
egoera lasaitu egin zen. 
Entzutegi Nazionalera mehatxatuta joan nintzen, bai familiarekin eta baita kuartelera

berriz itzuliko nintzela esanez ere. 

(…) Lurrean zakar poltsa beltzak botata zeuden eta oso zikina zegoen beste gela batean
sartu ninduten. Gela honetan sartu bezain laster paretaren kontra jarri eta han utzi nindu-
ten beraiek izapide guztiak egiten zituzten bitartean. Nik ez nekien zer gertatuko zen eta
beldurtuta nengoen.  

Ondoren, hirurekin sartu ninduten eta batekin zerikusia nuela, bestearekin zerikusia
nuela... esaten zidaten. Niri beldurra sartzeko edo, ezaguna nuen pertsona batez hasi ziren
hitz egiten; hark azkenean hitz egin zuela eta Susperren listan nengoela eta horrelako kon-
tuak esaten zizkidaten. Ni beldurtuta nengoen. Hor zeuden zakar poltsak, eta nondik joko
zuten jakitea zaila zen.  

Berriro ere autora sartu eta Azpeitira eraman ninduten, gurasoen etxea miatzera.  Aita
urduri jarri zen, eta nahiz eta inkomunikatuta egon lasaitzeko esan ahal izan nion.
Aspaldiko paper batzuk besterik ez zituzten eraman.  

UNAI LIZASO SANZ
>SEXUA: G >ATXILOTZE-DATA: 2005/02/11 >ATXILOTZE-LEKUA: Azpeitia >POLIZI TALDEA: Polizia Nazionala

>EGOERA: Aske
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Izugarrizko agobioa sentitu nuen, arnasa hartu nahi eta ezin. Plastikoa aurpegira itsatsita
neukan, ez zidan arnasa hartzen uzten, hortzekin pixka bat apurtu nuen eta arnasa hartu
ahal izan nuen. Baina beraiek segituan konturatu ziren eta poltsa azkar batean mugitzeare-
kin batera itotzeko sentsazioa berriro izan nuen. 

Poltsa gainetik jarrita nuela baina estutu gabe, nire familiakoekin mehatxatu ninduten,
hainbat gauza esan zizkidaten, eta hauekin nork jakin… Beldurtu egin nintzen, beldurtu
baino gehiago, larritu, nire familiakoak ez ukitzearren. Beste behin estutu zidaten poltsa,
aurreko sentsazio berdinak biziaraziz. Galdeketak jarraitu zuen, poltsa gainean jarrita
nuela. Ez nuen konortea galdu. Berriro zutitu arazi ninduten paretari begira jarraraziz.
Galdeketak jarraitzen zuen; noizean behin, erantzunari garrantzirik eman gabe, buruan
esku irekiarekin kolpatzen ninduten. Horrela denbora luzez egon ginen, deklarazioa pres-
tatzen aritu ginen bitartean. 

Dependentzia polizialetan deklarazioa egin nuen. Ofiziozko abokatua denbora guztian
isilik egon zen, guardia zibilak aldiz gauzak gehitzen joaten ziren. Nik gauzak era batera
esaten nituen eta beraiek beste era batera idazten zituzten nahi zutena jarriz. Deklarazio hau
egin aurretik guardia zibilek esan zidaten deklarazioa haiek esan bezala eginez gero gauzak
ondo joango zirela, bestela gauzak okerrera egingo zutela… 

Deklarazioa egin eta gero gauzak ez ziren lasaitu, gauza gehiago eskatzen zizkidaten.
Galderak aurrera jarraitzen zuten, beraiek nire atzealdeko eserlekua elektrodoekin jarri
zutela esan zidaten. Esertzeko agindu zidaten, nik oihu egiten nuen ezer gehiago ez nekie-
la esanez, azkar batean eseri nintzen. Aulki normal bat zen, momentu honetatik aurrera
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qui ça pouvait être… J’ai déclaré ce que nous avions déjà convenu
préalablement. Eux m’ont dit ce que je devais dire et comment je
devais le dire, et ils me l’ont fait répéter d’innombrables fois jus-
qu’à ce que je le sache par cœur. Pendant que nous préparions les
dépositions, les coups et les menaces furent constants, ils répétaient
inlassablement que si je ne déclarais pas ce que nous avions prépa-
ré, le traitement serait encore pire. Mais après avoir déclaré, le trai-
tement a continué de la même façon, c'est-à-dire mauvais.

Le cinquième jour j’ai été emmené à l’Audiencia Nacional…

Avant de me transférer là-bas, ils ont proféré des menaces contre ma
compagne et ma famille si je ne ratifiais pas ce que j’avais déclaré
dans les dépendances de la police. J’étais très mal en point, j’étais
totalement effrayé, j’avais très peur et j’étais très fatigué physique-
ment. 

Le juge a ordonné mon emprisonnement et au début j’avais de
cauchemars. Encore aujourd’hui, si je suis en train de dormir et que
j’entends un quelconque bruit, je deviens très nerveux et je me
réveille le cœur battant de façon accélérée n

zaban, decían que ellos eran torturadores, y que no podía esperar otra
cosa que ser torturado, que sería un gudari, pero que si no hablaba lo
único que conseguiría sería alargar el sufrimiento, ya que al final todos
hablaban. También me amenazaban con inculparme con un montón de
cosas; una bomba contra el juzgado, contra una empresa de transporte,
que ellos lo tenían muy fácil para acusarme de todo ello… me entró
mucho miedo, y ellos jugaban con las amenazas.

En uno de los interrogatorios sufridos, en uno de los que me golpe-
aron, me dijeron que fuera al calabozo y que reflexionara, que cuando
quisiera hablar no tenía más que tocar en la puerta de la celda, y que
ellos vendrían a buscarme. Así lo hice, ya que me habían dicho que
habían detenido a mi novia, y que si hablaba, la dejarían libre. Así que
les dije que hiciéramos un trato, que diría lo que quisieran a cambio de
que la dejaran en libertad. Parecía que los últimos días andaban a con-
trarreloj, me hacían innumerables interrogatorios, y en cada uno me

hacían muchísimas preguntas, querían información. Así, venía un poli-
cía viejo con bigote y decía “esto no funciona así”, decía que la organi-
zación no funcionaba tal y como yo decía, que lo que yo contaba no
podía ser verdad. Yo decía que sí, que había sido así. Terminaron los
tres días y me trasladaron a la Audiencia Nacional. 

Cuando en dependencias policiales me llevaron ante el médico
forense yo estaba aterrorizado. Tenía mechones de pelo por todas par-
tes. El médico forense era una mujer, y me dejó alucinado: le dije que
me estaban maltratando, y su repuesta fue que ya vería cómo estaba al
día siguiente. Tenía la cabeza completamente hinchada, parecía que lle-
vaba casco, pero únicamente me dio paracetamol y listo. No apuntó
nada ni me miró demasiado. Me tomó la temperatura. Cuando pasé
ante el médico forense la segunda vez, estaba más tranquilo y no me
habían golpeado, y ella me dijo “ves, cómo te dije que no te iban a
pegar” n



Ziegara eraman nindutenean, bertan ondo pentsatzeko eta ordu erdi barru berriro beste
galdeketa bat egitera eramango nindutela esan zidaten. Ziegan nengoela, edozein zarata
entzuten nuenean zeharo urduritu eta beldurtzen nintzen. Gainera, zarata guztiak entzuten
ziren. Ziegetako giltzak zituen polizia mugitzen zenean, entzun eta jo eta ikaratu egiten
nintzen. Ziegan ordu erdi baino gehiago eduki nindutela uste dut.  

Hurrengo galdeketara eraman ninduten.  ¡Eres un anormal,  anormal! bezalako irainekin
hasi ziren, baita mehatxuekin ere. Aurreko galdeketako polizia deituko zutela eta hitz egi-
tea hobe nuela... esaten zidaten.

Galdeketetan beti egoten zen norbait begira. Batzutan “Ibon”, besteetan atxiloketa egu-
neko neska... begiratu besterik ez zuten egiten,  ikasten ari zirela zirudien.  

Beste galdeketa batetan, estilo ezberdin batean hitz egiten zidan polizia batekin egon
nintzen. Esaten zuen zestoarra zela eta nirekin “Txoko” tabernan egona zela Zestoan, eta
abar... Momentu horretan tente jarri arazi ninduen eta kolpe batzuk eman zizkidan. Oso
jarrera bortitzean hasi zen, oihuka eta buruan kolpeak ematen. Ez dakit ahultasunagatik
edo zergatik baina mareatu egin nintzen eta goragale handia nuen.  

Berriro hasi ziren, orduan edo beranduago, hitz egiten ez banuen berriro hasierako poli-
ziari deitu beharko ziotela. Gainera, polizia hori zain zegoela eta gainera kristoren gogoak
zituela...

Ondoren momentu batean polizia hau azaldu egin zen eta hitz hauek esan zituen: ¡Hola,
Feliz Navidad! Eta berriro hasi zen sekulako kolpeak ematen. Belauniko jartzen ninduen
eta dinbi-danba. Beti lurrean amaitzen nuen.  Buruan jo eta ileetatik tira egiten zidan.
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Jaisterakoan, etxe azpian jada jende pila bat elkartua zegoen. Animoak eman zizkidaten,
eta poliziei ez zitzaien gehiegi gustatu, haserretu egin ziren. 

Madrilerako bidean, bi poliziaren erdian eraman ninduten, burua makurtuta.  Polizien
ahots tonua altua zen,  haserre bezala,  bortitza.  Polizia batekin,  Ibonekin,  lagunen arte-
ko ahots tonuan hitz egiten nuen,  jolas bat bezalakoa zen: berak kontatu,  nik kontatu.
Madrilera heltzear geundenean jarrera zeharo aldatu zuen. Ahots tonua bortitz bilakatu zen;
eskua zabalduta buruan hiru kolpe eman zizkidan. Berehala nik esan nion: “bueno, si te
pones así, yo tampoco voy a estar como hasta ahora”.

Madrilera iritsi eta gauza guztiak kendu zizkidaten (erlojua,  dirua...) eta ziegan sartu
ninduten,  momentu batez.  Berehala,  galdeketa egitera atera ninduten.  Ni eserita nen-
goen.  Ibon delakoa nire albo batean jarri zen, beste polizia bat beste aldean jarri eta ¡se
acabó la fiesta!. Poliziak kaputxarik gabe zeuden eta oso normal jantzita, kaleko arropare-
kin, oso gizon normalak gainera, ez oso handiak... Nire belarri batetik oso gertu jarri zen
eta lehenengo galdera egin orduko jo eta dinbi-danba, buruan kriston kolpeak ematen hasi
zitzaidan. Iletik bi eskuekin hartu eta beherantz tiratzen zuen, nire iletik zintzilikatzen zen
eta aurpegia nirearen kontra jartzen zuen. Lurrera botatzen ninduen; lurrean denbora dezen-
te pasa nuen. Eta berriro aulkira, berriro iletik zintzilikatu eta dinbi-danba buruan jo eta
jo eta bitartean eroak bezala oihukatzen zidaten, bere onetik irtenda, oso haserre: ¡Puto
gudari!  ¡Todos empiezan así,  pero vas a terminar hablando! ¡Porque no se quien iba a men-
tir sobre ti! ...   Momentu guztian jo, jo eta jo.  Nire ilea bazterretan botata  ikusi nezake-
en. Ibonek bitartean begiratu  besterik ez zuen egiten.  
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Polizia-etxean auzitegi-medikuaren aurrera pasatu nintzenean ni oso beldurtuta nengo-
en.  Ileak alde guztietatik nituen. Medikua emakumezkoa zen eta berarekin flipatu egin
nuen. Nik esan nion: Que me estan maltratando. Eta bera bihar nola zegoen ikusiko genue-
la esaten zidan. Eta nik burua zeharo handituta nuen, kaskoa nuela zirudien,  baina buru-
ko minarentzat gelocatila eman zidan eta listo. Ezer ez zuen apuntatu eta ez zidan gehiegi
begiratu. Sukarra begiratu zidan. Auzitegi-medikuaren aurrera pasatu nintzen bigarren
aldian,  bigarren eguna lasaiagoa izan zen kolperik ez nuelako jaso eta “ya ves como te dije
que no te iban a pegar” n
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Momentu batean ileetatik tira egiten zidan bitartean barrabiletatik heldu eta zeharo zapal-
du zizkidan. Momentu horretan indarra atera nuen eta aurre egin nion,  baina bertan zeu-
denak gainera etorri zitzaizkidan, zapaldu eta mugitu ezinik utzi nindutelarik.  

Galdeketa bakoitzean antzeko gauzak esaten zizkidaten. Mehatxuak normalak ziren:
beraiek torturatzaileak zirela eta ziur egoteko torturatuko nindutela, gudari bat nintzela
baina ez banuen ezer esaten sufrimendua luzatu besterik ez nuela egingo  azkenean denek
hitz egiten dutelako, beste batean Azpeitian egindako hainbat ekintza niri egotziko zizki-
datenaren mehatxua egin zidaten; epaitegiari bonba jarri ziotela,  transporte enpresa bati
ere jarri ziotela eta beraiek oso errez egin zezaketela horien ardura niri egoztea... beldur han-
dia sartu zitzaidan eta horrekin jolastu zuten.  

Pairatutako galdeketa horietako batean, kolpatu ninduten batean, ziegara joateko eta
ondo pentsatzeko esan zidaten,  hitz egin nahi nuenean ziegako atea jo eta igoko nindute-
la esan zidaten. Ziegan nengoela atea jo nuen eta hitz egingo nuela esan nuen.  Aurretik
gainera neska laguna atxilotu zutela eta hitz egiten banuen askatuko zutela esan zidaten.
Beraz, tratu bat egingo genuela esan nion, hitz egingo nuela baina bakarrik neska askatzen
bazuten. Azkeneko eguna kontrarrelojean zebiltzala zirudien galdeketa asko egin zizkida-
ten, bakoitzean galdera pila bat eginez; informazioa nahi zuten. Beraz, polizia zahar bibo-
tedun bat etortzen zen eta “Eso no funciona así” esaten zidan nik kontatutakoari buruz, era-
kundeak ez zuela nik kontatu bezala funtzionatzen eta ezin zuela nik kontatutakoa egia
izan. Nik, ordea, horrela izan zela eta horrela izan zela. Hiru egunak amaitu zitzaien arte
eta Entzutegira eraman ninduten arte.
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bazuten. Azkeneko eguna kontrarrelojean zebiltzala zirudien galdeketa asko egin zizkida-
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