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Rafael Goikoetxea Errazkin
Arantxa Elizegi

Rafael Goikoetxa Hernaniko Zikuñaga auzoan jaio zen 1954ko urtarrilaren 19an, BiyakBat paper

fabrikak langileentzat eraikitako etxeetako batean, aita bertako langilea baitzen. Garai hartan

telebistarik ez, eta kalean eta Urumea ibaian igarotzen zituen egunak. "Eskolatik gehien gustatzen

zitzaiona atsedenaldia eta irteerako ordua izaten zen. Ez zen liburuen aurrean egon zalea", dio

Felik, haren arrebak.

Ikastea gustuko ez, eta oinarrizko ikasketak bukatu orduko lanean hasi zen, aitarekin. Denbora

librean, berriz, motorrean ibiltzen zen. "Mugitzen zen guztia gustatzen zitzaion. Hasi bizikletatik

eta itsasontzietaraino. Askotan, tailerra zuen beste lagun batekin elkartu eta motoak konpontzen

aritzen ziren. Gogoan dut behin mendira joan zela bere motorrean eta itzuli zenean besoan

erredura handi bat zuela. Motoa erori eta erre egin omen zitzaion". Baina paper fabrikan ere ez

zuen denbora asko egin. Anaia Pedro Marirekin harreman estua zuen oso, eta hura diru gehiago

irabazte aldera arrantzale sartu zenean, atzetik joan zen Goikoetxea bera ere. Haurtzaroa ibaian

igarota, gustura sentitzen zen itsasoan. Handik denbora batera, lantoki berri baten bila hasi zen,

baina enpresek soldaduska eginda izatea eskatzen zuten. Beraz, boluntario aurkeztu zen, eta itsas

armadan hartu zuten. "Lehengusu batekin batera bidali zuten Ferrolera. Haiek estreinatu zuten

Andalucia fragata".

Urte eta erdiz soldaduskan aritu ostean, kamioi gidari hasi zen. Hernaniko enpresa txiki batean

lehenik, eta Pasaiako kooperatiban ondoren. "Kamioia ere erosi zuen. Gustatzen zitzaion bere

lanbidea, eta baita bere bizimodua ere. Askotan, goizeko zazpietan irteten zen etxetik, eta ez zen

itzultzen iluntzeko zazpiak arte. Oso langilea zen", gogoratu du Felik.

1980ko irailaren 7ko

goizaldean, haren bizitza

kolpetik aldatu zen, ordea.

Bezperako gauean, lagunekin

afaltzera joan zen Ereñozuko

Fagollaga jatetxera, eta,

ondoren, Zikuñagako jaiak

zirenez, auzora joan ziren.

Han ibili ziren goizeko ordu

txikiak arte. Goizaldera, Mari

1983

1984

1985

1986

1987

GAL 1983-1987 ERREFUXIATUAK HILDAKOAK ATENTATUAK EPAITEGIETAN IKERKETA KAZETARITZA ONDORIOAK KREDITUAK AGIRIAK ELKARRIZKETAK NOR DA NOR?

BILAKETA

http://berria.info/
https://www.berria.eus/GAL/nagusia.php#section-2
https://www.berria.eus/GAL/nagusia.php#section-4
https://www.berria.eus/GAL/nagusia.php#section-6
https://www.berria.eus/GAL/nagusia.php#section-8
https://www.berria.eus/GAL/nagusia.php#section-10
https://www.berria.eus/GAL/
https://www.berria.eus/GAL/nagusia.php
https://www.berria.eus/GAL/errefuxiatuak.php
https://www.berria.eus/GAL/soslai.php
https://www.berria.eus/GAL/ekintzak.php
https://www.berria.eus/GAL/judiziala.php
https://www.berria.eus/GAL/ikerketak.php
https://www.berria.eus/GAL/ondorioak.php
https://www.berria.eus/GAL/kredituak.php
https://www.berria.eus/GAL/agiriak.php
https://www.berria.eus/GAL/elkarrizketak.php
https://www.berria.eus/GAL/nordanor.php
https://www.berria.eus/GAL/bilaketa.php


17/12/2019 GAL 30 URTE - Hildakoak | Berria.eus

https://www.berria.eus/GAL/soslai.php#section-13 24/54

Jose neska-laguna Andoainera eraman behar zuela-eta autoan etxera gerturatuko zituela esan zien

Goikoetxeak lagunei, baina haiek ezetz, oinez itzuliko zirela.

Hurrengo egunean jakin zuen bere lagunetako bi tiroz hil zituztela etxera bidean. Miguel Mari

Arbelaitz Etxebarria Portu eta Luis Mari Elizondo Batallon Vasco Españolek hil zituen, 1980ko

irailaren 7ko goizaldean. "Rafa jota geratu zen". Hurrengo aste eta hilabeteetan, kamioian gauzak

bere tokietatik kanpo aurkitu zituen maiz Goikoetxeak. "Txakur bat utzi ohi zuen gauetan, inor sar

ez zedin. Gero jakin genuen Poliziak el camionero del perrito [txakurtxoaren kamioilaria] deitzen

zuela".

1981eko otsailean ihes egin aurreko asteetan, haren aita osasun arazoekin hasi zen. Goikoetxeak,

kezkatuta, Feli arrebarekin bildu eta aurrerantzean zer asmo zuen galdetu zion -Feli zen zazpi anai-

arrebetatik gazteena-; hark gurasoak zaintzen geratuko zela erantzun zionean, lasaitua hartu zuen.

"Agian beste zerbait esan izan banio, ez zuen hain azkar alde egingo". Ordurako etxea erosia zuen

neska-lagunarekin, Andoainen. Baina haren asmoak bertan behera geratu ziren.

Joxe Arregi eta Isidro Etxabe atxilotu zituzten Madrilen, 1981eko

otsailean. Atzetik zeuzkala susmatuta, iparraldera ihes egin zuen

Goikoetxeak, anaiarenera, ordurako Pedro Mari mugaz bestaldera joana

baitzen. Hasieran arrantzale ibili zen han ere, bandera frantseseko

ontzietan, baita banatzaile ere kamioi txiki batekin. Denok altzari

enpresan sartu zen arte. Arrosan zegoen enpresa, eta Baigorrin etxea

hartua zuen berak. 1984ko maiatzaren 3an, bere lankide zen Jose Mari

Zugarramurdi Kixkur-ekin batera amaitu zuen lana. "Bostetan bukatzen

zuten berez, baina egun hartan lehenago amaitu zituzten lanak, eta

normalean beraiekin joan ohi zen hirugarren langilea bertan geratu zen

bere eginbeharrak bukatzen. Rafak bere autoa utzi zion, gero etxera

buelta zedin", azaldu du Felik.

Goikoetxeak gidatzen zuen Dyane 6 markako autoa, eta Kixkur

aldamenean zihoan. Bat-batean, moto batek hartu zien aurre. Handik

gutxira, bidegurutze bat igaro berri zutenean, aurreko motoa agertu zen

bigarrenez. Bi lagun zihoazen gainean, beltzez jantzita eta kasko

gorriekin. "Nondik atera da moto hori?", esan zuen Goikoetxeak. Bi

motorzaleek, autoaren parean jarri, eta bost tiro egin zizkieten.

Goikoetxea aldez alde zeharkatu zuten; Kixkur, berriz, belaunean eta

ukalondoan zauritu zuten. Gerora Zugarramurdik familiari azaldu

zionez, motoak aurrera egin eta buelta eman zuen. Hasitako lana

bukatzera zetorrela pentsatuta, Zugarramurdik hil itxurak egin zituen,

baina motoak aurrera jarraitu zuen abiadura bizian. Zenbait minuturen buruan, etxera zihoazen

Denok enpresako beste langile batzuk aurkitu zituzten, baina ordurako berandu zen

Goikoetxearentzat.

Kixkurren arabera, atzean zihoanak, tiro egin zienak, ile luze eta horia zuen. Baina bi erasotzaileak

ez ziren inoiz agertu. Motoa, berriz, handik egun batzuetara aurkitu zuten, erasoa izan zen tokitik

gertu.

Zalantzak argitu ezinik
Goikoetxea hil eta hurrengo egunean, Espainiako prentsak eman zuen erasoaren berri. Baina

informazioa nahasgarria zen. Izan ere, zenbait tokitan hildakoa Pedro Goikoetxea zela jartzen zuen,

eta, beste batzuetan, izena zuzen bazegoen ere, 1976an Andoaingo alkatearen hilketa saioaren

erantzule zela zioten. "Eraso hartan, Pedro Mari anaiak parte hartu zuen, baina ez Rafak". Beste

iturri batzuen arabera, ordea, autoa ETAko beste kide batena zen, Pedro Martikorenarena, eta

GALen lehen asmoa hura hiltzea zen; hori dela eta, erasotzaileek Pedro deitu zioten Goikoetxeari

tiro egin ziotenean.

Jose Mari Zugarramurdi Huizi Kixkur, bestetik, zaurituta eraman zuten erietxera. Gaur egun,

preso jarraitzen du ETAko militante historikoak; besteak beste, 1973ko abenduan Luis Carrero

Blancoren hilketan parte hartzea leporatzen diote.
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Angel Gurmindo Lizarraga
'Stein'

Joxerra Senar

1950eko abenduaren 17an jaio zen Angel Gurmindo, Olatzagutian. Bi arrebaren neba zen: Maria

Josefa urtebete zaharragoa, eta Belen sei urte gazteagoa. Eskolan ikasle ona zela gogoan du Juan

Antonio Lasa lagunak: "Gu baino finagoa zen; gu bihurriagoak ginen". 10 urte zituen aita herriko

harrobian lanean ari zela izotzarekin labaindu eta erori zenean. Bederatzi egun egin zituen larri, hil

zen arte. Langile ohi baten seme gisa, Portland herriko zementu enpresa ezagunean hasi zen

beharrean. 12 urte eta hamar hilabete baino ez zituen. Garai hartan, 13 urtetik gora hasi ohi ziren

lanean: egunero lau orduko prestakuntza ikastaroa jasotzen zuten goizez, eta arratsaldean beste lau

ordu norberak gogoko zuen atalean: "Angelek argiketari izatea atsegin zuen", dio Lasak. Lau urteko

trebakuntzaren ostean, 16 urte betetzear zituela hasi zen lanaldi osoan beharrean, astelehenetik

AngelAngel
GurmindoGurmindo

LizarragaLizarraga
'Stein''Stein'
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