabari denez, ideia eta esperientzia ezberdinen arragoa bilakatzen zen
Iturribarriko kajajostegiako  laguntalde hura. Politika gaietan ere pil-pile-
an giroa. Abertzale eta ezkerreko giroa nagusitzen zen, jakina. 16-20 urte-
ko zein gazte ez zen iraultzaile garai hartan?
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(24)  J. Artetxe, A. eta J. L. Egaña anaien adierazpenak. Ikus kapitulu honen 10. oharra.
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«Baltzak ziran gure mutilak» esanaz, laburbildu dizkit bere gomutak gazte
haien guraso batek.  Abertzaletasunaren eta ezkerraren iturritik edan arren,
bakoitzak bere askatasuna eta nortasuna inoiz ez zituen galdu. Politika
arloan ere bakoitzak bere bidea hartu zuen. Eta Koldoren lagunarteko
gehienek inongo erakundetan ez ziren sartu. Koldo Arriola bera sartu ez
zen bezalaxe. Koldo Arriola gazteak bere lagunartean bizi izan zuen giro
aberats eta aske hau islatzen eta sendotzen digute Altzaleiren gomuta
hauek ere:

Gaztetxoak ginala, Bitxu bera be (honela deitzen geuntsan behintzat
Ondarruko Institutuan Arriolari) etorten zan mendian egiten gendu-
zan batzarretara. Urte hareetan, frankismoaren azken urteetan, giro
politikoa eta soziala pil-pilean egoan. Indar abertzaleak eta ezkertia-
rrak, isilpean baina indartsu lanean ziharduen. Eta, jakina, ingurue-
tako mendietan be isilpeko batzar asko egiten zan.

Gazte asko batzen ginan mendiko batzar hareetan. Gu geu, gehienok
behintzat, ez gengozan inongo alderdi politiko edo sindikatutan sartu-
ta. Baina, informazio politikoa jasotzeko garra sentitzen genduan
geure barruan. Badakizu, gazteok zerbait jakinguran beti.

Gure gazte denboran, mendiko batzarrak izaten ziran Francoren kon-
tra egosten zanaz zerbait jakiteko biderik aproposena. Bide bakarra
be bai, esango neuke nik. Baina, batzar hareek zabalak izaten ziran.
Oso irekiak.

Behin batean, ondo gogoan daukat, Asterrika auzunean batu ginan.
Hutsik egoan baserri batean. Episolo zeritzon baserrian, hain zuzen.
Hainbat gazte batu ginan. Han egoan Koldo bera be nire alboan.
Oraintxe be entzun egiten ditut haren «tripa-zorrixak». Koldoren
sabela be protestaka, antza! Badakizu ba, goizeko orduak aurrera eta
nun ete egoan goizean goiz amak prestautako gosaria! Baina, barri-
ro dinot, ez gengozan inon sartuta, ezelako erakunde politikoetan,
nahi dot esan. Ez Koldo, ez ni (25).

Altzalei solaskidearen azken hitz hauek azpimarratu nahi nituzke lehenbai-
lehen. Hain zuzen ere, garai hartan politikako lanetan bere lehen pausoak
ematen ari zen Jon Espilla garaikidearen hitzak jasoko ditut hemen, segi-
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(25)  J. K. Basterretxearen adierazpenak. Ikus kapitulu honen 5. oharra.
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dan. Jon Espilla berau LCR-ETA VIko ekintzailea izan zen garai hartan.
Eta Ondarroako udaleko zinegotzia ere 1979. urteko hauteskundeen ondo-
ren, LKI alderdia ordezkatzen zuelarik.

Aurrerago ere azaldu digutenez, urte haietan isilpean lanean ari ziren
mugimendu politiko ezberdinak herriko gazteen artean euren sareak bota-
tzen saiatzen ziren. Nahiz eta, egia esan, arrantzua ez izan beraiek uste eta
nahi zuten bezain oparoa.

LCR-ETA VIko kideak eurak ez ziren atzean gelditzekoak. Gogotsu aha-
legintzen ziren hauek ere gizarteaz zeuzkaten ezkerreko ideia iraultzaileak
zabaltzen. Besteak beste, Kamiñazpiko gazteekin, oro har, eta Koldoren
koadrilakoekin zehazki, biltzen ziren noiz edo noiz. Proselitismo lanetan,
hitz batean.

Egia esanda, hartu-emon handi-handirik ez genduan izan Koldok eta
biok -gogoratzen digu goian aipaturiko Jon Espilla garaikideak-.
Badakizu, Antxubixatik eta... Hori bai, alkar ikusten genduanean, beti
gelditzen ginan eta berba egiten genduan alkarregaz. Akordaten naz
hil eben bezperan edo...(*). Ni Berriatuan, Bilbora joateko zain, eta
bera palaz jokatzen ebilen Berriatuko frontoian. Peloteak alde egin
eta autobusaren zain nengoen tokiraino urreratu jatan eta berba
batzuk egin genduzan alkarregaz. Koldo bera, bakarrik be, bere bizi-
kleta hartu eta sarritan etorten zan ba Berriatura, frontoian pelotan
jokatzera.

Koldo bera, mutil on bat zan. Alaia. Mendi eta kirol zalea. Txorizale
amorratua be bai. Barnerakoia zala, esango neuke nik. Oso barnera-
koia. Gaitz izango zan berak bere opinioak azaltzea. Koldoren azken
urteetan, egia esan, politika arlotik be, euki genduan hartu-emona
Kamiñazpiko koadrileagaz. Baita Koldo beragaz be.

Ni neu, gaztea izan arren, Joxe Mari nire anai nagusiaren bideari
jarraituz, LCR ETA-VIko kidea izan nintzan. Eta hainbat bidar batu
izan ginan Kamiñazpiko koadrileagaz. Kamiñazpiko gazteen artean
be baegozan ba LCR ETA-VIko kide ziran batzuk: Gotzon Garzia, Ion
Iñaki Markexa... Honeekin batera, euren koadrilako lagunak be etor-
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(*) Geroago ikusiko dugunez, Koldo hil zuten arratsalde berean gertatu zen Jon
Espillak hemen aipatzen digun gertaera.
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ten ziran batzuetan gure batzarretara. Koldo bera be han agertzen
zan. Nahiz eta lagun honeek, eta Koldo bera be, asko sartu ez politi-
kako tema horretan. Koldoren azkenengo irudia, nik daukadana,
hauxe da: Mutil rubio bat barrezka (26).

Argi gera bedi, beraz, Koldo bera ez zela inoiz izan politika gaietan buru-
belarri sartuta zegoen gazte bat, edo isilpeko mugimendu politiko batean
konpromisoren bat hartuta zeukana. Ez eta isilpeko lanetan eskua luzatzen
zuen laguntzaileetariko bat ere. Herriko mutil sano bat besterik ez zen izan
Koldo gaztea.

Azken zertzeladak.

Arriolatarrei –eta Koldoren izaerari bereziki– eskaini diedan ataltxo hau
nola amaitu Koldorekin harreman zuzen eta estuak izan zituztenen oroitza-
penak bildu barik? 

1975. urte hartan, hain zuzen, batxilergoaren azken ikasturtea ikasi zuen
Ondarroako Institutuan Koldo gazteak. Institutu honetan bere ardurapean
eduki zuen Jose Luis San Emeterio irakasleak honela gogoratzen digu bere
ikasle ohia:

En mis recuerdos lo veo como un chico alegre y despreocupado. Le
gustaba salir al monte a cazar pájaros, de los cuales regalaba algu-
nos a su profesor de Matemáticas. En esto demostraba no ser nada
rencoroso, pues, como no se mataba estudiando, solía tener algunos
suspensos en las notas, particularmente en asignaturas de Ciencias.

Tampoco le preocupaban gran cosa los problemas sociales o políti-
cos. De hecho, al contrario que muchos compañeros, no le importaba
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(26)  Jon Espilla Barruetabeña Berriatuan jaio zen 1956-VIII-21ean, Koldo jaio zen
urte berean. Ume-umetatik ezagutu zuen Koldo Arriola. Nahiz eta Gorriko baserrian
jaio, egonaldi luzeak egiten baitzituen, udako opor garaian batez ere, Antxubixa
baserrian, bere aita zenaren jaiotetxean. Koldo bera jaio zen Orubixe baserritik oso
hurbil. Berriatuko eskolan ere elkarrekin ibili ziren.

Niri eginiko adierazpen hauek (2000-VI-27), eta bere lekukotasunak batez ere,
garrantzi eta indar bereziak dituzte, Jon Espilla hau garai hartan LCR-ETA VI era-
kundeko kidea izan baitzen, eta harremanak ere aski estuak zeuzkan Kamiñazpiko
gazte taldearekin.

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 51



ser llamado Koldo o Luis. A mí los exámenes siempre me los firmó
como Luis Arriola, aun sabiendo que yo no era un profesor opuesto
al uso de los nombres en euskera (27).

Hala ere, ez zen ikasketa horiek bukatzera iritsiko. Helmugara iritsi baino
lehen zerraldo utzi zuten Institututik bertatik oso gertu dagoen Guardia
Zibilen kuartelean. Dena dela, ikasten jarraitzeko asmoa bazeukan.
Ondarroan Institutuko ikasketak bukatu eta gero, Zaragozara joateko
asmotan baitzegoen.

Azken hitza, nola ez, Koldoren gurasoei emango diegu. Eurokin izaniko
azken orduak gogoratzen baitizkigute gainera. 

Berriatuko frontoira joan zan lagunekin palan jokatzera. Gero
Ondarruko hondartzan bainua hartu eta etxera etorri zan. Ez eban
iluntzean txikiteora urten. «Gero afaritako sasoian jateko gogorik ez
dot eukiko eta», esan eutson bere aitari. Egia esateko, edan be ez eban
ardaurik edaten.

Iluntzeko 9:45ean urten eban etxetik, Institutuko lagunekin batu eta
afaltzera joateko. Pozarren  urten eban etxetik. Ilusioz beteta. Egun
horretan, hain zuzen, kotxea gidatzeko karneta lortu guran bere izena
emonda eukan, ba. Honexeik izan ziran aitari esan eutsazan azken ber-
bak (28).

Bere aitari esandako hitz horiek izan ziren bere etxekoek Koldon ahotik
entzun zituzten azkenengo hitzak.
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(27)  Jose Luis San Emeterio. Santanderkoa jaiotzez. Ondarroako Institutuko irakas-
lea 1973-1976. urteetan. Zinez eskertzekoa da beronek egin duen ahalegina gertaera
haiek bergogoratzeko, nahiz eta gaur Ondarroatik oso urrun bizi. Oso baliagarria bere
lekukotasuna, hain lekuko hurbila izan zen eta.

(28)  Koldoren gurasoen ahotik jasotako adierazpenak, euron seme Koldo hilda ordu
gutxira. Ikus M. Castells, I. Usandizaga eta E. Villa Donostiako abokatuek 1975eko
maiatzaren 24an bertan eginiko salaketa idatzia.

Begiratu eranskinen atalean 1. eranskina.
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III.
LAGUNARTEKO JAIA,
HERIOTZAREN ATARIA
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M
aiatzeko hila, bereziki alaia eta joria gertatzen zitzai-
gun ondarrutarroi betidanik. Sasoi horretan bere ema-
ririk oparoenak eman ohi zituen antxoateak.
Antxoateak herritar guztioi, arrantzale zein lehortar,
giro baikor eta umoretsuan murgilarazten zigun.

Antxoa adurra urre gorri bihurtzen zen ondarrutarren poltsikoetan. Baita,
nola ez, herriko kaleetan ere.

1975. urtean ere ez zion antxoak hutsik egin bere ohiko zitari. Baina, 1975.
urteko maiatzean, alderantziz, giro nahasi eta beldurrez josia usnatzen zen
Ondarroan. Kortxeleko mamuak izan ohi ziren izu eragileak garai batean.
Orain, ostera, haragizko mamuek eraginiko izuak bere menpe hartu zuen
zenbait familia.

Hilabete lehenago, apirilaren 25ean, hain zuzen, Salbuespen Egoera inda-
rrean jarri zuen Madrileko Gobernuak Bizkaian eta Gipuzkoan. Franco
buruzagiak berak, bere ministroekin bildu eta gero, honako agindu-legea
sinatu zuen:

«La necesidad de proteger la paz ciudadana contra intentos pertur-
badores de caracter subversivo y terrorista, aconsejan utilizar los
medios que brinda la legislación para combatir estos brotes antiso-
ciales.

En su virtud....
Dispongo:
Artículo primero: Durante el plazo de tres meses a partir de la entra-
da en vigor de este decreto-ley se declara el estado de excepción en
las provincias de Vizcaya y Guipuzkoa, quedando en suspenso los
artículos doce, catorce, quince, diez y seis y diez y ocho del Fuero de
los Españoles» (1).
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(1)  B.O.E. 1975-V-26. Egunkariak ere lehen orrialdeetan eman zuten agindu horren berri: A par-
tir de hoy Estado de Excepción en Guipuzcoa y Vizcaya (G. N., 75-V-26, 1. orr.). Indargabe utzita-
ko artikulu haiek, bestalde, honela zioten:

Artículo 12: Todo español podrá expresar libremente sus ideas, mientras no atenten a los
Principios fundamentales del Estado.

Artículo 14: Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio
nacional.

Artículo 15: Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin su 
consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad competente y en los casos y en la forma que
establecen las leyes. (atzean jarraitzen du)
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Francoren azken Salbuespen-egoera.

Fuero de los Españoles zeritzon, hain zuzen, Francoren Erregimenak bere
aginte politikoari emaniko lege-jantzi edo oinarrizko legediari. Espainiar
Estatuko biztanle guztiei eta bakoitzari zegozkien oinarrizko eskubideak
aldarrikatzen zituen. Beti ere, mugatze ugari zituelarik tartean.

Aipaturiko Fuero de los Españolesko artikulu hauek indarrean zeudenean
ere, nolako eragina zeukaten ondotxo zekiten jada ondarrutarrek.

Edozein ideia adierazteko askatasuna omen... baina kontuz. Baziren jada
«Gora Euskadi askatuta!» edo «¡Abajo las armas! Gora Rusia!», oihuka-
tu besterik ez eta Basauriko espetxean  amaitu zuten ondarrutarrak.

Norberaren bizitokia aukeratzeko eskubidea omen, baina nola aipatzeke
utzi hemen Andoni Arrizabalaga gazteari 1968ko abuztuan jazo zitzaiona?
Ondarroan atzeman zuten, baina, eskubide guztiak oinperatuz, inolako
eragozpenik gabe Zarauzko kuartelera eraman zuten. Gipuzkoan ezarrita
zegoen salbuespen-egoeraz baliatuz, nahi zuten adina denboran luzatu
zuten Andoniren atxiloketa.

Eta zer esan etxe eta biltegi mihaketez?

Ondarroako etxe askotan ahaztu gabe zeuzkaten oraindik -nola ahaztu,
bada- goizaldeko ordu txikietako atea jotze eta «¡Aquí la Guardia Civil!
¡Abra la puerta!» oihuak. Zenbat etxebizitza ez ote zituzten arakatu jada
Ondarroan guardia zibilek eta poliziek!

Are gehiago, goizaldeko esnatze beldurgarri haietan zenbat aldiz agertzen
zituzten, legeak eskatzen zuen bezala, epaileek sinatutako baimen agiriak?
Eta agertzen zituztenean ere, norenak ote sinadura haiek? Biltzeko eta
elkarteak sortzeko eskubidea omen espainiar estatuko biztanle guztiok.
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Artículo 16: Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo
con lo establecido por las leyes. El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime
necesarias para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán forma de
ley, coordinarán el ejercicio de este derecho con el reconocido en el párrafo anterior.

Articulo 18: Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriban las 
leyes. En el plazo de 72 horas todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad
judicial. Ikus, ibidem, 15-16. orr. 
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Baina alderdi politikotzat alderdi bakar bat besterik ez zen onartzen. 36ko
gerran lagunak eta borroka kideak izan ziren karlistak eurak ere erabat
baztertuta zeuzkaten Francok eta frankistek.

Langileek ere bazuten euren sindikatua. Bakarra. Goitik behera ezarria.

Egia esan, baziren Ondarroan ere herritarrek osatutako hainbat elkarte.
Francoren legeriaren betebeharrak zehatz-mehatz konplitu eta gero ere,
nekez lortuta zeukaten legeztatzea hainbat kasutan. Hala eta guztiz ere,
susmopean zeuden hauetariko gehienak.

Zertan ari ziren Zubi Zahar ikastolako bazterrak aztertzera sartu ziren
guardia zibilak, nahiz eta Egunsentia Kooperatiba erabat legeztatuta egon?

Aurrera Mendi Taldeko mendizaleei ere zenbat aldiz ez ote zitzaizkien
bidera atera «Txanpa» eta «Lazkano» delako guardia zibilak! Mendira ate-
ratzeko baimen-txartela eskatzeko aitzakiaz, mendira nortzuk zihoazen
kontrolatu nahian. Eta norbait euren iritziz susmagarri gertatuz gero, etxe-
rako bidean itzularaziz, inolako lotsarik gabe.

Behin batean, ondo gogoan daukat gaur be, mendirako urteera bat
prestatu eban Aurrera Mendi Taldeak. Markina gainean dagoen
Akarregi mendira, hain zuzen be.

Kamiñazpin bizi ginanez, guk geuk, Gotzonek eta biok, Aileri base-
rrian gora jo genduan Gorozika aldera, hemen, herritik beste bide
batetik etozan lagunekin bat egiteko asmotan. Gorozikako Eskoletxe
parean, guardia zibilen kontrola egoan. Tope guk eurekin.

«– ¿A donde van uztede?» Mendira ginoazala, erantzun guk.

«– Pueee..., no ze pue ir ar monte.»

Eta, beste barik, buelta eragin euskuen etxera.

Txistik erantzun barik, buru makur jatsi ginan Kamiñazpira. Nor
ausartu orduan guardia zibilei euron aginduaren arrazoia eskatzera?
(2).
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(2)  Juan Luis Egaña Urrestiren adierazpenak niri 2000-VIII-05ean.
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Gazte honek adierazi digun gertaera hau, edozein kasutan, ez zen inola ere
gertaera puntual bat izan. Mendiko irteerak eurak, Aurrera Mendi talde
legeztatuak antolatuta egon arren, mamu beldurgarri bilakatzen zitzaizkien
garai hartako agintariei, ondorengo adierazpen hauek baieztatzen digute-
nez.

Urte hareetan mendirako zaletasun handia egoan Ondarroan. Nagusi
eta ume, aldra handiak urteten genduan mendira domeketan.
Pentsatu egizu! Autobusa beteten genduan Ondarroan bertan!

Hau guztiau ia laguntasun barik, gainera. Ai, oraingo aukerak euki
bagenduz orduan! Laguntasuna mehe. Eta arerioak ugari. 

Neuk bakarrik dakit zer kostaten jatan mendira egiten genduan urte-
era bakoitza! Lehenengo, Bilboko Poliziaren baimena lortu behar iza-
ten genduan. Bizkaiko Gobernari Zibilari egiten geuntsan eskaria,
hilabete lehenago gutxienez. Mendia eta urteera orduak ondo zehaz-
tuta, jakina. Bardin Bizkairako zein Gipuzkoa edo Nafarroarako.
Araba, Bizkai edo Gipuzkoara egiten genduzan urteeretako baimenak
ailegatzen ziran... edo ez. Baina Nafarroarako, sekula bez!

Poliziak berak jakinaren gain ipinten ebazan Ondarroako guardia
zibilak. Eta honeek txitean-pitean agertzen jakuzan mendiko bide-
bazterretan. Baimen-paperak eskatzen batzuetan. Zirikatzen, beste-
tan. Kontrolatzen, beti.

Poliziaren baimena lortu eta gero, hurrengo pausoa, udaletxera.
Udaletxean bertan seilatu behar izaten genduzan gero kaleetan ipin-
ten ziran propaganda orri guztiak. Hori bai, poliziaren baimen-orria
Xaxi (*) alkateari berari erakutsi eta gero.

A zelako komediak... eta ernegazioak be pasaten nebazan udaletxean!
Xaxi alkateak berak, hain zuzen, ez eban bape begiko Aurrera Mendi
Taldea. Eta orduak eta orduak galdu eragiten eustazan udaletxean
bertan, bere zain. Gero, poliziaren baimen-orriari begiratu be ez
eutsan egingo. 
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(*) Xaxi: Honela deitzen zitzaion Ondarroan Miguel Angel Arrizabalaga Arkotxari. Ondarroako alka-
tea izan zen  (1969-1977).
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Sarri askotan txarto ibilten nintzan. Eguerdiko 12:00etatik aurrera
egoten zan ba alkatea bera udaletxean. Nik neuk, sarritan, arratsal-
deko ordu bietako errelebora joan behar izaten neban Cikautxora.
Azkenean ogitartekoa hartuta alkatearengana joatea beste erremedio-
rik ez neban eukiten. Udaletxetik bertatik lantokira zuzenean joate-
ko...

Hainbeste aldiz entzun neban «eon pixkatin», «eon pixkatin».
Azkenean, inori esan barik, neuk hartu neban herriko seilua udaletxe-
an bertan. Eta handik aurrera, neuk seilatzen nebazan propaganda
orri guztiak!

Horrelakoxe kontrola geunkan orduko denboretan. Herriko alkateak
berak batzuetan, guardia zibilak besteetan, ez euskuen baketan laga-
ten (3).

Hitz batean, inolako salbuespen-egoera beharrik ez zeukaten agintari fran-
kista haiek herritarren bizikera kontrolpean zaintzeko. Guardia zibilak
batetik, udaltzainak bestetik. Teofilo Cantera, udaltzainburua bera ere
sarritan ikusi ohi zen herriko edozein elkarteren batzarretan,  Gobernu
Ordezkari gisa, informazio-biltze lanetan.

Azken batean, nahiz eta hainbeste goraldu espainolen eskubide arrandia-
tsu haiek, ondarrutar asko ohartuta zegoen jadanik -ondotxo ohartuta gai-
nera-, bigarren edo hirugarren mailako herritarrak besterik ez zirela.
Susmopean beti. Eta eskubide apur horiek ere erraz galdu zitzaketela.
Berehalaxe galdu ere...

Horrela gertatu zen 1975eko apirilaren 25aren geroztik.

Biharamonetik bertatik, errepresiorik oldarkorrenak, uholdeak bezalaxe,
aurrean hartu zituen Bizkaia eta Gipuzkoa. Poliziak susmagarri zeritzon
edonoren atxilotzeak, eperik gabeko egonaldiak komisaldegietan, torturak.
Eta hau guztia gutxi balitz, Guerrilleros de Cristo Rey delakoek eginiko
hilketa, sarraski eta gehiegikeriak.
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(3)  Gomutaz beterik agertzen zaigu Juanito Barrenetxea Eizagirre Txarkei bera. Aurrera Mendi tal-
deko lehendakaria izan baitzen urte haietan (1974-1977). Bere adierazpenak niri 2000-XI-03an.
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Ondarroa bera ere bete-betean hartu zuen ekaitzak. Ipar aldetik, zein men-
debal aldetik zetozen olatuek bortizki astindu zuten herria. Maiatzaren
24rako, dagoeneko, denetik ezagutzen zuten ondarrutarrek. Atxiloketak
batzuen aldetik. Sarraskiak bestetik. Izua eta ikara nonahi!

Gazte jendeak, hala eta guztiz ere...       

Institutuko ikasleen afaria.

Batxilergoko ikasketak burutzear zeudenez, nola ospatu gabe utzi hain
jazoera gogoangarri hura? Maiatzaren 23an, ostirala, afari alai batean
bildu zen Ametza jantokian Ondarroako Institutuko irakasle eta ikasle
aldra eder bat. Euron artean Koldo Arriola gaztea bera ere bai.

Umore onean afaldu eta gero, herriko beste taberna batzuetan sakabanatu
ziren. Orduan modan zegoen Klub 34 delako dantzatokian berriz denak
biltzeko asmotan.

Ez zekiten, ez, denak ez zirela iritsiko dantzaleku hartara! Afalosteko ger-
taeren inguruko xehetasunak jakin nahirik, lekuko zuzenengana jo dugu.
Arestian aipatu dudan Jose Luis San Emeterio irakasleak berak honela
gogoratzen ditu ordu haiek: 

(...), como también era tradicional, después de la cena los alumnos y
algunos de los profesores más jóvenes nos fuimos a rematar la cosa
al Club 34. 
Ibamos en pequeños grupos, alegres, algunos algo achispados; pero
estoy seguro de que ninguno con deseos de provocar disturbios; eso
sí, la mayoría íbamos cantando canciones más o menos folklóricas,
más o menos permitidas en aquel entonces. Yo iba con otra profesora
del centro (4).

Datu zehatzagoak eskaintzen dizkigute Joseba Koldo Basterretxea Altzalei
eta Estanis Sarasketa gazteek. Koldoren ikaskideak izanez gain, Koldoren
azken orduak ere elkarrekin jasan behar izan zituzten Ondarroako kuarte-
laren aurrean. Lekuko zuzenak, beraz.
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(4)  Jose Luis San Emeterio, Ondarroako Institutuko irakaslea  1975. urte hartan. 2000. urtean. igo-
rritako gutunetik hartutako pasartea.
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Une latz haiek honela gogoratu dizkigu  dagoeneko ezaguna zaigun Joseba
Koldo Basterretxea Altzalei, Koldoren lagun minak:

Ametza jatetxean afaldu eta gero, Klub 34 delako dantza tokira abia-
tu ginan lagun guztiok. Bidean, taberna batzuetan be sartu ginan.
Oraindino be gogoan daukat nun sartu ginan: Mariñela, Gaztedi,
Ondarrera, Arrantzale... Azkenengoa, Irrintzi taberna izan zan.

Hemendik urten, eta Klub 34rako bidea hartu genduan.  Hiru edo lau
laguneko talde txikietan abiatu ginan. Batzuk kantaten. Beste batzuk
kontu kontari... Salbuespen legepean gengozan ba.

Gauerdi ostea zan. Goizaldeko ordu bata t'erdiak inguru, Guardia
Zibilen kuartelaren aurretik pasa ginanean. Gu geu, kalearen eskuma
aldetik ginoazan. Kuartelaren aldeko espaloitik barik, beste aldetik.
Idiakezeneko liburu-dendaren albotik. Hiru lagun besterik ez ginan:
eskuma aldetik, etxeen aldetik, Estanis Sarasketa mutrikuarra; ezke-
rretara, errepide aldetik, Koldo Orubixe bera; eta ni neu erdian.

Geure atzetik, -beste honeek be kalearen eskuma aldetik- beste hiru
edo lau lagun. Ikaskideen afaritik honeek be, Klub 34rako bidean... (5).
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34 Diskoteka, 2001eko otsailean Argazkia: Nekane Akarregi

(5)  Joseba Koldo Basterretxea Altzaleiren adierazpenak (2000.urtean).
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Jakingarria deritzat guardia zibilek Ondarroan zeukaten kuartela herriaren
erdian, San Inazio kalean bertan kokakuta zegoela. Kuartel hau, nabari
denez, herriko erdigunetik aipatu Club 34ra joateko biderik artez eta zuze-
nenaren alboan kokatuta zegoen. Institutuko irakasle eta ikasleek ere bide
hau hartu zuten, hain zuzen, gauerdi ostean. Herritarrek ohi zuten bidea,
alegia.

Itzul gaitezen, berriz ere, San Inazio kaleko kuartelaren aurrera,
Idiakezeneko liburudenda aurreko espaloian utzi ditugun gazteengana:

Kontu kontari ginoazan hirurok -dio Altzalei gazteak-. Trankil-trankil
berbetan. Kotxea gidatzeko karneta be aitatu genduan (ikasturtea
amaitu eta gero karneta atarateko asmoa eukan ba Arriola berak).
Pinu apeak egiteaz be jardun gendula uste dot (etxejauntzako  semea
zan, ba, bera Koldo eta pinudiak eukiezan Orubixe baserrian). Eta
antzeko beste gairen bat...

Kuartel aurrean zaintza lanetan egoan guardia zibil batek kuartelera
urreratzeko keinu bat egin euskun eskuaz.

Guardia zibil ha ezagutzen neban nik, ze, sarritan egoten nintzan,
kuartel inguruan, etxera, Berriatura joateko autobusaren zain.
Egunero joaten zan, ba, autobus berezi bat Markinatik Ondarroako
Institutura, eta Poleneko denda inguruan hartzen genduan. Auto-stop
be bertan egiten neban...

Hiru lagunok, gengozan moduan jira egin, eta iladan, Koldo aurretik
eta beste biok atzetik, errepidea igaro eta kalearen beste aldera alda-
tu ginan. Kuartel aurreko espaloira.

Guardia zibilak kuartel barrura sartzeko agindu eutsan Koldori.
Guri, ostera, «¿A Vds. quién les ha llamado?» esan, eta uxatu gindu-
zan handik (6).

Guardia zibilaren hitz bortitz eta zorrotz hauek ulertzeko, datu interesgarri
bat gogoratzen digu Estanis Sarasketak berak. Hau ere, dakigunez, kuartel
aurrean bertan aurkitzen zen une hartan. 
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(6)  J. K. Basterretxea Altzaleik adierazpenak niri. (2000-05-30)
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Altzaleiren adierazpenak berretsiz gain, zera gehitu digu:

Kuartel aurreko espaloira hiru lagunok iritsi ginan bata bestearen
atzetik. Ez dot esango trankil gengozanik, ze nahiko arraro egiten
jakun guardia zibilaren deia. Baina, tira...

Kuarteleko ate txikiraino be iritsi ginan, eta Arriola bera barrura sar-
tzen ikusi genduanean, Altzaleik eta biok be atzetik jarraitu geuntsan,
normal-normal. Gainera, zelan itxiko genduan ba gure laguna 
bakarrik guardia zibilen kuartelean? Noren eta guardia zibilen eskue-
tan? Goizaldeko orduetan, gainera...

Kuarteleko ateraino, bertaraino iritsi ginan, ba... Eta hantxe, atean
bertan, guardia zibilak esan euskun, «¿A Vds. quién les ha llamado?».
Garratz esan be. Berehala alde egin genduan kuartel aurretik
Altzaleik eta biok (7).

Estanisen hitz hauek Ondarroako guardia zibilek okupatzen zuten eraikin
bitxiaz zehaztasun batzuk aurreratzera behartzen naute, nahiz eta gai hone-
taz luze eta zabal arituko naizen geroago. Bidenabar, errazago ulertuko
dituzu, irakurle, ondoren azalduko ditudan zenbait adierazpen eta lekuko-
tasun.
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Kuarteleko argazkia

(7)  Estanis Sarasketa Maiztegi. 1955. urtean jaioa Eibarren. 1975. urte hartan, Mutrikun bizi zen
eta Ondarroako Institutuan ikasi zuen Batxilergoko azken urtea. Koldoren ikaskidea, beraz. Bere
adierazpenak niri 2001. urtean.
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Ondarroako kuartelak bi ate zituen aurreko espaloi horretara ematen zute-
nak. Kuartelera bertara sartzeko ate nagusia, bata. Espainiar estatuko ban-
dera kulunkatzen zen bere alboan. Eta ate buruan, bista-bistan, Todo por la
Patria esaldi ezaguna. Beste atea, ostera, txikia. Guardia zibilek herrita-
rrak hartzeko erabili ohi zuten gela txikira ematen zuen atea.

Gela honetako leihoek San Inazio kalera bertara ematen zuten. Burdin lan-
duaz hesituta zeuden. Bizkaiko Jaurerriko armarriaz apainduta, gainera.
Bizkaiko Foru Aldundiak berak, bere Foralentzat hain zuzen, etxe bitxi eta
eder hau eraiki zuenean, Bizkaiko Aurrezki Kutxako bulegoak ere gela
txiki horretan jarri zituen.

Gau osoan argia biztuta egon ohi zen gela horretan, guardia zibilek berta-
tik zaintzen baizuten kuarteleko sarrera nagusia.

Antzeko irudia eskaintzen zuen Ondarroako kuartelak, alabaina, 1975eko
maiatzaren 24ko goizaldean, Koldo Arriola eta honen lagun biak kuartele-
ko gela txikiko ate aurrera iritsi zirenean.

Estanisek eta biok amua ezpainean geunkala alde egin genduan kuar-
telaren aurretik -jarraitzen du bere gomuta tristeak urkultzen Altzalei
gazteak-. Kontua da, bost edo sei pauso baino ez genduzala egin 34
aldera eta... tiroa entzun genduan. Oraindino errepidearen erdian
gengozala entzun genduan tiroa. Kalearen beste aldera heldu baino
lehenago.

Aho zabalik gelditu ginan Estanis eta biok. Harrituta. Berehala burua
jira eta kuartel aldera begiratu genduan. Bulegoko kristal gardeneta-
tik mugimendua ikusi genduan kuartelaren barruan.

Guk geuk, egia esateko, ez genduan ezer besterik ikusi Koldoren hil-
ketaren inguruan. Ze, geure atzetik etozan lagunek be guregana urre-
ratu ziran. Velez debarrak handik alde egiteko bultza egiten eustan
«Hil dute! Hil dute!» esaten eustala.

Geure atzetik etozan lagun honeek ikusi ei eben ba Koldo bera kuar-
teleko ate parean jausten. 

Guardia zibil batek -geuri deitu euskuna hain zuzen be- tximistea bera
baino arinago urten eban kuarteletik. Eta han joan zan San Inazio
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kalean barrena, bere kapa berdea airean ebala. Presaka. Mediku bila,
kontixu (8).

Altzaleik eta Estanisek ikusi ez zutena, hain zuzen, hauen atzetik zetozen
beste hiru lagunei egokitu zitzaien ikustea halabeharrez. Luis Fernando
Olazabal Txufas, Gregorio Iparragirre eta Armando Velez ziren hiru hauek.
Mutrikukoak lehen biak, debarra Velez bera. Hala ere, hirurok Ondarroako
Institutuan elkartu ziren 1974-75 ikasturte hartan. Ametzanean eginiko
afarian ere elkarrekin afaldu zuten Koldo Arriola eta Institutuko beste ikas-
kideekin.

Hiru hauek Estanis Sarasketarekin ere oso harreman estuak zituzten. Hain
lagun minak ziren non beti elkarrekin ibili ohi ziren. «Betiko lagunak» dei-
tzen diote gaur egun ere euron koadrilari. Hauetariko batek, Gregorio
Iparragirre Aranberrik, hain zuzen, honela gogoratzen dizkigu gau hartako
ordu latz haiek:

Ametza jatetxean afaria egin eta gero, Klub 34ra joateko goizegi zala-
eta, betiko lau lagunok eta Altzalei eta Arriola gelditu ginen tragotxo
batzuk hartzen. Azkenengo tragoa Irrintzi tabernan hartu genuen.
Oraindik gogoan daukat Arriolak berak hartu zuena: «Bitter-Kas»
zeritzon edaria.

Taberna hartatik geure aurretik irten zuten Arriola, Altzalei eta
Estanisek, beste hirurok ordaintzen-edo gelditu ginan eta. Baina guk
ere, laster urten genduen euren atzetik. 34rako bidean denok.

Guardia zibilen kuartelera urreratzen ginoazala, zarata siku bat
entzun genduan. «Hori tiroa izan dek!» komentatu genduan geure
artean. Eta segundo batean, Arriola ikusi genduan kuarteletik urteten.
«Ene! Arriola! Zer egiten du Arriolak kuartelean?» esan genduan
geure artean, harrituta. Guk ez genkian ba ezertxo ere aurretik gerta-
tu zitzaienaz gure lagunei...

Arriola bera, bakarrik, kuarteleko ate txikitik urteten. Aurrera begira.
Tente. Horrela egin zituen pare bat metro edo. Eta, bat-batean,
punba!, lurrera jausi zen. Harakinak mailuaz buruan jota txahala
erortzen den moduan, Arriolak ere horrelaxe jo zuen lurra.
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(8)  J. K. Basterretxea Altzaleik adierazpenak niri (2000-05-30).

ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA, Koldo Arriola

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 65



«Eman diote! Eman diote!» esan genduan. Orduantxe konturatu
ginan aurrera entzundako tiro hotsaz. Orduan lotu genduzan tiroa eta
Arriola... Berehala aurrera jo genduan kuartel aurreruntz, arineke-
tan... Harik eta Altzalei eta Estanisekin topo egin arte. «Arriola hil
dute! Hil dute!» esanaz, bultzaka eroan genduzan 34raino.

Egia esan, Koldo bera hilda zegoela ez genduan guk ziurtatu. Bera
lurrean zegoen tokira hurreratu be ez ginan egin. Ikaratuta gengozan
ba. «Ea geuri be tiroa botaten dauskuen»...

Are gutxiago ikusi genuen zer gertatu zen Arriola eta guardia zibila-
ren artean kuarteleko gela hartan. Gela barrua bera ia ikusi ere ez
zan egiten kanpotik. Hain txikia zen atea bera.

Bestalde, lehen esaniko moduan, gu konturatu orduko, Arriola bera
atean bertan zegoen, kanpora begira. Tiroa hartuta. Noiz lurrera ero-
riko (9).

Goizaldeko ordu luze eta korapilatsuak.

Ez zen, ez, girorik Klub 34aren inguruan. Dantzaleku honetara hurbildu
ziren kuartel aurreko espaloian Koldo Arriola euren laguna etzanda utzi
zuten bost gazteak. Erabat suminduta eta asaldatuta. Euren lagunari txarre-
na gertatu zitzaiolako ustea gero eta barneratuago baitzeukaten.

Altzalei berak honela gogoratzen ditu une haiek:

Estanis eta biok, sakaka, bultzaka eroan ginduezan Klub 34raino.
Konkorduta gengozan Estanis eta biok. Zer egin ezean. Hain bat-
batean eta ezustean gertatu zan dana...

Klub 34 aurrean, kalearen beste aldeko losan tinbre joten egoan kuar-
teletik presaka urteten ikusi genduan guardia zibila bera. Han bizi zan
mediku baten bila, kontixu. 34 barruan, gugaz afaritan egondako
ikaskide batzuk aurkitu genduzan. Irakasle bat edo beste be bai.
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Hain itxura txarra neukan, antza, ze Joxe Mari eta Jon Espilla anaiek,
gure alboko Gorra Gorriko baserrikoek, euren kotxean hartu eta etxe-
ra ekarri ninduen... (10).

Gregorio Iparragirrek berak, ostera, honela gogoratzen ditu Klub 34
barruan bizi izandakoak:

34ra sartu ginanean, gurekin afaltzen egon zen maisu batengana joan
ginan. Kontatu genion: Hau eta hau gertatu da. Ahal zen moduan,
baina kontatu genion zer gertatu zen kuartelean.

Gure atzetik, gu 34ra heldu eta segituan beste koadrila bat etorri zen.
Ondarrutarrak. Nik haiei galdetu nien: «Kuartel aurrean ezer ikusi
dezue? Kuartel aurretik pasa zarete eta ezer ikusi dezue?...». Eta
eurak: «Guk? Ezer bez, ezer ez... Guk eztogu ezer ikusi». Haiek derri-
gor ikusi behar zuten Arriolaren gorpua lurrean, edo handik nonbai-
tera kentzen. Baina, ez zuten ezer jakin nahi, kontixu...

Gero, batzuk alderdi batetik, eta besteak bestetik, etxera joan ginan.
Handik etxera nola joan nintzen ez naiz gogoratzen, baina bai etxera
joan nintzela (11).

Gau hartan, hala ere, ez ziren denak etxeratu. Estanis Sarasketa bera, hain
zuzen, ez zen ausartu Mutrikuko bere etxera joatera. Eta Ondarroan ber-
tan, lagun baten etxean, igaro zuen gaua.

Goizalde hura, dena den, luzea eta gogorra izan zen 34 dantzatokian bildu
ziren guztientzat. Bertan pilatu ziren aurretiaz joandako Koldoren ikaski-
deak. Irakasle bat edo beste tartean. Eta herriko beste zenbait gazte ere.
Borrokarako prest. Jakingura eta sosegurik eza, batetik. Amorrazioa, bes-
tetik. Irakiten gazte haien odol beroa!

Klub 34 horren inguruan eta Ondarroako kuartelean bertan bizi izan zituz-
ten une hunkigarriak zehatz-mehatz jakiteko aukera paregabea eskaintzen
digu Jose Luis San Emeterio irakasleak. Lekuko zuzena eta protagonista
ere izan baitzen bera zenbait unetan. Eskertzekoak bere hitzak!
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(10) J. K. Basterretxea Altzaleik adierazpenak niri. (2000-05-30).

(11) G. Iparragirrek adierazpenak niri. (2001-03-08).
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Justo al llegar al 34, un par de chicos (no recuerdo sus nombres) nos
alcanzaron y nos dijeron: «Al pasar por el cuartel han detenido a
Arriola, lo han metido al cuartel y se ha oído un tiro». Quizás no fue-
ran éstas las palabras textuales, pero recuerdo con seguridad que no
habían presenciado lo sucedido.

Inmediatamente se empezaron a formar grupos de chicos en los que
se hablaba de entrar en el cuartel «como fuera» a ver qué había pasa-
do. Les convencimos de que era mejor que fuéramos nosotros y que
nos esperaran junto al 34. 

Así que allá fuimos los dos (irakasleak biak). Nos identificamos al
centinela que nos dijo que nos marcháramos, que no tenía nada que
decirnos y que no nos buscáramos líos. Como respondimos airada-
mente (algo así como «¿Qué ocurre?, ¿también nos van a dar un tiro
a nosotros?»), llamó a un cabo.

El cabo nos dijo, amablemente pero con rotundidad, que no podía
informarnos de nada hasta que llegara el capitán desde Guernica,
que volviéramos en una hora. Ni aun insistiendo logramos que nos
dijera si nuestro alumno estaba herido.

Volvimos al 34, convencidos ya de que el chico había muerto.
Explicamos la situación a los compañeros de Arriola y fuimos inme-
diatamente a despertar a la directora del Instituto (serían la una o las
dos de la madrugada).

Le explicamos lo sucedido y llamó inmediatamente al Delegado
Provincial del Ministerio de Educación. Este le dió órdenes por telé-
fono de no hacer nada de nada, ni volver por el cuartelillo, ni intere-
sarse por el estudiante... ¡Nada! Nos quedamos asombrados; pero
tras hablarlo con otros compañeros que se habían ido enterando, mi
compañera y yo decidimos volver al cuartel.

Allí nos recibió el capitán Hidalgo, que nos comunicó la muerte de
Luis y nos dió su versión oficial: El centinela había detenido al chico
porque iba alborotando, sin educación.

Cuando pedimos más precisiones, se nos dijo que iba cantando en voz
muy alta y que al llamarle atención había respondido groseramente.
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Después de entrar, según la versión policial, Arriola habría empuja-
do al guardia civil y, como consecuencia del empujón, el arma se
habría disparado. Sólo había sido un tiro, pero había matado al chico
instantáneamente.

Le preguntamos entonces que cómo era posible que se quitara el
seguro, se montara y se disparara un subfusil con un simple empujón,
a lo que nos dijo que había sido «mala suerte». Cuando insistimos en
que era mucha casualidad que un disparo al azar le diera a Arriola
en un sitio vital, nos volvió a insistir en la «mala suerte».

Recuerdo que nos dijo: «Ya ven, vamos detrás de delincuentes y no les
acertamos, y aquí, se nos escapa un tiro y muere un buen chico».
También nos advirtió de que eso era lo que había sucedido realmente
y que tuviéramos mucho cuidado de no propagar otras versiones.
Salimos los dos con lágrimas en los ojos y tartamudeando de indig-
nación (12).

Zabor poltsa bailitzan.

Goizaldeko bostak eta erdiak aldera, izan zen beste gertaera bat, herrita-
rrak, jakin bezain laster, amorru bizian jarri zituena. Ilunaren magalpean
babesturik, halaber, herriko gaueko zabor biltzaileek erabili ohi zuten
zabor-kamioia hurbildu zen kuartelera. Zabor-kamioi hura gidatzen zuen
Juan Txurruka Osa, udal langileak, honela gogoratzen ditu une garratz
haiek:

Gure eguneroko lana, gauez herriko zamarrak batu, eta Gorozikarako
bide ondoan egoan labara eroatea izaten zan.

Goizaldean, bostak edo seiak aldera geure lana amaitzerakoan, eta
etxera joan baino lehen, zamarrrak batzeko kamioia Antiguako Ama
kaleko garajean gordetea izaten zan nire azken eginbeharra.

Gau haretan, ostera, Fernandez udal serenoak (Tito deitzen eutsien
herrian, gailegoa zan ba bera) agindu arraro bat emon eustan.
Zamarbatze lanak amaitu eta gero, kamioia garbi-garbi egin, eta
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kamioiarekin udaletxera urreratzeko agindua, hain zuzen be.
Udaletxeko behean eukien ba euren bulegoa agoazil eta serenoek.

Agindutako moduan, zamarrak batzeko kamioia garbitu eta han joan
nintzan ni neure kamioiarekin udaletxera. Hemen, angaila hartu eta
guardia zibilen kuartelera joateko agindu eustan Fernandez serenoak
berak.

Kuartelean mugimendu handia egoan. Guardia zibil asko hara eta
hona. Paisano jantzita be ez gitxi.

Han egoan Orubixen semearen gorpua. Plastiko bategaz ondo tapau-
ta. Guardia zibilek eurek, angaila kamioitik hartu, gorpua angailan
ipini eta kamiora be eurek kargatu eben. Eta Antiguara, kanposantu-
ra eroateko agindu eusten.

Bakarrik nentorren kamioian Orubixen semearen gorpuarekin. Mila
pentsamendu buruan... Antiguara igoteko udaletxe ondotik pasa
behar izan neban. Eta musika plaza aurrera heldu nintzanean, musi-
ka plazan bertan kamioia itxi eta udaletxera, serenoen gelara, hurre-
ratu nintzan. «Zu, Fernandez, - esan neutsan -, ni ez noa neu bakarrik
kanposantura hildako bat kamioian daukadala. Bateren batek lagun-
du deidala niri...». 

Halako batean agertu ziran guardia zibil bi. Biok paisano jantzita.
Bata Zezilio bera zan (*).

Bakoitzak bere pistola eskuetan ebala, kamioiaren aurrean jarri, eta
honelaxe lagundu eusten Antiguaraino. Kanposantuan gure zain
egoan Altamire enterradorea. («Altamire» deitzen jakon Berriatutik
etorten zan enterradoreari, bera Altamire baserrikoa zan eta). Honek
eta guardia zibilek angaila jatsi eta gorpua han itxi eben gela batean,
lurperatu baino lehen gorpuak gordeten ziran gelan (13).

Plastikoan bilduta kamioian kargatu zioten zerraldoa norena zen noiz eta
nola jakin zuen galdetu diodanean, zera erantzun dit:
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Egia esan, Fernandez serenoak agindu eustanean zamarrak batzeko
kamioiagaz kuartelera joateko, berehala konturatu nintzan zeozer
arraroa gertaten zala. Berari be galdetu neutsan zer jazoten zan.
«Algo malo, algo muy malo...», erantzun eustan. Hortik ez eban urte-
ten.

Gero, zuk badakizu, herriko kaleetan zehar zamarrak batzen, San
Inazio kalean, 34an inguruan... Laster zabaldu zan albistea. Nigaz
lanean iharduan Antoniok ekarri eustan albistea: «Orubixen semea
hil dabe guardia zibilen kuartelean...». Kuartelera heldu nintzanera-
ko, beraz, jakitun nengoan norena zan gero kamioira kargatu eusten
gorpua (13).

Goizalde hartan, ezustean, eta besteen agindua betez, Antiguako hilerrira
egin behar izan zuen garraio samingarri hark ekarri zion, hala ere, nahiga-
be eta amorrazio ugari gure Juan Txurrukari. Duela 35 urte bere bihotz
barrenean eragindako zauriari odola zerion elkarrizketa hau egiteko
garaian, ondorengo bere hitz hauek adierazten digutenez:  

Gainera, min handia hartu neban, Orubixen heriotza zala-eta, handik
aldi batera jarri ebezan bertso batzuk irakurri nebazanean. Hain
zuzen be, bertso hareetan gerta ez ziran moduan esaten ziran gauza
batzuk. Ze, nik ez neban gorpurik eroan zamar edo zikin artean, zama-
rrak batzeko erabili neban kamioia bera ondo garbitu eta gero baino.
Angaila baten jarrita, gainera (13).

Bertso-sorta hartako 3. estrofak, hain zuzen, honela zioen:

Barrenderuen kamioiean
eraman kanposantura,
zikin artean hura pertsona 
ez balitzake modura;
kriminal hauei nola ez zaien
ezerengatik ardura,
Euskadirentzat ez uztearren
behin kendu ziguten hura (14).
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(13) Juan Txurruka Osa, udal langilea 1974. urtetik. Udal zabor-kamioiaren gidaria. Bere adieraz-
penak niri 2000-VII-14an.

(14) Lau bertsoz osaturiko bertso-sorta hau isilpean argitaratu zen Koldoren zerraldoaren argazki
hunkigarriaz batera.
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Gaur egun ere erabat saminduta agertu zait nire laguna. Egiatan, ez zaio
arrazoirik falta. Ezohiko egoera larri hartan, gauzak ahal zuen txukunen
egiten gogotik saiatu baitzen bera. Berak, gainera, agindutakoa bete beste-
rik ez zuen  egin. Eta azken batean, bere burua kriminalekin nahastuta
ikusi behar eskuz esku zebiltzan bertso haietan..!

Bego, beraz, bere tokian Juan Txurruka udal langile eta nire lagunari dago-
kion izen ona.

Dena den, kontua da guardia zibilek eurek Koldoren zerraldoa plastiko
batez estali, eta norbaitek, zabor-kamioi batean eramanarazi ziola herriko
zaborbiltzaileari Antiguako kanposantura. Zaborra bailitzan jasoarazi zio-
ten Antiguako hilerrira 19 urteko mutil gaztearen gorpua! Inor ez ohartze-
ko modura, egunabarraren lehen izpiak itsaso aldetik hastean, gainera.

Nork agindu zuen herio-garraio hura? Hidalgo kapitainak berak, berak
beretara? Edo Gernikako auzitegiko epaileak? Bata zein bestea izan, zer
besterik esan dezakegu anker eta bihozgabe jokatu zuela baino? Are gehia-
go, kontuan hartzen badugu ez bata ez bestea ez zirela Koldoren gurasoei
inolako berririk emateko gai edo nor izan. Ez jakinean iraganiko ordu
hauek zauri berri bat ireki zuten gurasoen bihotzetan.

«Neure semea kanposantuan, eta neu ohean lo!». Zenbat aldiz ez ote zuen
berresan esaldi hau Koldoren amak, bere barneko nahigabea eta samina
azaleratu nahirik!

Bertsio ofiziala prestatzen.

Maiatzaren 25eko goiz hartan, arestian esan dudan modura, etxekoen arte-
an behintzat, ama Zelestina bera izan zen guardia zibilen kuartelera hurbil-
du zen lehena. Bertara lagundu zion Pilar Beitia Ibazeta andereak.
Auzokidea eta laguna. Adierazpen hauek egiterakoan ondo gogoan zituen
kuartelean bizi izan zituen une garratzak:

Jakin nebanean zer gertatu zan, hurreratu nintzan Iturribarrira,
Arriolatarren etxera. Etxe bete jende egoan. Danak negarrez. Sinistu
ezinik zer gertatu zan. Eta zelan gertatu zan, batez be.

Amak berak guardia zibiletara joan nahi eban gauza guztien gainetik.
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Baina inork ez eutsan aurrerabiderik emoten. Azkenean, «Trankil,
Zelestina, -esan neutsan- neuk lagunduko deutsut». Eta biok joan
ginan kuartelera. Eguna argituta egoan ordurako.

Kuartelaren aurrea guardia zibilez beterik egoan. Bertan, ate aurre-
an, aurkitu genduan tenientea bera be. Zelestina berak paparretik
heldu tenienteari, eta... «¿Qué es lo que han hecho con mi hijo?», esa-
ten eutsan aurpegira. Esan eta esan...

Halako batean, «Es que, señora, su hijo le ha pegado al guardia
civil», erantzun eutsan tenienteak berak. «Eso, ni Ud. se lo cree»,
urten eustan neuri be barru-barrutik. 

Zelestinak berak, beretik atarata, tenienteari paparretik heldu eta han
erabili eban bultza eta tira, txontxongilo bat moduan. «¡Asesinos!
¡Asesinos! ¡Asesinoooos!» deiadarka... Ahoak emon ahala esaten
eutsan amak tenienteari aurpegira. Tenienteak, ostera, dana irentsi
eban, isil-isilik, ezer erantzun barik. Han inguruan egoazan guardia
zibilak be, danak mutu, buru makur, umil. Inoiz ez jataz ahaztuko une
larri eta gogor hareek!

Luzaro egon ginan honela, kuartel aurrean bertan, inora mugitu
barik. Hiru ordu laurden, edo gehiago, beharbada. Halan da be,
semearen gorpua ikusterik ez eban lortu ama Zelestinak. Zelan ikusi-
ko genduan, ba, ordurako Antiguako kanposantura eroanda eukien
eta! 

Azkenean, «hemen ez dago zereginik!» esan neutsan Zelestinari. Eta
etxera bueltatu ginan biok. Negarrez. Baina Zelestina ama bera asko
lasaitu zan kuartelera egindako joan-etorrereaz. Egia esan, handik
aurrera, beste pertsona bat izan zan Zelestina bera. Asko aldatu zan
haren izaera (15).

Koldo Arriola berak eraso ziola guardia zibilari! Horrela zuritu edo espli-
katu nahi izan zioten ama Zelestinari bere semearen hilketa. Non eta kuar-
telaren aurrean, Koldo bera ordu batzuk lehenago hil zuten toki berean,
hain zuzen.
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(15) Pilar Beitia Ibazetaren adierazpenak niri 2000-VII-21ean. Emakume hau Andoni Lertxundi
Porruren emaztea genuen. Hauen bi seme Koldorekin biltzen ziren Andoni Porruren kajajostegian
bertan.
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Tenientearen ahotik lehen aldiz entzundako hitz sinestezin haiek, -nola ez-
ezpata zorrotz baten gisa, erdibitu zuten amaren bihotza. Baina ama
saminduaren sufrimenduaren lehen urratsa besterik ez zen hura.

Guardia zibilek, halaber, ordu gutxi behar izan zuten euren bertsioa pres-
tatzeko. Eta Ondarroako kuarteletik atera zen bertsio hura indartu eta
behin betirako finkatu besterik ez zuten egin agintari militarrek, Burgosko
kapitain jeneralak berak ere.

Guardia Zibilen bertsio honek buruhauste franko ekarri zien Koldoren
etxekoei, geroago ikusiko dugunez.

Koldoren amari, batez ere, arantza mingarri bilakatu zitzaion bizitza guz-
tian. Heriotzako ordua iritsi arte, inoiz bere bihotzetik atera ezingo zuen
arantza ziztagarria.

Amaren bisitaren ostean, familiako beste batzuk ere hurbildu ziren kuarte-
lera. Bazekiten Koldo hilda zegoena. Baina hortik aurrera, batez ere gor-
puaz zer gertatu ote zen, zurrumurruak besterik ez.

Kuartelera joan zen senideetariko bat Iñaki Arriola Arriola dugu. Harrixa
ondarrutarrontzat. Koldoren lehengusu propioa, hain zuzen. Demaiogun
hitza beroni:

Goizeko 9:00ak aldera-edo joan nintzan ni kuartelera, Koldoren gor-
pua non egoan galdezka. Ordurako bi bidar edo joanda egoan kuar-
telera izeko Zelestina, ezer garbirik atara barik... «Bai, hilda dago,
baina ezin da ikusi». Hauxe izan zan emon eusten erantzuna. Ezin
dala ikusi, eta ezin dala ikusi. Hortik ez eben urteten... Sartu nintzan
moduan urten neban kuarteletik. Ezer garbirik jakin barik.

Gero, herritar emakume batengandik jakin genduan, goizalde guztian
joan-etorri handia egon zala kuartelean, eta egunsentia aurretxoan
kalegarbitzaileen furgonetan eroan ete eben-edo Koldoren gorpua
Antiguako kanposantura.

Igo genduan Antiguara. Kanposantuko ateak irekita egoazan. Ezelako
lorratsik ez genduan aurkitu. Burumakur eta triste, hartu genduan
barriro herrirako bidea.
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Geroago be beste bi edo hiru bidar joan behar izan neban kuartelera.
Azkenengoan eurek, guardia zibilek deituta.

Familiakoa nintzala ziurtatu eta gero, Koldoren giltzak eta beste
gauza batzuk emon eustezan. Baita dokumentu bat be aurrean ipini
eusten, neuk firmatu neian. Irakurri neban, eta nik ez nebala firmatu-
ko. Zelan firmatuko neban, ba, Koldoren heriotza zelan izan zan euren
erara kontaten eben-eta. Presioa be egin eusten. Ez zan presio gogo-
rra izan, egia esateko, baina une larri haretan... Azkenean, ezer firma-
tu barik urten neban kuarteletik (16).

Paper edo agiri hartan jasotako gertaeren azalpena espainiar estatu osoko
komunikabideetan agertu zen hurrengo egunean. Bertsio ofiziala, alegia.
Zalantzagabea, beraz. Ukiezina eta... ukaezina, antza.

Gogora, bestela, J. L. San Emeterio irakasleak goizalde hartan kuartelean
bertan jaso zuen mehatxua. «Kontuz gero hemen gertatuaren beste ber-
tsiorik zabaltzeaz», zorrotz ohartarazi zion Hidalgo kapitainak berak.

Koldoren etxekoek, hala ere, ez zuten inoiz irentsi guardia zibilek emani-
ko azalpen hura. Are gehiago,  kementsu eta ausart borrokatu zuten, azke-
neraino borrokatu ere, azalpen ofizial hura ezereztu nahirik.

Gai honetaz, dena den, geroago jardungo dugu luze eta zabal. Jasota gera
bedi, oraingoz, guardia zibilek eurek laster batean eman zutela euren ber-
tsioa. Are gehiago, nola saiatu ziren Koldoren etxekoek ere onar eta sina
zezaten guardia zibilek eurek prestatutako txostena.

Goiz hartan Ondarroako kuartelera deituak izan ziren dagoeneko ezagu-
nak zaizkigun J. K. Basterretxea Altzalei, eta Estanis Sarasketa, Koldoren
ikaskideak.

Ia lorik egin gabe iritsi ziren biok Ondarroako kuartel aurrera. Saminez
beterik. Urduri ere bai, nahiz eta bata zein bestea bakoitza bere aita lagun
zuela ailegatu ziren. Egia esan, kuarteleko ate aurreraino besterik ez zieten
lagundu euren semeei, barrura sartzen ez baitzieten utzi guardia zibilek.
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(16) Iñaki Arriola Arriola Harrixa, Koldo Arriolaren lehengusu propioa. Beronen adierazpenak niri
2000-III-30ean.
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Goizean goiz, Jose Luis San Emeterio eta Maria Jesus «Susina» ira-
kasleak etorri ziran nire etxera. Ondarroako kuartelera joateko agin-
dua ei neukan. Orduan jakin neban benetan Koldo Arriola hilda ego-
ala.

Ondarroako kuartelean teniente bat egoan. (Lekeitioko tenientea zala
uste dot). Estanis eta biok batera sartu ginduezan teniente horren
aurrera. «Según la ley, deberían declarar cada uno por separado, -
esan euskun berak- pero el asunto está tan claro, que les vamos a
tomar la declaración en común». Hori hasiera besterik ez zan izan. 

Gero, teniente beraren ahotik lehen aldiz entzun genduan handik
aurrera hainbeste bidar entzun behar izango neban bertsioa: «Se
abalanzó sobre el guardia civil». Bestalde, salbuespen egoeran aurki-
tzen ginanez, guardia zibilek eurek be euren armak aurrearretazko
eran eukiezala, hau da, badaezpada be, segurtagailua kenduta eukie-
zala eta... Arma eskuetan hartu eta zenbait erakustaldi be egin eusku-
zan.

Guk geuk, ikusi genduana aitortu genduan guardia zibilen aurrean
be. Eta hauxe sinatu be. Zer besterik egin geinkean, ba? (17).

Oraindik ez zekiten ez Altzaleik ez Estanisek biharamuneko egunkariek
euretaz ekarri zuten albistea: Ihes egin omen zuten kuartelaren aurretik
Koldorena gertatu eta gero. Eta guardia zibilek eurek irten behar izan zute-
la, ihesean alde egindako bi lagun horien atzetik! Horrelakorik!

Koldo Arriolaren zerraldoa etxeratu ezinik.

Bitartean, Koldoren zerraldoak Antiguako hilerrian zirauen. Giltzapean.
Inork ikus ez zezan. Azken batean, eta On Andoni Basterretxea apaizaren
bitartekaritzari esker, hilerrian bertan ikusi ahal izan zuten senitartekoek.

Ageri-agerian zeukan bular gainean jarritako eskuan, ezker aldeko bula-
rrean sartu zioten tiroaren zuloa!
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(17) J. K. Basterretxea Altzalei, ibidem.
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Hala eta guztiz ere, arratsaldeko hiruretan oraindik inolako komunikazio
ofizialik ez zitzaien iritsi Koldoren gurasoei. Iturribarriko euren etxean -
eta hau abokatu batzuek eginiko dei bati esker-, Gernikako epaile baten
hitza soilik zeukaten, zeinen arabera, arratsaldean bertan, autopsia egin eta
gero, etxeratu ahal izango zuten Koldoren gorpua.

«Jauregiko arazoak poliki omen doaz», esan zuen norbaitek. Kasua da,
hurrengo goizera arte, enterruko egunera arte, alegia, ez zietela itzuli Luis
eta Zelestina gurasoei euren seme kutunaren gorpua. 36 ordu ziren, jada-
nik, etxetik ateratzen ikusi zutela, alai eta ameslari. Beribila gidatzeko kar-
neta noiz lortuko ilusioz beterik... Orain, ordea, a nolako irudi hunkigarria
bezain lazgarria eskaintzen zuen han, etxeko tabernaren erdian, zoruan
zerraldo!
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Koldo Arriolaren zerraldoaren argazkia Argazkia: Altzalei

Goiko argazki xume honek badu bere historia. Esanguratsua, gainera.
Garai hartan herritarrengan indar militarrek eragin zuten ikara islatzen bai-
tigu nabarmen.
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Koldoren zerraldoa etxera itzultzeko garaian, guardia zibilen buruek agin-
du zorrotzak eman zizkieten etxekoei. Inola ere ezin zutela hilkutxa edo
atautea ireki behin eta berriz berresan zieten. Zigor mehatxurik ere ez zen
falta izan. Izan zen norbait, horregatio, beldurra eta beste zenbait oztopo
gaindituz, Koldoren zerraldoari argazkia ateratzea lortu zuenik.

Gero, argazki horrekin oroigarria inprimatzeko garaian ere, zailtasunak,
trabak, beldurra nonahi. Inguruetako eta hurrunagoko hainbat inprimate-
gietatik ezetza jaso ondoren, muga iragan eta Iparraldean argitara atera
zuten gero Euskal Herri osoan banatu zen argazki hunkigarri hori.
Basakeria baten, eta garai historiko beltz baten lekuko isila bezain salata-
ria!

Esaniko modura, Iturribarrin, etxeko tabernaren erdian jarri zuten
Koldoren zerraldoa. Hurrengo orduetan, erruz bertaratu ziren herritarrak.
Etenik gabeko joan-etorrian, Koldoren gurasoei elkartasuna adierazi nahi-
rik.

Une hunkigarriak bizi izan ziren ordu haietan. Herritarren babesa eta bero-
tasuna nabarmentzen baitziren biziki. Kinka gogor eta larriak ere bai, tar-
teka!

Recuerdo dos escenas patéticas: En primer lugar, en el velatorio, el
sargento de la guardia civil, que era amigo de la familia, vestido de
paisano y diciendo al padre de Luis: «Tú sabes que si yo hubiera esta-
do allí esto no hubiera sucedido»; mientras el padre del difunto le
decía: «¡Vete! ¡No quiero verte más a ti ni a ningún otro guardia! (18).

Gure lekukoak aipatzen duen guardia zibil hori, nire ustez, Luis Rojo bera
izango zen, nahiz eta honek ez eduki sargento bati dagokion galoirik.

Oso ezaguna zitzaien Arriolatarrei Luis Rojo hau. Iturribarri auzo bereko
Paskual igeltseroaren alaba batekin ezkonduta zegoen. Bizi ere auzo bere-
an bizi zen, Arriola familiak zeukan tabernatik oso hurbil. Bestalde taber-
na honen bezeroa ere bazen Rojo bera. Eta honekin batera maiz ikusten
zen taberna hartan Ondarroako kuarteleko beste zenbait guardia zibil ere.
Guztiz ulergarria, beraz, Koldoren aitaren arrangura. Baita honen jarrera
samindua bezain bortitza ere.

(18) J. L. San Emeterio irakaslea. (ikus III. kapitulua 67-68-69. orrialdeetan)
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IV.
HERRITARREN DOLUA

ETA AMORRUA
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Maiatzaren 24a, larunbata.

E
gunaren lehen argiarekin batera, euren erosketak egitera mer-
katura atera ziren emakumeak ikusten ziren hor-hemenka,
korruak eginda. Aurpegi kezkatiak, kopetilunak nonahi.
Entzuten ari ziren albisteei sinesterik eman ezinik... Egia esan,
San Inazio kalean, herriaren erdian, kokatzen zen kuartelak ez

zeukan fama onik herritarren artean. Ez horixe!

Adineko jende batek, izan ere, oraindik ahaztu gabe zeuzkan 1936ko gerra
ostean hain entzutetsu egin zen Aitte Totu kaboa, eta honek herritar askori
gerratik itzuleran  eskarmenturako emaniko tratu txarrak.

Azken urte haietan kuartel hartatik igarotako hainbat herritarrek ere bazeu-
katen zeresan franko... Baina gazte bat hiltzeraino? Inoiz ez baitzen horre-
lakorik gertatu Ondarroako kuartelean. Gainera, «nor hilgo eta Koldo
Arriola gazte hura! Ezertan sartzen ez zan gazte hura!?», berresten zuten
ondarrutarrek ahotik ahora. Bolborari emaniko sua bera bezain laster
barreiatu zen herrian zehar albiste ikaragarri hura.

Herritarren protesta isila eta tinkoa.

Janari-dendek, goizeko lehen orduetan ateak ireki arren, berehala itxi
zituzten. Taberna eta kafetegiek, ostera, aterik ireki ere ez zuten egin egun
osoan, nahiz eta larunbata izan.

Isiltasuna nagusitu zen kaleetan, ia herritar guztiak euren etxe barruan
bildu baitziren, bakoitza berean. Hilerria zirudien herri osoak. Dolua eta
amorrazioa bihotzetan. 

Gaueko ilunarekin guardia zibilen presentzia nabarmendu zen kaleetan.
Izuak bere menpean hartu zuen herri osoa. Gazte kementsu batzuek, hala
ere, izuari amore eman gabe, gogotsu ekin zioten lanari, herritarrek adorea
eta kemena izan zitzaten.

Gazte hauen ausardia, halaber, hunkiturik goraipatzen digu egun ere Iñaki
Arriolak, herritarrak. Koldo Arriolaren lehengusua izaki, hurbil-hurbiletik
jarraitu eta bizi izan zituen ordu latz eta luze haiek.
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Baina, danak ez egoazan bildurrak jota Ondarroan. Ezta gutxiagorik
be! Gogoratzen naz Koldo hil eta hurrengo gabean bertan
Kanttoipean ipini ebela kartel handi bat Koldoren heriotza salatzen.
Horretarako barrabilak bihar ziran orduan! LCR-ETA VIko giroko
jendea izan zala uste dot (1).

Ez dio, ez, hutsik egin bere oroimenak Harrixari, hein batean behintzat.
Maiatzaren 24an, Koldo erail zuten egun berean, hainbat iragarki agertu
ziren Kanttoipean ez ezik, herriko beste zenbait tokitan ere. Izki traketsez
idatzitako iragarkiak, alegia. Baina salaketa zuzen eta gogorrez beteak ere.
Pankarta hauen egileak, hala ere, ez ziren izan, Harrixak uste zuenez,
LCR-ETA VIko kide edo zaletuak, Koldo Arriola beraren lagun eta adis-
kideak baino.

Koldoren lagunak, protagonista.

Larunbat hartan, maiatzaren 24an, alegia, Koldoren heriotzaren berri jaso-
tzean, lur jota geratu ziren bere lagunak. Irentsi ezinik adiskide maitaga-
rriaren hutsunea! Gero, orduak iragan ahala, etsipenari amore eman gabe,
euron barneko amorruak leher egin eta lanari ekin zioten gogo biziz.

Aldi haretan zapatuetan be biharra egiten zan, goiz partean behintzat.
Gu geu, kajajostegiako lagunok, talde haundi bat behintzat, bodega
baten batu ginan, bazkal ostean. Bodega honetan prest egozan telak,
eta pintura mordo bat be bai. Hementxe egin genduan hainbat pan-
karta. Gero, Kanttoipean bertan eta herriko beste leku batzuetan be
jarri genduzanak.

Pankarta hareetan gogor salatzen genduan Koldoren heriotza.
Bueno, Arriolarena, ondo esanda, heriotza baino gehiago hilketa bat
izan zan. Geure ustez, Arriolaren lagunon ustez, behintzat. Eta horre-
laxe, hilketatzat salatzen genduan geure pankartetan be. Berbak
eurak ez daukaguz gogoan, baina pankarta hareetan, egia esateko,
gauza gogorrak ipini genduzan guardia zibilen kontra... (2).
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(1)   Iñaki Arriola Harrixa, ibidem.

(2)   Aurretik ere aipatu ditudan Juan Artetxe Lizaso eta Agustin eta Juan Luis Egaña Urresti anai
bikiak, Kamiñazpiko gazteak eta Koldoren koadrilako lagun minak. Hauen adierazpenak niri
(2000-VIII-05)
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Ez dut uste pankarta haiek luzaro iraun zutenik kaleetan, herritarren aurre-
an. Guardia zibilak eurak gutxi ez baziren ere pankartak hormetatik ken-
tzeko, han zeuden Ondarroako andra frankistak horretan laguntzeko!
Francok ezarritako «bakearen» zaintzaile finak.

Sona handia zeukaten, halaber, emakume frankista hauek. Beti guardia
zibilen kuartelera begira. Herrian edozein gertaera edo mugimendu arraro-
ren bat gertatuz gero, ohartu bezain laster, berehala eraman ohi zuten albis-
tea guardia zibilen kuartelera. Kontua da pankarta haiek guztiek
Ondarroako guardia zibilen kuartelean amaitu zutela euren ibilbidea.

Frankismoaren garaian Ondarroako kaleetan jarritako lehendabizikoak
izan ote ziren pankarta haiek? Aurrenekoak ez baziren izan, aurrenetariko-
ak bai behintzat. 

Pankarta haietan ozen salatzen eta arbuiatzen zuten Koldoren hilketa. Eta,
beldurra menperatuz, mobilizatzera dei egiten zieten herritarrei.

Egia esateko, Koldo Arriolaren hilketa salatzeko orduan aurrenengo mai-
lan ibili baziren ere bere lagunak, beste herritar batzuk ere biziki astindu
zituen kuartelean gertatuak.

Isilpean lanean ari ziren erakunde eta mugimendu politikoek ere berehala
martxan jarri zuten euren propaganda makineria guztia. Makineria
xumea... eta zaharkitua. Hala ere, zenbait orrixka argitaratu ziren «bietna-
mita» haietan (izen honekin ezagutzen ziren multikopistak garai hartan).

Garai hartan EMK (Euskal Mugimendu Komunista) erakundeko kide izan
zen Begoña Ibarloza emakumeak ere ondo gogoan dauka 1975eko maia-
tzaren 24a:

EMKk atara ebazan orriak banatzera urten genduan bi emakumek.
Orri bat edo beste zabaldu genduan. Baina laster konturatu ginan
geure atzetik ebiltzala... Poltsa bete orri geunkan. Zer asmatuko?

Etxera joan, poltsa hustu, eta kalera urten genduan ostera be. Eta,
ezer gertatuko ez balitz bezalaxe, guardia zibilen kuartelaren aurretik
pasa ginan lagun biok, lehengo poltsa bera eskuetan genduala.
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Bat-batean, saka egin, eta kuartelaren barrurantz bota ginduezan,
«¡A ver esa bolsa! ¡A ver lo que lleváis ahí dentro!», deiadar artean.
Aho bete haginaz gelditu ziran. Hutsik aurkitu eben-eta poltsa. Baina,
egia esan, geuk be ez genduan orri gehiago banatu egun haretan (3).

Hiletak, amorru eta sosegu artean.

Biharamunean, maiatzak 25, igandea, erabat geldirik zirauen herriak.
Hutsik kaleak. Ireki gabe taberna eta kafetegiak. Herriko giro honen isla
esanguratsu bat gertatu zen arratsalde hartan Zaldupeko futbol zelaian:

Ni, orduan, Aurrera Klubeko zuzendaritzakoa nintzan -diosku J. A.
Agirreoa herritarrak-. Domekea zan, eta futbol partidua jokatu behar
genduan Zaldupen. Kopako partidua zala uste dot. Gasteizko Forjas
Alavesas zan beste ekipoa.

Herri guztia geldituta egoan. Tabernak be itxita. Inork herrian ez
eban nahi partidua jokatzerik. Baina jokatzen ez bagendu, Kopatik
kanpo geldituko ginatekean. Zeozer asmatu behar zan, ba, partidurik
ez jokatzeko eta Kopatik kanpoan be ez gelditzeko.

Bazkal ostean, Zaldupeko futbol zelaira  joan ginan klubeko zuzenda-
ritzako guztiok. Dan-danok. Geurekin eroan genduan gainera ekipo-
ko kapitaina bera be. Honen presentzia behar-beharrezkoa zan.
Partidua bertan behera gelditu ezkero, partiduaren atzeratze agiria
berak sinatu behar eban eta. Beste jokalarietatik inor be ez zan hurre-
ratu be egin Zaldupera.

Arbitroa etorri zan: Alberto Osoro Garai. Eibartarra berau.
Gasteizko jokalariak be sasoiz iritsi ziran. Gu, zuzendaritzako guztiok
aldagelen gaineko gelan batuta. 

Danok berbetan. Gogor eta zaratatsu. Gasteizkoek pentsatu eben
Aurrerako jokalariak be han egoazala. Jakin balebe kapitaina baino
beste jokalaririk ez egoala han... Bitartean, Artibai erreka aldetik ura
sartzen hasi zan futbol zelaira. Geroago eta ur gehiago zelaian.
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(3)   Begoña Ibarloza Zubikarairen adierazpenak niri (2000-VII-14). 25 urteko neska gaztea garai
hartan.
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Gasteizkoek partidua jokatzea nahi eben. Handik edo hemendik,
baina jokatu. Guk, ostera, zelai haretan, egoan moduan, ezin zala
futbolean jokatu. Erre eta erre eurak eta gu, geroago eta beroago dis-
kusioa. Azkenean, «futbol zelai honetan ezin da jokatu» erabaki eban
arbitroak. Partiduaren atzeratze agiria sinatu eta danok etxera.

Zer gertatu zan? Ba, errekako konportak zabaldu genduzala ura sartu
eiten. Hori bai, arbitroa bera be herrian zer jazoten zan jakitun ipini
genduan aurretik. Eta ulertu egin eban gure egoera (4).

Gertaera honek adierazten digunez, herritarrak ez zeuden hilketa hura ino-
lako erantzunik gabe irensteko prest. Udaberriko giro alai eta joriari uko
eginaz, herri osoa gelditu egin zen, doluz eta elkartasunez. Mugitu zirenak,
ostera, guardia zibilak eurak izan ziren. Nola mugitu ere!  Goizean bi auto-
bus eta hainbat jeep iritsi ziren Ondarroako kuartelera, guardia zibilez
beteta. Mukuru, beraz, kuartela.

Ordurako, goiz-goizetik, kontrolak jarriak zituzten herriko sarrera guztie-
tan. Errepideetan jarritako sare hartan harrapatuta geratu zen, besteak
beste, Angel Jorge iraskaslea. Leonen jaioa, eta Ondarroako Institutuan
irakaskuntza lanetan ari zen ikasturte hartan.

Hobiratze egunean, besteak beste, geuk ere, Institutukook, lore batzuk
eraman nahi genituen -gogoratzen digu Pedro Maria Peñak, gaur
egun ere Ondarroako Institutuko irakasleak-. Ondarroan bertan bi
tokitara behintzat joan ginen koroi bat agintzera irakasleen edo
Institutuaren aldetik. Baina ezetza eman ziguten. Gauza bategatik edo
besteagatik... Nik ulertzen dut. Baina azken batean, ezetza. Ezetz
borobila.

Hori ikusita, Angel irakaslea, beste ikasle batekin uste dut,
Durangora joan zen koroia agintzera. Koroiarekin honantz etortzera-
koan, arazoak izan zituzten herrian sartzeko orduan. Guardia zibilek,
kontrol batean, karneta ere kendu egin zioten-eta Angel berari.

Harrezkero arazo franko eduki genuen karnet hori eskuratu ezinik.
Gogoan daukat nola joan nintzen Durangoko kuartelera. Aurretik ere
gestioak eginda geneuzkan Bilbon bertan. Hala eta guztiz ere, bi edo
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(4)   J. A. Agirreoaren adierazpenak niri (2000-V-11).
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hiru bidaia egin behar izan genituen Durangoko kuartelera nortasun
agiri hura berreskuratzeko! (5).

Gorpu-lorrak guardia zibilen kuartel aurretik igaro behar zuenez,
Koldoren zerraldoa kalean zehar inolako agerpenik egin gabe hilobira
zezaten iradoki zieten norbaitzuek Koldoren etxekoei. Herritar «bakezale»
bateren baten aholkua ote? Edo agintarien burubidea ez ote?

Edozein modutan, Koldoren hilobiratze garairako, herriko kale kantoi guz-
tiak hartu zituzten guardia zibilek. Euren metrailetak eskuetan zituztela,
erasorako gertu.

Arratsaldeko bostak zen ordua. Bat-batean herritarrez bete ziren,
Iturribarrin, Koldoren etxekoen etxebizitza aurreko plazatxoa eta honen
inguruak.

Etxeetan ere, egia esan, hainbat jende gelditu zen. Beldurrez ere ez gutxi.
Hain handia baitzen guardia zibilek sortu zuten izua!

Koldoren gorpua eroan genduanon artean bat neu izan nintzan -
gogoratzen digu Juan Artetxe Lizasok, jada ezaguna zaigun Koldoren
adiskide minak-. Sei lagunen artean lepoan hartu genduan.
Berriatuarrak, familiakoak bat edo bi, Koldoren koadrilakoak beste
batzuk, nire moduan... 

Gorpua etxetik atara genduanean, a zelako isiltasuna etxe aurreko
plazatxoan! Isil-isilik, alkarri berbarik esateko adore barik, enterru-
rako zain  egozan guztiak.

Handik aurrera gogoan dodan gauza bakarra hau da, gorpua eroaten
ginoazenok 34 dantzalekua igaro eta gero, apur bat aurreratxoago,
aldatu egin ginala (6).

Une larri eta estuak ere bizi izan ziren, alajaina, San Inazio kalean barre-
na. Koldo hil zuten kuartelaren aurretik igaro zenean gorpua, bazirudien
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(5)   Pedro M. Peña Arrausi, Ondarroako Institutuko irakaslea 1973. urtea geroztik. Bere adieraz-
penak niri (2000-IV-03).

(6)   Juan Artetxe Lizaso. Iturribarriko kajajostegian Koldorekin biltzen zen lagunetariko bat iza-
nez gain, mendiko irteera eta ehizarako laguna eta Koldoren adiskide mina ere izan zen. Bere adie-
razpenak niri (2000-VIII-05).
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egun bi haietan atezuan egon zen haria eten egingo zela. Lehertzeko zori-
zorian egon zen amorruz eta aiherkundez beteriko isiltasun hura.

Zorionez, bere bidean jarraitu zuen segizio hark. Probokazioari zentzunez,
tentu handiz, erantzuteko nor zirela argi eta garbi agertu zuten han zeuden
ondarrutarrek, eta herrira sartzea lortu zuten kanpotar bakanen batzuek.

Oinez egin zuten Santa Maria parrokiarainoko ibilbide osoa. Kilometro
bat baino gehiago. Ehundaka herritarrek osatzen zuten segizio isil eta hun-
kigarri hura.

Hileta elizkizunen ondoren, berriz lepoan hartu eta jendetza izugarri batek
lagundu zion Koldoren zerraldoari Antiguako hilerriraino, isiltasunean
elkartasuna adieraziz.

Ehorzketa ondoren, bat-batean hustu ziren kaleak, berehala etxeratu baitzi-
ren herritar ia guztiak, Alamedan bildu ziren gazte ausart bakanak izan
ezik. Isiltasuna nagusitu zen ostera ere Ondarroako kaleetan. Salbuespen
bakarra, guardia zibilen joan-etorri aspergabea.

Izuaren mamu beltza.

35 urte iragan eta gero, norbaitek uste lezake tamaina hartako erailketa
basatiari erantzun txepela eman ziola Ondarroako herriak. Agian arrazoi-
rik ez zaio faltako. Azken 35 urte hauetan hainbeste manifestazio kalerik
kale egin duen herri bat izan arren, ondarrutarrok ez baikinen kalera atera
Koldoren erailketa hura ozen eta gartsuki salatzera.

Baina garai haiek gaurko parametro edo neurriekin baloratzea ez zaigu
inola ere zilegi. Beste garai batzuk ziren haiek. Francoren aginte garaiak.
Gainera, arestian aipatu dugunez, iragan apirilaren 26tik salbuespen egoe-
ran aurkitzen ziren Bizkaia eta Gipuzkoa. Herritarrei izua sartzeko beren
beregi indarrean jarritako legedi-tresna bereziaren menpe.

Are gehiago, nabarmena zen herriko kaleetan guardia zibilen presentzia,
metrailetak besoetan zituztela. Eta herriko sarreretan ere kontrol zorrotzak
jarriak zeuzkaten. Herrian bizi izan zen giroaz jabe gaitezen, lagungarri
deritzat lekuko zuzen batzuen aitorpenei tokia eskaintzea. Eurok bizi izan-
dakoaren fede emango baitigute.
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Atal honetan hainbeste aldiz aipatu dugun Jose Luis San Emeterio irakas-
leak ere honela gogoratzen digu hileta garaian Ondarroan ikusi eta bizi
izan zuen giroa:

La otra escena que recuerdo bien era la que ofrecía la casi totalidad
del pueblo asistiendo al entierro del muchacho, mientras en los por-
tales y tras los árboles asomaban los fusiles de los incontables guar-
dias que vigilaban el desfile del duelo (7).

Guardia zibilek, halaber, hain estu eta hurbiletik jarraitu zituzten hileta
haiek, non Antiguako hilerria bera ere erabat inguratuta eduki zuten.

Geu be, -gogoratzen digute Koldoren koadrilakoek-, harrituta geratu
ginan geure lagunaren gorpuarekin Antiguako kanposantura ailegatu
ginanean. Harrituta eta... bildurtuta be bai. Bildurtzeko modukoa zan,
izan be, han, Antiguako tontorrean aurkitu genduana. Kanposantu
ingurua, Lekeitio aldetik batez be, guardia zibilez beteta ageri jakun.
Fusilak eskuetan, tiroka hasteko prest (8).

Joseba Koldo Basterretxea Altzalei, bera ere Koldoren lagun mina izan
arren, lagunaren gorpuari lagundu gabe geratu zen. Gaur egun ere samin-
tasunez beterik gogoratzen du egun triste hura:

Badakizu zuk... Oso lagun minak ginan gu, Koldo eta biok. Institutuan
ikaskide izanaz gain, ume-umetatik, Berriatuko eskolatik, alkar eza-
gutzen genduan. Gero, haren heriotzako orduan gertatutakoak be
hain larriak izan ziran niretzat...! Zelan gelditu, ba, Arriolaren ente-
rrura joan barik!

Baina tamalez ezin izan neban Ondarroara joan. Egun haretan
Ondarroara ailegatzea ez zan bape erraza, guardia zibilek eurek goiz-
goizetik herriko sarbide guztietan kontrol zorrotzak jarri ebezan-eta.
Egia esan, menditik sartzeko ahalegin handirik be ez neban egin.
Nork zuritu gure aita?

Gogoan daukat egun haretan Pedro Mari nire lehengusuak lehen jau-
nartzea egin ebala, eta Oletako Ibaigane jatetxean bazkaldu nebala.

89

(7)   J. L. San Emeterio irakasleak niri igorritako gutunetik hartuta.

(8)   J. Artetxek eta Kajajostegiko lagunen adierazpenak niri.
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Altxu eta aitaren erdian jarrita bazkaldu be. Gure aitak ez ninduan
bakarrik lagako egun hartan, ezta, ezta...! Egon be, oso urduri, bere
onetik urtenda egoan gure aita! (9)

Antzeko gertaerak bizi izan zituzten Mutrikun eta Deban ere. Ondarroako
Institutuan ikasten ari ziren hainbat ikaslek eurek ere Ondarroara iritsi
gabe gelditu behar izan zuten arratsalde hartan. Hauetariko batek,
Gregorio Iparragirre berak, mutrikuarrak, honela gogoratzen dizkigu egun
hartako gorabeherak:

Ni neu gogoratzen naiz Arriolaren enterrura joan nahi nuela. Eta
kristoren kontrolak zegozala hor, Katetxean... Edo Arrigorrin? Ez
nago ziur. Baina kriston kontrolak! Eta ezin iritsi Ondarroara inola
ere. (10)

Alabaina, sosegu eza, urduritasuna, hedatu ziren hor-hemenka. Izua ere
nabarmendu zen zenbait kasutan. Honetaz datu jakingarria eskaintzen digu
jada ezaguna zaigun Iñaki Arriolak Harrixak, Koldoren lehengusuak
berak:

Haxe izan zan marka. Koldoren gomutagarria atara behar... eta inon
ezin argitaratu! Hainbat inprimategitan jo genduan atea. Baina alpe-
rrik. Koldoren lehengusu batek berak be -inprenta baten jabea zan
berau- ezetza emon eban! Bildurra hain barruraino sartuta egoan...!
Azkenean be, Donostian argitaratu eustan neugaz soldadu egondako
mutil lagun batek (11).

Maiatzaren 25eko egun goibel hura amaitu, amaitzea espero zitekeen
moduan amaitu zen. Nola ez, bada. Iluntzean, herritarrek etxerako bidea
hartu zuten garaian, hain zuzen ere, egun osoan zehar guardia zibilei meta-
tu zitzaien amorruak eztanda egin zuen San Inazio kaleko kuartelean. Eta,
jakina, kaleetan jarritako pankarten egileen gainera erori ziren Hidalgo
kapitainaren haserre eta mehatxu zaparradak.

Demaiedan hitza larrialdi hura euren larruan sufritu zuten gazteei eurei.
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(9)   J. K. Basterretxea Altzalei. Ikus II. kapituluan 5. oharra.

(10)  G. Iparragirre. Ikus III. kapituluan 9. oharra.

(11)  I. Arriola Harrixa. Ikus III. kapituluko 16. oharra.
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Koldoren hileta amaitu eta gero, Alameda inguruan egin zan protes-
taren bat edo beste. Pankartak eta... Badakizu. Baina gauza handirik
ez. Egon be, ez egoan girorik gehiagorako. Geuk be, Koldoren lagu-
nok, etxerako bidea hartu genduan, Kamiñazpirantz. Ez gentozan
danok alkarrekin. Koadrilako lagun gehienek, guardia zibilen bildu-
rrez edo, beste bide batzuk hartu ebezan. Kuartelaren atzeko kaletik
batzuek. Bateren batzuk Kamiñaldetik zehar be itzuli ziran Kamiñazpi
auzora. Gu geu, ostera, geure artekotxoa barruan eroan arren, kuar-
tel aurretik pasaten ausartu ginan. 

Oso lagun gitxi ginan alkarregaz. Bi hilda dagoz: Jabier Ituarte
Ixurdi eta Alfontso Gerrero. Beste biok, Juan Artetxe eta Juan Luis
Egaña ginan. Kuartel aurretik pasa ginanean, dzast! eta barrura.
Txoriak preso.

Kuartel barruan Hidalgo kapitain famatua topatu genduan. Pankarta
batzuk be batuta eukiezan, armairu baten gainean.

Hidalgo bera hasiera batean bare-bare hasi jakun. Erailketa ez zala
izan esplikatu nahi euskun. Luis Arriola bera guardia zibilari gainera
joan jakola. Bere jarlekutik jagi eta aterkin bategaz honako erakustal-
di bat be egin euskun, heriotza zelan gertatu zan guri erakusteko.
Momentu batean, Luis hil eban guardia zibila bera be ekarri euskun
aurrera. Eta, egia esan, baeukan markatxo bat betondoan.
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Dana dala, honelako erretolika bat botaten hasi jakun Hidalgo kapi-
taina bera. Mantso-mantso hasieran, lehen esan dogun moduan.
Baina, gero eta gorago presioa. Gero eta beroago gure kapitaina.
Azkenean, besoak jaso, eta «todos a la cárcel» deiadarrez eta amena-
zuka amaitu eban bere erretolika.

Kasua da, bero-bero eginda egoala Hidalgo bera, armairu gainetik
jatsi eta aurreko mahai gainean eukazan pankarta hareek guardia
zibilak hiltzaileak zirala ipinten eben eta. Ea eurak, hiltzaileak!
Nortzuk eta eurak, guardia zibilak!

Gu geu, aitorpena hartu arren -karnetak hartu eta fitxatu egin gindue-
zan behintzat-, trankil gengozan hasiera batean. Geroago, «creo que
vais a pasar aquí la noche» esan euskunean, orduan hasi ginan ardu-
ratzen eta larritzen. Eta pentsatu zelan egongo ginan, Hidalgok
«todos a la cárcel» esan euskunean! Hogei urterik be ez geunkan ba
orduan! Halan da be, gauean bertan, laurok etxera bialdu ginduezan.
A zelako nasaitasuna geure buruak kalean ikusi genduzanean!

Baina oraindino ez zan amaitu gure komedia. Kuarteletik urteterako-
an, izan be, hartu genduan sorpresarik handiena eta. Besteok ez gen-
kian ezer, baina gutariko batek, Ixurdik hain zuzen, poltsikoan gorde-
ta eukan goizean pankartak egiteko erabili genduan rotuladorea bera.
Ixurdi gure laguna bai egon zala kaka larritan kuartel barruan!
Zorionez ez ginduezan erregistratu. Bestela... Onetik libratu ginan
geu! Handik aurrera, egia esan, ez euskuen gehiago inora deitu. Ez
guardia zibilen kuartelera, ez eta auzitegi militarrera (12).

Dudarik gabe, Koldoren koadrilakoek, berau hil eta gero ere, ez zioten
euren adiskide minari hutsik egin. Koldorekiko elkartasunean eta honen
heriotza salatzerakoan, lehenak izan baziren ere, beldurraren mamu beltza
ere beste edozein ondarrutarrek baino hurbilago sentitu eta sufritu zuten,
alajaina.

Koldoren hileten oihartzuna komunikabideetan.

Jakingarri deritzat, dena den, Ondarroako  herriak bi egun haietan isiltasun

92 Koldo Arriola, ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA

(12)  Juan Artetxe eta Juan Luis Egañaren adierazpenak niri (2000-VIII-05).
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osoan mantendu zuen protesta-jarrera hurari nolako balorazioa eman zio-
ten garaikideek. «Una magnífica manifestación de solidaridad silencio-
sa», honela zioten atzerrian lanean ari ziren euskal kazetari iheslari
batzuek (13).

Garai hartan Madrilen argitaratzen ziren aldizkari aurrerakoiek ere eman
zieten irakurleei Ondarroako gertaeren berri. Hori bai, bi hilabete beran-
duago! Salbuespen egoera bera bukatzear zelarik, hain zuzen. Madrileko
Gobernuak Euskal Herriaz eskaintzen zen informazioari ezarritako
«Gordean izateko gaiak» zentzura kendu eta gero. Cambio 16 aldizkariak,
adibidez, zera zioen:

«El traslado del cadáver del infortunado muchacho constituyó una
impresionante procesión, y el luto se extendió a toda la ciudad, en la
que pararon ese día fábricas, escuelas y establecimientos públicos»
(14).

Askoz ere erreportaje mamitsuagoa eskaini zuen Mundo aldizkariak.
Zazpi orrialdez osaturiko erreportajea Euskal Herriari eskainiz gainera,
«País Vasco. Lo que NO pudimos decir» esaldi esanguratsuaz bete zuen
lehen orrialdea. Aldizkari berean, barruko orrialdeetan, zera irakur dezake-
gu, besteak beste:

«Este suceso causó una profunda emoción en el pueblo, hecho que se
demostró al día siguiente en los funerales. El suceso reunió a gentes
de todas las tendencias políticas, desde falangistas a nacionalistas.
En principio, se sugirió que el cortejo fúnebre no recorriera las calles,
pero no se atendió esta insinuación. El templo se llenó totalmente y
más de tres mil personas tuvieron que seguir la ceremonia en la calle.
El desfile del cortejo fue estremecedor. Silenciosamente, circulaba
entre la Guardia Civil -que vigilaba preventivamente las calles- y úni-
camente se escuchaba el ruido rítmico de las pisadas. Diecisiete coro-
nas -de todos los colores y pensamientos- dijeron el último adiós» (15).
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(13)  Euskadi, el último estado de excepción de Franco. Ruedo Iberico, Frantzian, 1975. urtean,
argitaratua, 49. orr.

(14)  Van de querellas artikulua. Ikus Cambio 16 astekaria. 190. zka. (75-VII-28), 19. orr.

(15)  José Maria Portell kazetariaren erreportajea. Ikus Mundo aldizkaria. 1.837. zka. (1975-VII-19),
33. orr.
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Ondarroako Institutuan, ikasle eta irakasle,
protesta gogorrean bilduta.

Hurrengo astelehenean, maiatzak 26, burumakur eta etsipenak jota itzuli
ziren ondarrutarrak euren eguneroko lanetara goizean goiz. Bazirudien
herriak bere ohiko itxura eta erritmoa berreskuratu zituela.

Besterik gertatu zen Institutuan. Hemen hutsik zegoen Koldoren ikasma-
haia. Eta erabat suminduta honen lagunen eta, orokorki, ikaskide guztien
bihotzak. Hain ulertezina eta jasanezina baitzeritzoten Koldoren hilketari.

Gainera, errepresioaren erpekadak utzitako zauriak odoletan zirauten
oraindik Institutuko ikasleen soin eta gogoetan. Maiatzaren lehen egune-
tan, halaber, Guardia Zibilek eurek Institutuko hainbat ikasle atxilotu eta
Gernikako kuartelean eduki zituzten hainbat egunez.

Kasua da, sutan zeudela gazteak, borborka irakiten hauen odolak. Eta
Koldoren ikaskideak eta irakasleak eurak ere, Institutu osoa hitz baten,
kementsu jarki ziren. Eta grebari ekin zioten.

1975ko maiatzaren lehen egunetan beste sarekada bat burutu zuten guar-
dia zibilek Ondarroatik Bermeora bitartean. Oraingo honetan gazteak
gehien bat erori ziren Hidalgo kapitainaren sareetan. Halaber, maiatzaren
7an berri hau jakinarazten zuen Europa Press ajentziak Bilbotik:

«Vizcaya. Detención de 20 presuntos comunistas.
Fuerzas de la 541 Comandancia de la Guardia Civil han detenido en
Vizcaya durante los últimos dias a 20 personas, en su mayoría jóve-
nes, presuntos miembros de comisiones populares de caracter comu-
nista. (....) Añaden las mismas fuentes que los detenidos parece ser
que formaban parte de las denominadas Comisión Popular de
Bermeo, C. P. de Guernica, Comisión Estudiantil de Ondárroa,
Comité antirrepresión de Marquina y Comisión obrera de Lequeitio.
(...)»(16).

Gernikako Guardia Zibilen kuartela mukuru bete zen, bertara bildu baitzi-
tuzten atxilotu guztiak. Hauetatik hainbat gazte Ondarroako Institutuko
ikasleak ziren. Hain ze, ikasle hauen azterketak zirela-eta, Ondarroako
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(16) El Correo Español, 1975-V-08, 10. or.

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 94



95ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA, Koldo Arriola

Institutuko irakasleek eurek Gernikako Guardia Zibilen kuartelera joan
behar izan zuten egun haietan.

Maiatzaren 26ko lehen orduko gorabeherak honela gogoratzen dizkit
Pedro Peñak, Institutuko irakasleak:

Astelehen hartan Zuzendaritzarekin izan genituen arazoak. Orduko
zuzendaria Mari Paz Villalba anderea izan zen. Lehen unetik ere izu-
garrizko tirabirak eduki genituen berarekin. Hasiera-hasieratik nahi
izan baitzuen irakasleok egoera hartatik kanpo geratzea. Beraz, esko-
lak normaltasun osoan ematea nahi zuen Zuzendaritzak. Guk, ostera,
ezetz eta ezetz. Ezina zela, gure ikaslea baitzen hildako gaztea.
Azkenean, Institutua itxita geratu zen egun osoan (17).

Institutuak ateak ireki balitu ere, zenbat ikasle sartuko ote geletara?

Normaltasunera itzultzeko ahalegin haien atzean Bizkaiko Hezkuntza
Ordezkaritza bera zegoen. Agintari frankistak, alegia. Baina aho bete hagi-
nekin gelditu ziren, garai hartan Ondarroako Institutuan irakasle izan zen
Jose Luis San Emeterio jaunak gogoratzen digunez:

Recuerdo que el lunes siguiente la Directora del Instituto nos trasmi-
tió las instrucciones del Delegado para que reanudáramos las clases
con normalidad, posibilidad que no fué contemplada en ningún
momento. Hubo algunos días de huelga absoluta (no recuerdo cuán-
tos) de alumnos y profesores.

Con los grupos de COU no volvimos a tener clase (sólo nos queda-
ban unos pocos exámenes por hacer). Y creo recordar que les dimos
aprobado general en las recuperaciones que nos quedaban. No nos
imaginábamos que ningún compañero de Arriola estuviera en condi-
ciones de estudiar en tales momentos (18).

Institutuak borrokari eutsi zion, hainbat egunez eskolarik ez baitzen eman.
Ikasturte hartan COUko ikasketak bukatu zituztenek eurek ondo gogoan
dute gehiago ez zirela Institutura itzuli, egiteke zeuzkaten azken azterke-
tak ere, zenbait kasutan,  bertan behera gelditu baitziren. Irakasleek eurek

(17)  P. M. Peña. Ikus kapitulu honen 5. oharra.

(18)  J. L. San Emeteriok niri Madriletik igorritako gutunetik hartua.
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ikasle guztiei ikasturtea gainditutzat eman zieten, nahiz eta horretarako
hainbat tirabira gertatu... Honelako egoera batean aurkitu zen, besteak
beste, jada ezaguna zaigun Estanis Sarasketa bera:

Irakasle gehienek, egia da, «Nahiko» kalifikazioa eman nahi izan eus-
kuen ikasgairen bat oraindino gainditzeko geunkan ikasle guztioi.
Baita emon be. Baina Institutuko zuzendaria bera horren kontra zego-
an. Nik neuk neure kasua kontatuko dot...

Zuzendariak, hain zuzen, Geologia ikasgaian «Gutxiegi» kalifikazioa
jarri eustan ikasturte amaierako azterketan. Halan be, irakasle talde
batek eginiko presioei esker, beste azterketa bat egiteko aukera emon
eustan. Epea be halakoxea izan zan. Oso laburra. Larunbatetik aste-
lehenera izan zala uste dot. Ikasteko asti handirik ez, beraz. Eta gogo
handirik be ez nire aldetik.

Azkenean «Nahiko» emon eustan. Argi be argi daukat, hala ere,
«Nahiko» hori irakasleen presioari esker izan zala. Bigarren azterke-
ta hau be aurrekoa bezain txarto egin neban-eta (19).

Urak handi, beraz, Ondarroako Institutuan 1974-75. ikasturte bukaeran.
Hain handi eta oldarkorrak non, beste irtenbiderik aurkitu ezin zuenez
gero, Bilboko Hezkuntza  Ordezkaritzak berak oporrak eman zizkien ikas-
le guztiei ikas-egutegian izendaturiko eguna iritsi baino lehen. Eta Maria
Paz Villalva andereak, Institutuko Zuzendariak berak ere, Ondarroako
Institutua utzi zuen, eta lekuz aldatu zen urte berean. Are gehiago, nahiz
eta Bizkaia eta Gipuzkoa salbuespen egoeran aurkitu, eta ikasturtea amai-
tzear, sosegu ezaren izpiak azaldu ziren beste zenbait Institututan ere.

Garai hartan irakasle interinoen borroka puri-purian zegoen.
Institutuetako irakasleok interinoak ginen, gehienok. Ondarroako
Institutuan bertan, 15 edo 16 irakasle ginen guztira, eta bat izan ezik,
-zuzendaria bera, hain zuzen- beste denok interinoak ginen.

Irakasle interinook, gainera, koordinakunde bat edo honen antzeko
zerbait sortu berria geneukan, non biltzen ginen Bizkaiko gehienok.
Oso gogor borrokatu genuen orduan irakasle interinook.

(19)  E. Sarasketa, ikus III. kapitulua.
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Borroka giro honetaz baliatuz, Instituturen baten edo, -oker ez bana-
go, Txurdinaga eta Sestaoko Institutuetan izan zela uste dut-,
Ondarroako gertaeraz ere zerbait egitea planteatu zen. Ondarroako 
hilketa salatzeko agiri bat zabaltzea edo horrelako zerbait. Badakit
egon zela halako protestaren bat edo...(20)

Baina Bilboko Hezkuntza Ordezkaritzak ezin jasan inolako elkartasun
adierazpenik. Eta edozein mugimendu errotik mozteari ekin zion hasiera-
hasieratik, mehatxuak ere igorriz beste Institutu eta antzeko ikastetxeeta-
ra.

Itzul gaitezen, haatik, Ondarroara. Maiatzaren 26ko lehen ordu haietara,
hain zuzen.

Maiatzaren 26an, herritarren amorrua
herriko kaleetan eta lantegietan lehertzen da.

Astelehen hartan, herritar gehienak euren lanetara itzuli arren, harridura
eta amorrazioa zerizkien ia herritar denei. Herriko mutil gazte bat horrela
hiltzea...

Amorru hura, gainera, areagotu besterik ez zuen egin bezperan, Koldoren
hileta egunean bertan, Bilbotik eta Donostiatik Ondarroara iritsi ziren
egunkarietan agertu zen albiste ofizialak: «Uno de los tres, inesperada-
mente, se abalanzó sobre el centinela, agrediéndole»(21). Koldo gaztea bera
errudun omen. Beronek eraso omen zion-eta guardia zibilari.

Beraz, sumindura hura kaleratu beharra sentitzen zuten herritarren kopu-
rua ez zen txikia, nahiz eta beldurgarriak izan salbuespen egoerak sortzen
zituen eragozpen eta arriskuak.

Goiz erdian, pankarta baten atzean bildu eta kalera atera zen gazte talde
bat. Urduria egiatan manifestazio hura. Manifestariak eurak atzera begira
behin eta berriz, guardia zibilak noiz agertuko. Hala eta guztiz ere, herri-
ko erdi aldeko kaleak presaka zeharkatu zituzten, tabernariei, dendariei...
grebara dei egiten. Porturaino ere iritsi ziren.

(20)  P. M. Peña. Ikus kapitulu honen 5. oharra.

(21)  La Voz de España 1975-V-25; El Diario Vasco 1975-V-25.
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Ni neu gogoratzen naz zelan etorri zan portura gazte jende bat lana
itxi eta tailerretik kalera urteteko eskatzen. Jendetza handia agertu
zan, pankarta eta guzti, Kirruneko tailer ingurutik porturantz.
Goizeko 10ak inguru izango zan. Gure tailerreko beharginok, danok,
lana bertan behera itxi eta urten genduan kalera. Beste tailerretako-
ek be, gure antzera, kalera urten ebela uste dot (22).

Nik neuk ere badaukat datu zehatz bat greba haren eragina baieztatzen
duena. Oraindik gordetzen dut Mitxel enpresak ekainaren azkenean igorri
zidan idazkitxoa, bete gabe utzitako lanorduak jakinaraziz: 

«Dia 26-Mayo-1975.....  5 horas.
Dia 11-Junio-1975 ...  8 horas.
A partir de la presente semana recuperará las 13 horas, 
de las dos primeras horas extras».

Antzeko oharrak jaso zituzten enpresa bereko beste langileek ere. Gu geu,
beharbada, portuko lantegietako beste langileak baino beranduago aterako
ginen kalera. Ulertzekoa, hala ere. Grebaren albistea, beste langileei baino
geroago iritsiko zitzaigun, agian. Garai hartan, izan ere, Mitxel enpresako
hiru langilek lantegi zaharrean lana egiten genuen. Herri barruan, Harategi
Kalean. Portutik aparte, beraz. Edozein kasutan, Mitxeleneko langileok
uztailean bertan zehatz-mehatz bete behar izan genituen maiatzaren 26an
lanik egin gabe utzitako lanordu haiek.

Maiatzaren 26an, beraz, greba egin zen  Ondarroako portuko lantegietan.
Mitxelenean bezalaxe beste lantegietan ere antzeko erantzuna jaso bai-
tzuen goiz erdiko dei hark. Maiatzaren 26an, eguerdirako, lantegiak beza-
laxe, herriko dendak ere itxita zeuden.

Maiatzaren 29ko manifestazioa:
herritarren zuhurtziaren emaitza berria.

Aurreko astelehenean grebarako deiak lortutako arrakastak adorez eta
kemenez bete zituen ekimen hura bultzatu zuten herritarrak. Zergatik ez
eman urrats berriak? Herritarren manifestazio handi bat amesten hasi
ziren. Baina, nola herritarrak kalera atera, herri osoa guardia zibilen menpe

(22)  Ondarroako portuko lantegi batean lana egiten zuen herritar baten adierazpena.

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 98



99ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA, Koldo Arriola

1975-05-29. Manifestazioa Ondarroako Antiguako Ama kalean zehar Argazkia: Karmele Bizkaia
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baitzegoen? Hauek, hain zuzen, nonahi ikusten ziren, euren armak eskue-
tan hartuta.

Egun haietan, herritar taldetxo bat bildu zen herritik hurbil, mendi batean.
Frankismoaren garaian hain sarritan egiten ziren isilpeko batzar haietari-
koen antzera. Han ziren, nola ez, isilpeko mugimenduen herriko ordezka-
riak. Baita beste zenbait herritar ere. Guztiok,  Koldoren hilketari zegokion
adinako erantzuna emateko nahiak ez ezik grinak ere bultzatzen zituen.

Herritarrek kalera irteteko estrategia zehatza ere prestatu zuten bertan.
Norbaitzuek guardia zibilei herritik alde eragiteko zerbait deigarria egingo
zuten. Beste batzuek herriko sarrerak zainduko, guardia zibilen itzuleraz
manifestariei ohartarazteko.

Biharamunean, maiatzak 29, sute txiki bat agertu zen aurreko mendi bate-
an. Hura zen deia. Huraxe kalera irteteko garaia, guardia zibilak sua itzal-
tzera abiatu ziren eta. Harro eta norgehiagoka ibili ziren manifestariak
kalerik kale. Ikurrinak eta bandera gorriak kulunkan. Herriko jabe bailiran.

Koldoren hilketaren, eta orokorki errepresioaren kontrako oihuz bete ziren
kale bazterrak. Koldoren hilketa, eta salbuespen garaia bera salatzen, eta
ekainaren 11rako greba orokorrera deitzen zuten orrixkak ere jaurti zituz-
ten kaleetan zehar.

«Manifestación relámpago» deitu zion J. M. Portell kazetariak. «Los
manifestantes, -unos cien jóvenes, llegados la mayoría de otros pueblos-»
omen(23). Nork esan ote zion Portell kazetariari gazte haietatik gehienak
kanpotik etorritakoak zirela? Kazetariaren berriemaileak ez zuen, antza,
ondarrutarrek aldez aurretik mendian eginiko bileraren albisterik jaso!

Manifestazio hura ikusiz, herritar askok, ostera, etxerako bidea hartu
zuten, beldurrak eraginda. Kezkati eta artega, «Guardia zibilak itzuli eta
gero, zer gertatuko ote da herrian?» elkarri galdezka.
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(23)  J. M. Portell, ibidem.
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V.
KOLDOREN HERIOTZAZ

BERTSIO OFIZIALA
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K
oldo hil eta gero, hasiera-hasieratik susmagarriak bilakatu
ziren Ondarroako kuartelean nabarmendu ziren isiltasuna
eta informazio gabezia. Familiari berari ez zioten inolako
abisurik igorri, hauen etxebizitza kuarteletik 400 metrotara
egon arren. Lehen une haietan kuartelera hurbildu ziren ira-

kasleei ere ezin zitzaien inolako informaziorik eman. Harik eta Hidalgo
kapitaina iritsi arte.

Gero, goizean zehar, eurenak eta bost egin zituzten kuarteleko arduradu-
nek. Eurok prestatu eta atondutako bertsioari Koldoren etxekoren batek
ere bere adostasuna eman ziezaiola lortu nahi zuten handik edo hemendik.

Alferrikakoak ahalegin denak. Inork ez zuen amua irentsi. Arrakastarik
lortu ez zutenez, guardia zibilek euren kabuz banatu zuten euron bertsioa
egunean zehar. Frankismoak euren eskuetan uzten zien tresneria guztiaz
baliatuz.

Hedabideen portaera trakets eta saldua.

Koldoren hilketak oihartzun zabala lortu zuen espainiar estatu osoan.
Maiatzaren 25ean bertan «Ondarroako Gertaera»ren berri eman zuten
Madril, Bartzelona eta beste probintzietako egunkari entzutetsuenek.

«Incidente en Ondarroa. Joven muerto. A un guardia civil se le dispa-
ró el arma en un forcejeo con la víctima, que le agredió». (Nuevo
Diario. Madril, 75-V-25).

«Joven muerto en Ondarroa». (Arriba. Madril, 75-V-25).

«Joven muerto en Ondarroa, al disparársele el arma a un guardia
civil». (Ya. Madril, 75-V-25). (La Voz de Asturias. Oviedo, 75-V-25).

«En un incidente en Ondárroa resultó muerto un joven que agredió a
un guardia civil» (La Nueva España. Oviedo, 75-V-25).

«Joven muerto en Ondarroa, al disparársele el arma a un guardia
civil», errepikatzen zuen biharamunean Madrileko Pueblo egunkariak
(75-V-26).
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Zuhurtzia gehiagoz jokatuz, «Ondárroa: Joven muerto ante el cuartel de
la Guardia Civil» zioen Informaciones egunkariak (Madril, 75-V-26).

Hedabideek albisteari eskaini zizkioten izenburu ezberdin horiei argiro
antzematen zaie egunkari bakoitzak frankismoarekiko zuen atxikimendua.
Hori bai, izenburuak aldatzen baziren ere, jarraian informazio berdina
eskaintzen zuten denek. Hitzez hitz  berbera. Cifra, Logos eta Pyresa albis-
te agentziek maiatzaren 24an bertan banatu zutena, alegia.

«A la una y media de la madrugada de  hoy se ha registrado un inci-
dente en la localidad vizcaina  de Ondárroa, en el que un joven ha
resultado muerto, según informan fuentes oficiales.

A dicha hora, tres individuos pasaban alborotando frente a la casa-
cuartel de la Guardia civil, por lo que fueron requeridos por uno de
los dos centinelas que se encontraba de guardia en el exterior, a fin
de que desistieran de su actitud.

Uno de los tres, inesperadamente, se abalanzó sobre el centinela,
agrediéndole. En el forcejeo, al guardia civil se le disparó el arma,
resultando muerto el agresor.

Los otros dos individuos se dieron a la fuga, siendo posteriormente
localizados y trasladados al cuartel, para prestar declaración.

Avisado el juez de paz de la localidad, ordenó el levantamiento del
cadáver y su traslado al depósito, instruyéndose diligencias previas.
El guardia civil hubo de ser asistido de hematomas y arañazos en la
cara.

El joven muerto fué identificado posteriormente como Luis Arriola
Arriola, natural y vecino de Ondárroa» (1).

Ondarroako gertaeren berri ugariago jasotzeko asmoz, garai hartan
Ondarroan irakurri ohi ziren egunkarietara hurbiltzen bazara, irakurle,
alferrik arakatuko dituzu orrialdez orrialde.
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(1)   Goian aipatutako egunkari guztietan, inolako salbuespenik gabe, agertzen zen informazioa.
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Bilboko El Correo Español-El Pueblo Vasco, La Gaceta del Norte,
Hierro, eta Donostiako El Diario Vasco eta La Voz de España egunkarie-
tan ere espainiar estatuko beste lurraldeetakoek eskainitako berri edo
albiste berbera aurkituko duzu. Albiste agentziek emaniko informazioa,
berbera, hitzez hitz, kopiatuta.

Lerro bat bera ere ez gehiago, ez gutxiago. Hitz bakar bat bera ere ez euren
kabuz edo euren informazio iturri propioak erabiliz lortutakoa.

Pentsamendu bakarreko garaiak.

Pentsamendu bakarreko garaiak ziren haiek. Baita informazio bakarreko-
ak ere, jakina. Egunkari horiek guztiak berez ere frankismoaren zerbitzari
leialak ziren. Iturri ofizialetatik  edaten zuten euren informazioa. Eta sines-
garritasun osoa ematen zieten iturri horiei.

Menpekotasun hori, halaber, areagotu besterik ez zen egin, maiatzaren
23an Koldo Arriola hil zuten bezperan  hain zuzen, Madrileko Gobernazio
Ministerioak jakinarazi zuen oharra jaso ondoren:

«(...) este Ministerio de la Gobernación ha declarado materia reser-
vada, por el mismo periodo en que se mantenga el estado de excep-
ción en las provincias afectadas, todas las informaciones y comenta-
rios relativos a las investigaciones en desarrollo en materia de orden
público y cuantos asuntos que se refieran a la acción terrorista, así
como aquellos que puedan interferir o perturbar la acción y cometi-
do atribuido, de acuerdo con la normativa legal vigente, a las Fuerzas
de Orden público y, en general, las relacionadas con el citado estado
de excepción» (2).

Tentuz ikutu beharrekoak, beraz, Euskal Herriko bi probintzi hauei zegoz-
kien gaiak. Aurrerantzean, isiltasunaren legea nagusituko zen. Eta
Gobernuak berak, eta Segurtasun Zuzendaritzak banatutako oharrak
eurak, albisteen iturri bakarra.
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(2)   Euskadi, el último estado de excepción de Franco. 41. orr. Ikus baita El Correo Español egun-
karia, 1975-V-23, 1. orr.
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Dena den, garaiko egunkariek eurek ere egoera berezi hartaz jabetzeko
zirrikituren bat utzi ziguten. Bai horixe! Aipaturiko egunkari guztiek, sal-
buespenik gabe, «según informan fuentes oficiales» esalditxoa tartekatu
zioten euren orrialdeetan eskainitako informazioari.

Are gehiago, bazen aipaturiko esalditxo hori edo antzekoren bat hiru aldiz
ere sartu zuen egunkaririk. Madrileko Informaciones egunkariak, adibi-
dez, hasierako «segun informan fuentes oficiales» horrezaz gain, «prosi-
guen las mismas fuentes», «agregan las citadas fuentes» gehitu zuen (3).

Ondarroan esan ohi denez, «amu ezpanin» egunkari eta albiste agentzieta-
ko zuzendariek eurek ere?

Koldoren fitxa poliziala, orbanik gabea.

Garai hartan erraz eta erruz ezartzen zitzaien herritarrei, gazteei bereziki,
agintariek hain gogoko zuten sanbenitoren bat. Legez kanpoko alderdi edo
mugimendu politiko bateko edo besteko kide edo laguntzailea izatearen
delitua aise leporatzen zen. Honek zekartzan atxilotze eta espetxeratze
ondorio larri guztiekin. Jokabide honen adibide ugari ezagutu genituen
Ondarroan ere 1975. urtean bertan.

Koldoren heriotzaren inguruan agintariek banatu zuten «informazio ofizia-
lean», hala ere, berehala ohartzen zara bere portaera politikoaz hitz bat
bera ere ez dela esaten.

Hain erraz lepora ziezaioketen honelako edo bestelako jokabide edo ibil-
keraren bat! Baina antzeko salaketa bat bera ere ez zaio Koldori egiten.
Aipamen txikienik ere ez. Arrazoi osoz, gainera. Alde horretatik ez zeu-
kan, ez, Koldok nondik oratu.

Izan ere Koldoren familia ingurunea, zerbait izatekotan, Francoren erregi-
menaren aldekoak zirela esan behar. Nahiz eta ezertan nabarmendu ez. 
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Juan Jose Arriola Elgoibar, Koldoren aitona, Berriatuko udaletxeko zine-
gotzia izan omen zen frankismoaren garaian (4).

Koldoren aitak berak ere, Francoren armadan egin zituen urteak zirela eta,
bazituen harremanak goimailako militar batzuekin, eta baita uste sendoa
ere, antza, geroago nabarituko dugunez.

Koldo berarengan, egia esan, erabateko eragina zeukan «Kajajostegiako
laguntaldeak», lehenago ere azaldu dudanez 2. kapituluan. Hauetariko
batzuk isilpeko erakundeetako kide ziren jada. Erakunde politiko ezberdi-
netako kide ziren, gainera. Baina «Kajajostegiako lagunartea» inoiz apur-
tu gabe. Ukiezina zen laguntalde hura. Gertatua gertatu, erregaitza. 

Batzuek zein besteek gogotsu bultzatzen zituzten mendiko irteerak.
Inguruko mendi eta baserrietan egiten ziren bilerak politika gaiez informa-
zioa banatzeko biderik aproposenak baitziren.

Koldok berak ere, erdi lagunarteko mendi irteera, erdi bilera politikoa
ziren mendi ibilaldietan parte hartzen zuen. Zein gaztek ez zuen horrelako
irteeretan parte hartzen orduan? Larunbat edo igandeetako irteera haiek,
gainera, isilpeko kutsuz jantzita agertzen zirenez geroz, are erakargarria-
goak gertatzen zitzaizkien gazte eta gaztetxo haiei. 

Baina, sartu edo lotu... esateko, ezertan ere ez!

Garai hartan isilpeko mugimenduetan arduraren bat izan zuten hainbat
lagunekin nik neuk hitz egin dut. «Bere lagunekin joaten zan... baina bera,
Koldo, ez zan sartzen ezertan», erantzun dit Jon Espilla Barruetabeña
LKIko kide ezagunak. Antzeko erantzunak jaso ditut garai hartan mugi-
mendu ezberdinetako kide izan ziren beste guztien ahotik ere.

Hau guztia honela izanik, ez zaizu iluna eta susmagarria iruditzen aginta-
riek hain erruz banatu zuten informazio ofiziala?

Hurrengo kapitulurako gaia dugu hau.
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(4)   Datu hau ezin izan dut erabat baieztatu, Berriatuko udal agiriak 1956. urtean gertatu zen sute-
an galdu ziren eta.
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VI.
KOLDOREN HERIOTZAKO

INGURUABARRAK
ARGITZEKO ASMOZ EGINIKO

ALFERRIKAKO HAINBAT URRATS
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I
zan ere, ondarrutar gutxik sinetsi zuen egunkarietan agertu ziren
albiste haiek. Are gutxiago, Koldo Arriola gaztea bera ezagutzen
zutenek. Guztien ahotan galdera berdina zebilen egun haietan.
«Baina zer gertatu ote da kuartel barruan Koldo horrela hiltzeko?»
Dagoeneko zu ere, irakurle, galdera horren erantzuna jakiteko guran

zaude.

Lehenik eta behin aitor dezadan ez dudala lan erraza. Hasieratik bertatik
gertaera hartaz bertsio ezberdinak eskaini ziren eta. Edozein modutan,
erantzuten saiatuko natzaizu. Beti ere nire ahalmen mugatuaren arabera.
Eta, nola ez, gai honen inguruan geroztik ehundu zen sare korapilatsua
kontuan hartuta.

Goazen, bada, aurrera urratsez urrats.

Heriotza agiri harrigarriak:

Gertaera haietaz argi izpiren bat aurkitu guran, Ondarroako bake epaitegi-
ra hurbildu naiz lehenik. Hona hemen zer dion Koldo Arriola Arriola gaz-
tearen heriotz agiriak:

«Luis  Arriola Arriola. Falleció a las una y treinta horas del día 24 de
mayo de 1975. Causa de su muerte: LESION TRAUMATICA DEL
CORAZON» (1).

Jakin bazekien zerbait gehiago heriotz agiri hura hildakoen liburuan jarri
zuen bake epaileak. Are gehiago Koldoren heriotza baieztatu zuen osagi-
leak berak. Ondarroako Santa Maria parrokiako artxiboan ere ez dut argi-
bide gehiagorik aurkitu:

«Falleció según certificación facultativa a consecuencia de ACCI-
DENTE a las dos horas del día vienticuatro de Mayo de mil novecien-
tos setenta y cinco en la parroquia de Ondarroa» (2).

Lekeitiorako bidean edo Saturrarango Eskilantxarri haitzean erorita hil
balitz ere!
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(1)   Ondarroako Bake Epaitegia, Hildakoen liburua, 29. tomoa, 555. orr.

(2)   Hildakoen Liburua, XIV. tomoa, 442. orr. (1975. urteko heriotza agirien artean 43. zenbakia)
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Baina, tira. Garai hartan Ondarroan ere ez ziren gutxi «jabearen ahotsa»
betebeharra ongi konplitzen zutenak. Zintzo eta leialki bete ere!

Abokatuen salaketa.

1975eko maiatzaren 24an, Koldoren hilketaren  egunean berean, gertaera
haiek salatzearren agiria prestatu zuten  Miguel Castells Artetxe, Ignacio
Usandizaga Aranzadi eta Enrique Villa Sanchez abokatu donostiarrek.

Guardia Zibilek euren bertsioa espainiar estatuko albiste agentzietara
banatzen ari ziren ordu berean, hiru abokatu hauek beste bertsioa, arraz
ezberdina, jakinarazten zieten Seigarren Barruti Militarreko Kapitain
Jeneralari, Bizkaiko Entzutegi Probintzialeko Lehendakariari eta Bilboko
Elizbarrutiko Gotzainari.(3)

Egia esan, argibiderik lortzeko itxaropen handirik ez zeukaten. Baina
gutxienez, Koldoren hilketaren inguruan beste informazio bat ere bazego-
ela aldarrikatzen zuten. Eta hori ez galtzeko moduko lorpena zen salbues-
pen garai ilun hartan.

Garai hartan Euskal Herrian bizi zen giroaz eta giza eskubideen defentsa-
ra engaiatuta zeuden legegizonek pairatzen zituzten mugez jabetzeko adie-
razgarri deritzet Jimenez Pericás abokatuak garai berean eginiko adieraz-
pen hauei:

«El ánimo que nos ha guiado, no es exáctamente el buscar nada prác-
tico en el sentido vulgar de la palabra, sino intentar buscar la justi-
cia. Es decir, lo práctico es aquí el promocionar la justicia».(4)

Aipaturiko Jimenez Pericás abokatu honek beste 48 lagunekin batera
kereila bat aurkeztu zuen Bilboko Poliziako Brigada de Investigación
Social delakoaren kontra. Maiatzaren 10ean, hain zuzen, hil zorian jaso
zuten Tasio Erkizia Indautxuko Poliziako egoitzatik Basurtuko ospitalera.
Hain basatiak izan ziren jasan behar izan zituen torturak! Errepresio eta
tortura tamalgarri haiek argitu nahian sumarioa ere ireki zen Bilboko
Auzitegian. Esaniko moduan, 49 abokatu ere bildu ziren irekitako suma-
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(3)   Abokatuen idatzi osoa. Ikus eranskinen atalean 1. eranskina.

(4)   Cambio 16 aldizkaria, ibidem, 19. orr.
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rioan salatzaile lanetan jarduteko. Hala eta guztiz ere, argi zeuzkaten euren
mugak. Frankismoak eraiki zuen hormatzar sendo baten kontra ari zirela
ohartzen ziren eta. Zulatu ezinezkoa zirudien harresia, alegia.

Oztopo berdinak, edo handiagoak, aurkituko zituzten Koldo Arriolaren
kasuaz arduratu ziren hiru abokatu donostiarrek ere. Are gehiago, Koldo
Arriolaren kasuan, auzitegi militarra baitzegoen tartean. Laino beltzak
hodeiertzean, hortaz.

Hala ere, ez zuten hoben egin. Hurrengo astelehenean, maiatzak 26, hain
zuzen, postaz igorri zieten salaketa agiri hura Seigarren Barruti
Militarreko Kapitain Jeneralari, Bizkaiko Entzutegi Probintzialeko
Presidenteari, eta Bilboko Elizbarrutiko Gotzainari. Hirurok maiatzaren
27an jaso zuten abokatuen txostena, postetxeko agiriek baieztatzen dute-
nez (5).

Ondorioz Bilboko 3. Auzitegi Militarrak 131/75eko aldez aurretiko dili-
gentziak ireki zituen. «Koldo Arriolaren heriotzaren zioak eta inguruaba-
rrak arakatzeko asmoz», salaketa jarri zuten hiru abokatuei ere Auzitegi
Militarrean aurkezteko deia egin zien ekainaren 10ean. (Ikus hurrengo
orrialdean zitazio agiria).

Pozarren hartu zuten dei hura hiru abokatuek, Francoren Gobernuaren
aginduz Euskal Herriko arazoak gordean izan behar ziren garai hartan,
agintariek eskainitako informazioa zalantzan edo duda-mudan jartzeko
aukera eskaintzen zien eta. Baliatu ere ondotxo baliatu ziren abagune har-
taz. Madrileko egunkarietan, frankismoaren bihotz muinean, honako berri
hau irakur zitekeen ekainaren 19an.

«Bilbao: Tres abogados declaran sobre la muerte de un estudiante en
Ondarroa»(6).

«Declaran en la instrucción sobre la muerte de un estudiante en
Ondarroa (7).

(5)   Postetxeko agiriak gordetzen dira, non inolako zalantzarik gabe ziurtatzen zaigun hiru pertso-
naia horiek maiatzaren 27an eskuratu zutela abokatuek igorritako agiria.

(6)   Informaciones egunkaria, 1975-VI-19.

(7)   Ya egunkaria, 1975-VI-19. 
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Juzgado Militar de Bilbao. Zitazio agiria. Bilbo, 1975-06-10.
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Informaciones eta Ya egunkariek, izenburu horien atzetik, hiru abokatu
donostiarrek, Bilboko Auzitegi Militarrean bezperan eginiko adierazpenen
berri ematen zuten. «Hildakoaren familiaren interesen defentsan aritu
zirela», edo «hildakoaren familia ordezkatzen zutela», azpimarratuz beti
ere.

Aipamena baino ez. Halarik ere, bi egunkari horietan izan ezik, beste inon
ez zen agertu aipamen txikienik ere. Albiste agentzientzat ere ez zen izan,
antza, notizia aski deigarria.

Agindutako moduan, Donostiako hiru abokatuak aurkeztu egin ziren
Bilbon, auzitegi militarraren aurrean. Egia esan, maiatzaren 24an idatziz
eginiko adierazpenak berretsi besterik ez zuten egin.

Eta hortxe bukatu zen euron lana. Auzitegi militarra izaki, aldez aurretiko
diligentzia haietan akusazio partikular gisa parte hartzeko ateak erabat itxi-
ta zeuzkaten eta.

Koldoren gurasoak semearen izen ona eta ohorea zaindu guran.

Auzitegi militarraren ebazpena iristen zen bitartean, haatik, ez ziren, ez,
ezer egin gabe egon Koldoren etxekoak. Ez ziren ezer egin gabe geratu,
zer gertatuko zain.

Semeari bortizki kendutako bizia ezin zitzaion itzuli. Baina hain lotsaga-
beki lapurtutako izen ona...

Koldoren gurasoak, egia esan, euren semearen hilketaz agintariek emani-
ko bertsio ofizialaz eta egunkariek emaniko zabalkundeaz oso minduta
gelditu ziren. Euren semearen izen ona oinperatuta, eta kakaztuta zekusa-
ten eta. Are gehiago, Koldoren bizitzako azken momentuak zebiltzan
denen aho-mihietan. Eta, gainera, gaizkiletzat agertzen egunkari guztietan.

Egia esan, Koldo hil eta aldi batean ez zen egon aukera lar haren gaiari
kolpe egiteko, «Gordean Izateko Gaiak» zentsura indarrean jarria baitzeu-
kan Madrileko Gobernuak.

Hala eta guztiz ere, ekainaren 24an bertan, Bizkaiko eta Gipuzkoako gai
eta arazo politikoei ezarritako zentsura oraindik indarrean egon arren,
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Zelestina Arriola, Koldoren ama bera, adorez eta kemenez beteta, hurbil-
du zen Donostiara Juan Antonio Gonzalez Arreseren notaritzara. Hemen,
auzietarako eskuorde zabala eman zien, Bartzelona, Bilbo, Burgos,
Donostia, Gernika, Madril, Oviedo eta Zaragozako hainbat abokatu eta
prokuradoreri (8).

Notaritza agirian, besteak beste, zera irakur daiteke:

«Asimismo se les faculta en especial para ejercitar todas las acciones
civiles y penales (querellándose en su caso), que puedan derivarse de
la muerte de su hijo Luis Arriola Arriola, y en concreto, por los con-
ceptos injuriosos o calumniosos vertidos en los medios informativos
al relatar la forma en que se produjo la muerte; siguiendo el procedi-
miento por todos sus trámites e instancias; con la misma amplitud de
facultades antes conferida con carácter general» (9).

Agiri honi nabari zaionez, bere semearen izen ona zaintzeko azkeneraino
jokatzeko prest ez ezik, ausart eta sendo agertzen zaigu ama Zelestina.
«Ondarroako andrazkoak» berriz ere!

Uztailaren 5ean Madrileko Gobernuak berak indargabe utzi zuen hainbes-
te aldiz aipatu dugun Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait gairi jarritako zen-
tsura. Gertaera honek bide berriak eta erosoagoak zabaltzen zizkien abo-
katu eta prokuradoreei.

Uztailean bertan Koldo Arriolaren familiak izendaturiko prokuradore eta
abokatuek adiskidetza-ekitaldiak eskatu zituzten zenbait auzitegitan.

Madrilen, adibidez, adiskidetza-ekitaldira deitu zieten Cifra, Europa
Press, Logos albiste-agentzietako eta El Alcazar, Nuevo Diario eta Pueblo
egunkarietako zuzendariei, uztailaren 14an.

Donostian ere El Diario Vasco eta La Voz de España egunkarietako zuzen-
dariei uztailaren 22an. Eta uztailaren 28an El Correo Español-El Pueblo
Vasco, Hierro eta La Gaceta del Norte egunkarietako zuzendariei Bilboko
auzitegi batean.

(8)   «Copia fehaciente de la Escritura de poder otorgada por Doña Celestina Arriola Arriola a
favor de Procuradores de los Tribunales. En San Sebastián, a 24 de junio de 1975 ante D. Juan
Antonio Gonzalez Arrese, Notario de San Sebastián», ikus osorik Eranskinen atala, 2.a, 3-4.orr.

(9)   Aipaturiko notari-eskrituran, 3-4. orr.

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 116



117ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA, Koldo Arriola

Adiskidetza-ekitaldirako eskari guztietan eskakizun berbera egiten
zitzaien arestian izendatutako albiste-agentzia eta egunkarietako zuzenda-
riei. Hots, maiatzaren 25 edo 26an emaniko informazioa zuzendu, eta
egunkariaren antzeko toki batean Koldoren familiak aurkezten zuen infor-
mazioa argitara zezatela.

Koldoren etxekoek, hain zuzen, erabat gezurtatzen zuten albiste-agentziek
eta egunkariek banatutako informazio hura. Informazio hartan aipatzen
ziren kaleko builak eta kuartel barruan Koldok guardia zibilaren kontra
eginiko erasoaldia ezeztatzen zituzten bereziki.

Eta jadanik ezaguna zaigun informazioa luzatzen zieten albiste-agentzia
eta egunkariei, hauek onar eta kalera zezaten. (Xehetasun gehiago aurki
dezakezu agirian bertan, eranskinen atalean 2. eranskina)

Jakingarri deritzat adiskidetza-ekitaldi haietan albiste-agentzia eta egunka-
rietako zuzendariak agertu zuten portaerari.

Donostiako egunkarietako zuzendariek, esaterako, Koldoren etxekoek
emaniko informazio berria kaleratzeko prest agertu ziren, baldin eta bere
garaian emaniko notizia Cifra albiste-agentziak zuzenduko balu.
Hasierako notizia hura banatu zien albiste-agentzia Cifra bera izan zen eta.
(Ikus Eranskinen atalean, 4. eranskina).

Bilboko Udal Auzitegian ere El Correo Español - El Pueblo Vasco, Hierro
eta La Gaceta del Norte egunkarietako mandatariek bildu ziren 1975eko
irailaren 15ean. Guztiok aho batez adierazi zuten Bizkaiko Informazio eta
Turismo Ordezkaritzak banatutako informazioa kaleratu zutela, albistea
bera hartu zuten moduan, inolako aldaketarik eta gehigarririk gabe.

Beraz, «... que no pueden responsabilizarse de la misma, por la ya expre-
sada razón de emanar la noticia de un organismo estatal» (10).

Hori bai, mandatari haiek guztiek euren egunkarietako orrialdeak eskaini
zituzten Koldoren etxekoek aurkezten zuten zuzenketa argitaratzeko.
Baina a nolako baldintza ezartzen zieten Koldoren gurasoei!

(10)   1975-IX-10ean Bilboko 4. udal Epaitegian zertu zen adiskidetza-ekitaldiaren agiria. Ikus
ziurtagiria, 1975-IX-15, 7. orr.
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Honela zioen, hain zuzen, La Gaceta del Norte egunkariko ordezkariak:

« .. que, dada la actual normativa legal, soliciten de la Delegación del
Ministerio de Información y Turismo autorización para publicar los
hechos que en la papeleta de demanda dicen responden a la realidad,
en la seguridad de que la Gaceta del Norte, previa tal autorización,
los publicará con los necesarios caracteres de imprenta y destacará
la rectificación con toda garantía de publicidad...» (11).

Ildo beretik beste bi egunkarietako ordezkariek ere:

«Que, ello no obstante, si la conciliante acredita que los hechos ocu-
rrieron como los relata en la papeleta de conciliación, se le ofrecen
las páginas de los diarios El Correo Español y Hierro para publicar
la oportuna rectificación, siempre y cuando el texto a publicar lo
apruebe expresamente el Ministerio de  Información y Turismo» (12).

Ohartzen ziren haiek guztiek, alafede, gainditu ezinezko harresia jartzen
ari zitzaizkiola Koldoren ama saminduari. Jakin ere ondotxo baitzekiten
Bizkaiko Información y Turismoko Ordezkaritzak ez zuela egundo ere
inolako zuzenketarik onartuko, are gutxiago baimenduko. Gainera,
beraiek ziotenez, Koldoren heriotzaren albiste hura kaleratu omen zuten:

«... por tratarse de un hecho de interés informativo, pudiendo asegu-
rar solemnemente que no existió otro propósito que cumplir con el
derecho-deber de  informar...» (13).

Noizko irakurleok dugun informazio zuzena jasotzeko eskubidea?
Zergatik Bilboko egunkari haiek ez zuten inor bidali Ondarroara, beste era
bateko informazioa jasotzeko?

Zoritxarrez, orduan eta gaur ere, hedabide horien deontologia ez da ezer-
txo aldatu. Aginpidea duenaren zerbitzuan, nonahi eta beti.

Azkenean, adiskidetza-ekitaldi hura bere gailurrera iritsi zen aipatu egun-
karien ordezkariek esan zutenean, egunkari haietariko inork ez omen zuela
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(11)   Ibidem, 7. orr.

(12)  Ibidem, 7. orr.

(13)  Ibidem, 7. orr.
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ez Koldo berari izen ona kentzeko, ez eta honen familia iraintzeko inola-
ko asmorik izan. Elkar konpontzerik lortu gabe amaitu zen adiskidetza-
ekitaldi hura ere, jakina.

Ama Zelestinaren jardun nekaezina.

Agentzia eta egunkarien aldetik jasotako porrot honek, egia esan, ez zuen
lur jota utzi Koldoren ama. Emakume kementsu agertu zen ordu latz haie-
tan. Etsipenari hoben egin gabe, bere semearen hilketaren berri eman
zuten agentzia eta egunkari guztien kontra kereilak auzitegietan aurkeztea
ere ez zuen baztertu. Horretarako behar zen ahal osoa ere emana zeukan
bere garaian abokatu eta prokuradoreei.

Baina, ama Zelestinak bertan behera utzi zuen kereila jartzeko bide hori,
abokatuen aholkuari jarraituz. Hauek, hain zuzen, ez zuten batere argi
ikusten auzitegietara jotzeko bidea bera. Dirutza ikaragarriak xahutuz
gain, auzitegiko bidea jarraituz lor zitzakeen emaitzei dagokienez ere
duda-muda handiak zeuzkaten eta.

Gurasoek, hala ere, kolperik gogor eta mingarriena 1975. urte amaieran
jaso zuten. Burgosko Kapitain Jeneralak abenduaren 5ean emaniko auzi-
erabakiaren notizia iritsi zitzaienean, alegia.

Sumariorik ere zertan ireki beharrik ez zegoen Koldo hil zuen guardia
zibilaren aurka. Argi baitzegoen, auzi-erabakiaren arabera beti ere, inor
errudun izatekotan Koldo bera izan zela. Gai honetaz luze arituko naiz Bi
aldiz hila hurrengo kapituluan.

Are gehiago -hauxe bai zela samingarria!-, Burgosko Kapitain Jeneral
Militarraren ebazpen hark Koldoren ohorea berreskuratzeko ate guztiak
ixten zituen. Zazpi giltzez itxi ere! Ebazpen hark helegite edo gora-jotze-
ko aukera guztiak mozten zizkien gurasoei. Zirrikitu bat bera ere ez zuen
uzten auzitegi bideetan jarraitzeko. Hala eta guztiz ere, hoben egin gabe,
beste bide batzuk urratu zituen asper gabe ama Zelestinak.

Datu hau ziurtatzerik ez daukat, egia esan. Baina badirudi, 1976. urtean
bertan, Francoren heriotzaren ondoren gertatu zen giro politikoaren nola-
baiteko irekitasunaz baliatuz, Koldoren kontrako epaiketa hura berrikustea
lortu zutela Koldoren gurasoek.
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Horrelako zerbait aditzera ematen digute Estanis Sarasketa lekukoaren
gomuta hauek:

Koldo hil eta gero, agintari militarrek eurek bi aldiz uste dot deitu
euskuela guri. Testigantza emoteko, jakina. 1975. urtean, lehenik.
Koldo hil eben egun berean. Ondarruako kuartelean bertan.

Handik aldi batera, Garellanora be deitu euskuen. Militarrek Bilbon
eukien kuartelera, hain zuzen. Ez nago ziur, baina ideia bat daukat,
Jose Maria Areilza Mutrikuko kondea izan zenaren bitartekaritzari
eta eginahalari esker, Koldoren epaiketa berrikusteko pausoak emon
zirala. Gu geu, behintzat, gogoan daukat, uda-denboran joan ginala
Garellanoko kuartelera... (14).

Estanisen gomuta hauek berresten dizkigu, hain zuzen, goiko agiriak.

Azpimarragarri deritzat dei-agiri honetan agertzen den datari. Bertan
nabaritzen denez, 1976ko uztailaren 21erako deitu zioten Garellanoko
kuartelera Joseba Koldo Basterretxea Altzalei lekukoari. 

Zitazioa bixok hartu genduan, Estanisek eta bixok -diosku J.K.
Basterretxea Altzaleik berak-. Joan be bixok joan ginan Bilbora,
Garellanoko kuartelera, geure aitak lagun genduazala. 
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(14)  Estanis Sarasketaren adierazpenak (2001-III-16).

1976-07-17, Garellanora joateko zitazioa. Dokumentua: Altzalei

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 120



121ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA, Koldo Arriola

Aitorpenak egitera be bixok batera sartu ginan. Aitorpenak egin oste-
an, kanpora urten genduanean, han ikusi genduzan hiru guardia zibil
gazte. Hauetariko bat, Koldo hil eban guardia zibila bera. Honeik be,
euren aitorpenak egiteko zain, kontixu.

Epaile militarraren zitazio haiek eta Bilboko Garellano kuartelean eginda-
ko aitorpenak bertan behera gelditu ziren, dirudienez.

Zer besterik itxaron zitekeen! Izan ere, Espainiar Estatuko VI. Barruti
Militarreko Kapitain Jeneralak ere bere epaia emana zeukan 1975eko
abenduaren 5ean, non hitzez-hitz hauxe zioen:

Militar agintarientzat, beraz, amaituta eta erabat itxita zegoen Koldoren
heriotzaren kasua. Nork abian jarri ote zituen berriz ere militar agintari
haiek? Nork mugitu ote zuen frankismoaren garaiko militar makinaria
hura, alper-harria bera bezain geldo eta astuna? Nortzuk iritsi ote ziren
garai hartan Mutrikuko alkatea, eta J. M. Areilza Mutrikuko Kondearen
administraria zen «Pako Pertxal»engana?

Burgosko Kapitain Jeneralaren agiria (1975-12-05).
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Ama Zelestina ezagutu genuenontzat ez dago inolako zalantzarik
Zelestina bera ez zela, ez, urrun ibiliko.

Dena den, Koldo Arriolaren heriotzako sumarioa berrikusia izan balitz ere
1976. urtean, ez zuen, antza, ezer askorik lortu ama Zelestinak. Arazoa
ondo lotuta utzia baitzeukaten militarrek!
Emakume hura ondotxo ezagutzen zuen norbaitek esan didanez, bere
semeari bizirik zegoela eskaini ez zion arduraldia, eskuzabal eta oparo
eman zion hil eta gero. Semea hil ziotenik harrezkero, erabat aldatu ei zen
Koldoren ama. Niri, behintzat, bere semearen ohorea defendatzeko beti
kementsu eta adoretsu agertu zitzaidan emakume herritar xume hura.

Aitak ere bere ahalegina egin zuen!

Koldoren aita hitz gutxiko gizasemea genuen.  Leuna eta apala bere hizke-
ra. Bere semea galdu eta gero, halaber, bere baitan murgildu eta itxi egin
zen. Burumakur. Are gehiago, militar auzitegiko ebazpena iritsi zenean.
Bere baitan, hala ere, bazeukan halako itxaropen izpi bat. Oraindik milita-
rrengandik zerbait lortu zezakeela uste zuen.

Bere ideia bakardadean luzaro hausnartu eta gero, egun batean...

Baziran jada hiruzpalau urte Koldo hil ebela. Behin batean osaba
hurreratu jatan eta, ahopean, beldurrez moduan, esan eustan:
«Badaukat ba nik militar ezagun bat. Beragana joango bagina...»

Handik egun gitxira, Iruñera jo genduan osabak eta biok. Inori ezer
esan barik. Abisurik be bialdu barik. Osaba berak bazekian militarra
non bizi zan. Ordu batzuk emon genduazan etxebizitza inguruan,
eguerdian berau noiz etxeratuko zain.

Graduazio handiko militarra zan. Eta hartu, ondo hartu ginduzan
bere etxean. Baina Koldoren gertaera jakinarazo eutsanean osabak...
Abokatu on bat hartzeko esan eta agurtu ginduzan. Lur jota atera zan
osaba. Zerbait gehiago itxaroten eban, antza (15).

(15)  Iñaki Arriola Harrixaren adierazpenak (2000-VII-06).
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Koldoren gurasoen testamentua.

Euren semearen heriotzako gertaerak argitzeko eginahalak egin arren,
beraz, ezer gutxi lortu zuten Koldoren gurasoek. Erabat zipriztinduta gera-
tu zen Koldoren izen ona. Uhertuta ere esango nuke nik. Nortzuk eta egia
bera gauza guztien gainetik nabarmentzera behartuta zeuden agintariek
muzin egin baitzieten euren eginbeharrei.

Koldoren gurasoek, hala eta guztiz ere, ez zuten hoben egin. Bentzutua
baina ez konbentzitua. Euren iritziari sendo eutsi zioten. Baita idatzita ere
utzi hurrengo belaunaldiei. Antiguako hilerrian, alabaina, Luis eta
Celestina Orubixe izenburuaz seinalatutako panteoiaren gainean, marmo-
lezko «liburu» batean, hauxe irakurri dezakegu egun:

KOLDO ARRIOLA
ASKATASUNAREN BIDEAN

GUARDIA ZIBILAK ERAHILDA
1975'KO MAIATZAK 24

EZ ZAITUGU INOIZ AHAZTUKO.

ZURE GURASOAK.

Horra hor Luis eta Zelestinaren testamentua!

Herriaren ahotsa.

Gurasoen ahalegin horiek guztiak antzuak gertatuko ote ziren? Horrela
zirudien... bertsolariak izan ez balira.
«Herriaren oihua».
«Herriko gazetalari».
«Herriaren sendagile, politikan bortxatuta zuk askatuta».

Hori omen bertsolaria (16).

Koldo Arriolak ere izan zuen bere bertsolaria. Ausarta eta kementsua.
Hilketa inguruko gertaerak kontatuz gainera, gertaera tamalgarri haietaz
herritarrek egiten zuten irakurketa bera ere lau haizetara hedatu zuena.

(16)  Bertsolaria abestia. Hitzak Joxemartin Apalategirenak. 
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Koldo Arriolari eskainitako bertsoak (1975 urtean) Dokumentua: Altzalei

Garai bateko tradizioari jarraituz, bertsopaperak banatu ziren Ondarroan
eskutik eskura. Baita Euskal Herrian barrena ere.

Bertso hauek ez ziren txanpon batzuen truke saldu, garai bateko feriatan
bezalaxe. Nahiz eta horren beldur izan batzuek. Oroigarri maitagarritzat
hartu zituzten herritarrek bertso horiek. Eta, gaur egun ere, maitekiro gor-
detzen dituzte zenbait familiatan.

Bertsoak eurak, eta, batez ere, bertso orriaren beste aldean agertzen zen
Koldoren gorpuaren argazki gordin eta beldurgarria. Jada ezaguna zaigun
Koldoren zerraldoa, alegia.

Izandura negargarri honetan itzuli zieten  Koldoren gorpua beronen gura-
soei. Odoleztatua. Zeharo itxuragabetuta. Zera, hiltegi batetik ekarri balu-
te ere! Gorpu horren aurretik igaro zen hainbat herritar maiatzaren 25eko
igande goibel hartan. Burumakur eta doluminez.
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VII.
BI ALDIZ HILA!
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Hiriko behin-behineko Auzitegi Militar 1. zenbakiko bulegoan abokatuei emandako agiria.  (1975-09-18)
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K
oldoren etxekoak eta hauen izenean jardun zuten abokatuak
agintariek eta hauen zerbitzariek jositako sarean harrapatu-
ta ikusi ditugu aurreko atalean. Eurok hain kementsu eta
aspergaitz eginiko ahalegin guztiak ezerezean gelditu ez
baziren ere, ezer gutxi erdietsi zutela aitortu behar, alajaina.

Frankismoaren morroiak sendo eta lotsagabe ikusi ditugu, Koldoren izen
ona behin eta berriz oinperatu dutelarik.

Baina oraindik ez zaigu Koldoren tragedia  amaitu. Atalik falta zaigu,
oraindik; beharbada mingarrienak. Koldo hil eta gero ere, Antiguako hile-
rrian ondo ere ondo gordeta egon arren, Koldo gaztea han ibili zen kuarte-
lik kuartel, auzitegi militar batetik bestera. Garbitokiko arima bailitzan,
bere hutsegite eta gaiztakerien zorra ordaindu ezinik, antza.

Harrigarri baderitzagu ere, Koldo Arriolaren erailketari dagokionez, bi
auzi-erabaki eman behar izan zituen Burgosko Kapitain Jeneralak. 

Arestian aipatu dugu nola Koldo gaztea hil eta bi egunera donostiar abo-
katuek salaketa igorri zioten Burgosko Kapitain Jeneralari. Baita nola
ekainean berretsi zuten salaketa hura Bilboko Auzitegi Militarrean ere.
Harrezkero, isiltasuna. Gurma sarratua erori zen Koldo Arriolaren heriotza
zela-eta Auzitegi Militarrak berak ireki zituen 131/75 Aldez Aurretiko
Diligentzien gainera. 

Baina, maiatzaren 24an kuartel barruan prestatutako informazio ofizialak
ere bere bidea egin zuen, antza. Bide isila eta ankerra. Agintari militarrek
71/75 zenbakidun sumarioa ere ireki zuten Koldoren kontra. Indar
Militarrak «iraintze» delitua egotzi zioten.

Burgosko Kapitain Jeneralaren auzi-erabakia (1975eko iraila).

1975eko irailaren 18a zen eguna. Bilbora, Hiriko Behin-behineko Auzitegi
Militarreko 1. zenbakiaren bulegora deitua izan zen abokatu gazteak, ate-
tik atera zenean, ezin izan zion sinesterik eman esku artean zeukan agiria-
ri. Behin eta berriz irakurri zuen. Hain sinestezina zen agiriak zekarrena!

Hala ere, agiri hura zinez eta minez egiazkoa zen. Auzitegi Militarreko
zigilu eta guzti baizetorren. (Ikus auzi-erabakia alboko orrian, ezkerrean)
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Epai harrigarria.

Eskerrak hilik zegoen Koldo! Bestela espetxe batean amaitu beharko zuen
bere hezur handi eta petatearekin! Izan ere, Kapitain Jenerelaren epaiaren
arabera, Koldo bera omen zen erruduna 

Epairi buruz gainera, eta bertan aipatzen diren gertaeren artean bereziki,
badago xehetasun bat gure arreta eta ardura merezi dituena, nire uste apa-
lean. Zorigaiztoko gau hartan, halaber, Koldo eta lagunak Ondarroako
kuartelaren aurretik «builaka» iragan zirela esan ohi zen ordura arte ema-
niko informazio ofizial guztietan.

Oraingo honetan, ostera, a nolako esaldi mingarria agertzen zaigun! Lehen
aldiz agertu ere!

«Pasaban por las inmediaciones del lugar en cuestión, profiriendo
grandes voces y BLASFEMIAS» (izki handiak nik neuk jarri ditut), dio
hitzez hitz epaitegi militarreko agiriak.

Jauzi azpimarragarria epaile militarrak eman duena. Simaur otzarakada
berria Koldoren zerraldoaren gainera, bere gorpua ez ezik, bere izen ona
ere ustel dadin. Hau guztia, hala ere, ez dugu lehen urratsa besterik.

Burgosko Kapitain Jeneralaren Bigarren auzi-erabakia
(1975eko abendua). 

Epai laburra bezain erabatekoa. Ez zeukan, dirudienez, inolako errurik, ez
eta inolako erantzukizunik Koldo Arriola hil zuen Pedro Gonzalez Garcia
guardia zibilak. Halaber, Koldo Arriolaren «heriotza»n gertatu ziren arra-
zoi eta zirkunstantziak jakiteko hasitako 131-75 Aurretiko Diligentziak
beste barik amaitzea ebatzi zuen Burgosko Kapitain Jeneralak, Koldo hil
zuen guardia zibilari inolako «erantzukizun kriminal, diziplinario edo
gubernatiborik» ezarri gabe.

Are gehiago, Kapitain Jeneralak bere Gerrako Auditoreak aurkeztutako
irizpena bera onartuz gainera, ontzat hartzen zituen baita irizpenaren oina-
rriak eurak ere.
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Burgosko Gerrako Auditoritzaren txostenean azaltzen diren Ondarroako
kuartelean 1975-05-24an gertatutakoaren kontakizunak ez dauka galtze-
korik. (Ikus txostena osorik eranskinen atalean 5. eranskina).

Oraingo honetan ere, arestian aipaturiko 71/75 zka. sumarioan emaniko
epaian agertzen zen gertaeren kontaketa berretsiz, probatutzat eta ziurtzat
ematen zuen Auzitegi Militarrak zoritxarreko gauerdi hartan Koldo Arriola
eta bere lagunak zarataka eta oihuka igaro zirela kuartelaren aurretik. Eta
BIRAOKA, gainera, Koldo Arriola bera.

Jakina, hiru gazte builaka iragan, eta hauetatik bati baino ez deitzea kuar-
tel barrura, aski harrigarria egiten zaigu guztioi. Bereizketa hura hala-hola
zuritu behar nahitaez. Eta hara non jartzen diguten Koldo bera kalearen
erdian biraoka eta, gainera, gau erdi osteko ordu txikietan!

Guardia zibilak Koldo Arriolari dei egitean ez omen zeukan beste helbu-
rurik Koldo bera identifikatu, eta ondoren, bere kontra, legezko salaketa
egitea baizik. Koldo bera «bat-batean eta ezustean» oldartu omen zitzaion
guardia zibilari «aurpegian zaplada batzuk emanaz». Zaplada hauek
baieztatzen omen zituen egindako diligentzietako 26. folioan agertzen zen
osagilearen ziurtagiriak.

Koldoren eraso honi «buruz buru» erantzun omen zion guardia zibilak,
lepoan zeraman guardia zibilen arauzko subfusila erabili gabe. «Bion arte-
an hasi zuten borrokaren ondorioz lurrera erori omen zen aipaturiko
guardia zibila. Une honetan, eta erorketaren ondorioz, ustekabean deskar-
gatu omen zen subfusila, tiroak ARRIOLA herritarra jo zuelarik, hilda
utziz».

Burgosko Auditoreak bere txostenean azaldutakoari geroago helduko
diogu Burgosko Kapitain Jeneralaren auzi-erabakiaz zenbait gogoeta eta
galdera hurrengo atalean.

Oraingoz epai honek Koldo Arriolaren gurasoengan izan zuen eragina
aipatu behar halabeharrez. Egia esan, Burgosko Kapitain Jeneralak berak
1975-09-11n emaniko epaia kolpe garratza izan zen Koldoren gurasoen-
tzat. Baina epai hark oraindik itxaropenari zirrikitu bat irekita uzten zion.
Oraindik etxekoen abokatuek jarritako salaketaren ondorioz irekitako
sumarioaren ebatzirik ez zegoen. Ea zer gertatzen den orduan...
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Abenduaren erdirantz aipaturiko bigarren ebazpenaren berri jasotzerako-
an, erabat lur jota geratu ziren Koldoren gurasoak. Ezpata zorrotzak erdi-
bitu zien bihotza Luisi eta Zelestinari. 

Nola ez bada! Semearen heriotza bere garaian mingarria izan bazitzaien,
are mingarriagoak bilakatu zitzaizikien orain bere semearen kontra milita-
rren ebazpenean berresten ziren salaketak.

Koldo bera omen zen bere hilketaren errudun. Koldo bera biraoka igaro
omen zen kuartelaren aurretik, eta Koldok berak kuartelaren barruan eraso
omen zion guardia zibilari. Koldo berak kuartel barruan jaso eta hil zuen
tiroa, ostera, ustekabea izan omen zen.

Hura Zelestina Arriola eta Luis Arriola gurasoei gainera erori zitzaien patu
beltz eta madarikatua! Lehen, semea galdu! Beronen izen ona eta ohorea
kendu nahi orain! KOLDO EUREN SEMEA, BI ALDIZ HILA!

Burgosko Kapitain Jeneralaren auzi-erabakiaz 
zenbait gogoeta eta galdera.

Auzi-erabaki honetan pausatzeari behar-beharrezko deritzat, laburki baino
ez bada ere. Koldoren hilketa inguruan argitzeke uzten baitizkigu zenbait
xehetasun. Galdera ugari airean, erantzunik gabe.

Lehenago ere lekukoek jakinarazi digutenez, kuartel aurrean ez zen gerta-
tu ez oihurik, ez eta builarik. Are gutxiago biraorik. Hiru lagun San Inazio
kalean zehar eta losatik gainera. Kontu-kontari, besterik ez!

Zergatik, beraz, kuartel aurrean zeuden bi zaintzaileek deitu zieten kuartel
aurreko kalearen beste aldetik  zihoazen hiru gazteei? Zergatik hiru gazte-
ak kuartelera hurbiltzean, beste lagun biak atzera bota zituzten kuarteleko
zaintzaileek eurek, «zuek ez» esanaz? Zergatik deitu zioten Koldori soilik?

Eman dezagun beste urrats bat.

Eta kuartelean bertan barruan zer gertatu ote zen? Koldok ezustean kolpe-
katu ote zuen Pedro Gonzalez Garzia guardia zibila, auditore militarrak
dioenez?
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Koldo hurbiletik ezagutu eta berarekin harreman estuak izan zituztenek
erabat ezinezko deritzote bera kolpeka hasteari besterik gabe. Are gutxia-
go, hotz-hotzean. Kuartelean sartu eta berehala entzun baitzen tiroa. Eta
bat-batean, Koldo bera ate aurrera atera, eta ate aurrean bertan, ziplo erori
zen eta.

Koldo guardia zibila kolpekatzera iritsi bazen ere, zer gertatu zen euren
artean? Zerk atera zuen beretik Koldo gaztea horrela erasoka hasteko?

Erantzunik gabeko galdera mordoxka! Eta, tamalgarriena, galdera horiei
noizbait erantzun ahal izateko ate guztiak itxita! Gainera, gai samingarri
honetan badago  kontuan hartzea merezi duen beste datu esanguratsu bat.

Kuartel aurretik iragan zenean, beste lagun bi ere bazihoazen Koldorekin
batera. Eta atzeratxoago, beste hiru lagun. Ikaskideak denok. Lekuko
zuzenak, beraz.

Hauengandik guztiengandik bi lagun deitu zituzten agintari militarren
aurrera, Ondarroako kuartelera Koldo hil zuten goiz berean hain zuzen.
Biok, Koldorekin solasean kuartel aurretik iragan zirenak. Biok, kuartele-
an zer gertatu zen ikusi ez zutenak, hain zuzen.

Bi lagunok argi adierazi zuten nolako giroan iragan ziren kalean zehar
gauerdi hartan. Umore onean... baina elkarrekin kontu-kontari. Inolako
zaratarik eta builarik ateratzeke. Kuartelean gertatutakoaz, ostera, Koldok
berak guardia zibilari eginiko balizko erasoaz konkretuki, eurak ezertxo ez
zekitela... Hauen aitorpenei, hala ere, ahuntzaren gauerdiko eztulari beste-
ko garrantzia eta balioa eman zizkieten, antza, Auzitegi Militarrean.

Egia esan, zer besterik itxaro zitekeen? Ez al ziren, bada, ore berekoak,
Ondarroako kuarteleko guardia zibil, hauen buru, epaile militar eta
Busgosko Kapitain Militarra bera? Guztiok militarrak, hitz batean. Hortaz,
ez al zaizu iruditzen gehiegi eskatzea litekeela euren etxeko teilatura
harriak botatzen hastea? Gainera, herritar gazte xumearen eta guardia zibil
baten hitzaren artean, norenari jaramon egingo «ordenamenduaren zain-
tzailearenari» berari izan ezik? Militarren korporatibismoa gailen atera
zen. Justizia, ordea...

Epaia iritsi baino lehen ere, etsipenak jota agertzen ziren ondarrutar gehie-
nak. Ez baitzuten epaileekin sinesten. Are gutxiago, epaile militarrekin.
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Herritarrek bizi zituzten desengainu eta desesperazioa izan ezik zer beste-
rik nabarmentzen dizkigute Koldoren etxeko eta lagunek banatu zituzten
bertso hauek: 

LUIS ARRIOLA, hemeretzi
urteko mutil ederra,
maiatzaren hogeitalauan
itzali zuten izarra.
Penagarri da bizitzen hasi
ta segidan hil beharra,
justiziaren huts egitea
familiaren negarra (1).

Lotuta, eta ondo lotuta.

1975. eta 1976. urteetan bereziki, erruz hitz egin zen, eta idatzi ere ez
gutxi, «Apurketa Demokratikoaz». 

Entzutetsuak egin ziren garai hartan Junta Democrática eta Plataforma de
Convergencia Democrática zeritzen erakundeak. Espainiako Alderdi
Komunista, Alderdi Sozialista Popularra, D. Juanen aldeko zenbait errege-
zale eta Opus Deiko kide batzuk biltzen ziren Junta Democrática delako-
an 1974-VII-29az geroztik.

Handik aldi batera, arestian aipaturiko erakundearekin lehia bizian, antza,
kaleratu zen Plataforma de Convergencia Democrática delakoa. Hemen
elkartu ziren EAJ, PSOE, USDE, ORT eta MCD alderdi politikoak.
Atzerrian zirauen Euskal Gobernuak berak ere (1936ko urrian  –gerra zibi-
la hasi eta gero, beraz– sortutako euskal gobernuaren oinordekoa) erakun-
de honetako partaide izatea erabaki zuen.

Hauek guztiek, aho batez, frankismoarekin erabat apurtuko zuen erregi-
men politiko berria aldarrikatzen zuten. Etendura omen zen demokraziara-
ko bide bakarra.

1977. urtean erregimen politikoaren aldaketa  burutu zen espainiar esta-
tuan. Demokraziako zenbait ezaugarri gauzatu ziren urte hartan: alderdi
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(1)  Koldo Arriolaren oroigarrian jarritako bertsoak.
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politikoen legalizazioa, hauteskunde orokorrak... Presoak kaleratu zituz-
ten, iheslariak ere herrira itzuli ziren, nahiz eta ez denak... 

Madriletik jotzen zuen haize leunak eraginda, ondarrutarrok ere Koldo
Arriolaren hilketa argitzeko garaia iritsi zela pentsatu genuen.

1978. urteko maiatza zen. Urtero bezala, Koldoren hilketa eguna gogora-
tzeko zenbait ekintza burutu ziren Ondarroan. Urte honetan, gainera,
Koldoren izen ona berreskuratzeko behar ziren urratsak ematea erabaki
zuen Ondarroako Herri Batzarrak, Ondarroako A.A.B.ren gain geratu zela
lehen pausoak ematea.

Koldoren arazoaz hasieratik arduratu ziren Donostiako M. Castells, I.
Usandizaga eta E. Villa abokatuekin harremanetan jarri, eta herri batzar
zabala deitu zuten Santa Klara kofradiako hitzaldi aretoan. Aipaturiko abo-
katu horiek azalpen zehatza eskainiko zutela iragarri zioten herri osoari.

Kofradian egin zan herri batzarra ondo gogoan daukat - diosku han
egon zen herritar batek -. Eguraldi ederra egiten eban. Hondartzara
joateko aproposa. Halan da be, gitxitan ikusi izan da hainbeste jende
Kofradiako aretoan. 400 eserleku baino gehiago daukaz aretoak. Eta
jendez bete-bete egoan.

Jakingura handia herritarren aldetik be. Koldoren heriotza ondarru-
tar askoren bihotz barru-barruraino sartutako arantza zan eta.

Donostiako bi abokatu etorri ziran. Eta ointxe be ikusi egiten dodaz
han batu ginanoi gelditu jakuzan aurpegiak, abokatu hareei entzunda
gero. Orduantxe entzun neban nik lehenengo aldiz, gero hain ezagun
egin dan esaerea: «Todo atado, y bien atado».

Legearen aldetik ez ei egoan Koldoren espedienteari nondik heldu.
Ikutuezina ei zan.

Aretotik atera eta danok isil-isilik jatsi ginan eskaileretan behera.
Enterru batetik urteten ari ginela pentsa zeikean norbaitek. Izan be,
orduantxe konturatu ginan ondarrutar asko gure Koldo bi bidar be
lurperatuta egoala (2).
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(2)  Ondarrutar baten gomutak.
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Koldoren hilketa berraztertzeko inolako biderik ez zegoela konturatzean,
hainbat ondarrutarrek aurrez aurre talka egin zuten bizi izaten hasi berriak
zeuden egoera politikoarekin. Modurik gordin eta mingotsenean, gainera.
Egoera politiko berriaren iruzurraz ohartu baitziren bat-batean. 

Zenbait abertzalek hain gogotsu goraltzen eta txalotzen zuten egoera poli-
tiko hura ez zen Demokrazia, nolabaiteko «demokrazia» baino.
Demokrazia babestua eta mugatua, euskaldunontzat behintzat.

Aurretik ere luzaroan ezagutu genuen «demokrazia organikoa». Orain
«demokrazia babestua». Hainbeste goralpen eta gero hau?

Koldo Arriolaren hilketaz geroztik ere, beste zenbait gertaera samingarri
ere bizi izan dugu Ondarroan. Hauei guztiei esker, ondotxo esnatuta gaude
dagoeneko hainbat eta hainbat ondarrutar. Aspalditxo ohartu baikinen aho-
tan erabiltzen ditugun hitz potoloak eta hauen azpian estaltzen den errea-
litate gordina ez datozela bat sarritan.
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VIII.
IZAR BERRI BAT PIZTUTZERA?
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EUSKADI  1975 liburuaren azala
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H
orrela zioen Koldo Arriola hil eta aldi batera gurasoek
Ondarroan banatu zuten oroigarriak:

Egia esatekotan, sarritan egin diot nire buruari galdera berbera. Zer dela
eta Koldoren hilketaren inguruan sortu zen elkartasunezko hain giro
beroa? Nondik zetorkion Koldo Arriola gazteari bere garaian hain oihar-
tzun eta sona handia lortzeko erakarpen-indar hura? Noiz eta hainbeste hil-
keta gertatu zen 1975. urte hartan, gainera?

Koldo Arriola, 1975. urtearen ispilu.

Idazlan hau idazten ari naizela, ezustean iritsi zait eskuetara liburuxka
hunkigarri bat, Euskadi 1975 liburua, hain zuzen ere. Niri neuri behintzat
barren-barreneraino ikaragarrizko zirrara sartu didala aitortu behar dut.
Liburuaren azalak, batez ere. (alboan)
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Zure hiletak zer samintasun
eman duan Ondarruan

ta batez ere zure sendi ta
lagunen bihotz barruan.

Maite zaitugun guztiok gogoz
zuretzako erreguan,

hemen itzali duten izarra
piztu dezazun zeruan.
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2001 izeneko editorialak argitaratua. Caracas, 1975eko maiatzaren 28a.
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Irudi hunkigarria, zinez! Mamiz betea Koldo Arriola gaztearen zerraldoaz
eta guardia zibilen desfile militarraz osatutako argazki-joko hori! Are
gehiago liburuxka horren egilearen esanahi nabariaz ohartzen bagara.

Irudikapen horretan islatu eta nabarmendu gura izan digu egileak 1975.
urtean Euskal Herri osoak sufritu zuen errepresio bortitza (1).

Euskal Herritik kanpo ere atxikimendu erakuspenak.

Elkartasun eta atxikimendu ezaugarriak hain garesti ordaintzen ziren fran-
kismoaren garai hartan, aipatu nahi nuke hemen Madrilen ere Koldo
Arriolaren omenez prestatu zuten ekimena.

Ekainaren erdirantz, Madrileko oinarrizko kristau elkarteek meza bat
eman zuten Cercedilla herrixkaren inguruko zelai batean. Inolako baime-
nik gabe. Hala eta guztiz ere, 300 madrildar baino gehiago bertaratu omen
ziren Koldo Arriolaren gomutaz eta omenez.(2)

Koldo Arriolaren erailketaren oihartzuna Ameriketara ere iritsi zen. Honen
lekuko dugu Venezuelan argitaratuko ¡Dicen que iba llorando! ezkerreko
orriko artikulua.

Urteroko gomuta.

Ondarrutar askok luzaroan oso bizirik gorde izan dute Koldoren gomuta.
Eta gordetzen dute gaur egun ere. Urtemuga iristean, maiatzaren 24an, ale-
gia, eta AABren deiari erantzunaz, urtero ikusten ziren ikurrinak krespoi
beltzarekin Ondarroako zenbait etxebizitzatako leiho eta balkoietan.

Iluntzean, herriko Alamedan bildu ohi zen herritar aldra eder bat. Urtero
200 bat lagun. Eta Koldoren guraso eta etxekoekin batera, isiltasunean igo
Antiguako hilerrira.

Hemen, hilobi aurrean, urtero eskaintzen zitzaion omenaldi beroa.
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(1)   Euzkaldunok danok bat: Euskadi, 1975. Editions Euskal-Elkargoa, Donibane Garazi, 1976, 1.
hiruhilabetea.

(2)   Informaciones egunkaria, Madril, 1975-VI-16.
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Loreak eskaintzen zitzaizkion, lehenik, Agur Jaunak abesten zen bitarte-
an, txistu soinua lagun. Ez zen faltatzen herriko bertsolarien bat-bateko
agurrik ere. Eta, nola ez, beti egon ohi zen Koldoren hilketa gogoratuko
zuen norbait. Hilketa honen inguruan frankista agintariek josita zeukaten
isiltasunezko sarea salatzen zen urtero. Eta baita sare hori urratzeko urra-
tsak ematen ea noiz hasi behar duten galdetzen zitzaien «demokraziako»
agintariei ere.

Omenaldi xume eta anaikorrari amaiera emateko, Lepoan hartu eta segi
aurrera... kanta ohi zen, hunkipena aurpegietan nabari zitzaiela bildutako-
ei. Abesti hau  odolez eta malkoz zizelkatuta baitago ondarrutar askoren
bihotzetan.

Gero, Antiguako tontorretik jaitsi eta Zubi Zaharraren alboan denak bildu.
Ikurrina aurrean jarri eta manifestazioan laguntzen zitzaien Koldoren
gurasoei eta etxekoei Iturribarri auzora, euren etxeraino. Koldo, gogoan
zaitugu! oihuaren burrunbada etenik gabe barreiatzen zen San Inazio kale-
an barrena.

Oroimen txarreko kuartelaren aurrera iristean, urteroko larrialdia eta jar-
kiera. Manifestariek kuartel aurreko ezpaloia guardia zibilez beteta aurki-
tzen zuten urtero. Metrailetak eskuetan zituztela, harro eta mehatxu keinu-
ka  batzuek, burlati besteek. Herritarrrak, ostera...

Hainbat herritar, adintsuak batez ere, oinak dardarka, korapiloa barrenean,
txistua irentsi ezinean, ia-ia mutututa. Beste batzuek, ostera, amorruaren
amorruz, eztarria urratu beharrean oihuka...

Eskerrak laburrak izaten ziren une haiek.

Gero, Koldoren etxearen aurrean, Eusko gudariak abestuz amaiera ematen
zitzaion urteurren horren herri-ekintzari.

1979. urtean, Ondarroako Alamedan biltzen zen Herri Batzarrak oroigarri
bat Koldoren etxeko horman jartzea gura izan zuen. Zenbait harreman
eduki ondoren, bertan behera geratu zen herritarren asmo hura. Oraindik
beldurra hezurretaraino sartuta zeukan norbaitek...

1982. urtera arte, hala ere, urtero burutu zen Ondarroan Koldoren oroitza-
penezko herri mobilizazio hura. Beti Koldo hil zuten egun berean.
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2001 urtea.
Arriola sendiaren panteoia eta Koldoren oroitarria 

Argazkia: Nekane Akarregi
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Neure gomutan ondo gordeta daukat 1982ko maiatzaren 24an
Iturribarriko taberna aurrean ikusi nebana.

Manifestazioan etxe aurrera heldu ginanean, Eusko gudariak abestu
eta gero, «Gora Koldo! Gora hildako gudariak! Gora lehengo eta
oraingo gudari guztiak!» oihuak jaurtitzea egokitu jatan. «Gora!»
bakotxari beste «Gora!» indartsu batekin erantzun eusten beste guz-
tiek.

Han egozan etxeko ate aurrean, Luis eta Zelestina senar-emazteak,
Koldoren gurasoak. Malkoak begietan. Etxe aurrean batu ginan
herritarroi begira. Zazpigarren urteurrena izan arren, urteroko herri-
tar moltso bardina ikusten eben eta euren etxe aurrean batuta.

Berba gutxiko gizona zan Koldoren aita. Ahotsa be makala.
Halandabe, hurreratu jatan, eta hauxe esan eustan apal-apal:
«Zelestina eta neure partez, eskerrak emon gaurko egunean lagundu
deuskuen herritar guztioi».

Berehala jakinarazi neutsen Koldoren aitaren mandatua. «Egin behar
doguna egin dogu. Besterik ez», izan zan han batuta egozanak aho
batez emon eben erantzuna (3).

Ondarrutar haiek argi eta garbi ohartzen ziren Koldo Arriola bera, eta erre-
presioaren eraginez urte haietan hildako guztiak Euskal Herriak bere aska-
tasunaren alde zeraman borroka latzaren ondorio krudelak zirela. Beraz,
Koldo Arriolaren kasuan legez, sarri igoten ziren ondarrutarrak Antiguako
hilerrira urte haietan. Errepresioak lapurtutako herritarren zerrenda neurriz
kanpo ugaldu baitzen azken aldian. Hala nola, Fran Aldanondo Badiola
(1979-X-17an eraila), Jesus Mari Zubikarai Badiola Jhisa (1980-II-2an
eraila), Angel Etxaniz (1980-VIII-30an eraila), Esteban Muruetagoiena
Scola (komisaldegitik atera eta lau egunera hila 1982-III-29an).

Hauei guztiei gudari deitzen zieten ondarrutarrek aho betean. Eta gudari
moduan omendu ere, bakoitzari zegokion egunean. Ez da, beraz, harritze-
koa herriko seme haien guztien oroitzapena bildu eta irailaren 27an,
«Gudari egunean» hain zuzen, kaleratu nahi izana.
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(3)   Garai hartan Ondarroako Amnistia Aldeko Batzordeko kide izan zen herritar baten adierazpe-
nak.
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Eraildako bost herritarrak.
Ezkerretik eskumara, Koldo Arriola, Jesus Mari Zubikarai Badiola Jhisa, Fran Aldanondo
Badiola, Angel Etxaniz eta Esteban Muruetagoiena Scola  

Egun horretako kartel eta oroigarrien artean, han agertzen ziren herriko
Lameran bost eraildako herritarren irudiak. Horrela egin zen 1983-1986.
urteetan.

1987. urtean, hala ere, Errepresioz Hildako Herritarren Gomuta Eguna
berreskuratu zen ostera ere, aipatutako bost hildako herritarren oroitzape-
na eta omenaldia bilduz. Urte haietan guztietan, ziragarria bilakatzen zen
hilerrian barrena egiten zen ibilalditxoa, hilobi bakoitzean lore-sorta jarri
eta bakoitzaren aipamena egiten zelarik.

Urtez urte hilerrian bizi izaten zen giroaren lekuko ditugu 1988. urtean Jon
Arrizabalaga herriko bertsolariak abestu zituen bertso hauek:

Borroka hemen dago
ta beharko eutsi,
bide horri inola 
ezin zaio etsi.
Gudarien odolak
ez al du merezi?
Frutua hartuko da
bihar edo etzi.

Argazkia: Txokoa

Etorri gara hona
gaurko egunean 
herriko gudariak
oroitu nahian.
Jo ta ke jardun ziren
benetan lanean.
Ezin, beraz, gelditu,
askatu artean.
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Gero, herrira jaitsi, eta urtero manifestazioa burutzen zen herriko kaleetan
barrena. Manifestariek, herrian jasaniko errepresioa oroituz eta salatuz
batera, egunean eguneko errepresioari erantzuteko indarberritzen ziren
urtero. Beti ere etorkizunari so, itxaropenari leihoak irekitzen! «Frutua
hartuko da bihar edo etzi» bertsolariak zioen bezala.

2010eko MAIATZA,
BERE HILKETAREN 35. URTEURRENEAN

2
010eko maiatzaren 23a. Igandea. Ez ohiko joan-etorria San
Inazio kalean, 2003 urtera arte Guardia Zibilen kuartela izan den
«Maskulo Etxea»ren inguruan. Maskulo Etxea bera, obrak dire-
la eta, hesiz inguratuta egon arren, herritar batzuek  goiz-goize-
tik zintzilikatu zuten eraikinaren  horman pankarta handi hau:

KOARTEL HONETAN ERAIL ZUTEN KOLDO ARRIOLA GAZTEA
GUGAN BIZI DA esaldiak bi mezu laburbiltzen zizkigun ondarrutarroi.

Batetik, gogoratzen zigun, hantxe, pankartak berak ia-ia estaltzen zigun
ate txikiaren aurrean, ziplo erori zela Koldo Arriola mutil gaztea 1975eko
maiatzaren 24an guardia zibil batek berbertatik egindako tiroaren ondo-
rioz. Bestetik, aldarrikatzen zigun Koldo gazteak, duela 35 urte erailda
egon arren, bizirik jarraitzen duela bere herritar askoren bihotzetan.

Honen lekuko bi agertzen zaizkigu argazkian bertan.

1) Pankartaren atzealdean ikusten diren bi mastak. Kuarteleko sarrera
nagusiaren alboan, Espainiako bandera egon ohi zen mastaren lekuan, bi
masta ageri dira orain. Bata zein bestea herritarrek jarriak. 
Argazkian ezer ageri ez arren, sarritan ikusi izan ditugu herritarrok jarrita-
ko ikurrina masta batean, eta, bestean, herritarron garaian garaiko aldarri-
kapenen bat.
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2) Pankartaren barrenean, horman bertan, adreiluz tapatuta agertzen zaigu
forja-lan artistikoko atea, kuartelerako sarrera nagusia izana. Bertan herri-
tarrok margotutako torturaren irudi hunkigarria. Izan ere, ondarrutarrok
inoiz ez dugu ahaztu, salatu baizik kuartel hura urtez urte izan dela tortu-
ratzaileen habia. Bertan torturatutako hainbeste herritarren artean, nor
behinena Koldo Arriola bera baino? Berau izan baita Ondarroako kuarte-
lean eraildako bakarra.

Pankarta Argazkia: OHZ

Pello Aramaio eta Jabier Rodriguez Urrutxe, aurkezle lanetan. Argazkia: OHZ
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Testuinguru honetan, oroitzapen-omenaldi xumea bezain hunkigarria
eskaini zitzaion Koldo Arriolari. Han ginen hainbat herritar Lepoan hartu
eta segi aurrera... abestia abesten, malkoak begietan genituela.

Han ziren Kresala elkarteko dantzariak aurreskua dantzatzen. Han zen
Jose Mari Aranbarri Botx, herriko bertsolaria. Hona hemen Koldori eskai-
ni zion bertsoa:
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Omenaldian, Lepoan hartu... kantatzen. Argazkia: OHZ

Kresalako dantzariak agurra dantzatzen Argazkia: OHZ
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Hementxe bertan ziplo jausi zan
hilda Koldo Arriola, 

Institutuko lagun koadrilan 
jai bat ospatzen zegola,

guardia zibilak berai deituta 
tiro bat emon ziola.

Hogeita hamabost urte joan arren, 
bero dago zure odola.

Baina guretzat bizirik zagoz.
EZ GARA AHAZTUKO INOLA!
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Jose Mari Aranbarri Botx, bertsotan. Argazkia: OHZ
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Han zen baita Koldo Basterretxea Altzalei ere. 1975eko maiatzaren 24an,
goizaldeko 1:30ak aldera, kuartelaren aurretik igarotzean, kuarteleko atea
zaintzen zegoen guardia zibilaren deiari erantzunez, Koldo Arriola berari
kuarteleko ateraino lagundu ziona. Koldo Arriola erail zuten unean hurbi-
len zegoena.

Bera zegoen tokian bertan duela 35 urte ziplo eroritako Koldo Arriola bere
ikaskidearen oroitzapenak azaltzeko unea iritsi zitzaionean, hunkipenak
gainezka egin zion Altzaleiri. Hitz bat bera esateko ere gauzeztandu eta
negarrari eman zion.

Altzaleiren negar malko haiek eta han bildutako guztion txalo zaparrada
betirako itsatsita geratu zitzaizkion duela gutxira arte kuartela izan den
eraikinari.

Izan ere garai batean Ondarroako Guardia Zibilen kuartela izan zen toki
berean eraikin berria egiten ari dira egun. Baina garai bateko kuartelaren
horma zati bat eta bertan zeuden bi ateak ere mantendu egin dituzte. Hain
zuzen, Koldo Arriola bera, balakada kriminal baten ondorioz, bilinbolaka
irten zen atea eta honen aurreko txokoa. 
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Joseba Koldo Basterretxea Altzalei, berbetan. Argazkia: OHZ
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Kuartela izan zen tokian eraikin berria jasotzen ari direnak, agian, ez dira
ohartu xehetasun honetaz. Baina, 2010eko maiatzaren 23an Koldo
Arriolaren omenez bertan jarri ziren lore-sortak esanguraz beterik zeuden
ondarrutar askorentzat. Txoko hau, aurrerantzean, KOLDO ARRIOLAren
TXOKOA izango da ondarrutar askorentzat.

Ondarroan, 2010eko abuztuan.
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Lore eskaintza. Argazkia: Mabel Beka
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IX.
INFORMAZIO ITURRIAK ETA

ERABILITAKO DOKUMENTUAK
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HERRITARREN OROITZAPENAK

Agirreoa Longarte, Jose Antonio (Ondarroa)
Arriola Arriola, Iñaki Harrixa (Donostia)
Artetxe Lizaso, Juan (Ondarroa)
Barrenetxea Eizagirre, Juan Txarkei (Ondarroa)
Basterretxea Gojenola, Joseba Koldo Altzalei (Berriatua)
Beitia Ibazeta, Pilar (Ondarroa)                              
Egaña Urresti, Agustin (Ondarroa)
Egaña Urresti, Juan Luis (Ondarroa)
Espilla Barruetabeña, Jon (Berriatua) 
Etxaburu Arantzamendi, Itziar (Ondarroa)
Garzia Gojenola, Gotzon Karruajeseneku (Ondarroa)
Ibarloza Zubikarai, Begoña (Ondarroa)
Iparragirre Solozabal, Gregorio (Ondarroa)
Iribar Murua, Lurdes (Ondarroa)
Larrañaga Burgoa, Pili (Ondarroa)
Peña Arrausi, Pedro Maria (Ondarroa)
San Emeterio Peña, Jose Luis (Madrid)
Sarasketa Maiztegi, Estanis (Mutriku)
Txurruka Osa, Juan (Ondarroa)                                       
Zabaleta Etxaburu, Joxe (Ondarroa)
Zenarruzabeitia Etxaniz, Miren Txillarreneku (Ondarroa)
Zenarruzabeitia Etxaniz, Pakita Txillarreneku (Ondarroa)

LIBURUAK, ALDIZKARIAK, EGUNKARIAK...

- Euskadi, el último estado de excepción de Franco.
Ruedo Ibérico, Frantzian, 1975. urtean argitaratua.

- Euzkadi 1975 aldizkaria.
Editions Euskal-Elkargoa, Donibane Garazi, 1976, 1. hiruhilabetea.

- Cambio 16 astekaria. 190. zka. (1975-VII-28).
- Mundo aldizkaria. 1.837. zka. (1975-VII-19).
- Arriba Madrileko egunkaria. (1975-V-25).
- El Diario Vasco Donostiako egunkaria (1975-V-25).
- Informaciones Madrileko egunkaria. 

(1975-V-26), (1975-VI-19), (1975-VI-16).
- La Nueva España Oviedoko egunkaria (1975-V-25).
- La Voz de Asturias Oviedoko egunkaria (1975-V-25).
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- La Voz de España Donostiako egunkaria. (1975-V-25).
- Nuevo Diario Madrileko egunkaria. (1975-V-25).
- Pueblo Madrileko egunkaria. (1975-V-26).
- Ya Madrileko egunkaria. (1975-V-25), (1975-VI-19).    

LABURDURAK

BOE : Boletin Oficial del Estado.
CE : El Correo Español (Bilboko egunkaria).
GN : La Gaceta del Norte (Bilboko egunkaria).
OSMPA : Ondarroako Santa Maria Parrokiako Artxiboa.
OUA-B : Ondarroako Udal Artxiboa. Bilbon, Bizkaiko Foru 

Aldundiko Artxibo Historikoan.
OUA-O : Ondarroako Udal Artxiboa. Ondarroan.
OUBIBA : Ondarroako Udal Batzorde Iraunkorraren Bilera Agiria.
OUBIBAL : Ondarroako Udal Batzorde Iraunkorraren Bilera 

Agirien  Liburua.
OUOBA : Ondarroako Udal Osoko Bilera Agiria.
OUOBAL : Ondarroako Udal Osoko Bilera Agirien Liburua.

DOKUMENTUAK (ondoko orrialdeetan)

1. Eranskina- M. Castells, I. Usandizaga eta E. Villa Donostiako aboka-
tuen salaketa agiria (1975-05-24).
2. Eranskina- «Copia fehaciente de la Escritura de poder otorgada por
Doña Celestina Arriola Arriola a favor de Procuradores de los
Tribunales. En San Sebastián, a 24 de junio de 1975 ante D. Juan Antonio
Gonzalez Arrese, Notario de San Sebastián» (1975-06-24).
3. Eranskina- Adiskidetza-ekitaldia («Acto de Conciliación») Bilboko 4.
Udal Epaitegiaren demanda-deia egunkariei (1975-07-28) eta
Adiskidetza-ekitaldia bera (1975-09-10).
4. Eranskina- Adiskidetza-ekitaldia («Acto de Conciliación») Donostian
(1975-10-09).
5. Eranskina- Koldo Arriolaren kontrako sumarioa eta Burgosko
Kapitain Jeneralaren auzi-erabakia, Koldo bera errudun eginaz
(1975-09-11)
6. Eranskina- Koldo Arriola erail zuen guardia zibilaren kontrako
sumarioa eta Burgosko Kapitain Jeneralaren auzi-erabakia, errugabe zela
adieraziz (1975-12-05).
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1. eranskina: ABOKATUEN SALAKETA AGIRIA (1975-05-24). 1.orrialdea.
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1. eranskina: ABOKATUEN SALAKETA AGIRIA (1975-05-24).2.orrialdea.
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1. eranskina: ABOKATUEN SALAKETA AGIRIA (1975-05-24). 3.orrialdea.
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2. eranskina: NOTARITZAKO AGIRIAK 1975-06-24. 1. orrialdea
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2. eranskina: NOTARITZAKO AGIRIAK 1975-06-24.  2. orrialdea
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2. eranskina: NOTARITZAKO AGIRIAK 1975-06-24. . 3. orrialdea
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2. eranskina: NOTARITZAKO AGIRIAK 1975-06-24.  4. orrialdea
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2. eranskina: NOTARITZAKO AGIRIAK 1975-06-24. . 5. orrialdea
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3. eranskina: EGUNKARIEI DEMANDA-DEIA. (Bilbo, 1975-07-28) 1. orrialdea 
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3. eranskina: EGUNKARIEI DEMANDA-DEIA. (Bilbo, 1975-07-28) 2. orrialdea 

Koldo Arrriola-NKN  31/1/11  11:12  Página 164



165ONDO LOTUTAKO HILKETA BATEN ISTORIO BELTZA BEZAIN SAKONA, Koldo Arriola

3. eranskina: EGUNKARIEI DEMANDA-DEIA. (Bilbo, 1975-07-28) 3. orrialdea 
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3. eranskina: EGUNKARIEI DEMANDA-DEIA. (Bilbo, 1975-07-28) 4. orrialdea 
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3. eranskina:  ADISKIDETZA-EKITALDIA BERA. (1975-09-10) 1. orrialdea
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3. eranskina:  ADISKIDETZA-EKITALDIA BERA. (1975-09-10) 2. orrialdea
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3. eranskina:  ADISKIDETZA-EKITALDIA BERA. (1975-09-10) 3. orrialdea
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4. eranskina: Donostian egindako ADISKIDETZA-EKITALDIA (1975-10-09) 1. orrialdea
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4. eranskina: Donostian egindako ADISKIDETZA-EKITALDIA (1975-10-09) 2. orrialdea
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4. eranskina: Donostian egindako ADISKIDETZA-EKITALDIA (1975-10-09)  3. orrialdea
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4. eranskina: Donostian egindako ADISKIDETZA-EKITALDIA (1975-10-09)  4. orrialdea
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5. eranskina: KOLDO ARRIOLAREN KONTRAKO SUMARIOA.
Hiriko behin-behineko Auzitegi Militar 1. zenbakiko bulegoan abokatuei emandako agiria.  (1975-09-18)
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6. eranskina: KOLDO ARRIOLA ERAIL ZUEN GUARDIA ZIBILAREN KONTRAKO SUMARIOA eta
Burgosko Kapitain Jeneralaren auzi-erabakia, errugabe zela adieraziz (1975-12-04). 1. orrialdea
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6. eranskina: KOLDO ARRIOLA ERAIL ZUEN GUARDIA ZIBILAREN KONTRAKO SUMARIOA eta
Burgosko Kapitain Jeneralaren auzi-erabakia, errugabe zela adieraziz (1975-12-04). 2. orrialdea
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6. eranskina: KOLDO ARRIOLA ERAIL ZUEN GUARDIA ZIBILAREN KONTRAKO SUMARIOA eta
Burgosko Kapitain Jeneralaren auzi-erabakia, errugabe zela adieraziz (1975-12-04). 3. orrialdea
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