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1985eko irailaren
25ean

Inaxio Asteasuinzarra Pagola
'Beltza'
Mikel Rodriguez
Hernanin jaio zen, 1950eko uztailaren 30ean. Bi anaiatan zaharrena zen. 6 urte bertzerik ez zuela,
aita galdu zuten. «Halaxe hazi ginen gu: amarekin, amonarekin eta izebarekin», kontatu du
Antonino Asteasuinzarrak, Inaxioren anaia gazteak. Baserri giroan hezi ziren biak, giro
euskaldunean. Garai hartako Hernanin, ordea, Euskal Herriko herri handi gehienetan bezalaxe,
gaztelania zen nagusi. «Euskara etxean egiten zen, kalean ez», azaldu du Antoninok. «Gu etxera
joaten ginenean, eta aitonari gaztelaniaz hasi, ez zigun kasurik egiten». Hizkuntzaren egoera
horrek, hain zuzen, Inaxio Asteasuinzarraren kontzientzia piztu zuen gaztetatik. «Anaiak gaztetan
asko irakurri zuen euskararen inguruan, eta jakintza maila altua hartu zuen». Euskalkiak eta
hizkerak Asteasuinzarraren kezka iturri bihurtu ziren. «Gure amak eta amonak asko zekiten
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euskararen inguruan; horregatik, Inaxiok askotan galdetzen zizkien ez zekizkien hitzak eta
halakoak». Antoninok nabarmendu du anaiak «bere buruarentzat»
ikasi zuela hainbertze euskarari buruz, «ez besteei esateko». Euskararen zanpaketa arrazoi
garrantzitsua izan zen Asteasuinzarrarentzat ETAn militatzeko pausoa emateko.
Lanbide Heziketako ikasketak egin ondoren, tailer batean lanean hasi
zen, eta han zegoela etorri zitzaion soldaduskarako deia. Irunen egitea
egokitu zitzaion. Han atzeman zuen Espainiako Poliziak, Hernanin
sarekada bat gertatu baitzen. Loiolako kuarteleko presondegian sartu
zuten.
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Asteasuinzarra eta harekin batera preso hartutakoak. Pareta handi
batetik beheiti salto egin beharra zuten ihes egiteko, eta Asteasuinzarrak
zauri itsusi bat egin zuen, hanka okertuta. «Inoiz ez zen ongi jarri
hartatik», dio Pili Bereziartuak, Antoninoren emazte eta Inaxioren
koinatak. Loiolatik, Lapurdira ailegatzea lortu zuten iheslariek.
Asteasuinzarrak 21 urte zituen. Errefuxiatu bihurtu zen.
Baionan jarri zen bizitzen, Pannecau karrikan. Ongi egokitu zen hango
bizitzara. «Goizean lanera joaten zen, eta gero poteorako edo edozer gauzatarako elkartzen ziren.
Hemen bezala», azaldu du Antoninok. Bertze errefuxiatuez gain, ipar euskal herritarrekin ere
harremana egin zuen Asteasuinzarrak. «Laneko jendearekin, kalean ezagututakoekin eta
Hegoaldetik gerratik ihesi joandakoen seme-alabekin». Betiere, «giro euskaldunean» ibili zen
Asteasuinzarra. Anaiak kontatu duenez, Hegoaldeko anitzi baino errazagoa egiten zitzaion euskalki
aldaketetara moldatzea, gaztetatik euskararen inguruan bereganatu zuen jakintzagatik. Frantsesez
1983
ere
ikasi zuen. «Ongi egiten zuen, baina horrek frantsesez aritzeko beste erremediorik ez zuelako

izan behar zuen». Errefuxiatuta eta etxera ezin bueltatu, baina, iheslari anitzek bezala, hurbilekoen
1984

bisitak izaten zituen Asteasuinzarrak. Senideek eta lagunek, ordea, Poliziaren kontrolak eta
1985
jazarpena
pairatu behar izaten zituzten sarri. Lapurditik Gipuzkoara pasatzean behin baino

gehiagotan autoak jarraika izan zituztela oroitu du Bereziartuak. «Agian, hasieran ez ginen
1986

konturatzen, baina gero bai. Autoak oso kontrolatuta edukitzen zituzten». Hernani inguruan ere
1987
Poliziaren
eta guardia zibilen presentzia itogarria zen garai hartan.
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diktadorearen
heriotza, trantsizioa, PSOEk agintea hartzea... Lapurdin

bizi izan zituen aldaketa haiek. Euskal Herriko gatazkak, ordea, bere
horretan iraun zuen. «Etxera itzultzeko ametsa bazuen, bai, baina
gauzak zeuden bezala, hark bazekien ez zuela itzultzerik. Hori argi
zeukan», azaldu du Antoninok. GAL baino lehenago ere gerra zikina
agertu zen, frankismo bukaeran, eta trantsizio urteetan jarraipena izan
zuen. «Han beti izaten zuten kezka hori», dio anaiak. Baina GALekin
egoera aldatu zen, okerrera. «Jada ez zuten lehenago bezala poteatzen,
eta halako gauzak. Gutxiago ateratzen ziren», kontatu du Bereziartuak.
Tentsio horren adierazle, pasadizo batez oroitu da. «Elkar zirikatzen
aritzeko ohitura genuen, baina oroitzen naiz behin bakarrik ez zidala
erantzun. Etxeko sarrera oso itsusia zuen, iluna. Nik beti esaten nion
'Inaxio Mari, hemen kontu eman ezak, norbait azalduko zaik gordeta'. Egun batean, ataritik atera
zen, eta esan nion 'Inaxio Mari, jarri hadi ongi'. Eta, berehala, atariari bizkarrez jarri zen, kalearen
bi aldeak kontrolatzeko». Antoninok oroitarazi du segurtasuna gehiago zaintzearen arrazoi bakarra
ez zela GAL, Frantziako Polizia ere errefuxiatuei jazartzen hasi baitzen garai hartan.
Beldur haiek 1985eko irailaren 25ean gorpuztu ziren, Monbar hoteleko ostatuan. GALek
ordaindutako

bi

mertzenariok

arma

automatikoekin

tirokatu

zituzten

han

zeudenak.

Asteasuinzarrari bihotzean eman zion bala batek. «Esan zigutenean ez genuen sinesten. Esan
ziguten futbola ikustera joana zirela, eta Inaxio futbola ikusten, ez zen posible», kontatu du anaiak.
Gero jakin zuten Asteasuinzarraren kideetako bati Frantzian bizi ahal izateko paperak eman
zizkiotela eta hori ospatzeko atera zirela.
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Hilketaren hurrengo egunak ongi gogoan dauzka Bereziartuak. «Oso
gogorra izan zen». Asteazkena zen atentatua egin zutenean. Gorpua ezin
izan zuten larunbatera arte etxeratu. Gipuzkoan sartu orduko, Guardia
Zibila

zuten

esperoan.

Hernani,

berriz,

«hartuta»

zeukaten.

«Izugarrizko tentsioa zegoen», oroitu du koinatak. Bereziki mingarriak
egin zitzaizkion guardia zibilen isekak. «Esaten zuten: 'Zenbat jende
elizan! Ezkontzaren bat dago, ala?'». Baina egoera gogor hartan
Inaxioren ama Maritxu Pagolak izan zuen kemena nabarmendu du
Bereziartuak. «'Bakea nahi baduzu, zure gizonak kontrolatu', esan zion
guardia zibilen kapitainari». Antoninok ere ongi gogoan du amaren
adorea. «Elizatik aterata, kapitainarengana joan zen berriz, eta esan
zion: 'Nire semearen gorpua kanposantura eraman behar dut; beraz,
errespeta ezazu'. Amaginarrebaren erreakzioak oraindik txunditu egiten
du Bereziartua. «Semeari lur eman eta hurrengo egunean, goizean goiz, Arrasatera joan nahi zuela
esan zigun, Pakito Arriaranen omenaldira». Arriaran ETAko kidea 1984an hil zuten, El
Salvadorren, fronte iraultzailearen alde borrokan ari zela. Ekitaldian, Monbarren hildako baten
senideak zeudela ohartzean, oholtzara igotzeko eskatu zieten, eta hantxe atera zioten argazkia
Pagolari, ezker ukabila altxatuta. Irudi hura euskal gatazkaren ikonoetako bat bihurtu zen. Kortatu
taldeak A Frontline Compilation diskoaren azalean erabili zuen 1988an. Hurrengo urtean, HBk
hauteskundeetarako kanpainarako hautatutako irudia izan zen, eta 2007an EAE-ANVk
berreskuratu zuen foru eta udal hauteskundeetarako.
Monbarko hilketen epaiketa 1987an egin zen, Pauen (Frantzia). Pierre
Frugoli eta Lucien Mattei mertzenarioak zigortu zituzten. Senideek
orduan ere une mingarriak bizi behar izan zituzten. Matteik ez zuen
1983 hilketan parte hartu zuenik ere, nahiz eta Asteasuinzarraren odol
onartu

arrastoak galtzetan agertu zitzaizkion. Bereziartuak minduta oroitzen
1984

du mertzenario hark epaiketan eduki zuen jarrera. «Senideon ondotik
1985 zenean, halako begirada bat bota zigun, halako keinu bat!». Ez
pasatu

Frantziak, ez Espainiak ez zuten inoiz zehaztu Frugolik eta Matteik zein
1986

harreman izan zuten Espainiako Estatuarekin. Baltasar Garzon epaileak
1987
2001ean
itxi zuen ikerketa.
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Santos Blanco Gonzalez 'Aitite'
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