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“Nola presta 
daiteke haur bat 
gurasoak hilean 
behin ikusteko?” 
Patxi Uranga eta Olatz Lasagabaster 
eTako presoak

Urtarrilean hiru urte beteko ditu Uranga eta Lasagabasterren alaba Xuak, eta orduan 
Valentziako kartzelatik atera, eta euskal Herrira ekarriko dute, amonarengana. Gurasoek 
kartzelan jarraituko dute, iaz zigorraren hiru laurdenak bete zituzten arren. egoera salatzeko 
hainbat ekimen egingo dituzte datozen hilabeteetan Orion eta Usurbilen. 
 

NOAUA!-KARKARA 

Herritik 600 kilometrora daude preso Patxi Uranga 
oriotarra eta Olatz Lasagabaster usurbildarra, eta 
beraiekin bizi da Xua alaba.  Ekainean 10 urte bete 
dira espetxeratu zituztenetik, eta iaz zigorraren hiru 
laurdenak bete zituzten arren,  2021eko ekainera 
arte ez dituzte aske utziko. Alabak, ordea, hiru urte 
beteko ditu datorren urtarrilean, eta ezingo du 
gurasoekin bizitzen jarraitu. Euskal Herrira ekarriko 
dute, amonarengana. Egoera hori salatzeko eta bi 
presoen askatasuna eskatzeko, lagun eta senideek  Xua 
Gurasoekin Etxera izeneko ekimena jarri dute martxan.  
Besteak beste, sinadura bilketa egingo dute, baita mozio 
bana aurkeztu ere Orioko eta Usurbilgo udaletan.  
Picassenteko espetxean bizi zarete hirurok, baina aparte 
era berean. Zein da une honetako egoera?
Xua eta biok batera bizi gara amen moduluan eta Patxi 
gizonezkoen modulu arrunt batean dago. Astean bitan 
ikusten dugu elkar; astearte arratsaldetan ia ordubeteko 
bisita intermodularra izaten dugu hirurok eta ostiral 
goizetan senideekin bisita. Horrez gain, elkarbizitzako 
aurrez aurrekoa –4 ordu– eta aurrez aurreko familiarra 
–ordu eta erdi– ditugu hilero. Patxik urtebete behar du 
nik astebetez Xuarekin ematen dudan denbora egiteko. 

Gogo handiz eta ilusioz egoten gara hirurok une horien 
zain, baina izatez, hutsaren hurrengoa de elkarrekin 
egoteko dugun denbora tartea. 
Xua 2017ko urtarrilean jaio zen. Une pozgarria baina 
baita ere une oso gogorrak bizi izan zenituzten.
Zurekin zen Olatz, Izarren ama Sara Majarenas. Nola bizi 
izan zenituen une haiek?
Xuaren jaiotzaren inguruan oso une gogorrak bizitzea 
egokitu zitzaigun, bai. 2017ko urtarrilaren 15ean saiatu
zen Izarren aita alaba hiltzen, eta hori guztia Sararen 
ondoan bizi izan genuen. Ez dago hitzez azaltzerik une 
haietan sentitu eta bizi izan genuena. Agian shock-a 
da guztia hoberen definitzen duen hitza. Sinestezina 
baitzen dena; ez zitzaigun buruan sartzen gertatu zenik 
ere. Halako gauzak gure inguruan gertatzea ez da batere 
ohikoa eta sentimendu leherketa ikaragarria izan zen 
hura; mina, haserrea, ezina, tristura… Sarari laguntzea 
eta babesa ematea izan zen gure helburu nagusia. 

Lehenengo bi egunak eta gauak gurekin pasa zituen 
eta gero moduluz aldatu zuten. Elkar ikusteko genituen 
tarte txikietan ematen zigun Izarren berri. Hura gertatu 
eta lau egunera jaio zen Xua.
Biloba ezagutu ahal izateko 600 kilometroko bidaia egin 
zuen zure ama Mari Karmen Anzaren
gaixotasun larria bizitzea egokitu zitzaizuen. Dena batera 
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egokitu zitzaizuen.
Bizitzako unerik zoriontsuena eta bereziena 
mingarrienetako batekin elkartu zitzaigun, bai. Aitona 
Joxe ere joan zitzaigun, Xua jaio eta ordu gutxira. Oso-
oso gogorra izan zen dena. Zorionez, amak indarra atera 
zuen hura gainditzeko eta orain bilobarekin ikaragarri 
gozatzen ari da.
Hurrengo aldaketa Xuak 3 urte betetzen dituenean 
aurreikusten da, Euskal Herrira etorriko da. Une 
zailenetakoa izango da. Prestatzen ari zarete une 
horretarako?
Erabat prestaturik ez dago. Nola presta daiteke 3 
urteko ume bat gurasoak hilean behin ikusteko? Nola 
gurasoak alaba hilean behin ikusteko? Xuarekin bere 
irteera lantzen ari gara; badaki 3 urte betetzen dituen 
egunean amonarekin joango dela Usurbilera bizitzera. 
Garbi dugu egoera zein den baina emozionalki guztiz 
prestatzea ezinezkoa da oso une gogorra izango delako. 
Eta gure kasuan tira, alde dugu 17 hilabeteko kontua 
izango dela; kide askoren kasuan urte pila izaten dira. 

Hala ere gogorra izango da berdin-berdin.
Banaketa ekidin al daiteke lege arrunta aplikatuz gero? 
Baldintzapeko askatasunaren aukerarekin esaterako.
Bai, jakina. Legea aplikatuz gero, legea bere horretan, 
injerentzia politikorik gabe, kalean beharko genuke

2018ko ekainaz geroztik. Orduan bete genituen 
zigorraren 3/4ak eta legeak dio une horretatik aurrera
presoa kalera atera litekeela baldintzapean. 

Gure kasuan baldintza guzti-guztiak betetzen ditugu 
askatasuna berreskuratzeko espainiar legediaren 
arabera: ez dugu erantzukizun zibila ordaindu beharrik, 
portaerari dagokionez espedientea garbi dugu… kalean 
ez bagaude estrategia jakin baten baitako erabaki 
politikoen ondorioz da.  
Kartzela berean egon ahal izateko hamaika oztopo izan 
dituzue. Ezkondu ostean ere, banatuta izan
zaituztete?
Guztira ia bost urte eman genituen espetxe 
desberdinetan banatuta, ezin elkar ikusi. Izatezko bikote 
paperak eduki eta batera bizi ginela aski frogatua izan 
arren, behin eta berriro ukatzen ziguten espetxe misto 
batera eraman eta asteroko bisitak egin ahal izatea. 
Ezkondu ere horregatik egin ginen, berez gure asmoetan
sartzen ez zen arren, pentsatuz ezkontza agiriarekin 
ez zutela helduleku juridikorik izango banatuta 
mantentzen jarraitzeko. Alferrik. Ezkondu eta laupabost 
bisita eginda, berriro banatu gintuzten eta beste bi
urte eta erdi pasako ziren ostera espetxe berean 
elkartzeko. Ez, ordea, espetxe administrazioaren
borondatez, baizik eta Entzutegi Nazionalean enegarren 
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helegitea aurkeztu eta epaileak bigarren edo hirugarren 
aldiz guri arrazoia eman ostean. Ordutik, 2014ko 
otsailetik, espetxe beretan egon gara, nahiz eta Xua 
jaio zenean hilabete eta erdiz berriro banatuta eduki 
gintuzten.
2014ko otsailean elkartu zintuzten Foncalenteko 
espetxean. Nolako bizi-baldintzak zenituzten? Okerrago
emakumeentzat? Nolakoa zen zuen hartu-emana?
Foncalenteko bizi baldintzak nahiko kaskarrak dira. 
Astean behin ikusten ginen 40 minutuz eta, horrez gain,
hilero aurrez aurreko familiarra eta intimoa genituen, 
bakoitza ordubetekoa. Legeak ezartzen duen gutxieneko 
denbora da hori. Emakumeak 2015eko urrira arte 
isolamenduan bizi ginen. 1. graduan sailkatuta egonik, 
han sartzen gintuzten. 24 orduak espazio txiki-txikian 
ematen genituen. Patioa oso txikia zen eta neguan, 
esaterako, bizpahiru hilabetez ez zen eguzkirik sartzen 
han.

Gizonezkoen kasuan, Valdemorotik Foncalentera 
iritsi eta 1. graduko moduluan izan ninduten urte eta 
erdiz.
Baldintza gogorretan, beste moduluetan bizitzeko 
gatazkatsuegiak diren presoz inguraturik. Oihana zen 
hura; zarata etengabea, liskarrak, beti adi ibili beharra… 
egoeraren adibide bat jartzearren, euskaldunak gorroto
dituen preso batek tabako paketea oparitu zion beste 
bati gutako edozeini eraso egin ziezaion. Bai egin ere.
Eskuz egindako labana batekin atzetik isilka joan eta 
bizkarrean hiru ziztada sartu zizkion kide bati.

Inorentzako segurtasun baldintzarik ez zen betetzen 
eta azkenean modulua itxi eta profil lasaiagoko presoak
sartzeko berregituratu zuten. 
Picassentera haurdun zinela lekuz aldatu zintuzten Olatz. 
Emakumeentzako espetxea omen da, baina zer-
nolako bizi baldintzak dituzue bertan?
Amen moduluan bizi gara lau kide gure txikiekin.
Oinarrian, bizi baldintzei dagokionez, ez dago alde 
handirik modulu arruntekin, baina umeekin egonda 
zenbait gauzetan malgutasun handiagoa dago. Ziega 
txiki batean bizi gara, 12 metro koadro gutxi gorabehera, 
eta bertan ematen ditugu 15 ordu egunero. Espazio 
dezente dago patioan eta txikiek parketxo bat ere 
badute. Jardin txiki bat eta zuhaitzak eta landareak 
badira. Barruan, berriz, ludoteka dago hainbat 
jostailurekin. Umeentzat egokitutako esparrua da baina, 
betiere, kartzelak markatzen dituen mugen barnean.
Usurbil eta Oriotik 700 kilometrotara zineten orduan. 
Dispertsioak zer nolako ondorioak izan zituen zuen
senide eta lagunengan?
Dispertsioak senide eta lagunengan duen eragina 
ikaragarria da edozein kideren kasuan. Denbora asko 
eman behar dute errepidean eta horrek arrisku handia 
dakar. Eta tentsioa. Bidaia egiten duenarentzat eta 
barruan denarentzat. Beharbada, alderdi horri ez zaio 
hainbeste erreparatzen, baina emozionalki kostu handia 
du distantzia horrek suposatzen duen guztiak. Astero-

astero hutsik egin gabe izan ditugu bisitan senide nahiz
lagunak eta ezingo diegu sekula behar beste eskertu. 

Argi eta garbi esan beharra dago sakabanaketa eta 
dispertsioa, gure aurka baino, senide eta lagunen kontra 
hartutako neurriak direla. Guri eskarmentua emateko 
erabiltzen dituzte. Kartzela txarrak eta txarragoak 
dauden arren, guretzat denetan zerua berdina da 
beti. Ezarritako zigorra propina galantarekin ari gara 
ordaintzen, sententzian jasota dagoena bano askoz
gehiago. Baina senide eta lagunek? Ze erantzukizun dute 
gu espetxera ekarri gintuen auzian? Ze ardura zeukan 
gure lagun Santik, Foncalenten bisita egitetik bueltan 
istripua izan eta autorik gabe geratu zenean? Jakina, 
bidaia luze horiek egiteko erabakia gure ingurune 
afektiboarena da, baina eurek astebururo milatik gora 
kilometroko joan-etorria egin behar izatea, Martutene 
etxe ondoan izanda, badakigu nortzuen erantzukizuna 
den.
Hamar urteetan nola mantentzen da harremana 
lagunekin, senideekin…? Zer nolako lotura mantendu
duzue zuen herriekin –Orio, Usurbil–. Eta herriok zuekiko?
Lagunekin eta senideekin bisiten bidez, telefono deien 
bidez eta gutunen bidez mantentzen dugu harremana.
Komunikazioak mugatuak dira eta interbentzioa 
ezartzen digute: bisitak eta deiak (bosna minutuko 
zortzi dei astean) grabatzen dituzte, gutunak 
gaztelaniara itzuli eta iristen direnak hilabete ingurura 
iristen dira.

Oraindik orain, komunikazio guztien 
interbentzioarekin jarraitzeko ematen dituzten 
argudioak ETA existitzen zeneko berdinak dira: 
segurtasunagatik ekidin beharra dutela espetxea eta 
kartzelariei buruzko informazioa ateratzea ondoren, 
kaletik, haien kontra ez jotzeko. Beraz, harremanei 
eusteko oztopoak jartzen dizkigute etengabe, baina guzti 
horien gainetik jarraitzen dugu harremanak elikatzen. 
Oriorekin eta Usurbilekin ere lotura mantendu dugu 
etxekoen eta lagunen bidez, herritarrek helarazitako 
elkartasun mezuen eta hitzen bidez eta baita Noaua! Eta 
KARKARAri esker ere.
Nola ikusten duzue egungo egoera politikoa, batik bat 
testuinguruaren aldaketarekin (Aieteko agiriaren
ondoren, ETAren desagertzearen ondoren). Presoen 
egoera aldatu da? Ze  perspektibak ikusten dituzue
etorkizun hurbilean? Kondena osotasunean (12 urtekoa) 

“astero-astero hutsik egin 
gabe izan ditugu bisitan 
senide nahiz lagunak eta 
ezingo diegu sekula behar 
beste eskertu.”
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bukatu aurretik etxeratzeko esperantzarik ba al
duzue?
ETAk borroka armatua alde batera utzi eta gerora 
desagertu zenetik zerbait argi geratu bada, zera da:
Erakundea Euskal Herriak bi estatuekin duen 
gatazkaren ondorio zela eta ez, askok saltzen jarraitu 
nahi duten moduan, gatazkaren jatorria bera. ETA 
amaitu zen baina Euskal Herriak menderatuta jarraitzen 
du eta askatasunerako bidean jartzeko lan handia dugu 
aurretik. Independentziaren aldeko gehiengo sozial 
sendoa artikulatzeak berebiziko garrantzia du orain, 
lehen urrats gisa.

Presoei dagokigunez, egoera oso pixkanaka ari da 
aldatzen. Dispertsioa eta gainerakoak aitaren batean 
jarri zituzten martxan baina eskubide urraketa sorta 
amaigabeari amaiera emateko presarik ez zaie nabari. 

Egia da kide batzuk gerturatu dituztela eta gutako 
hainbat 1. gradutik 2. gradura pasa gaituztela berriki. 
Baina Soria, Villabona, Leon… urrutiegi egongo dira beti 
40 minutuko bisita bat egitera joateko; nahiz Almeria 
edo Sevillarekin alderatuta gertu egon, Euskal Herrian 
beharko baigenuke denok aspaldi. Hauteskundeak
PSOEk irabazita, ikusi beharko dugu orain arte egindako 
mugimenduek segida izango ote duten eta zein
erritmotan.

Gure kasuan, bi urte falta zaizkigu etxera itzultzeko 
eta itxaropenari heltzen badiogu ere, oso-oso zaila
ikusten dugu 2021eko ekaina baino lehen askatzea. Ez 
dugu burua horretan, zeren gu aske lagatzeko irizpide
juridikoa ezarri beharko lukete irizpide politikoen 
gainetik eta, gaur-gaurkoz, Madrilgo eta Gasteizko
gobernuak ez ditugu klabe horretan ikusten.
Kartzelaz kanpokoak ere aurrera egin du urteotan. Herria, 

herritarrak... aldatuz joan dira. Bertigorik
ematen dizue laster zuen burua hor ikusteak?
Bai. Hamar urtean asko aldatzen dira gauzak: 
espazioa bera, jendearen bizimodua, harremanak… 
dena. Espetxean gauden bitartean kaleko bizimodua 
idealizatzera jotzen dugula esango genuke eta kalean 
dena ez da arrosa kolorezkoa.

 Bestalde, presoak preso sartu zuteneko ingurunea eta 
aurpegiak ditu buru-bihotzetan eta oroitzapen horiekin 
bizi da, baina buruan dugun hura erabat aldatu da. 
Egokitzapen prozesua beharko dugu, zalantzarik gabe, 
hemendik ateratzean.
Gorputza preso izan duzuen bitartean, zer egin duzue 
zuen ideiak aske izan daitezen?
Horixe du espetxeak, fisikoki bakarrik giltzaperatu 
zaitzakeela. Buruak aske jarraitzen du; ideiek, 
pentsamenduek, sentimenduek eta ametsek aske 
jarraitzen dute. Agintariek bestelako mezua zabaltzen
duten arren, espetxe sistema pertsona ezeztatzeko 
diseinatua dago eta preso dagoenak indarra atera behar
du egunero munstroari aurre egiteko. Ez da erraza. 

Esan bezala, espetxe sistemak presoa otzantzea, 
despertsonalizatzea eta alienatzea du helburu. Eta zer 
esanik ez euskalduna eta preso politikoa bada. Izan ere, 
bera makurraraztea sari politikoa bilakatzen da. 

Kontatu ahalko genituzke bere lanean zorrotz, 
baina preso eta pertsona gisa modu humanoan tratatu 
gaituzten hainbat kartzelerok esandakoak, aitortuz guri 
sistematikoki egiten zaigunak ez duela izenik. 

Horretan ere, ingurunearen eta kideen babesa 
ezinbestekoak izaten dira. Baina horren guztiaren 
gainetik ez da ametsak eta ilusioak giltzapetuko dituen 
barrote edo sarrailarik.
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