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Bariante bezala aldizkariko berri bat erabil daiteke eta gero berri horrek
bi entzule diferenterengan sortzen dituen inpresioen arabera berauen izaera
sikologikoa asmatzen eztabaida egin dezakete ikasleek.

Josu Perales

Mintzamena Iantzeko [okoak

Euskararen irakaskuntzan gutxien landutako gaitasuna mintzamena izan de-
la, kontutan izanik, komenigarri iruditu zaigu ingelesa eta beste hizkuntza mo-
derno batzutan erabiltzen den zenbait material euskararen irakaskuntzan ere
erabiltzea. Beraz ingelesaren irakaskuntzan mintza-praktikarako erabiltzen diren
rol-joko batzu euskaratu eta egokitu egin ditugu. Ondoko hauek dituzu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. DATORREN HILEKO ANTZERKl-LANA

Fotokopia bana banatzen da ikasleen artean. Denek irakurri ondoren 3 talde
osatzen dira. Talde bakoitzak antzerki-lan diferentea aukeratu duenez gero, talde
bakoitzeko partaideek arrazoitu beharko dute zergatik nahi duten antzerki-lan
hori, eta ez besteek aukeratu dutena.

Bilera zuzendu behar duen arduraduna aukeratzen da, eta talde bakoitzak
proposatzen duena eztabaidatzeko eta denon arteko akordiora heltzeko bilera
egiten.

2. NAZIOARTEKO ARAZOAK

3. ISTORIO TRISTEA

Bi hauek berdintsu erabiltzen dira.

Ikasle bakoitzak kopia irakurtzen du. Ikasle kopuruaren arabera taldeak osa-
tzen dira eta textuetan agertzen diren ideiak eztabaidatuko dituzte talde bakoi-
tzean. Bitartean irakaslea talderik talde ibiliko da eztabaida nola gauzatzen den
ikusteko, eta gertatzen diren akatsak zuzentzeko.

4. KOTXEA GIDATU BEHAR DUZULA: BA, EZ EDAN

Ikasleek egoera eta txostena irakurri behar dituzte. Gero ikasle bakoitzak
aukeratuko du, rol-jokoa aurrera eramateko pertsonaia baten papera. Koordi-
natzailea hautatzen da bilera zuzentzeko eta eztabaida bideratzeko.

5. AMODIOAK ERAGINDAKO HILKETA

Rol-joko hau besteak baino luzeagoa da. Horregatik guk bi alditan banatu
dugu:

l. Irakurmena lantzeko klasean erabili dugu lehendabizi. Klase honetan ikas-
le guztiek irakurri dute txostena eta gero ikasle bakoitzak berak aukera-
tutako pertsonaiaren papera bakarrik irakurri du.



ExperientziakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63

2. Mintza-praktikan erabili dugu, paperak honela banaturik:

- Abokatua,
- Fiskala.
- Gorrotxategi inspektorea.
- Forensea.
- Andres Muskiz.
- Xabier Mujika.
- Gorriti Andrea.
- Jesus Maria Gutierrez.
- Jose Gartzia.
- Epai mahaia.

Epaiketa egiten da. Komenigarri da paperik garrantzitsuenak, abokatuarena
eta fiskalarena alegia, ikasle berritsuenei ematea; joko hauetan ikasleek era-

maten bait dute klasearen dinamika osoa. Irakaslearen eginkizuna obserbatzaile
izatekoa eta komunikazioan sortzen diren akatsak zuzentzekoa besterik ez da.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DATORREN HILEKO ANTZERKI-LANA

EGOERA

Pentsa ezazu Euskal Telebista jadanik martxan jarria dela eta Aitor Arkara-
zok, antzerki-lanen arduradunak, hilera antolatu duela datorren hilean telebistan
emango duten antzerkia zein izango den erabakitzeko.

Bi antzerki-lan aukeratu dituzte jadanik, baina antzerki-lan horietariko bat
ala bestea eman erabaki nahi dute bileran.

ANTZERKI-LANAKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«OPORRETARAKO OSTATUA» Bernardo Dorronsororena; komedia.

Astebukaera batetan bere amorantearekin OSTATUra doan gizonarena kon-
tatzen da antzerki-lan honetan. Ustekabean, bere emaztea ere OSTATU berbe-
rara doa bere amorantearekin. Gauzak honela, senarra OSTATUko harrerazain
ederrarekin maitemintzen da, eta egoera areago nahasten da oraindík, zeren
eta emaztearen amorantea senarraren nagusia bait da. Antzerkian zehar per-
tsonaia guztiak elkar ez ikusiarena egiten ahalegintzen dira eta ondorioak fa-
rregarriak dira. Azkenean, pertsonaia guztiak gertatuaz jabetzen dira. Hala ere
senar-emazteak elkar maitatzea erabakitzen dute, eta denak gelditzen dira pozik.

Beste pertsonaia batzu: Ostatuaren zuzendaría, atezaína, kamareroa, osta-
tuan <lauden beste pertsona batzu, etabar. Oso komedia farregarria, zuri era
horretako gauzak gustatzen baldin bazaizkizu. Guztira 6 miloi balio ditu.

«TRAGEDIAREN UHARTEA» Maite Miranderena; drama serio bat.

Itsasuntzi bat hondoratu egiten da eta bi gizon galdurik gelditzen dira uhar-
te batetan. Hasieran erabat ezezagunak dira elkarrentzat baina piskana-piskana
elkarrenganako fidagarritasun sakona sortzen da eta oso lagun minak bihurtzen
dira. Baina, hauetariko bat zuhaitz batetatik erortzen da eta bi hankak apurtzen
zaizkio. Besteak lagundu nahi dio, baina ezin du eta lagunak hil dezala eskatzen
dio. Lagunak ez du nahi, ez bait du inolaz ere bakarrik gelditu nahi; baina az-
kenean, berekoia izan dela konturatuz laguna hil egiten du. Honek ezin izango
du bere tristura gainditu eta itsasora botatzen du bere burua.

Antzerki-lan hau oso hunkigarria eta ikaragarria izan daiteke ikusleentzat.
Guztira 5 miloi t'erdí balio ditu.
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«OPORRETARAKO OSTATUA»ren aldeko arrazoiak:

1.-Ikuslego handia erakarriko du.

2.-Jende asko behar da banaketarako (repartorako),

3.-0so antzerkí-lan entretenigarria da.

4.-Ikasgela batetan egin daiteke.

Antzerki honen alde zaudetenok lan honen aldeko eta bestearen aurkako
arrazoiak asma itzazue.

<<TRAGEDIAREN UHARTEA»ren aldeko arrazoiak:

1.-0so drama serioa da.

2.-Bi pertsonaia bakarrik behar dira.

3.-Ikasgelaren antolaketa oso erraza izango da agerraldi (escena) gehie-

nak toki berean gertatzen bait dira.

4.-Diru gutxiagobalio du.

Antzerkí-Ian honen alde zaudetenoklan honen aldeko eta bestearen aurkako
arrazoiak asma itzazue.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) «OPORRETARAKO OSTATUA» pertsona hauek nahi dute:

1.-Felix Aldekoa, ikasgelako zuzendaria.

2.-Axier Enparantza, produktorea.

3.-Sara Larrinaga, publízitate-zuzendaria,

b) «TRAGEDIAREN UHARTEA» pertsona hauek nahi dute:

1.-Patxi Ganboa,produktorea.

2.-Ane Lazkano,produkzio-laguntzailea.

3.-Enrike Murua, soinu-injíneruen burua.

e) Pertsona hauek ez dute oraindik ezer erabaki:

4.-Joxe Alvarez,lehen kamaraduna.

5.-Paula Erkiaga, arropa-zuzendaria.

6.-Mila Gorritsu, kamara-laguntzailea.

7.-Elena Mugika,publizitate-Iaguntzailea,

8.-Miren Lopez,makilaien zuzendaria.

9.-Jon Esparza, eskenatokiendiseinatzailea.

Zalantzan zaudetenok beste era batzuetako antzerki-lanak proposa itzazue
eta zenbait antzerki-lanen aurkako arrazoiak asma itzazue.

d) Bilera Aitor Arkarazok, antzerki-lanen arduradunak, zuzenduko du.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NAZIOARTEKO ARAZOAK

«Nazíoartekoarazoak»jende gazteaksortutako taldea da, munduan gertatzen
diren arazoez kezkatzenda, era berean, arazo horiei irtenbidea ematen saiatzen.

Gaur DonostiakoBatzarrak hilera batetarako deia egin du; hauxe da gaia:
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN NAZIOENTZAKO LAGUNTZA.

Bilera antolatu duen taldeak aurretik zenbait irtenbide proposatu du. Hemen
dituzu irtenbide hauek.

Irakur itzazu. Aukera gehien gustatzen zaizuna. Bukatzen duzunean hitzegin
ezazu besteekin eta azal ezazu zuk aukeratutako ídeia, arrazoiak emanez. Beste
ideiarik bururatzen bazaízu, esan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. Garapen-bldean <lauden nazioek dirua eta janariak behar dituzte. Beraz,
hori bakarrik eman behar zaie.

2. Teknologia eta tresna teknikoen kostua gutxitu egin behar da.

3. Sendagile eta teknikoek bertako jendeari makinak nola funtzionatzen du-
ten irakas diezaioten bakarrik erabili beharko litzateke dirulaguntza.

4. Petrolioaren salneurria jaso egin beharko litzateke, 5 % gutxienez, eta ho-
rrela ateratako dirua nekazaritzan inbertitu.

S. Nazio aberatsek gehiago ordaindu beharko lukete garapen-bídean <lauden
nazioen produktuengatik.

6. Garapen-bídean <lauden nazioek beraien arteko harremanak gehitu egin
beharko lituzkete eta nazio aurreratuekin dituztenak murriztu.

7. Garapen-bidean <lauden nazioek diru gutxi behar duten zereginei bakarrik
ekin beharko liekete.

Diru asko eskatzen duten projektuek langabezia sortzen dute eta nazio
aurreratuekiko menpetasun teknologikoa handitzen.

ISTORIO TRISTEA

Jose eta Ane senar-emazteak dira. Ane haurdun dago. Bere haurdunaldia
oso gaizki pasatzen ari da eta egun osoan umore txarrez egoten da.

Atzo eztabaida izan zuten eta Anek etxetik aldegin zuen.

Joxek motorra hartu eta taberna hatera joan zen mozkortzeko asmoz. Bi
ordu pasatu zituen tabernan edan eta edan. Gero motorra hartu zuen etxera itzul-
tzeko, nahiko mozkortuta zegoen, eta oreka mantendu nahirik kalealde batetik
bestera zihoala kotxe batek harrapatu zuen.

Kotxe-gídaria, Ane ospitalera erditzera bait zeraman, ez zen geldítu eta lehen
bezain azkar jarraitu zuen.

Joxek, ospitalera eraman zutenean, hiru orduz itxoin behar izan zuen.

Aztertu bezain laíster, kirofanoan sartu zuten. Baina tronpatu egin ziren eta
ondo zeukan hanka moztu zioten.

Tronpatu zen sendagilea 27 orduz ari zen lanean atsedenik hartu gabe.

Lau pertsona azaldú dira istorio honetan:

-Ane.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Ioxe.

- Sendagilea.

- Kotxe-gidaria.

Zerrenda egin behar duzue pertsona hauek ordenuan ipiniz; lehenik, zure
ustez, gaizkien jokatu duena; gero blgarrena, hirugarrena eta azkenik hobekien
[okatu duena. Cero arrazolak eman behar dituzue.

65
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KOTXEA GIDATU BEHAR DUZULA: BA, EZ EDAN

EGOERA

Ostiralero «La Clave» telesaioan arazo eta gai interesgarriei buruz hitzegiten
da. Aste honetako gaia «GIDAKETA ETA EDARIA» izenekoa da eta saioa giro·

tzeko filmearen izenburua «ISTRIPUA PARISEKO KALEETAN».

TXOSTENA

Autoa gidatzerakoan gorputzean ukan dezakegun alkoholak badu legeak eza-
rritako neurria: 80 miligramo 100 mililitro odoleko gehienez, hau da litro t'erdi

garagardo edo bi whisky kopa.

Eta norbait mozkortuta gidatzen harrapatuz gero, badu horrelakoak ohizko

zigorra:

l. Multa edo isun sendo bat.
2. Gidakarneta 12 hilabetez kentzea.

Gidari batek istripu bat sortarazten badu, zigorra gogorragoa izaten da. Adi-
bidez, oinezko bat hil zuen gidari mozkorra presondegira eraman zuten 19hilabe-

tetarako, multa bota zioten eta gidakarneta urtebeterako kendu.

Beste adibide bat, expresio-askatasunaren aldeko manifestazio batetan lora-
tegi munizipal bat hondatu zuen gidari mozkorra 8 hilabetez presondegiratu

zuten,
Trafikoko poliziak onartzen den baino gehiago edan duzula susmatzen badu,

alkoholimetro-froga egin diezakezu, hau da; plastikozko poltsa batetan putz egi-
teko aginduko dizu eta barruko hormak berdetzen badira, kuartelera eraman zaí-

tzake odol muestra ateratzera.

Legearen arabera poliziak geldiaraz zaitzake, gaizki gidatzen duzula pentsa-
tzen badu; baina batzutan gidariak geldiarazten dituzte besterik gabe alkoho-

metroaren testa egiteko.

«La Clave» saio honetan ondoko pertsona hauek hartzen dute parte:

l. Garralo-Ministroa, legea aztertzen ari da, eta, azkerketa osoki bukatu arte, ez dago
aldaketarik egiteko prest.

2. Auzoberri jauna, Poliziako Ikuskatzaile burua, alkohol muga beheragokoa eta zigor
gogorragoak nahiko lituzkeena.

3. Pilar Kortabarria, abokatua, askotan aritu da «edate eta gidatze kasutan». Honek
epaileak bigunegiak direla uste du eta zigorrak gogorragoak izan beharko luketela.

4. Mikel Urien, sendagilea, alkoholaren eraginak azaltzeko etorri da. Gorputzaren
erreakzioak gutxiagotu egiten dituela dio eta ikusmenean ere ondorioak badauzkala.

5. Miren Barrutia anderea, zeinaren 6 urtetako semea, Ander, gidari mozkor batek hil
baitzuen. Gidaria bere bizitza osorako presondegiratu behar zutela uste du honek.

6. Gorka Solís-ek piska bat edanda gidatzen ari zelarik, oinezko bat harrapatu zuen.
Bere burua oso errudun sentitzen du, eta ziur dago hainbeste edan ez balu istripu
hori ez zela gertatuko.

7. Rafael Ugartek bere gidakarneta, eta ondorioz bere lana, galdu zituen orain dela 6
hilabete. Bere ustez nahiko egoki ari zen gidatzen eta bere kasuan legea estuegia

izan zen.
8. Axun Belokik bere gidakarneta galdu zuen 3 whisky edateagatik. Bere senarra moz-

kortuta zegoelako gidatzen ari zen Axun. 3 whisky edan ondoren oso ondo gidatzen
duela uste du Axunek eta legea ez dela zuzena.

9. Fitipaldik, kotxe-lasterketako gidari famatuak, uste du persona bakoitzak oso modu
diferentez erreakzionatzen duela alkoholaren eraginpean (Berak oso egokiro gida
dezake 3 whisky edan eta gero). Berak uste duenez alkohol muga igo egin beharko

lukete.
10. Lola Flores, kantari eta dantzari famatuaren ustez, lege hau abolitu egin beharko

litzateke, une atseginak igarotzeko gogoa kentzen bait dio jendeari.



ExperientziakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
67

Telebista-saioa ikusten ari den publikoak bere eritzía eman dezake.

Telesaioaren aurkezlea eta koordinatzailea «JOSE LUIS BALBIN»da.

AMODIOAK ERAGINDAKO HILKETA

l. 1963.eko irailaren 16an igander, arratsaldeko 7.40an, bere senarra hil zutela

esaten zuen emakume baten deia jaso zuen telejonoz Iruñeko Poliziak. Ema-

kumeak, ikarak jotazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzegoenarren, «Gorriti eta Amaia kalea, 25. atarla»
esan ahal izan zuen azkenean.

a) Zer gertatu zen dela jaso ondoren?

Gorrotxategi ikuskatzailea ahalik eta azkarren abiatu zen Amaia kalera, Kale

horretan ia etxe gehienak txaletak dira (25.a ere bai) eta sendagile, enpre-

sari eta abokatu asko bizi da hor. Gorrotxategi ikuskatzailea sartu zenean,

45 urte inguruko gizona aurkitu zuen egongelako zoruart etzanda. Bariru;

dien aldamenean zegoen hauspoaz jo zuela norbaitek buruan. Etxekoan-

dreak, oraindik zurbil eta bere onera itzuli gabe, lurrean zegoenaren emaz-
tea zeta ozta-ozta esan ahal izan zion.

b) Polizia etorrí baino Iehenago etxean jende gehiago zegoela uste duzue?

e) Uste duzue Poliziak beste norbaiti esango diola gorputza aztertzeko?

Poliriak, «[orensena eskatu zuen eta hau berehalaxe etorri zen. Auzitegiko

sendagile honek «Valium» bat eman zion emakumeari lasaitzeko eta auzo-

koei erregutú zien emakumeaz arduratzeko. Ondoren, gorputza aziertu zuen
txosten medikoa prestatuz,

Gorrotxategi ikuskatzaileak etxe osoa arakatzeari ekin zion, dena ondazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAze

goela ikusi zuelarik xehetasun txiki bat ezik: bazirudien norbait sartu zela

etxera sukaldeko leihotik, Biharamunean, Gorrotxategi ikuskatzailea berri-

ro hizketatu zen Gorriti andrearekin. Astebukaera Andres Muskiz izeneko

lagun zahar batekin pasatu zuela esan zion honek. Altsasun hartu zuen 6

t' erdietako trena eta 7 t' erdietarako Iruñean zegoen. Gero taxi; etxeratu

zenean senarraren gorputza aurkitu zuen eta poliziari deitu egin zlon.

d) Zergatik uste duzue joan zela Gorriti andrea Andres Muskiz bisitatzera?

Gorrotxategi ikuskatzailea Altsasura [oan zen, Andres Muskizi, Gorriti an-

drearekin zituen harremanei buruzko zenbait galdera egitera. Andresek az-

kenean, bera eta Gorriti andrea amoranteak zirela aitortu zion. Geroxeago

ikuskatzaüeak [akin ahal izan zuen andreak berak esanda, hau senarra utzi

eta Andresekin Altsasura bizitzera joatekotan zebilela, baina beldur zela

senarrak, seme-alabak eramaten utziko ote zion. Bestalde hauxe ere [akin

ahal izan zuen ikuskatzaileak, Andres Muskizeri ezpainetatik oraingoan:

Musklzek berak Gorriti andrea eraman zuen kotxez geltokira 5.30etako trena
hartu ahal lzateko 6.30etakoaren ordez.

Azterketak zehatz eta mehatz egin ondoren Poliziak erabaki zuen Gorriti

andrea izan zeta bere senarraren hitzailea. Beraz hilketaren errudunt zat jo
zutenez gero, espetxeratu egin zuten.

2. Begíra ezazu etxeko planoa eta egin ezazu marra gorputza aurkitu zuten
lekuan.

3. Begien bistakoa da, Defentsa eta Akusazioaren arteko ikuspuntuak arras
desberdinak direla, batez ere gertakarien ordutegiari buruzkoak. Lehenda-
bízi, bete ezazu taula hau ordutegia jarriz,
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AKUSAZIOA DEFENTSA

Gorriti andrea Altsasutik
irteten da.

Gorriti andrea Iruñera
iristen da.

Gorriti jaunaren hilketa.

Poliziari deia.

Parte hartzaileakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AKUSAZIOA

- GORROTXATEGI IKUSKATZAILBA.

- FORENSEA.

- ANDRES MUSKIZ.

- XABIBR MUJIKA (Treneko errebisorea).

DBFBNTSA

- GORRITI ANDREA.

- JESUS MARIA GUTIERREZ (Neurofisiologia lrakaslea Iruñeko Unibertsi-

tatean).

- JOSE GARTZIA (Garajeko langilea).

Akusaziorako laburpena

Ideia hauek erabil ditzakezue:
l. Gorriti andreak, bere senarra, Jon Gorriti, hil zuen, beronek ez bait zion

seme-alabak eramaten utziko bizi-alargunduz gero.

2. Gorriti andrea bere senarra hil eta gero, bere bitxiak lapurtu nahi zituen ge-
zurrezko lapur batí hilketa leporatzen saiatu da. Hau koartada behar duelako

egiten du, noski.
3. Garbi dago berak hartu zuela bitxiontzia logelatik lorategiko piszinara bota-

tzeko, eta berak apurtu zuela sukaldeko leihoa behar zuen koartada sendo-

tuko zuelakoan.

ZUEN ARGUDIOENALDEKOFROGAKHAUE.KDIRA:

l. Muskizek dioenez arratsaldeko S.30etan ikusi zuen azkeneko aldiz Gorriti
andrea Altsasuko geltokian. Beraz, 6.30etaniritsi zen Iruñera eta 6.4Setarako

etxean zegoen.
2. Forenseak hilketa 7.lSean gertatu zela esango du.
3. Argi eta garbi <lagolapurketaren frogak faltsuak direla. Batez ere, sukal-
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dean aurkitutako whisky kopan leihoko kristal-puskak zeudelako. Edalon-
tziak Jan Gorritiren atzamar-aztarnak zituen. Argi daga Jan Gorritik ontzi
hartatik edan zuela eta armairu ondoan utzi zuela hil aurretik.
Leihoa, hilketa egin ondoren apurtu zuten, eta ez aurretik. Bigarrenik, poli-
ziak Gorriti andrearen bitxiontzia lorategiko piszinan aurkitu zuen. Lora-
tegiko hormek 2 metrotako altura dute eta etxeko planoan ikus dezakezunez
edozein lapurrentzat kalera joateko biderik errazena lorategiko atetikoa da.
Lapur ergela bakarrik joango litzateke lorategiko bukaeraraino bitxiontziaz
libratzeko.

ONDORIOAK:NORBAITEK ASMATU DITU LAPURKETAREN FROGAK
POLJZJA NAHASTEKO.

4. Gorriti andreak Andres Muskizi hots egin zion telefonoz, poliziari gezurra
esan ziezaion orduari buruz.

S. Gorriti andreak ezin aurkitu izan du bera 6.30etarako Altsasuko trenean
zegoela froga lezakeen lekukorik. Ezta geltokitik bere etxeraino eraman zuen
taxista ere.
Aldiz, akusazioak Xabier Mujika aurkitu du, treneko errebisorea. Gorriti
andreak 5.30etanhartu zuela Altsasun trena, 6.30etanIruñera iristeko esaten
du honek.

6. Jase Gartzíak dioenak, ordea, dena nahasten du, Andres Muskiz gezurretan
ari dela bait dirudi. Hala ere, zuek Jase Gartzia oker dagoela esan deza-
kezue, edo-ta bere burua erakutsi nahi duela nola edo hala, eta horretarako
gezurrak esaten dituela.

Defentsarako laburpena

Zure bezeroa, Karmen Gorriti alegia, hilketa akusazioari buruz errugabea
dela esaten duzu.

Akusazioaren salaketa Andres Muskizen aitorpenetan oinarritzen da ia oso-
ki. Aridres Muskiz gezurretan ari dela, eta Karmen Gorriti, aldiz, egiatan, ikus-
taraztea izango da zure lana.

Argibide hauek erabil ditzakezu:

1. Leheník, hilketa hotz-hotzean pentsatua izan dela. Jon Gorritiri kolpe ba-
karra besterik ez zioten eman eta hiltzailea Gorriti jaunaren atzean zegoen,
Karmen Gorritik hil izan balu bere senarra eztabaida baten erdian, ez záte-
keen kolpe bakar batez izango, baizik eta kolpe andanaz eta aurrez aurre.

2. Bat zatoz akusazioarekin lapurketa hilketaren arrazoia izan ez delakoan.
Baina horrek ondorio berberara eramaten zaitu, hots: hilketa hotz-hotzean
eta ando pentsatuta egin dutela. Karmén Gorritik haserraldi bizian hil izan
balu bere senarra, nola asmatu ahal izango zuen gero gezurrezko lapurke-
tarena?

3. Xabier Mujika, treneko errebisorearen aitorpena ere zalantzagarria da. Ho-
nek, Karmen Gorritiren argazkia Diario de Navarrako irailaren 18ko alean
ikusi zuen. Gorriti andrearen argazkia berrikusi zuen polizia galdetzera joan
zitzaionean. Pertsona hau oker egon daiteke, hamaika bidaiari ikusten du
egunero trenean, eta Gorriti andrearen argazkia egunkarian ikusia zuenez
oso erraza da oker egotea.

4. Andres Muskizen aitorpenak ez datoz bat Gorriti andrearenekin. Biotako
bat gezurretan ari da. Andres MuskizekKarmen Gorritik baino arrazoi han-
diagoak dauzka gezurretan aritzeko.
Jesus M.• Gutierrezen aitorpenek aditzera ematen digutenez, Andres Muskiz
bere onetik atera zen Karmen OsinagakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJan Gorritirekin ezkondu behar
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zuela esan zionean. Balíteke, beraz, Andres Muskizek Jon Gorriti harez gero
gorrotatzea. Beste bide bat ere badago Andres Muskiz, Jon Gorriti mintzeko
helburuaz, Gorriti andrearekin maitasun kontutan hastea.

5. Jesus M.ª Gutierrezen aitorpenek Andres Muskiz arratsaldeko 6etatik 9etara
hilketa egunean etxean ez zegoela aditzera ematen dut. Jose Gartziak dioenez
Andres Muskiz Iruñetik Altsasura zihoan arratsaldeko 8ak inguruan, hil-
keta egunean hain zuzen ere. Beraz, Jon Gorriti, Andres Muskizek hil zuela
aditzera emango diezu epaimahaikoei. Honek apropos eraman zuen Gorri-
ti andrea zenbait minutu beranduago geltokira. Horrela 5 t'erdietako trena
hartu beharrean 6 t'erdietakoa hartu beharko zuen.
Andres Muskiz orduan Iruñera abiatu zen eta daukan Porche: Altsasutik
irtenda 30 minututan egon daiteke Iruñean. Beraz posible izan zitzaion 7ak
eta laurden inguruan Jon Gorriti híltzea, sasilapurketaren aztarnak presta-
tzea eta 9etarako Altsasun egotea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gorrotxategi ikuskatzailea

1963.eko 16an, arratsaldeko 7.50an, Amaia kaleko 25era joan zinen Gorriti
andrearen telefonozko deiari erantzunez. Etxeko egongelan Jon Gorritiren gor-
putza aurkitu zenuen. Gorputz ondoan zegoen hauspoaz buruan joz norbaitek
hil zuela zirudien.

Arreta handiaz arakatu zenuen etxea goitik behera eta ez zenuen ezer be-
rezirik aurkitu, sukaldeko leiho hautsitik norbait barrura sartua izango ornen
zela izan ezik. Leihoko kristala apurtuta zegoen eta kristal puskak sukaldeko
armairuaren gainean zeuden. Whisky kopa kristal zati batzu barruan zituelarik
armairu ondoan zegoen.

Beste gauza ez-ohi bat somatu zenuen: alegia, atzeko atea ez zegoela itxita.
Whisky kopa, ate-manila eta hauspoko atzamar-aztarnak hartzeko eskatuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAze

nion forenseari.

Irailaren 17an Gorriti andreari galdeketa egin zenion. Honek astebukaera
Andres Muskizekin pasatu zuela esan zizun. 6 t'erdietako trena hartu zuen Al-
tsasun 7 t'erdietarako Iruñean egoteko. Etxerako taxia hartu zuen eta bere
senarra lurrean aurkitutakoan poliziari deitu zion.

Altsasun Andrés Muskizi egin zenion galdeketa. Andresek aitortu zizun bera
eta Gorriti andrea amoranteak zirela 1962.eko irailaz gero. Astebukaera zorion-
tsua pasatu zuten elkarrekin igande arratsalderarte. Gero haserraldia izan zuten
Gorriti andreak esan bait zion bera ez zela bizi-alargunduko bere senarrak ez
bazion seme-alabak Altsasura eramaten uzten. Muskiz jaunak esan ere egin zi-
zun berak eraman zuela Gorriti andrea Altsasuko geltokira 5 t'erdietako trena
hartzera eta geroago Gorriti andreak telefonoz deitu ziola hauxe esanez «Nor-
baitek zerbait galdetzen badizu Altsasutik irten naizeneko orduaz, 6 t'erdietako

trena hartu dudala esan»,

ONDORIOAK: Gorriti Andreak gezurra esan zizun bera Altsasuko geltoki-
tik irtendako orduari buruz. Altsasutik 5 t' erdietan ir ten bazen 6 t' erdietarako
Iruñean egon behar zuen 7ak eta lOean eta senarra hiltzeko aukera izan zuen.

Zuk Gorriti Andrea atxilotú egin zenuen bere senarra hiltzeagatlk.

Silvia Aldekoa -Forensea-

1963.eko irailaren 16an, ígandez, Gorrotxategi ikuskatzaileak deitu zintuen

Amaia kaleko 25.era joateko.
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Egongelako zoruan etzanda zegoen gizon hil baten gorputza aztertu zenuen.
Ordu horretan gorputzaren tenperaturak adierazten zuenez, hilketa ordubete le-
henago gertatua zen, 7ak eta lOetik 7ak eta 20ra bitartean.

Irailaren 17an, goizeko lltan, gorputzaren autopsia egin zenuen eta ondoko
ondorio hauek atera zenituen:

1. Gorriti jaunak oso osasun ona zeukan hil zutenean.

2. Bazkalorduz gero ezer jan gabe zegoen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWhisky piska bat ezik.

3. Odolean aurkitutako alkoholak erakusten zuen bere hilketaren unean edaten
ari zela.

4. Heriotza, buruko atzekaldean emandako kolpeaz gertatu zen. Kazkezurrean
haustura zeukan, eta gero odoljario zerebrala nozitu zuen. Buruko atzekal-
detik bekokirainoko 7 zentimetrotako zulo sakona zeukan. Zauriaren an-
guluak adierazten zuenez, kolpea biktimaren atzean zegoen norbaitek emana
zen. Halaber hiltzailea biktima baino txikiagoa zen.

S. Gorputzaren ondoan zegoen hauspoa aztertu zenuen. Honek biktimaren azal
zatitxoak, ile eta odol aztarnak zituen, hiltzailearen arma zen zalantzarik
gabe,

ATZAMAR-AZTARNENAZTERKETAREN ONDORIOAK:

Etxearen azierketan atzamar-aztarnak bildu zenituen beroiek aziertzeko.
Hilketako arma kotoizko mukizapiaz garbitua izan zen eta ez zuen inolako
aztarnarik, Gauza bera gertatzen zen piszinan aurkitutako bltxiontzi eta atzekal-
deko ate-manilari buruz:

Sukaldean. aurkltutako whisky kopak Gorriti [aunaren aztarnak zeuzkan.

Andres Muskiz

1935.ean Madrilgo Unibertsitatera joan zinen injeniaritza ikastera. Han eza-
gutu zenuen Jon Gorriti eta zure lagun mina bihurtu zen. 1936.eko Gerrate Zi-
bilean oldezko gudari sartu zineten biak. EUZKO GUDAROSTEAn. Ia gerrate
osoa pasatu zenuten elkarrekin. 1938.ean M." Karmen Osinaga, gero Jon Gorri-
tiren emaztea izango zena, ezagutu zenuen. Elkar maitemindu zineten baita
etsai bihurtu ere. Handik denbora gutxira oso urruti bidali zintuzten eta ezin
izan zenuen berarekin jarraitu.

Artxandako borrokan partaide zinelarik metraila sartu zizuten ezkerreko
hankan eta ospitaleratu egin zintuzten hanka mozteko. Karmen bisitatzera joan
zitzaizun eta azkeneko ikustaldi hartan Jonekin ezkondu behar zuela esan zizun.

Berri honen ondorioz Venezuelara joateko erabakia hartu zenuen, erabat
desgogoratuta zeunden. Venezuelan, ordea, egundoko aberastasunak lortu ze-
nituen.

1962.eanNafarroara itzuli zinen eta Altsasun etxe handí bat erosi zenuen. Be-
hin Jonek eta zuk elkar ikusi zenuten Iruñean eta Jonek Iruñeko bere etxean
afaltzera gonbidatu zintuen.

Afarian Karmen aurrean zeneukan eta bigarren aldiz maitemindu zineten
elkarrekin. Karmen konbentzitu zenuen zu Altsasura bisitatzera joateko eta hor
hasi ziren elkarrekiko amodiozko harremanak. Zuk, Karmenek bere senarra
utz zezan eta zurekin bizitzera joan zedin nahi zenuen. Karmenek, ordea, ma-
kina bat aldiz esan zizun ezinezkoa zela berarentzat bere seme-alabak uztea, eta
arazo hori zela eta, istilu gorriak izan zenituzten elkarren artean.

Irailaren 15-16koastebukaeran ikusi zenuen azkeneko aldiz Karmen Gorriti.
Astebukaera zoriontsua izan zenuten elkarrekin igandeko arratsalderarte, zuk,
bere senarra utz zezan berriro esan zenion arte. Karmenen erantzuna hauxe izan
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zen: Egia hutsa besterik ez diot kontatuko Ioni, hala ere seme-alabak nirekin
ekartzen uzten ez badit sekula ere ez dut Jan utziko.

Ateraldi horrek ez zintuen batere poztu, alderantziz baizik. Karmen Gorriti
Altsasuko geltokira eraman zenuen eta Iruñeko trena hartzen ikusi zenuen.

Bueltatxo batzu eman zenituen zeure burua baretzeko eta 7retarako etxera
itzuli zinen; lo egiteko zenbait pastila hartu zenituen.

7 t'erdietan telefonoa deika .hasi zen. Karmen zen. Hauxe esan zizun:
Aizul Ez galderarik egin mesedezl Ez dut ezer adierazteko astirik, baina inork:
galdetuko balizu zein ordutan irten nintzen Altsasutik, 6 t'erdietan irten nintzela
esango diozu. Ados? 6 t'erdietan esan eta ez 5 t'erdietan. Ulertzen duzu?

Ulertzen zenuela esan zenion, Karmenek telefonoa utzi zuen. Zu logale
zeunden. ,

Hurrengo egunean, zu ikustera joan zen polizia eta Jon Gorritiren hilketa
ikuskatzen ari zirela esan zizuten. Zuk zure eta Karmenen arteko harremanei

buruz egia kontatu zenien.

Xabier Mujika (treneko errebisorea)

1963.eko irailaren 18an, asteartez, polizia azaldu zitzaizun etxean. Poliziak,
emakume baten txuri-beltzezko argazkia erakutsi zizun, ea ezagutzen zenuen
galdetuz. Argazki bera ikusi zenuen egun horretan Diario dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANavarrati eta Kar-
men Gorritiren izenaz ohartu zinen eta bere senarraren hilketa leporatzen ziotela.

Poliziak galdetu ere egin zizun ea zuk emakume hori egunkarian ikusi baino
lehenago ezagutzen ote zenuen. Zuk zera erantzun zenien: nahiko ziur zeundela
igande arratsaldean ikusi zenuela geltokian. Poliziak galdetu zizun ea zein or-
dutan ikusi zenuen emakumea.

Zure erantzuna: Ba, Tak baino lehenago, lanetik 7etan lrteten naiz eta.

Karmen Gorriti

1922.ean jaio zinen eta Karmen Osinaga zenuen izen ezkondu arte. Gerra-
te Zibilean erizain izan zinen. Gerrate horretan Jon Gorriti eta bere lagun mina,
Andres Muskiz, ezagutu zenituen. Hasieran biak zenituen gogozko, baina poliki-
poliki Jon Gorritiz maitemindu zinen.

1938.ean Andres Muskizek hanka bat galdu zuen eta zu noizbehinka joaten
zintzaizkion ospitalera, Andresek berarekin ezkontzeko eskatu zizun, baina Jo-
nekin ezkondu behar zenuela erantzun zenion. Andres Muskiz hain haserre eta
minduta zegoen, ze berriz ikustera ez joatea erabaki zenuen. ·

Gerratea bukatu eta gero, Jon Gorritirekin ezkondu zinen eta Iruñera joan
zineten bizitzera. Gorriti jauna lantegi ezagun batetako zuzendari bihurtu zen,
eta bi seme-alaba izan zenituzten. Urte horietan bizimodu normala eraman ze-
nuten. Andres Muskiz Ameriketara joana zela entzun zenuen.

Venezuelatik itzulia zen injeniaritza-lanetan arras aberastu ondoren. Zure se-
narrak Iruñean zuen etxean afaltzera gonbidatu zuen eta berriz ere elkarrekin

maitemindu zineten.

Hasieran, zuen arteko harremanak oso atseginak ziren. Baina gero zure
senarra utzi eta berarekin bizitzera joateko esaten hasi zen.

Zuk honelaxe erantzun zenion: Egia hutsa besterik ez diot kontatuko Joni.
Hala ere seme-alabak nirekin ekartzen uzien ez badit, sekula ere ez dut Jan
utzlko.
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Andresek ez zizun erantzun hau onartu, eta zuen harremanak gero eta zaila-
goak bihurtzen hasi ziren.

Irailaren lSean, Iarunbatez, Altsasura joan zinen Andres Muskiz ikustera.
Zure seme-alabak internaduan zeuden eta zure senarra kanpoan zegoen negozio-
bidaian igande arratsalderarte. Andresek zure senarra utzi eta berarekin bizi-
tzera joateko esan zizun, bestela zuen arteko harremanak apurtu egingo zirela.
Zúk erantzun zenion «horrela izatekotan hobe zela gehiago elkar ez ikustea»,

Andresek kotxez geltokíra eramango zintuela esan zizun. Bidean kotxea
gelditu zuen eta kotxeari zerbait gertatzen zitzaiola esanez 10 minutu inguru
eman zituen motorra konpontzen, eta gero geltokira iritsi zineten. Atzerapen
honegatik Iruñerako 5 t'erdietako trena galdu egin zenuen. Hain haserre zeunden
Andresekín, ze bakarrik uzteko esan zenion 6 t'erdíetako trena hartzeko.

6 t'erdietako trena hartu zenuen eta 7 t'erdietan iritsi zinen Iruñera. Gelto-
kian taxia hartu zenuen eta 7.40an etxera iritsi zinen, zure senarraren gorputza
aurkitu eta poliziari telefonoz deitu zenion.

Ezin ulertu duzu zergatik ari den Andres Muskiz gezurretan zure senarra-
ren hilketari buruz.

Jesus M.• Gutlerrez -Neurofisiologoa-

Neurofisiologi irakaslea zara Iruñeko Unibertsitatean. Andres Muskizen
laguna zara, baina Jon Gorriti ere ezagutzen zenuen. Gorriti, Muskiz eta hirurok
lagunak zineten Madrilgo Uníbertsitatean, 1938.ean; Gerrate Zibila hasi zenean
Gorriti eta Muskiz borroka-lekura joan ziren. Zu ospitale batetan hasi zinen
lanean gudari zaurituentzako gorputz atal artifizialak diseinatzen.

1938.ean Andres Muskiz ospitaleratu zuten hanka bat metrailaz josita utzi
ziotelako Artxandan. Andres oso gizon kementsua zen eta ez zirudien oso goi-
belduta hanka moztu ziotenean. Ospitalean egon zen bitartean berak maite zuen
emakumeak zenbait bisita egin zizkion, Emakume hori Karmen Osinaga zen.

Karmenen bisita baten ondoren, Andresek morfina sobredosia hartu zuen.
Heriotzetik salbatzea Iortu zenuen. Geroxeago esan zizun Karmen Osinagak
Jon Gorritirekin ezkontzea erabaki zuenez gero, ez zuela mundu honetan bizirik
jarraitzeko arrazoirik. Andresek gertaera hori inori ez kontatzeko eskatu zizun.

Ospitaleko ondorengo egunak oso triste pasatu zituen. Hala ere, sendatzen
hasi zen eta hanka artifizial batekin irten zen ospitaletik. Venezuelara joan zen
injinari-lanetara. Iruñera itzuli zenean ikustera joan zitzaizun, lagun minak
bihurtu zineten eta sarritan joaten zineten elkarrekin afaltzera. Hilketa-gauean,
irailaren 16an, igandez, Andres Muskizi telefonoz deitu zenion zenbait aldiz.
Afari batetara gonbidatu nahi zenuen astelehenerako. Arratsaldeko 6ak inguruan
telefoneatu zenuen lehenengo aldíz, 7ak inguruan bigarrengo aldiz eta berriro
7ak inguruan. Andresek 9etan erantzun zuen. Egun beltza izan zuela eta lo egi-
teko «Valium» batzu hartu zituela esan zizun.

Hurrengo egunean berarekin afaltzekotan gelditu zinen.

Jose Gartzia

Iruñea eta Altsasua bitartean dagoen errepideko gasolindegi batetan lan egi-
ten duzu. Gauez zabalik egoten da. Arratsaldeko 7etatik goizeko 7etara lan egi-
ten duzu normalean.

Defentsarako aitorpenak egitera zeure borondatez etorri zara, egunkarietan
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epaiketa honi buruzko zenbait artikulu irakurri zenituen eta. Jon Gorriti, Andres
Muskiz eta Karmen Gorritiren argazkiak ere ikusi zenituen.

Epaiketa honek interes berezia piztu zuen zugan Gerrate Zibilean Andres
Muskiz eta Jon Gorritiren bataloian izan bait zinen. Ziur zaude 1963.eko irai-
laren 16an Andres Muskiz zure gasolindegian gelditu zela gasolina erosteko.
Porche gorria gidatzen ari zen eta Iruñetik Altsasura zihoan gaueko 8ak in-
guruan. Andresek gasolina eskatu zizunean berehalaxe berrezagutu zenuen. Ho-

nelaxe esan zenion: Ez al nauzu ezagutzen?

Andres Muskizen erantzuna: EzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdut uste.

Zuk esan zenion: Ez al zen Gerrate Zibilean izan?

Era arraroz begiratu zintuen eta gero Gerrate Zibilaren garaian Australian

izan zela esan zizun.

Zure erantzuna: Beharbada oker egongo naiz.

Hurrengo astean, Andres Muskizen argazkia egunkarietan ikusi zenuenean,
ziur zeunden gasolindegian ikusitako gizona Andres Muskiz zela.

Begoña Martines;

Ane Urlzar
Iñaki Iturain
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