
Rebeka Calvo Alegia

Alegiako Garaialdetarrek badute
hogeita hamar urtetan kendu
ezin izan duten arantza. Triple A
taldeak aita, Paulo Garaialde, hil
zuen 1982an, eta ordutik, aitaren
hutsunearekin batera, begirune
eza jasan behar izan dute. HITZA
Paulo Garaialderen zazpi seme-
alabetako bostekin bildu da, eta
urte hauetan guztietan bizitako
saminaren lekuko izan da. «Gure
aita, biktima batek behar duen
errespetu eta begirunea jaso be-
harrean, bazirudien borreroa
bera zela, eta askoren memorian
nahasmen hori gelditu da», diote.

Aita, Paulo, Triple A-k hil zuen,
HITZAk hori baieztatzen duen
hainbat froga bildu ditu, baina ba-
dirudi oroimen kolektiboan ez
dela hori geratu.

Gertakariak
1982ko urtarrilaren 2a. Beraste-
gin, Plazaola trenbidearen ingu-
ruan, basozain batek Paulo Ga-
raialde alegitarraren hilotza aur-
kitu zuen. Aurpegian bi tiro
zituen, eta goizean goiz aurkitu
zuten. Familiarentzat itoaldia
ordu batzuk lehenago hasi zen or-
dea eta oraindik ez da amaitu.

Paulo Garaialde taxista zen, eta
urtarrilaren 1tik 2rako gauean hil
zuten, 60 urte bete zituen egune-
an, hain justu. Emaztea, eta zazpi
seme-alaba utzi zituen, eta guz-
tiek argi dute «hilketa politikoa»
izan zela. 

Hilketa nork burutu zuen, or-
dea? 

Nahasmena horretan datza,
eta nahasmen hori da, hain zuzen
ere, familiaren mina areagotu
duena. Izan ere, Paulo Garaialde-
ri 1972an lehergailu bat jarri zio-
ten. Autoa lehertu zioten, baina
bera onik atera zen. Lehergailua
ETAk jarri zion, salataria zela za-
baldu zen eta horregatik izan
omen zen ekintzaren jopuntua.

Ez dago, antza, gertakari hura

baieztatzen duen idatzirik. ETAk
ez zuen agiririk kaleratu leher-
gailua jarri zuela aitortuz, ez eta
zergatik egin zuen ere. Baina se-
nitartekoek nolabaiteko oharra
jaso zuten ustezko etakide baten
ahotik, eta ETAk burutu zuela
baieztatu ahal izan zuten, nahiz
eta leherketa hanka sartzea izan
zela esan zien. 

Beharbada gertakari honek
sortu du ondorengo urteetan
iraun duen nahasmena. ETAk ja-
rri zion lehergailu hura, eta badi-
rudi jendearen irudimenean hori-
xe geratu dela, hau da, Paulo Ga-
raialdek jasandako bigarren
atentatua ere ETAk burututakoa

dela. Baina datuak argi uzten
dute ezetz; Paulo Garaialde Tri-
ple A-k hil zuen. 

Urtarrilaren 1etik 2rako gaue-
an izan zen gertakaria. 1982. urtea
zen, garai ilunak, politikoki gora-
behera handikoak. Batallón Vas-
co-Español eta Triple A taldeen
atentatu urteak ziren. 

30 urte atzera
1982. urteko urtarrilaren 3ko
egunkari gehienek Paulo Ga-
raialderen hilketarekin ireki zi-
tuzten. «Taxista gipuzkoarra,
urte berriko Euzkadiko lehen hil-
dakoa » zela zioen esaterako, Deia
egunkariak, eta El Paisek ere «Ur-
tea indarkeriarekin hasi da Eus-
kadin» argitaratu zuen. Egunkari
gehienek Garaialdek bederatzi
urte lehenago jasandako leherke-
tarekin lotu zuten gertakaria. 

ETAk ez du inoiz gertakaria
bere gain hartu, are gehiago, Egin
egunkariak 1982. urteko ekaina-
ren 28an datatutako erakundea-
ren agiria kaleratu zuen (4. iru-
dia), eta bertan, besteak beste,

Herritarren
aitorpen
bila
Alegiako Garaialdetarrrentzat urtarrila
urteko hilabeterik gogorrenetarikoa da; 
aita, Paulo, hil zuten urtarrilaren 2an 

Triple A izan zen atentatuaren egilea,baina ez
da hori oroimenen kolektiboan geratu dena

Paulo Garaialde 1981. urtean, Alderdi Egunean. HITZA
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Paulo Garaialde
alegitarraren hilketa
bere gain hartu



Tripe A-k Deiara deitu izana erakusten duen albistea.

hauxe zioen: «ETA ez da Euska-
din (sic.) gertatzen den guztiaren
egilea (...) ETAk ez ditu egin, ezta
aldarrikatu ere, hildakoak eragin
dituen zenbait atentatu, esatera-
ko Alegiako Pablo Garayalde Jau-
reguizabal taxistarena (...)».

Komunikabideek ordea, aten-
tatua «seguruenik» ETArena zela
zioten. Komunikabide batzuk,
hala ere, urrutiago joan ziren eta
Diario 16  egunkariak, esaterako,
Paulo Garaialde «poliziaren isil-
mandataria» zela argitaratu
zuen, ekintza ETAk 1972an egin-
dakoarekin lotuz. 

Deia egunkariak, bere aldetik,
urtarrilaren 4an bere burua Tri-
pe A taldeko kidetzat jo zuen per-
tsona baten deia jaso zuen (Le-
hen irudia). Triple A-k ekintza
bere gain hartu zuen dei horre-
tan, baina Garaialde ez zutela hil
nahi esan zuen, berez, objektiboa
Alegiako beste taxista bat omen
zen. Baina egia da ere Deia egun-
kariak urtarrilaren 7an Triple A-
ren gutun bat jaso zuela, eta ber-
tan hilketarekin zerikusirik ez
zuela ziotela. Aipatu behar da,
era berean, Txalaparta argitale-

txeak kaleratutako Euskadi Eta
Askatasuna bildumaren seiga-
rren alean, 1981. urtetik 1984. ur-
terako ekintzak biltzen dituena,
Garaialderen heriotzaren berri
ematen duela, eta hilketa Triple
A-k egin duela jartzen duela Deia
egunkarira egindako deia aipa-
tuz. 

Diario Vasco egunkariak beste-
lako daturik ere kaleratu zuen,
izan ere, Batallon Vasco-Español
delakoak dei bat egin zuen aipatu
egunkarira Triple A 1980. urtetik
desagertuta zegoela esanaz, eta
beraz, hilketa ETA edo KAAk
egin zutela esan zuen.

Polizia iturriak
Nahasmen handia egon zen 80ko
hamarkadako  egun horietan; ko-
munikabideek informazio kon-
trajarriak argitaratzen zituzten,
eta askotan, polizia iturriak aipa-
tuta, ETA eta bere ingurua egiten
zituzten errudun. 

Zentzu honetan, Egin egunka-
riak, urtarrilaren 7ko alean, Ko-
mando Autonomo Antikapitalis-
tek igorritako oharraren berri
eman zuen. 

Albistean Komando Autono-
mo Antikapitalistak Garaialde-
ren erailketan ez zuela zerikusi-
rik izan zioen (3. irudia);
«poliziek esandakoa euskal lan-
gilegoaren zatirik borrokalari
eta herrikoienaren kontrako in-
toxikazio kanpainaren barruan
kokatu behar da».

Triple A-k Deia egunkarira ere
bidali zuen 1976. urtean hasi eta
1982. urterarteko ekintzen ze-
rrenda, eta horretan Paulo Ga-

KAA-k Garaialde hil ez zuela dioen albistea.

ETAk 1982ko ekainaren 28an datatutako agiria, non, Garaialderen hilketa ez zuela egin esaten duen . HITZA

GKronologia

Tripe A-k 1976. urtetik egindako
ekintzak onartzen dituen albistea.

Hil zuteneko tokian sendiak jarritako oroitarria.

raialderen hilketa ere aipatzen
zuen, bere gain hartuz (2. irudia). 

Triple A
Bildutako datuak ikusita argi
ikusi daiteke Triple A-k hartu
zuela bere gain alegitarraren hil-
keta, nahiz eta mezu kontraja-
rriak helarazi zenbait unetan.
Borroka Antitetorristarako Ba-
teratutako Agintaritzak (Mando
Unido para la Lucha Antiterro-
rista –MULA–) ere ETA (m) izan
ez zela erabat baieztatu ezin ba-
zuten ere, gertakariaren zenbait
ezaugarrik Tripe A izan zela pen-
tsatzera eraman zituela aipatu
zuen. 

Urteurrena
Pasa den urtarrilaren 2an bete zi-
ren hogeita hamar urte Paulo 
Garaialde hil zutela, eta Eusko
Jaurlaritzak osatutako Terroris-
moaren Biktimei Laguntzeko Zu-
zendaritzak osatutako Talde in-
kontrolatuek, eskuin muturreko
taldeek eta GAL taldeak eragin-
dako terrorismoaren biktimei
buruzko txostenean onartuta ba-
dago ere, eta agiri ofizialetan Tri-

pe A taldeak erail zuela agertzen
bada ere, beraien aitak bestelako
begirunea merezi duela argitu
dute Garaialdetarrek, «herrita-
rrena». 

Espainiako Barne Arazoetako
Ministerioak familiari, emazte
eta seme-alabei, kalte ordaina
ematea onartu zuen «seguruenik
Tripe A talde terroristak burutu-
tako atentatua» izan zelako (5.
eta 6. irudiak).

Eta Tolosako instrukzio epaite-
giak bere aldetik, jardueren
behin-behineko artxibatzea agin-
du zuen hilketa gertatu eta hila-
betera, «ez direlako ekintzaren
egilea edo egileak topatu» (7. iru-
dia).

1982KO URTARRILAREN
1ETIK 2RAKO GAUA

p22:30ak pasata.Paulo Ga-
raialdek etxetik atera zen fami-
liarekin afaldu eta gero.
p23:45ak inguruan.Paulo Ga-
raialderen anaiak, koinatak eta
beste taxista batek taxi geltoki-
tik irteten ikusi zuten. Autoan ez
zihoan beste inor. Beste taxista
batek esandakoaren arabera,
baliteke telefonoz zerbitzuren
bat hartu izana.
pUrtarrilak 2an,
goizaldean.Basozain batek
Berastegitik bost bat kilometro-
ra topatu zuen Garaialderen 
hilotza, Plazaolako trenbide 
zaharrean.
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Tripe A taldeak 
‘Deia’ egunkarira 
deitu zuen eta 
ekintza erreibindikatu 

Komando Autonomo
Antikapitalistek ere
hilketan zerikusirik ez
zutela izan esan zuten
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