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Aspaldiko partez, Alberto Patish-
tan irakasle tzotzil hiztuna bere
etxean esnatu da, El Bosquen,
Chiapasko Los Altos mendigune-
an, hamahiru urtean bidegabe
kartzelaturik egon ondoren. Ez
du lo handirik egin; izan ere, emo-
zioz betetako eguna izan zuen
bezperan, harrera festa handi bat
egin baitzioten herritarrek, eta fa-
miliakoekin, lagunekin eta auzo-
koekin elkartu zen berriro ere,
guztiak ere etxera agertu baitzi-
tzaizkion ongietorria egitera, he-
rritik kanpo emandako urteotan
herrian gertatutako guztiaren be-
rri eman nahian.

Patishtan eserita dago etxeko
egongela apaindura gutxikoan,
urteen joanak hondatutako pare-
ta margul artean. Zabalik du atea,
eta aurrez aurre auzokoaren
etxea, Manuel Gomez Ruiz lehen-
gusuarena, zeinaren erruz iraga-
narazi baitizkiote hamahiru urte
kartzelan, egin ez zuen krimen ba-
tez akusatuta. Mahaian, Biblia
bat. Hasi da elkarrizketa, baina ez
da amaitu bisiten emana; nor bere
tokian eseri da, eta, gehienek tzo-
tzilez baino ez hitz eginagatik, adi-
adi entzun nahi dituzte maisua-
ren erantzunak.
Esaguzu,nor zara zu?
Bada, ikusten duzunez, familia
apal eta pobre batekoa naiz. Atxi-
lotu aurretik, Lehen Hezkuntza-
ko irakasle nintzen, eta eskola ba-
teko zuzendari, Huitiupan-en
[Chiapas]. Horrez gainera, espai-
nieraz banekienez, hemengo jen-
deari lagundu nahi nion, eta
behin eta berriro esaten hasi nin-
tzen mundu guztiak zuela bizitza
duin bat izateko eskubidea. Ordu
hartan, 2000. urtean, Manuel Go-
mez Ruiz zen El Bosqueko alka-
tea. Ez zion inori laguntzen; aitzi-
tik, bere poltsikorako gordetzen
zuen komunitaterako zen dirua.
Egun batean, zazpi polizia hil zi-
tuzten segada batean, eta ni aku-
satu ninduten homizidio hartaz;
egun gutxi batzuk lehenago sala-
tua genuen haren agintekeria.
Beraz,mendeku politiko bat izan zen
zu kartzelatu izana.
Argi dago. Nire herria aldeztera
irten nintzen, eta horixe izan zen
zioa. Maiatzaren amaiera aldera,
dena prest zeukaten udal presi-

dentea kargutik kentzeko, jende
pobrearen kontrako egintza txa-
rrak egiten ari zela eta. Baina,
handik hamabost egunera, sega-
da hura gertatu zen, eta 60 urteko
kartzela zigorra ezarri zidaten,
heriotza zigorra.
Maletak zabaltzeko ere astirik ez ze-
nuen izango,baina nola zaude? 
Oso pozik nago. Azkenean, nahi
nuen gailurrera iritsiak gara, as-
katasuna lortzera. Batik bat, be-
rriro familiakoekin elkartu izana
estimatzen dut. Amarekin. Baita
konturatzea ere etxe honetantxe
nagoela berriro, seme-alabekin
eta bilobarekin. Hainbeste denbo-
raren ostean, gauzak zer moduz
doazen jakin beharra neukan.
Sekulako harrera egin dizute.Espero
zenuen? 
Oso hunkigarria eta miresgarria
izan zen; ez nuen sekula pentsatu-
ko honela hartuko nindutenik.
Non nengoen konturatu nintze-
nerako, nik neuk ere ezin ulertu
nuen zer ari zitzaidan gertatzen. 

Mintza gaitezen kartzela barruko
erresistentzia jarduerez. Besteak
beste, patioan kale egitea bultzatu
zenuen.
Bai. El Amate-n izan zen. Lursail
bat hartu genuen, kartzela ba-
rruan. Hortik etorri ziren gose
grebak eta baraualdiak, 15-20-30
egun ingurukoak, ehunka-edo.
Greba egin, berriz, ez genuen egi-
te aldera egiten. Batek prestatu
beharra dauka horretarako, gor-
putz eta arima, soin eta muin.

Baraualdian, espiritualtasun
eta gogoeta aldi hori baliatzen
dugu. Horri esker, lasai eta patxa-
daz egiten du batek aurrera, ipa-
rrorratza galdu gabe, helburua jo-
muga: askatasuna.
Zer aholku emango zenieke baraual-
di bati ekitear dauden aktibistei?
Ez ditzala etsiak har. Ez diezaiote-
la haserrealdiak jota ekin egintza

erradikal bati, azkenean porrot
egin ez dezan. Alegia, ongi dago
baraualdia egitea, baina ondo bai-
no hobeto pentsatuta, eta, beste-
la, ez dezatela egin. 
Gidari, buruzagi bihurtu zinen, kar-
tzela barruan zein kanpoan. Preso
taldeak eratzea lortu zenuen, eta
antolatzea.Nola lortu zenuen? 
Lehenik, kosta ahala kosta, zin-
tzo jokatu beharra daukagu.
Hala, zugan konfiantza handia-
goa hartzen du jendeak, kutsako-
rra izateraino. Ez da horrenbeste
zer esaten duzun, ez dago zure hi-
tzen baitan, baizik eta ibiltzeko
eta izateko zure moduan. Nirekin
zeuden presoek, batzuek, espai-
nieraz irakurtzen eta idazten ika-
si zuten, beren eskubideak aldez-
ten eta haiengatik borrokatzen,
baita kartzelan bidegabe sartuak
dituztenengatik ere. Dagoeneko
kalean dira La voz del Amate-ko
Solidarioetako ia guztiak. Alejan-
dro Diaz Santis izan ezik. Idaztea
—eta barre egitea— ditu orain-
txeko zeregin.
Konfiantza, baina, nola bereganatu
kartzela zuloan? Nola lortu hutsik
egingo ez dizun norbait?
Besterik dira adiskidetasuna eta
konfiantza. Norbaitengan kon-
fiantza izateko, norbait horrek
izan behar du arduratsua, dizipli-
natua eta puntuala. Eta badakit
nork ez didan sekula hutsik egin-
go: Jainkoak.
Hel diezaiegun berriro taktikei.
Behin antolatuta zeudela, burubide
bat izan zuten: nola ikusarazi beren
burua kartzela barruan.
Modu bat zen niri elkarrizketak
eginaraztea, nire kasuaz idatz ze-
zaten. Bestalde, zeuk diozuna eta
pentsatzen duzuna ez geratzea
zeure baitan, baizik eta zabaltzea
idazkien eta gutunen bidez. Ho-
rrez gainera, kartzela barruan
ere grabaketak egiten genituen,
grabagailu eta —ordu hartan—
kasete bidez, eta bisitan zetozki-
gun pertsonen bidez kanporatzen
genituen, eta zabaltzen.
Beste erresistentzia jarduera bat ere
izan zen: uniformeak erretzea
Agintariek beren arauak ezarri
nahi zizkiguten, zeharo aldarazi
nahi gintuzten. Uniformea, be-
rriz, gu umiliatzeko beste modu
bat zen. Burkide bat uniformea
jantzita ikusitakoan jabetzen
zara zenbateraino umiliatu nahi

zaituzten, zeure irudiaz gabetu.
Horrexek berak ekitera bultza-
tzen zaitu. Geure eskubideen al-
deko borroka ikusarazteko tres-
na gisa ere baliatu genuen.
Jendearengana heltzeko, gutunak
idatzi ez ezik, inoiz esana duzu zeure
buruarekin ere hitz egiten zenuela;
batik bat, Guasave segurtasun gore-
neko kartzelara aldatu zintuztene-
an, Sinaloa estatura, Chiapastik mi-
laka kilometrora.
Giltzapetzen zaituztenean, ba-
tzuetan etsiak jotzen zaitu. Eta ez
baldin badakizu nola aurre egin
edo ez baldin bazara zeure baitara
biltzen zeure tokia aurkitzeko,
galdu egiten zara. Etsiak jota nen-
goenetako batean jabetu nintzen
neure buruari hitz niezaiokeela,
eta ez nuela zertan beste norbaite-
kin hitz egin. Eta Jainkoarengan
sinesten dudanez, isilean hitz
egin niezaiokeen, eta kantatu.
Onena komunikabide bat aurki-
tzea da, bakarrik senti ez zaitezen.
Zer ekarri zenuen San Cristobal de
las Casasko 5. presondegitik, eta zer
utzi zenuen han? 
Bost muturreko izar bat utzi nuen
han, eta burkide askoren biziki-
zunak eta neureak ekarri nituen
handik. Haiekin ikasitakoa da
irabaz litekeela batek hala nahi
baldin badu.
Garuneko tumore bat tratatzen ari
zaizkizu. Ikusmena galarazten ari
zaizu; erabat galduko duzun beldur
al zara?
Ikusi nahi dudana ikusten hasia
naiz. Ikusmena garrantzitsua da
bidea ibiltzeko, baina nik bihotza-
ren bidez ikusten dut, eta ez hain-
beste begien bidez. Garrantzi-
tsuagoa da barrenetik begiratzea.
Uste dut, gainera, erradioterapia
tratamenduaren ondoren ikus-
mena lehengoratuko zaidala. 

Mexikoko herri indigenen eskubide-
en defentsari bihurtu zinen. Zuri es-
ker,Mexikoko Zigor Kodea aldatu zu-
ten; orain, badute Patishtan Legea,
eta, horren bidez, zilegi da indultua,
zurearen antzeko kasuetan. Garaile
irten zinen Mexikoko sistema judi-
zialaren kontrako borrokan.Zer esan
nahi du horrek zuretzat?
Izugarria. Agerian utzi du federa-
zioko botere judiziala ez dela gai
justizia ezartzeko, eta arraza indi-
genaren sufrimendua ezagutara-
zi. Bestalde, horrek erakutsi du ez
dagoela ezin gaindituzko arazo-
rik pertsonek horretarako nahia
baldin badute. Ez dago ezinezko
ezer, ondotxo dakit hori neurez.
Entzutearen garrantziaz mintzo
zara. Zer ari zaigu gertatzen? Zerga-
tik ez diogu entzuten elkarri?
Kontua da entzuteko bakarrik da-
rabilgula entzumena. Baina en-
tzuteak berekin dakar zeure egi-
tea entzundakoaren sakoneko
mezua, eta, horren arabera, kon-
prometitzea, ekitea, eta ematen
dizkizuten zereginei heltzea. Bai-
na entzuteagatik bakarrik ez zai-
zu hori guztia gertatuko. Burkide
zapatistak duela urtebete irten zi-
ren martxara, isiltasun erabate-
koan, eta asko zeukaten esateko.
Batzuetan, ez dago askorik hitz
egin beharrik.
Zer gauza txikiren falta sumatzen
zenuen,maisu?
Gauza guztiak dira garrantzi-
tsuak. Esate baterako, bada gau-
zatxo bat, asegarria oso, gaur etxe
honetan gosaritarako duguna.
Horixe izan zen beste askatasune-
tako bat niretzat; ez duzu inor gai-
nean zer jan behar duzun esango
dizuna. Hemen, alde horretatik,
erabakitzeko askatasuna dugu;
sentitzen duzuna adierazten du-
zu, bestelako aire bat arnasten da.
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Zigor bidegabe baten ondorioz espetxean 13 urte egin eta gero,
etxera itzuli da, Chiapasko oihanera. Haren aldeko ekintzek zigor
kodea aldatzera behartu zuten Mexikoko Gobernua.

«Zer esana duenak ez du
asko hitz egin beharrik»
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«Ongi dago barau
egitea, baina ondo
pentsatuta; bestela,
ez dezatela egin»

«Burkide uniformatu
bat ikustean jabetzen
zara nola umiliatu 
nahi zaituzten»


