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Hitzaurrea 
 
Hilketa eta masa hezkuntza. Juan Diaz de Garaio, Gasteizko Sacamantecas 
(1821-1881) tesi honen jatorria, diskurtso sozialen eta jokabide desbideratuen 
artean dagoen harreman konplexuari buruzko interesari dagokio. Interes honi 
lotuta, orain dela zenbait urte idatzitako Hilketa euskal-herri kulturan liburua 
aipatu behar dut.  
 
Tesiaren konplexutasunak, bestalde, bultzatu nau diziplinartekotasunean 
oinarritzera. Horrela esan behar da lanean sartu-irten labur eta justifikatuak 
egiten direla historia, antropologia, soziologia, zuzenbide eta psikopatologiaren 
esparruan. 
  
Halere, ikerlan hau egitera bultzatu nauen hasierako karia Sacamantecasen 
figura enigmatikoa xehatzea eta aztertzea izan bada, gero gai hau zabalago eta 
handiago bihurtu da, tesiaren izenburuak islatzen duen moduan. Masa 
hezkuntzaz ari naiz. Gure helburua mito kulturalaren (Sacamantecasen) balioa 
duen kasu historikoari (Garaiori) buruzko diskurtso esanguratsuenenak 
aztertzea baita, masaren hezkuntzaren ikuspegitik.  
 
Batetik, ikerketaren gaia diskurtsoek finkatu eta mugatzen dute. Igorle 
instituzionalen diskurtso horiek: juridikoak, klinikoak eta politikoa, aztertu ditugu 
hemen, euren asmo hezigarriak barne. Era berean diskurtso hauetan agertzen 
diren gaiak ere arakatu ditugu. Esaterako, krimen hauei buruzko ordena 
judizialak zer jarrera hartu zuen XIX. mendearen bukaeran,  hala nola sendagile 
adituen ekarpenak eta hauen eragina justizian. Orobat, Garaiori ematen dioten 
munstro-identitatea azaltzen dugu; batez ere, herri-ikuspegiak garatzen duena. 
Hau guztia ikerlanaren kapituluetan zehar eta, bereziki, elezaharraren atalean 
islatzen da. 
 
Bestetik, Garaio masa hezkuntzaren xede edo objektu bihurtzen da. Jornalari 
xumea, hainbat krimenen egile, une jakin batetik aurrera, Garaioren kasu eta 
Sacamantecasen elezahar ezagun bihurtzen dute. Metamorfosi hori eta 
metamorfosi honen egileak tesian aztertzen ditugu. Horrela bada, igorle 
instituzionalen eta herritarren diskurtsoek eraiki duten Garaio aztertzen eta 
ikertzen dugu, alegia, bere biografia, gertaerak eta heriotza; eta hori guztia, 
Garaioren halabeharra eta diskurtsoen bidez helarazten dituzten irakaspenak 
haiek erabakitzen dituztela frogatu ahal izateko. 
 

 
 

Aitxus Iñarra 
2010 
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0. ATARIKOA 

 

Hilketa eta masa hezkuntza. Juan Diaz de Garaio, Gasteizko Sacamantecas 

(1821-1881) doktore tesia da azterlan horren emaitza. Garaiok, jornalari arabar 

honek irudikatzen du XIX. mendeko azken erdialdean Sacamantecasen irudi 

soziala, zeinari zenbait hilketa leporatu baitzizkioten, eta kausa horrengatik 

1881ean garrotez hil baitzuten. Juan Díaz de Garaio, ezizenez “Zurrumbón” 

deituaren kasuak endekapenari, sexualitateari eta krimenari buruzko 

diskurtsoen harira eraman edo bideratu gaitu, eta diskurtso hauen sorburua 

garaiko botere instituzionalaren arlo desberdinetan aurkitu dugu. Aipatu 

diskurtsoak oinarritu direneko testuak dira, hain zuzen ere, tesi honetako 

kapitulu gehienen zutabe eta funtsa.  

 

Aurkibidean datozen bederatzi atalak bata bestearen segidan badatoz 

ere, barne zatiketarik egin gabe, azterbidearen diskurtsoan hiru zati garbiki 

bereizi beharrekoak dira. 

 

Lehen zatian, ikergaiaren helburuak, hipotesiak eta azterbidea lantzen 

dira, lehen atalean datozenak. Horrelako gai bat pedagogiaren sailean aztertzea 

ez baita hain ohikoa, arreta berezia jarri dugu hezkuntza ez-formalean botere 

instituzionalekin harreman zuzena duten eredu teorikoak miatzen eta horien 

arabera jokatzen, nahiz oso jakinaren gainean gauden hemen egiten den 

hurbilketak osatzekorik badukeela.  
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Bigarren zatian sartzen dira II. ataletik IX.a bitartekoak. Eta hemen, aldi 

berean, beste hiru azpiatal bereiz daitezke. Lehenik, II. atalean,  Garaio bizi 

izan zen garaiko testuinguru soziohistorikoa azaltzen da, eta bertan gertaera 

kriminalei buruz adierazitako diskurtso desberdinak kokatzen dira. Bigarrenik, 

III-VIII bitarteko ataletan, instituzio esparruetan agertzen diren Garaioren 

kasuari buruzko diskurtso mota desberdinak aztertzen dira, haren irudi soziala 

eraikitzera zuzenduta daudenak.  Atal horietako bakoitzari dagokiona areago 

zehaztuz, III. atalean Becerro de Bengoak, garaikide politikari goren, literato 

eta gizon publikoak idatzitako El Sacamantecas. Su retrato y sus crímenes kronika 

aztertzen dugu. Becerroren testua Garaioren kasuaren bertsio landu eta 

ospetsua da, hots, protagonistarena eta egotzi zizkioten ekintzena. IV. atalean, 

Esquerdo sendagilearen, kasuari buruz garaiko alienisten artean maila gorena 

zuenaren hitzaldiak landu dira, geroago Locos que no lo parecen. Garayo, ‘el 

Sacamantecas’ izenburupean argitara emandakoak. Testu hauek material 

garrantzitsuenetariko bat osatzen dute Estatu espainiarreko buru 

medikuntzaren pentsamenduaren eboluzioan eta praktikan. V. atalean,  

Garaioren kasutik abiatu eta garaiko Antropologia kriminalaren esparruan 

sartu-irtena egiten dugu. VI. atalean,  Apraizen Garayo el Sacamantecas ¿es cuerdo 

o es loco? hitzaldietan oinarrituz, sendagileak medikuntza higienistaren 

ikuspegitik  eskainitako bi hitzaldien analisia izan dugu helburu. Apraizek 

Esquerdoren aurkako jarrera ordezkatzen du garai horretan bizi den eromena 

eta erantzukizunari buruzko eztabaida erabakigarrian. VII. atalean, Gasteizko 

1. Instantziako Epaileak emandako epaiak, Sobre robo y homicidio de Manuela 

Audícana, y sobre violación y homicidio de M.D.C., eta Auzitegi Gorenaren kasazio 

helegitearen epaia -Robo y asesinato- aztertu dugu. Hirugarren azpiatalean, 

munstrokeriaren irudiari buruzko diskurtso mitologiko eta herrikoiei heldu 

diegu VIII. atalean; eta, Garaio-Sacamantecasi berari dagozkion testuak ere 

kontuan hartu ditugu. Hemen, herriko eta ahozko hedatzaileak 
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Sacamantecasen elezaharrezko gertaera bihurtzen du Garaioren kasua. Herri-

irudipenak egiazko materialak fikziozko beste batzuekin elkarlotzen ditu. 

 

Azkenik, IX. atalari dagokion hirugarren zatian, masa hezkuntza aztertu 

dugu, Garaioren kasuari esker ahalbideratua eta landua izan dena. Hemen 

agerian utzi ditugu heziketa mekanismoak, eta instituzio igorleek adierazitako 

diskurtsoetan ematen dituzten jarraibideak. Honenbestez, balio eta arau 

andana berresteko asmoz, XIX. mendeko gizartearen arlo hegemonikoentzat 

onuragarriak izango direlakoan, haiek egiten duten instrumentalizazioa 

nabarmendu nahi dugu, zeinaren jasotzaileak, batez ere, klase herrikoiak 

baitira. 

 

Laburbilduz,  igorle instituzionalen eta herritarren diskurtsoek eraiki 

diguten Garaio aztertu eta ikertzera mugatu gara; alegia, bere biografia, 

gertaerak eta heriotza; eta hori guztia, Garaioren halabeharra hala nola  

diskurtsoen bidez igortzen dituzten irakaspenak haiek erabakitzen dituztela 

frogatu ahal izateko. Eskuarteko azterketa honetatik botere harremanen eta 

kontzientziak taxutzeko moduen argazkia lortuko dugu, eta agerian utziko 

dugu kasuaren inguruan esku hartzen duten igorle instituzional desberdinek 

zer eta nola behatu, deskribatu, balioetsi, epaitu eta, azkenik, erailtzen duten, 

fisikoki nahiz sinbolikoki. Hori guztia egiten dute gizartea gizabanako 

arriskutsuarengandik, bortxatu eta hiltzen duenarengandik, alegia, askatzeko, 

autoesleituriko egitekoa xedetzat hartuz beti ere. Hezitzaile moralaren 

paradoxa honek adierazten ez den jakintza (interes) baten zerbitzura dagoen 

doktrina hura deskribapen gisa aurkeztuz jardun eta eragiten du. 
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I. IKERKETAREN HELBURUAK ETA AZTERBIDEA 

 

1. Ikerketaren gaia 

Lan honetan hezkuntzaz mintzatzen garenean, jakin badakigu, diskurtso 

akademikoetan ohikoa ez den objektuaz mintzatzen ari garela. Honela bada, 

masa hezkuntza dermioa erabiltzen dugunean dermio hauek jasoko ditu: 

irakaskuntza, heziketa, instrukzioa edo diziplinazioa. Masa hezkuntzak jakintza 

eta praktikei buruz dihardu, zeinak gizarte baten edo bere sektore 

garrantzitsuen gogamenak instruitzeko eta jokabideak moldatzeko zuzenduak 

baitira, baina masa hezkuntza sustatzen dutenei komeni zaien gidaliburu edo 

kodeen arabera beti ere. 

 

 Hezkuntza diskurtso honen jasotzailea ez da subjektu kronologikoa 

(haurra, nerabea…) subjektu soziala baizik (populazioa, zenbait klase sozial, 

masa…). Diskurtso hau praktikan jartzea bakar-bakarrik gizartean eragin 

handia duten elementuen esku (egitura, klase, taldeen) dago. Botere igorleak 

dei diezaiekegun horiek, alegia. Horrelakoak dira jarduera honen hezitzaile 

bereziak.   

 

 Hemen aipagai dugun hezkuntza mota, bereziki, jakite eta egitearen 

arteko bitasunean edo zatitzean datza, hots, balio eta jokabidean.  I. Illichek 

(1974, 18) maisuki adierazten du Hego Amerikaz idazten duenean, hango 
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hiritarrek aberatsek bezala pentsatzen ikasten dutela, eta pobreak bezala 

bizitzen. Horixe da, hain zuzen, aipatzen ari garen botere igorle horren xedea: 

balioak (bereak direnak, noski) masari helaraztea, eta hau diziplinatzea, 

dagokion gisara bizitzea onar dezan. Eta masa hezkuntza sustatzen duten 

helburuak hauek baldin badira, beraiei dagozkien tresnez baliatzen dira. Euren 

hitza ez dago gizabanako edo talde txikiei zuzendua, entzuleria handiei baizik, 

eta hori instituzioek edo maila instituzionaleko gizabanakoek helarazten dute. 

Forma desberdinen (diskurtsoen) moduan zabaltzen da unibertso sozialaren 

luze-zabalean, inolako mugarik ezarri gabe. 

 

 Ingurune honetan kokatu dugu geure ikerlana. Ez da gure asmoa masa 

hezkuntzaz, oro har, azterlan bat egitea. Ezta masa hezkuntzaren adiera hau 

kasu zehatz bati aplikatzea ere. Eskuarteko ikerlan hau genero honen 

prozesuak –Garaio kasuaren ondorioz gertatutakoak- ikastera mugatzen da. 

Ahalegin honetan esan behar da gure lanean mugatu edo sartu-irten labur eta 

justifikatuak egiten direla historia, antropologia, soziologia, zuzenbide eta 

psikopatologiaren esparruan, eta testu eta diskurtsoen analisia tresna bezala 

erabili dela horretarako.  

 

 Hilketa eta masa hezkuntza. Juan Diaz de Garaio, Gasteizko Sacamantecas 

tesiak krimena eta hezkuntza –zeinaren jasotzailea masa baita- ditu aztergai. 

Krimena, arauak (kasu honetan juridikoak, mentalak, eta kulturalak) urratzen 

dituen neurrian desbideratutzat jotzen den egitate soziala da. 

 

 Hezkuntzari dagokionez, ikuspegi zabal eta ez formal batetik hitz egiten 

dugu. Hau da esan nahi dena: batetik, ez dagoela eskola adinako gizabanakoari 

mugatua, gizarteari, oro har, zuzendua baizik, eta zehatz-mehatz masari; 

bestetik, instituzio desberdinek eta botere subjektu oso desberdinek helarazten 

dutela, beren helburu eta interesen arabera. 
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 Tesiaren azterlana egiteko, Sacamantecas bilakaturiko Juan Díaz de 

Garaioz, ekintza kriminalen egileaz idatzitako testuak hartu ditugu oinarritzat. 

Nekazari hau Egilazen (Araban), Aguraindik gertu, jaio zen 1821eko 

maiatzaren 17an. Gasteizen hil zuten, Zaitegi eta Arakako krimenengatik 

1881ean garrotezko heriotza zigorrera kondenatua izan ondoren.  

 

 Bi dira ikerketaren gaia finkatu eta mugatzen duten osagarriak: batetik, 

testuen diskurtsoak, alegia, gaia kontatzeko modu desberdinak; bestetik, 

diskurtso horien igorleek arlo sozial eta hezkuntzakoan lortu nahi duten 

eragina. Arrazoi hori dela medio, beroriek desordenaz eta krimenaz duten 

ikuspegia jakin behar dugu, eta diskurtso desberdinak nola eta zergatik sortu 

eta eraikitzen dituzten. Diskurtso hauek ditugu aztergai: diskurtso juridikoak, 

osasunekoak eta kronika, euren asmo hezigarria barne. Izan ere, asmo horrek 

bultzatzen ditu alderdi eta gertaera esanguratsuenak igorleen interes 

partikularren eta eskumen arloaren arabera nabarmentzera. Hona hemen 

ondoko taulan arestian aipaturikoa:  

 
1. taula: Hezkuntza komunikazioaren osagaiak 

 

Instituzioak Justizia Osasuna Politika 

Instituzio igorleak Epaileak Sendagileak Gizon publikoa 

Testuak Epaiak Hitzaldiak, diagnosiak Kontaera jantzia 

Diskurtsoak Juridikoa Klinikoa Politikoa 

Helburua Egien eta jokabideen jarraibide-arauen zerrenda 

Jasotzailea Masa 
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 Testuak oinarritzat hartuta ondoko gaiak aztertuko ditugu: krimen hauei 

buruzko ordena judiziala nola posizionatu zen XIX. mendearen bukaeran, 

nola egituratu eta zertan oinarritu zen, hala nola sendagile adituen ekarpenak 

eta hauen eragina justizian. Honetarako, jakin beharko dugu zeintzuk ziren 

garaiko ideiak eta teoriak hiltzaile eta hilketaren inguruan, eta berauek zertan 

oinarritzen ziren. Honenbestez, epaileen eta sendagileen testuak aztertuko 

ditugu, eta bi diziplina hauek nola erlazionatzen diren ikusiko. 

 

 Bestalde, Becerro de Bengoak idatzitako kronikan islatuko da ideia eta 

teoria hauen eragina. Hemen egilea, politikari jantzia, herritar txiroen 

errealitatera hurbiltzen da, eta historian idatzia utziko du bere bertsio 

entzutetsu eta behin betikoa, garaikideek kontuan hartuko duten hura. 

Honenbestez, bere osagai eta zioak aztertzera igarotzen gara. 

Berebat, Sacamantecasen figurari buruzko herri-adierazpenaz ere zerbait 

esango dugu, zonalde geografiko desberdinetan nola agertzen den azalduz. 

 

2. Iturri teorikoak eta dokumentalak  

 Iturri teorikoen artean interes historiko handiena izan dutenak 

nabarmendu ditugu. Lehenik eta behin, gaiari dagokionez, F. Maquedaren 

Garayo. El Sacamantecas vitoriano. Historia de una causa célebre del siglo XIX (1985) 

lana aipatu behar dugu, batez ere, Garaioren gaiari loturikoa bibliografia 

interesgarriz hornitzen baitu; bigarrenik, ikerketa arloan, M. Foucault eta beste 

batzuk eginiko lana, Moi Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... 

Un cas de parricide au XIXº siècle (1973), eta J. Biurrunen La locura en la 

comunicación social (1994) liburua aintzakotzat hartu ditugu; hauek hainbat 

iradokizun interesgarri eskaintzen baitizkigute gure lana burutzeko orduan. 

 

 Maquedaren liburutik bere alderdi datu biltzailea interesatzen zaigu, 

batez ere. Kasuari edo gertaerei buruzko analisirik egiten ez duen arren, 
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kasuaren kontaketa eguneratua egiten du eta gertaera historikoetan parte 

hartzen duten aktoreak ezagutarazten ditu. 

 

 Foucaultek eta besteek idatzitako Rivièreren kasuari buruzko azterlanak 

badu antzekotasunik gure eskuarteko kasuarekin, eta ikuspegi teorikoa 

zehaztasunez eta argitasunez egina dago. Bestalde, egileek argi zehazten 

dituzte Rivièreren kasuaren igorle nagusiak. Berebat, zorrotza da egiten duten 

ikerlana.  Honetan, gu metodologian baino gehiago helburuetan gatoz ados. 

 

 J. Biurrunen lanak kasu bakarra hartzen du ikergune gisa, eta abiapuntu 

honetatik errealitate konplexu baten analisi forma ezberdinak eskaintzen 

dizkigu. Guri interesatzen zaigu, bereziki, nola jartzen dituen harremanetan 

diskurtso barneko aktanteak aktore sozialekin, ondo agerian utziz kontaera 

baten barruan gertatzen denak kanpoan gertatzen denari erantzuten diola, hau 

da, aktanteak aktoreari erantzuten diola, eta alderantziz, igorleek diskurtsoak 

sortzen dituztela, gizarte harremanak (kanpoko mundua) beren interesen 

arabera taxutu asmoz, beti ere. 

 

 Berebat, gure lanaren alderdi nagusietan (hezkuntza, diskurtsoa eta 

boterean), O. Fullat eta P. Bourdieuri jarraiki, funtsezko egileek izan duten 

garrantzia nabarmentzen dugu. O. Fullatengandik (1992, 158-159) hezkuntzaz 

eta honi dagokion instituzioen egitekoaz zenbait ideia jaso dugu. Egilearen 

ustez hezkuntza egitateak beti du naturaren zati bat (gizakiaren kode 

genetikoa), zeina gizarte historikoan kokatzen baita artifizialki. Gainera, 

hezkuntzaren egitura honako osagai hauek taxutzen dutela pentsatzen du: 

hezigaiak, moldaerraza denak; hezitzaileak, moldatzailea denak, eta, asmo 

hezigarriak, hots, “asmo horien arabera moldeatzen denak”. 
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 Elementu hezitzaileak gizartea, botere politikoa, Estatu aparatua 

ordezkatzen du. Gure kasuan hezitzailea instituzio gizonei dagokie; eta 

instituzioak1, Fullaten (1992, 187) aburuz, jokabidea eraldatzen duten gizarte 

elementuak (gainegituratzaileak) dira. Beraiek kulturaren (gizarte ereduaren) 

igorleak dira, alegia, pentsatu eta esan behar dena adierazten duten 

jarraibideenak. 

 

 Hezitzaile hauek -diskurtsoen igorle instituzionalak- bozeramaile 

ofizialak dira, botere soziopolitikoko partaideak baitira; eta hortaz, hezkuntza 

prozesu hau aurrera eraman ahal izateko, badute gaitasun eta botererik. Baina, 

nork ematen die diskurtso horiek igorri ahal izateko horrelako ahalmena?, eta, 

zergatik diskurtso horiek dira eraginkorrak, hau da, zergatik eragiten edo 

sortzen dute  errealitate soziala? 

 

 Bourdieuren ideia hau aintzat hartzen dugu, alegia, hitzaren boterea ez 

dagoela diskurtsoan, instituzioak legitimatu eta ematen dion agintean baizik, 

bere interes eta asmoen bozeramailea izan dadin. 

 

 Zientzia eta instituzioak diskurtso performatiboaren bozeramaile 

nagusiak dira, hau da, gizarte errealitatea taxutzen eta bihurtzen duen 

diskurtsoaren subjektu pribilegiatuak. Izendapenak, berriz, mundu sozialaren 

eraikuntza taxutzen laguntzen du, eta zenbat eta sakonago izan, are eta 

onartuago, hots, zilegixeago egingo du: 
 “L´efficacité du discours performatif qui prétend faire advenir ce qu’íl énonce dans 
l´acte même de l´énoncer est proportionnelle à l’autorité de celui qui l´énonce: la 
formule ‘je vous autorise à partir’ n´est eo ipso une autorisation que si celui qui la 
prononce est autorisé à autoriser, a autorité pour autoriser” (P. Bourdieu: 1982, 
140-141). 

 

                                                           
1 Estatua, egilearen arabera, baldintzarik gabe jokabideak ematen dituen gizarte instituzio absolutoa da (Ibid., 
89) 
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 Hurrengo grafikoan bi egile hauetatik jasotako ideiak aplikatzen 

dizkiogu geure gaiari. 

 
I. grafikoa: Hezkuntza, diskurtsoa eta boterea 

 

 

                    INSTITUZIOAK 

(eskumena ematen dute errealitatea-jokabidea eraldatzeko) 

 

 

 
    

 

               BOTERE ETA JAKINTZA IGORLEAK 

  

             (instituzio igorleak) 

                           
        Diskurtso performatiboak 
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                 MASA 

 

 

 Joan gaitezen, orain, geure dokumentu-iturriak aipatzera, eta abia 

gaitezen  XIX. mende bukaerako gizarte industrialaren testuingurutik, hau da, 
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gizarte egituratu eta hierarkizatutik, eta koka gaitezen eskuartean dugun 

gaiaren baitan; hezitzaileak, zentzu zabalean, botere politikoen ordezkariak 

dira. Instituzio igorleak dira, estatus handiko gizonak, eskudunak, eragina 

dutenak. Garaioren kasuan aktante hauek nabarmentzen dira: kronista 

politikoa (Becerro de Bengoa), sendagileak (Esquerdo eta Apraiz) eta epaileak. 

Hauek guztiak aintzatetsitako gizarte eskumenetik mintzatzen dira. 

Bozeramaile zilegiak dira,  eta autoritatez jokatzen dute, hain zuzen ere, hitz 

egiteko baimena eman zaielako. 

  

 Gizartean sona handikoak eta politikoki menderatzaileak diren 

diskurtso performatibo hauei, herri-diskurtsoak erantsiko dizkiegu; 

Sacamantecasi buruzko diskurtso hauek -zabalduak baina zokoratuak- zehaztu 

gabeko egileenak eta iturrietakoak dira. 

 

3. Ikerlanaren hipotesiak 

 Igorle bakoitzak bere dinamika berezia agertzen du eta horrek 

elkarrengandik urruntzen diren ondorioak sortzen. Modu honetan, bakoitzak 

kasua bere probetxurako erabiliko du, eta bertsio bakoitzak beste igorleen 

bertsioekiko desberdintasunak, ausentziak eta errealitateak agertuko ditu. 

Azkenik, igorle bakoitzak gizarte hezkuntzaren eredu oso eta berezko bat 

proposatu behar du (pertsona, moral, harreman eta gizartearen mailan). 

 

 Garaio-Sacamantecasi buruzko bertsio desberdinen jatorria azkeneko bi 

igorle hauen esparruan bilatu behar dugu.  Gertaera uneko eredu politiko 

ekonomikoa da bat, eta bestea, gertaera uneko oinarri kultural eta herrikoiari 

dagokiona. Biek hala biek diskurtso sendoak taxutzen dituztela uste dugu, 

esparru bakoitzaren igorle bakoitzak diskurtso barneko desberdintasunak 

badituen arren. Hemendik ondorioztatzen da errealitatearen eraikuntzan bi 

maila ematen direla, beren ezaugarri eta planteamendu berezkoekin. 
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 Diskurtso barnean bertan elkarrekin bizi diren ahotsak daude, beren 

proposamen partikularrekin. Diskurtso mailan, aitzitik, bi diskurtso handi 

ditugu, gizarte, doktrinamendu eta esku-hartzeari buruzko eredu 

alternatiboekin. Bata, diskurtso hegemonikoa da (bere aldaki instituzionalekin), 

eta bestea, herri-diskurtsoa. Hura prestigioduna eta hedapenean errotua, eta 

azken hau gutxietsia eta baztertua. 

 

4. Helburuak 

 Badira gizartea asaldatzen duten zenbait gertaera berezi, bortxakeria mota 

desberdinak, esaterako. Hilketa da jendearengan maiz eragin handia sortzen duen 

horietariko bat. Gertaera horien eraginaren indarra igorleek duten botere mailan eta 

transmititzeko moduan bilatu behar da. Honenbestez, diskurtso horiek, boterea 

dutenek igorriak baitira, jendearen jarrerak, baloreak eta ideiak taxutuko dituzte. 

Eta hauxe da, hain zuzen, guri interesatzen zaiguna: igorle horiek gertaera 

desegituratzaile horien bidez jendea nola hezten duten jakitea. Ikuspegi honetatik 

begiratuta aztertu nahi izan dugu Juan Diaz de Garaio (1821-1881) Gasteizko 

Sacamantecasen kasua, ezen garaiko nekazari honek eginiko krimenek Arabako 

gizartea asaldatu eta hunkitu baitzuten, baita Euskal Herriko nahiz Estatu 

espainiarreko mugak gainditu ere. 

 

 Kasua garaiko agente nagusi normalizatzaileek balioetsi, aztertu eta 

komentatu zuten. Guk honako hauei helduko diegu: bat, osasun-

normalizatzailea bere diskurtso mediko eta psikiatrikoarekin nola gauzatzen 

den, bi, juridikoa, bere tratamendu prozesal eta penalarekin; hiru, azkenik, 

politikoa, onartzera bideraturiko bertsio eredugarria kronikaren bidez nola 

finkatzen den. Foucaulten  ildoari jarraituz, hauxe da gure egitekoa: arlo 

hauetan guztietan, diskurtsoen bidez kontzeptuak eta ideiak nola sortu eta 

finkatzen diren jakitea, beren bateragarritasun eta bateraezintasunekin, elkar 

nahastuz, onartuz eta osatuz. 
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 Bestalde, diskurtso horien bidez balorazioak egiten dira eta aholkuak eta 

jarraibide batzuk ematen, heziketa eredu bat proposatuz eta eratuz. Hezkuntza 

transmisio hau, batez ere, instituzio bozeramaileen bidez egiten da. Beraz, 

instituzioen funtzionamendua eta ideologia (ideien multzoa bizitza politiko eta 

sozialean) hartuko ditugu aintzakotzat garaiko gizartearen testuinguruan. 

 

 Hezkuntza bere botere bateragile eta banakatzailearekin gizarteko arlo 

ezberdinetara zabaltzen den egitate soziala da. Baina, balio desegituratzaileko 

egitateak (hilketak) gertatzen direnean, orduan, boterearen igorleek asmo 

zehatz batekin hartzen dute esku. Hauen helburua, iritzi-egoera sortzea da eta 

kode arauemailea zabaltzea, hau da, eragiketa hezitzailea egitea. Egitate honen 

helburua, gizabanakoek eta gizarteko sektore desberdinek partekatzen duten 

unibertso sinbolikoa taxutzea da.  Testuetan topatuko dugu unibertso hori, eta 

gure eginkizuna izango da bere eraketa eta egitateak aztertzea. 

 

 Ikerlan honetan, mito kulturalaren (Sacamantecasen) balioa duen kasu 

historikoari (Garaiori) buruzko diskurtso esanguratsuenei heldu nahi diegu, 

masa hezkuntzaren ikuspegitik begiratuta. Emaitza kontaera berri bat izango 

da, jakina, bi helburu dituena: Garaiori buruzko diskurtsoak deskodetzea, eta 

beren asmo eta rol hezitzailea agerian uztea. Zehatzago esanda, diskurtso 

horietan masari dagokionez hezteko asmoa ikusaraztea, bakoitzaren aktore eta 

helburuekin. 

 

 Horretarako Garaioren kasua tresna pribilegiatua da dituen 

berezitasunengatik. Izan ere, helburu honen probetxua gaur ez du inork 

zalantzan jartzen, ezen instituzioek, diskurtsoek eta metodologiak, finean, 

aztertutako errealitate sozialeko eragileek eta botere moduek ere indarrean 

baitiraute egun era desberdinetan. 
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5. Azterbidea 

 Garatu dugun metodologia hautatu ditugun testuetan oinarritzen da. 

Beraz, testu genero ezberdinek eta guk jarritako helburuek mugatzen eta 

zedarritzen dituzte aplikaturiko azterbideak, nolabait. Jarraian ikerlan honetan 

aplikatuko ditugunak adieraziko ditugu. 

 

 Ikerlan honetan testuekin egin dugu lan, eta hauxe da bere arloaren 

lehenengo murrizketa. Testu hauek igorle formalei eta zehatzei dagozkie 

(instituzio igorleei), eta igorle ez-formalei, maiz, arruntei eta izengabeei 

(tradizioaren ahotsei eta kultura herrikoiari). Lehenengoen ahotsak botere 

performatibo handiagoa duenez, badu etorkizuna (modernitatea, aurrerapena) 

taxutzeko ahalmena ere; bigarrengoen ahotsa (iraganekoa eta atzerapenekoa) 

desagerpenaren prozesuan dagoen zantzu arkaikotzat jotzen da. Hori horrela, 

arreta handiagoa eskainiko diegu diskurtso hegemonikoen testuei. 

 

 Testuak testuinguru historikoaren ekoizkin gisa hartu ditugu, bertako 

parte eta aktore gisa. Aditasun handiagoa eskaintzen diegun testuinguru 

honetako aldakiak, osasunekoak (buruko osasunaren teoriak) dira, sozio-

ekonomikoak (bizi baldintzak, klasearteko interesak), politikoak (ideologia, 

menperatzeko metodoak) eta juridikoak (krimen eta penari buruzko ideiak eta 

praktikak). Osagai hauek guztiek, azterturiko testuak eta egileak agertzen 

direneko unibertsoa taxutzen dute, eta ordezkatzen. Beraz, hauek ere  kontuan 

hartuko ditugu geure analisia egiteko garaian. 

 

 Bi maila besarkatzen ditu masa hezkuntzaren diskurtsoei buruz egin 

dugun azterlanak: diskurtsoaren baitakoa eta diskurtsokoa. Lehenengoari 

dagokionez, aktanteen nagusitasuna aintzatesten dugu, hots, diskurtsoaren 

baitako errealitate eraikuntzan parte hartzen duten subjektuena. Horietaz ez 
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dugu analisi semiologikorik  egingo,  baina hiru aktante talde bereiziko ditugu: 

a) instituzio-aktoreak eta intelektualak, b) kontatutako gertaeren gunea, 

erasotzaile eta biktimarekin, eta c) ingurune sozialeko aktoreak: familia, 

gizartea, etab. Diskurtsoan gutxi agertzen dira, baina honek, horiek gabe, ez 

luke  justifikaziorik izango. 

 

 Bigarren mailari aditasun zabalagoa ematen diogu geure lanean. Igorlea, 

ingurunea eta hartzailea dira diskurtso egileak. Azken figura hau bitan bana 

daiteke: hartzaile hertsian eta jasotzailean. Adibide batekin adierazteko, igorle 

bat da epailea,  mezua igortzen dueneko modua, eta markoa da bere 

ingurunea, hau da, epaimahaia eta epaia, eta hartzailea izango da aipatu mezua 

jasotzen duen oro (hartzaile hertsiak, mezua entzuten edo irakurtzen duten 

garaikideak, eta jasotzailea, populazioa, zeinaren moralizazioa eta diziplinazioa 

lortu nahi baita). 
 

 Guk igorle sozialari emango diogu lehentasuna, bere pentsamendua 

testuinguru sozialeko baloreei loturik baitago. Diskurtsoaren hizkuntzak 

bozeramailea ordezkatzen duenez, bera aztertuko dugu bere hitza oinarritzat 

hartuta, eta horretarako, Bourdieuren ikuspegia hartuko dugu aintzakotzat, 

egile honek bozeramaile soziala eta berak ordezkatzen duen instituzioa 

aztertzea baititu helburu. Gainera, kasu honetan instituzio hauek (justiziak, 

osasunak, kronika politikoak) ahalegin garrantzitsua egiten dute fenomeno 

sozialak balioztatzeko eta bideratzeko, hauek ordena sozialerako asaldariak 

direnean, bereziki. Beraz, igorle sozialaren ideiak, iritziak eta balioak jasoko 

ditugu eta berak sortutako errealitatearen eraikuntza soziala garaiko 

testuingurunearekin batera azalduko dugu. 
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II. TESTUINGURU SOZIOHISTORIKOA 

 

Sistema ireki gisa hartzen dugu testuinguru soziala, eta bertan aurkitzen 

dira Garaio eta diskurtso desberdinetako instituzio igorleak. Arlo honetan, 

Garaio elementu askoz pasiboagoa da aktiboa baino. Guk berak bere bizitzan 

zehar izandako elkarrekintzen bilbea aztertzen dugu; berebat instituzio 

desberdinek betetzen duten rola ere gogoan hartzen dugu, hauek baitira 

botere-jakintzaren harreman sistema eratzen dutenak gizarte ordenaren eredu 

zehatza bermatzeko helburuarekin. Honela, bada, instituzioek abian jarritako 

xedeak eta bitartekoak baliozkoak izango dira gizarte kontrol formak 

ezartzeko eta subjektuaren eredu jakin batzuk taxutzeko. Hau guztia botereak 

bideratzen du berak behar duen gizarte motaren garapen eta moldaketarako. 

 

Arrazoi hau dela medio, handinahirik gabe, Espainiar Estatuko 

testuinguru soziohistorikoari buruzko funtsezko gai batzuk garatuko ditugu 

segidan. 
 

1. Historia 

Europan XIX. mendea iraultza liberalen garaia izan zen bitartean, 

Espainiako Estatuan sektore sozial liberalak eragin handikoak baziren ere, 

gutxienenak ziren; hori dela eta sasoi hau gorabehera askotakoa izan zen, beti 

liberalen eta tradizionalisten taldekoek markatua. 
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Independentziaren gerra amaitu zen urtetik aurrera (1808tik 1814ra), 

hasi zen Fernando VII.aren agintaldia. Baina, 1820ko Riegoren matxinada 

ondoren, erregea 1812. urteko konstituzio liberala sinatzera behartu zuten, 

zeina oinarritua baitzegoen zentralismoan, antiklerikalismoan eta liberalismo 

moderatuan, hau da absolutismo eta herri partaidetzaren arteko bide erdian. 

 

Urte hauetan zehar Gasteizen Santiago Ospitalea inauguratu zuten eta 

lehenengo Antzoki burgesa; orobat, Udalaren hautaketa boto emate zuzenaren 

bidez ezarri zen (Imicoz; Manzanos, 1997). 

 

Konstituzio liberala baliogabetu zuen erregeak 1823. urtean, eta 

absolutismoa berriro ezarri. Botere exekutiboa, legegilea eta judiziala bere esku 

zituen berriro errege absolutuak. Inkisizioa indarrean jarri eta sistema fiskal 

berriak antolatu ziren, baina beti ere ohiko sektore pribilegiatuak ukitu gabe: 

Eliza eta oligarkia. 

 

Urte hauetako giro bera dugu Gasteizen ere; bertan Prudencio de 

Berastegi, Arabako diputatu nagusi absolutistak errepresio handia ezarri eta 

tertuliak debekatu zituen. Kultur jarduerek garapen urria zuten, liberal asko 

kartzelaratu zituzten eta beste batzuk erbesteratu beharra izan zuten. 

Gasteizko Antzokia perbertsioko elkargunetzat hartzen zen, eta bere ordez, 

Inkisizioaren Epaitegi santua jartzea proposatu (Colinas; Rivera; Sanz, 1983). 

 

Fernando VII.a hiltzear zegoela, lege salikoa indargabetu zuten; Isabel 

II.a erregina tronura igo eta lehendabiziko gerrate karlista hasi zen (1833-

1839). Arabako probintzia, hiriburua ez bezala, karlista zen; Gasteiz liberal 

honetatik domingotarrak eta frantziskotarrak kanporatu zituzten. Ordurako 

Euskal Herria hasia zen foruen galera pairatzen. 
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Isabel II.aren monarkia 1868ko Iraultza Loriatsua-rekin bukatu zen; 

ondoren, seiurteko iraultza etorri zen, eta aldi honek zenbait aldaketa 

garrantzitsu ekarriko zituen: 1869ko konstituzio berria, edo boto eskubidea 25 

urtetik gorako gizonezkoentzat (borroka anitzetan parte handia hartu zuen 

emakumeak, baina hiritar kontzeptutik kanpo geratu zen).  

 

Kode penal berria indarrean sartu zenean 1870ean, aurreko urteetan 

lortutako askatasunak (adierazpenarena, irakaskuntzarena eta elkartzearena) 

bitara, hau da, biltzearen eta manifestazioaren eskubideetara2 mugatu zituzten. 

Kode honek greba oraindik delitutzat hartzen zuen. 

 

Seiurteko iraultzaldian aniztasun handia zegoen sozial mailan eta 

garrantzi handiko aldaketa politiko eta juridikoak gertatu ziren. Hiri-burgesia 

eszena politikoan sartu zen, politikan parte hartzeko bideak urratuz. Hala, 

sektore sozial honen aldetik botere gehiago lortzeak burges eta langileen 

arteko desberdintasunak areagotzea ekarri zuen. 

 

Savoiako Amadeoren erregealdi (1871-1873) laburraren ondoren, I. 

Errepublika ezarri zen; horrek urte bete iraun zuen eta aldi horretan 

nekazariak lur handien jabe egin ziren; halere, gobernua ekintza horien aurka 

azaldu zen, eta 1874. urtean eskuineko elementu askoren laguntzarekin estatu 

kolpea eman eta, ondoren, Berrezarkuntzaren zikloari eman zitzaion hasiera. 

 

Gure Herrialdean ere islatzen zen giro asaldatu eta kontraesankor hori. 

Hiri liberalaren eta landa karlistaren arteko aipatu dikotomia Euskal Herriko 

                                                           
2Pi Margallek honakoa zioen Gorteetan: “...los derechos individuales desde entonces (desde la Revolución de 
1868) acá han sido objeto de una porción de ataques, más o menos directos, más o menos graves. Ya por 
medio de circulares arteras, ya haciendo reformas en el Código... las únicas conquistas de esa revolución, 
están sujetas a continuas mudanzas... La situación política era con todo mucho más ventajosa de lo que es 
ahora, después de la reforma del Código” (Diario de Sesiones de Cortes, 20 de junio 1870, 8.964, in Balbé, 1983, 
214). 
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gainerakoan islatzen zen. Nekazariek eta burgesiak kulturaren, gizartearen eta, 

ondorioz, ordenaren eredu desberdinetara jotzen zuten.  

 

Bigarren gerrate karlistan (1872-1876) Gasteizko hiriburua nahikoa 

bazterturik geratu zen; probintziako besteak, ordea, haren ondorioak bete-

betean jasaten ari ziren. Gerraren ondoren foruen indargabetzea etorriko zen. 

Aurrerantzean herriak ez zituen agintariak aukeratuko, Madrilek izendatuak 

izango ziren; berdin gertatzen zen eskola-maisu3, epaile eta beste herri 

arduradun guztiekin; denak erdaldunak ziren, ez zituzten herriko hizkuntza eta 

kultura ezagutzen. Hau guztia ez zen gabezia bat bakarrik, begien bistako 

egitate bat baizik, eta askotan jazarria zena. Bertako hizkuntza oztopo zen nahi 

zuten Estatu eta gizartearen eredurako. Politikariak, administratzaileak eta 

epaileak kultura berria hedatzeko eragileak izango dira. Kanpoko maisuek 

irakatsiko dituzte lehenengo hitzak. Batzuk zein besteak eredu politiko 

berriaren hezitzaile bihurtzen dira. Galera militarrak beste ondorioak ekarri 

zituen: zerga-salbuespenaren abolizioa, eta euskaldun guztiak soldaduskara 

joan beharra izatea. 

 

Gerrak lehenengo, eta garaipen militarraren ondoriozko errepresioak 

eta jazarpenak gero, lurraldeko ehundura soziala larriki erasan zuten, hots, 

hauek ekarri zituzten ondorio demografiko ekonomiko eta gizatiarrak, alegia. 

Hainbat sektoreen hondamendia etorri zen, lurjabekoak utzi zituzten, 

negozioak galdu eta familia asko lekuz aldatu zen. Gainera, Arabako 

Diputazioak zergak kobratzeko zailtasunak izan zituen, herri askok eta 

hiriburuak berak ordaintzeari uko egin baitzioten (Aróstegui, 1970, 166). 

 
                                                           
3 Estatuak bere eskola eredua –XIX. mendeko politikarien berezkoa- ezartzen zuen, non hezkuntza 
sistemaren eraketak produktibitate, uniformazizazio eta zentralismoari erantzun behar zien. 
Maisuen ordainketari eta izendapenari dagokienez, Moyano legeak, arian-arian, asimilazio prozesua ekarri 
zuen Estatuaren erregimen orokorrera. 1866. eta 1876. urteen artean udaletxeek maisuak izendatzeko 
aginpidea berreskuratu zuten; halere, 1874. urtean Moyanoren legea itzuliko da berriro indar berrituta. 
Nafarroan 1880an udalek horrelako eskubidea galdu egin zuten (Dávila, 1993, 30). 



 
 
 

27 
 

  

Urte hauetan sektore menperatzaileak talde politiko eta sozialetan 

zatikatzen dira, baina interes komunak babestuz betiere; horregatik, famili 

borroka hauek ezin diete onurarik ekarri nekazariei eta langileei.Gerra 

karlistak, iraultza liberal desberdinak, sei urteko iraultza eta I. Errepublika, 

klase sozialen arteko kontraesanen isla besterik ez dira. 1875ean, Borboien 

dinastiako Alfontso XII.ak tronua eskuratu eta, Berrezarkuntzaren aldia hasi 

zen. Cánovas del Castillo erregetiarren burua kontserbadoreen aldekoa agertu 

zen, eta monarkia liberal parlamentarioa sortu zuen. Liberal moderatuek eta 

kontserbadoreek txandaka agindu zuten, errepublikarrak, sozialistak eta 

anarkistak baztertuz. 1869ko konstituzioa indar gabe utzi eta beste 

atzerakoiago bat aldarrikatu zuten: 
“Con Cánovas, sus criterios teóricos y su práctica política cristalizan todas las 
corrientes doctrinales que conforman las características básicas del liberalismo 
hegemónico español: Catolicismo, liberalismo económico, elitismo aristocratizante, 
antidemocratismo, aceptación meramente formalista del liberalismo político, 
esencialismo y providencialismo, orden como valor supremo y la propiedad privada 
como alma mater de la sociedad” (Mellón, 1989, 20). 

 
Berrezarkuntzak bere aztarna utzi zuen Araban. Indar tradizionalek, -

karlistek alegia- arrakasta handia lortu zuten hauteskundeetan, hirian nahiz 

landan, baina joera liberalen ezarpena gero eta sendoagoa izan zen; hortaz 

bada, esan genezake gerra garaiko indarrek nolabait bizirik irauten zutela. 

 

2. Ekonomia 

XIX. mendearen lehendabiziko herenean tokiko aristokraziako kide 

asko Gortera aldatu zen, eta sektore honen kopuru murrizketak lurraldean 

eragin sozialaren jaitsiera ekarri zuen. Beste muturrean, Fernando VII.aren 

erregealdian, talde behartsuek euren begiramendua galdu zuten nabarmen. 

Hauen irudi ebanjelikoa ahultzen den neurrian, mehatxu sozialaren irudia 

areagotzen da. Antzinako prestigioaz edo begiruneaz gabeturik, pobrea 

estigmatizaturik eta ohorea galdurik gelditzen da. Eskaleak eta behartsuak 
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kontrolatu beharreko eta errentagarritasuna ateratzeko izaki gisa ikusiak daude, 

eta gizarteko sektore pribilegiatuek euren justizia sozialeko eredua –karitatean 

oinarritua- jarriko dute praktikan. Hau balore handiko hezkuntza ekonomiko-

moralaren egintza bilakatzen da, sinbolikoa, batez ere. 

 

Ongintzak, gainera, ordena hierarkizatua eta klasista agertzea eta 

burutzea ahalbideratuko du batetik, eta bestetik, lan merkatua erregulatzeko 

eta eraldatzen ari den sistema ekonomikoak jasaten dituen gainerako 

eragozpenak leuntzeko baliabide gisa erabiliko da. Behartsua hiritar 

ondratuaren, hau da, jabe zergadunaren beste aldea izango da; pobrezian 

proiektatzen da gizarte burges idealaren alderdi negatiboa (Carasa, 1989, 183). 

 

Hirurteko iraultza liberalaren ondoren eta lehen gerra karlistak iraun 

zuen urte guztietan uzta galdu egin zen Araba osoan; hori dela eta, Gasteiza 

etorritako jende berria -kinkilariak, soldaduak eta prostitutak, besteak beste-, 

nekez kontrolatu ahal zituzten agintariek. Aldi horretan, hain zuzen, jaiotze ez-

legitimoen kopurua hirukoiztu egin zen. Hori guztia gerrak eta miseriak 

eragindako heriotza eta familien haustura dramatikoaren isla da. Halere, hau 

guztia gutxi axola zaie sektore sozial menperatzaileei; eurek moralaren aurkako 

atentatua eta ordena publikoaren arriskua besterik ez dute ikusten.  

 

Mendearen erdian, hiriburuan klase ertain berria sortzen ari da, eta 

dagoeneko zenbait talde sozial nabarmentzen hasiak dira Gasteizen: apaizena, 

militarrena eta maila apaleko neskameena4. Azken hau klase ertainaren 

agerpenaren froga da, hots, mirabeak eduki baitzitzakeen. Dena den, 2. taulan 

ikus daitekeen bezala, hirugarren sektoreak garrantzia bazuen ere, sektore 

kopurutsuena lehenengoa zen, % 60,69ko indizearekin.  

 

                                                           
41860ko erroldaren arabera, mirabetzako bi sexuen kopurua 3.756koa zen. Gehienak hiriburuan bizi ziren 
(Homobono, 1980, 315). 
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2. taula5: Arabako biztanleriaren jarduera sektoreka ehunekoetan (1860) 

 

Sektoreak Lehenengoa Bigarrena Hirugarrena 

%  60,69 12,92 26,46 

 

 Baina hirugarren sektorean, neskameak nagusitzen dira % 51,01eko 

indizearekin. 

 
3. taula6: Hirugarren sektoreko biztanleria jardueraren arabera ehunekoetan (1860) 

 

Trenbidea Indar armatuak Elizjendea Mirabetza 

17,46 12,75 7,91 51,01 

 

Bi gerra karlisten arteko denboran aldaketa ugari izan zen bizitza 

sozialean. Esaterako, 1841ean Gasteizen zeuden aduanak Irungo mugara 

pasatu ziren, bertako merkataritzarako oinarri-oinarrizkoak izanik ere. 

Merkatarien plaza bera zen Gasteiztik eta kanpotik ekartzen zituzten 

produktuen salmentaleku; baita, tokiko manufakturen elaborazio leku ere. 

Aduanaren desagerpenak Gasteizko eboluzioan eta garapenean eragin 

negatiboa izango zuen, merkataritza handiaren ihesak murriztu egin baitzuen 

hiriak ordura arte izan zuen garrantzia; portu lehorretariko bat izateari utzi eta 

merkataritza-produktuen amaiera ekarriko du.  

 

Hiriburuaren aurreko egoera honek populazio higikorra mantentzen 

zuen, ostatu, kafetegi, botilategi eta benten kopuru handiari eutsiz. Arabako 

gizartea -Nafarroa bezala- nekazaria zen funtsean, eta industriak ez zuen 

garrantzi handirik. Beraz, gertatzen ziren arazoek eta gatazkek, funtsean, 

lurrarekin zuten zerikusia. 

                                                           
5 Homobonoren liburuko datu hauek 1860ko biztanleriaren erroldatik hartuak dira (Ibid., 251). 
6 Homobonoren liburuko datu hauek 1860ko biztanleriaren erroldatik hartuak dira (Ibid., 251). 
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Bestetik, desamortizazioak hasi ziren XVIII. mendearen bukaeran, eta 

prozesu hau etengabe lotzen da gertaera andanarekin. Hauek nabarmentzen 

dira, besteak beste: laborantzaren krisia, presio fiskala, nekazarien pobretzea 

eta gerrak. Mendearen erdira arteko desamortizazio hauetatik, dirudienez, 

zenbait nekazarik lur-jabetza txiki edo apal batzuk eskuratu zituzten, baina, 

Gasteizko merkatari talde bat izan zen probetxurik handiena atera zuena. 

Hiriburuan zenbait arlotan nabarmendu zen aurrerapena -laguntzazkoan eta 

azpiegituretan-, industria ugaritu zen, eta hobekuntza batzuk egin ziren, hala 

nola Hospizioa, 1864ko trenbidea, errepide berriak, etab.  

 

Zor publikoa kitatzeko egiten ziren desamortizazioak; horrela, Isabel 

II.aren erregealdia sendotzeko, Mendizabalarena (1835-1836) burutu zen, hain 

zuzen ere. Bestalde, merkatuan bat batean sartu ziren ondasun gehienek euren 

balio- murrizpena ekarri zuten. Halere, burgesiak –diruaren jabe zirenak- 

bakar-bakarrik eskuratu ahal izan zituen, eta ondorioz honek boterea eta 

eragina berrindartu zituen. Esproncedak bere ondorio sozialak laburbildu 

zituen honakoa esatean: “Dekretuak aberatsen kapitala gehituko du, baina, 

baita, pobreen kopurua eta zorigaitza ere”. Izan ere, biderkatu egin ziren 

jornalariak, langabeziaren eta azpienpleguaren, landako gosearen edo hirira eta 

fabriketarako migrazioaren ondorioz (Borrajo, 2001, 97-98). 

 

Araban, elizaren eta zenbait instituzio zibilen ondasunen 

desamortizazioak7 eta salmentak ere izan ziren. Dena den, probintzian 

herriaren ondasun gehienak 1855. urterako salduta zeuden. Galera honek asko 

kaltetu zuen nekazariak jasaten ari ziren egoera txarra, herriaren ondasunak 

bizibide garrantzitsua baitziren beraientzat. Urte horretan, Mandozen legearen 

bigarren desamortizazioa (Eliz eta udal ondasunen –herriaren ondasunen- 

                                                           
7 Isabel erreginaren garaiko Mendizabalen desamortizazioa 1835. urtean abian jartzen dute. 
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desamortizazioa) aplikatu nahi izan zutenean, kabildoak kexu agertu ziren eta 

nekazariek kontra egin zuten. Erantzun hau zela eta, Batzar Nagusiek eta 

Diputazioak ondasun horiek ez kentzea eskatu zuten. Halere, 1860tik aurrera, 

usu hasi ziren ondasunak desjabetzen, bai elizarenak, bai instituzioenak. 

Hirurogeiko hamarkadaren bukaeran mugaraino iritsi zen aipaturiko prozesua. 

Kalterik handiena Arabako Lautadak eta Hego-mendebaldeak jasan zuten. 

Gasteizek, ordea, 1860tik bigarren gerratea bitartean, nolabaiteko hazkundea 

izan zuen. Zergati hauek dira, besteak beste, garapenean eragina dutenak: 

tokiko ekonomia mota, hirugarren sektoreak (merkatariak, militarrak, 

elizakoak), trenbideko obrak, hiriaren zabalpenaren urbanizazioa eta artisau-

tailerrak hirian bertan egotea, hauetara landako jornalariak eta maizterrak 

joaten baitziren. Honengatik guztiarengatik, hiriburuak gero eta gehiago 

erakartzen zituen jabeak eta errentadunak. 

 

Araban geldialdi ekonomikoa eta demografikoa gertatu zen: 96.398 

biztanle ziren 1857. urtean eta 92.915 1887an8. Probintzia nekazaria da, batik 

bat, eta minifundioa dago. Egitura honek inbertsio berriak egiteari traba egiten 

dio. Desamortizazioak –herriaren ondasunen murrizketak-, gerra osteko 

urteetan  izandako zereal ekoizpen urriak eta mahastiek jasandako urte txarrek 

nekazarien proletarizazioa ekarri zuten. Honek guztiak XIX. mendean zehar 

lurraren berregituraketa ekarri zuen: lurraren jabegoari dagokionez, (zentzu 

hertsian, jornalariak kanpo utziz) lur jabeen kopurua hazi egin zen, eta 1797an 

%34,52 izatetik 1860an %50,55 izatera aldatu; maizterren kopurua, ordea, 

gutxitu egin zen %65,47tik %49,44ra, eta jornalarien kopurua izugarri gehitu 

zen.  

 
4. taula9: Lurraren jabegoaren bilakaera Araban 

 
                                                           
8 Ibid.,  241. 
9 Ibid.,  255. 
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URTEAK  

SEKTOREAK 1797  1860 

Nekazarien klaseak Guztira Ehunekotan Guztira Ehunekotan

Jabeak 3.999 28,39 7.670 29,01 

Maizterrak 7.584 53,85 7.503 28,38 

Jornalariak 2.500 17,75 11.259 42,59 

 

Beraz, Arabako nekazaritzan faktore hauek dira, besteak beste, eragin 

negatiboa izango dutenak: minifundismoa, presio fiskala, Gaztelako prezioak, 

asaldura politikoak, gerrak eta burdinolen krisia. Aduanen aldaketak ere izan 

zuen zerikusirik merkataritzaren gainbeheran, eta honek Gasteizko burgesia 

funtsean errentaduna izatera bultzatuko du. Hauek dira, batez ere, inbertsiorik 

ezaren kausak. Oreka ezegonkor honetan kapitalen atal desberdinak bizi dira, 

baina beti oligarkiaren menpe. Lur-erreformak ez zuen ekonomiaren inolako 

sustrairik aldatu. 

 

3. Hezkuntza 

Arlo publikoan gobernu absolutistak ezjakintasuna sustatu zuen, hari 

esker oinarritzen baitzen boterea gizartean. Seiurteko iraultzaldian, ordea, 

hezkuntza moralak berebiziko garrantzia hartu zuen populazioa kontrolatzeko, 

eskolatze gabeko pertsona, grinak eta ustelkeriak menderatua zela uste baitzen. 

Alor honetan, XIX. mendearen erditik aurrera Institutua (1842), Lizeoa, Arte 

Ederretako eskola, Maisu-maistren Eskolak (1847. eta 1856. urtean hurrenez 

hurren) eta Gasteizko Unibertsitate Librea (1869-1873) sortu ziren Araban. 

Ateneoa (1866) funtsezko instituzioa izan zen hiriarentzat, bere xedea ikasketa 

zientifiko eta literarioak sustatzea eta zabaltzea zuelarik. Bestetik, urte hauetan 

oso ohikoak ziren hirian bilerak, hizketaldiak eta elkarteak. Bi elkarte 

nabarmendu ziren, besteak beste: El Liceo eta La Minerva. Alabaina, mende 

bukaeran giro jantzi hau gainbehera etorri zen. 
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Mendean zehar hezkuntza eta kultura hiri-eliteen alorrak izan ziren. 

Espainiako estatuan 1860an biztanleriaren %75,5 analfabetoa zen. Arabako 

analfabetismoaren kopurua txikiagoa zen, biztanleriaren %79k idazten eta 

irakurtzen baitzekien. Lurralde honek alfabetatuko portzentajerik handiena 

zuen Madrilen atzetik. Araban 303 eskola publiko zeuden eta zenbait ikastetxe 

pribatu. Gasteizen bertan baziren 40 eskola pribatu (Cola y Goiti, 1883). Dena 

den, Garaioren haurtzaroan egoera, urte hauetan dagoenarekin alderatuz, oso 

bestelakoa zen. 

 

Iritzi publikoan prentsak eragin handia izan zuen. Gure Herrian, landari 

dagokionez, industriaren zabalkundeak hiriaren nagusitasuna ekarri zuen; 

gertaera honek kultura esparruan eragin zuen. Gasteizen, zehazki, 60. 

hamarkadaren bukaeratik, bistakoa zen kultura eta prentsaren alorrean 

zabalkundearen aldia.  

 

Seiurteko iraultzaldian asko argitaratzen zen, eta prentsa askatasunak eta 

asaldura politikoaren giroak prentsa politikoagoa sustatu zuten. Gasteizek hiri 

kulturaren ospea hartua zuen mendearen azken laurdenean, eta Atenas del 

Norte deitzen zioten. Aldizkari eta kazeta kopuru handia argitaratzen zen, 

iraupen gutxikoak ziren arren. Aldizkarien artean, hauek zeuden: Semanario 

católico Vasco-Navarro (1866), El Ateneo (1870), La revista de las provincias Eúskaras 

(1878). Argitaralpen satirikoak ere egin ziren 1869tik aurrera, esaterako: El 

Mentirón, La Guindilla, El Tábano, etab. Kazeten artean, El Fuerista (1867), La 

Unión Vasco-Navarra (1868), La Buena Causa (1870) argitaratzen ari ziren. 

Iraupen eta eragin politikoagatik gailendu zirenak, El Alavés, tradizionalista 

(1877-1899), El Gorbea, karlista (1879-1893) eta El Anunciador Vitoriano, liberal 

moderatua (1878-1898) izan genituen (Ortiz de Mendivil, 1986, 528-536) 
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Halere, Berrezarkuntza garaian prentsaren kopurua gutxitu zen 

canovastar politika errepresiboa10 zela eta, zeinak, besteak beste, sistema 

monarkiko konstituzionala erasotzea debekatzen baitzuen. Sagastak boterea 

hartu, eta 1883. urteko legea ekarri zuen, eta prentsa askatasuna horrekin 

batera. Orduan kazeten gorakada nabarmena izan zen, eta 1886an lortu zen 

kopururik handiena. Handik aurrera behera egin zuen, ekonomikoki ahul ziren 

kazetek ezin baitzuten sektore honetan kapitala kontzentratzeko zegoen 

joerarekin lehiatu (Seoane, 1983, 289-291). 

 

Bestalde, langileriari dagokionez, klase ideologizatu gisa eratzen ari zen, 

eta zapalkuntzaz gero eta kontzientzia handiagoa hartzen; horrenbestez, klase 

sozial hau bideratzea eta kontrolatzea erabat beharrezkoa zela iritzi zuen klase 

menperatzaileak. Ondorioz, premiazkoa zen heziketaren bidez portaera moral 

egokiak transmititzea: lanarekiko maitasuna, aurrezteko praktika, obedientzia, 

moderazioa, etsipena, klaseen arteko adostasuna eta harmonia; gainera, herri- 

hezkuntzaren bidez lanaren produktibotasuna gehitzea espero zen. Ikuspegi 

liberal honetatik begiratuta, irakaskuntza derrigorrezkoa, doakoa, laikoa, 

morala, praktikoa eta hiritarra proposatzen zen (Suárez, 1986, 113-123). 

 

Beraz, esan genezake zuzenbidea, erlijioa eta hezkuntza izan direla XIX. 

eta XX. mendean, hein handi batean, Espainiako Estatuan izandako 

kontrolaren hiru zutabeak (Bergalli, 1969, XVI). Berebat, Europan bi 

kontzeptu uztartzen dira XIX. mendeko hezkuntzaren historian: bata, kontrol 

ideologikoa eta bestea, Estatu modernoaren esparru juridiko, ekonomiko eta 

politikoaren eginkizuna aurrera eraman behar zuen gutxiengoaren 

formakuntza intelektuala. 

 

4. Eliza 

                                                           
10 1879. urteko inprentaren lege atzerakoia zela eta kazeten etenduraren kasu ugari izan ziren (Fénandez 
Arenal, 973, 63) 
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Sasoi honetan Elizak oligarkiaren laguntza duenez, burgesia liberalak 

ezin izango du suntsitu haren boterea, nahiz eta Estatuak legezko xedapenen 

bitartez haren ondasunak salgai jarri eta maila ekonomikoan murrizketa handia 

eragin. Gainera, elizaren ondasunak desamortizatu ondoren, burgesiak Elizan 

bilatzen zuen langileriaren aurka frente komuna eratzeko laguntza (Xamardo, 

1985, 538). Horrela, bi instituzio hauen, Elizaren eta Estatuaren arteko 

harremanak berrezarri ziren 1851ko konkordatuaren bidez. Honi esker, Eliza 

irakaskuntzako maila guztietan finkatu zen, kontrol soziala bere esku hartuz; 

hortaz, sare publikoak zein pribatukoak erlijio katolikoaren araberakoak izango 

dira. Horrela bada, irakaskuntzak konfesionala izaten segituko zuen, ekimen 

pribatuaren eskuetan eta sare publikoaren galeran.  

 

Espainiar Estatua, berriro, katolikotzat aldarrikatzen da 1868ko 

Konstituzioan. Estatuaren izate sagaratu honek, konfesionaltasunarenak alegia, 

babestu eta indartzen du Eliza bere rol integratzailean. Berrezarkuntzan, 

prozesu hau erabat borobildu zen, Cánovasek Elizako hierarkiari 

berreskurapen politiko, ekonomiko eta ideologikoa segurtatu zioenean. Elizak 

joera liberalen aurka jokatuko du, eta ideologia feudal eta 

kapitalismoaurrekoaren eremu estuan mugituko da.  

 

Gasteizen sortu zen 1861ean Baskongadetako Elizbarrutia, eta 1862an 

jarri zen abian; orduan etorri zen lehenengo apezpikua. Aldi honetan, Castelar 

errepublikarrak kultu askapena defendatzen zuen bitartean, Vicente Manterola, 

Gasteizko kalonje eta gizon kontserbadorea nabarmendu zen askatasun 

horren aurka ziharduelako. Urte hauetan Gasteizko jarduerak eta prozesioak 

oso deigarriak ziren eta Elizaren eragin politikoa bistakoa, nekazari eta 

langileen sindikatuetan zeukan presentziak erakusten zuen moduan. 
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Urte hauetan guztietan moderazio morala nagusitu zen, eta 

gehiegikeriak errefusatzea izan zen osasun publikoaren helburua. Zeregin 

honetan Elizak eta garaiko higienismoak beren ekarpena egin zuten. Etika 

mota honek herri xehearekiko mesfidantza erakutsiko du, herria indarkeriaren 

eta desordenaren sortzailea delako eta, gainera, portaera okerrerako joera ere 

baduelako. 

 

Ildo honetan, Berrezarkuntzaren garaitik herri-hezkuntza erabili zuen 

erreformismo sozialaren estrategiak, langileriak suposatzen zuen iraultzaren 

mehatxuari aurre egiteko. Honela bada, Eliza katolikoak parte hartu zuen 

hezkuntzaren arlo horretan, eta langileen kristautasunean eta 

doktrinamenduan lagundu (Tiana, 1977). 
 

Elizak emakumearen heziketan ere esku-hartze handia izan zuen, bere 

sexualitate ‘arriskutsua’ kontrolatuz. Horretarako, praktika eta debekuen 

kodearen eraginpean jarriko du emakumea, betiere bere birjintasuna babesteko 

eta gizonaren aingeru on eta mezulari bihurtzeko asmoz. Sortze Garbiaren 

dogma aldarrikatu zuen 1854an, eta orduan gaitzetsi zuten, hain zuzen, 

Erreforma katolikoaren apaizek l’amour fou deitua. Delako gaitzespen honek 

eragin itzela izan zuen XIX. mendeko sexu harremanetan (Ariès; Duby, 1989, 

525). 

 

Honenbestez, grinen eta, batez ere, sexualitatearen moderazioa izango 

da langileei irakatsi beharreko helburuetariko bat. Libertinajeari egozten zaio 

izaera kronikoko zenbait gaixotasunen eta nahasmendu edo buru gaixotasunen 

zergatia. Honen aurrean zuzenketa aldarrikatzen zen; baina, batez ere, 

gaizkiaren prebentzioa. 

 

5. Osasuna eta gaixotasuna 
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Absolutismoaren garaian, liberal erradikal asko izan ziren emigratu 

zutenak, medikuak, besteak beste. Hauek, ordea, erregearen heriotza ostean 

itzuli eta medikuntza ikuspegi berriak sartu zituzten. Ordutik aurrera talde 

honen helburua estatu burgesean sartzea zen. Higiene Publikoa, aitzakia eta 

tresna oso eraginkorra izango zen biztanleria kontrolatu eta inspekzionatu ahal 

izateko. Hurrengo hamarkadetan medikuntza finkatuko zen, eta sendatzeko 

gaitasuna edo bestelako arteak petrikilo, odol ateratzaile, eta abarren ondare 

izateari utziko. Era berean, esparru judizialera hedatuko dute beren boterea 

epaile eta magistratuei gaizkilea atzematen lagunduz. Azkenik, Elizarekin 

lehiatuko da behartsuen bezeriarengatik, alegia, bere azalpen eta 

kudeaketarengatik (Alvarez-Uria, 1983, 77-97). 

 

Osasun publikoak bazuen zerikusirik bizitza sozialeko baldintzekin. 

Mediku higienistek agerian jarri zituzten langileen bizi eta lan baldintza txarrak, 

eta haurren lanegun luzeegiak, esaterako. Errealitate hau baieztatzen du 

Salarich mediku higienistak (1984, 262):  
“La horas de trabajo de los niños jamás deberán pasar las seis diarias, hasta 

que el joven obrero haya recibido el competente desarrollo físico e instrucción 
debida, cuidará el gobierno de que no sean admitidos, antes de la edad señalada por 
la ley, lo que no se observa actualmente. Niños he visto de siete años trabajan 13 
horas completas...”  

 

Langileen etxebizitzak eskasak ziren XIX. mendearen hasierako 

hamarkadetan, etxeetan ez zegoen ur korronterik, eta argi-indarra jarri 

zutenean oso garestia zen. Jendeak komunak eta saneamenduak partekatu 

behar zituen, gainera izurrite desberdinek (tisiak, sifilisak, kolerak) gogor 

erasotu zuten, gizarteko sektore ahulenak krudelkeriaz joz. Hori dela eta, 

aldaketaren beharra premiazkoa zen, zerbitzuak emeki-emeki iristen hasi ziren 

XIX. mendearen bukaeran; orobat, bizi egoera hobetzeko, garrantzitsuak izan 

ziren beste elementuok ere: txertoen aurkikuntza eta erabilpena, higienearen 
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aztura eta arauen aplikapena11, estolderiaren ezarpena. Bigarren izurritearen 

ondoren (1855), harresien eraispena etorriko da, eta, honen ondorioz, 

erdiaroko hirigunea itxuraldatzea eta hildakoen kopurua murriztea. 

Higienismoaren12 eta heziketa moralaren sasoi honetan errealitate sozialaren 

medikalizazio osoa eman zen. 

 

Europan gero eta azterlan epidemiologiko gehiago dago baldintza 

sozialei buruz, hauek gaixotasunen zergati gisa jarduten baitute. Max von 

Pettenkoferrek, munduko lehen Higiene institutuko sortzaileak (1875) 

kritikatu egiten ditu hiri baten osasun egoera, funtsean, estolderiaren, ur 

hornikuntzaren eta komun egokien menpe bakarrik dagoela pentsatzen 

dutenak. Berak baldintza sozial, ekonomiko eta kulturalen garrantzia 

nabarmentzen du (López Piñero, 1998, 396-397). 

 

Medikuez gain, pedagogoek, filantropoek, intelektualek eta abokatuek 

gizarte osasuntsua eraikitzeko interesa partekatzen dute, eta behar honen 

inguruan kontzientziatzen saiatzen dira. XIX. mendean zehar, higieneak gero 

eta garrantzi handiagoa hartzen du eskola arloan (Alonso, 1987).  

 

Europan, higiene publikoak aurre egin behar izan zion arazoetariko bat 

izaera epidemikoko gaixotasunei itzuri egitea izan zen. Gure Herrian, eta 

Araban zehazki, izurriteak izan ziren13, ezbairik gabe, kalte handienak eragin 

zituztenak, hildako asko utzi baitzituzten. Egoera hau zela medio, sendagileek 

tifus, nafarreri eta koleraren aurka lan egin behar izan zuten. Gasteizen Osasun 

Udal Batzordea sortu zen 1832an. Urte hauetan probintzian zehar zabaldu zen 

kolera, eta 400 hildako eragin zituen 1850.eko hamarkadan.  
                                                           
11XIX. mendeko hiru laurdenetan zehar diskurtso higienista zabaltzen da; ordena burgesaren funtsezko 
laguntzailea da. Bere diskurtsoa gizarte kapitalistaren ahotsa da. Honek, irudi garrrantzitsua, aurreztailearen 
irudia ordezkatzen du. Irudi hau, geroago, herriak jasoko du (Laporte, 1978). 
12 Higiene publikoa XIX. mendean hasi zen diziplina bezala oinarri zientifiko sendoekin, osasun estatistika 
demografikoaren instituzionalizazioarekin (López Piñero, 2000, 191) 
13Izurritearen gaiari lotuta agertzen diren datu guztiak El cólera en Alava liburutik hartuak dira (Ramos, 1986). 
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1855ean agertu zen berriz kolera Araban eta 2427 biztanle zendu ziren. 

Egoera hori zela eta, Osasun Batzordeak auzo pobreetako etxeetan sartu, eta 

maila apal eta xehekoen gorputzak, hala nola beren baliabideak eta azturak 

sendagilearen kontrolpean jarri zituzten. Herri eta familia asko miseria gorrian 

geratu ziren, probintziaren hegoaldekoak, batik bat. 

 

Probintziak infekzio fokuak jasan zituen 1871-1872an, sukar tifoidea eta 

nafarreria izanik gehien erasotu zuten gaixotasunak. Azkeneko izurritea 

1885ean jazo zen; orduan nabarmendu zen Ramon Apraiz probintziako 

sendagile inspektorearen lan eraginkorra. Faktore hauek eta gerrek, gehi 

inmigrazioak eta industriaren  geldialdiak, hazkunde demografikoa gutxitzea 

ekarri zuten.  

 

6. Garaio eta testuinguru soziohistorikoa 

Nekazariak baldintza sozioekonomiko itogarrietan bizi zireneko garaiari 

dagokio Garaioren testuinguru soziohistorikoaren garaia. Honela, bada, 

nekazariei zuzen eragiten dieten funtsezko hiru egitatek osatzen dute XIX. 

mendeko gizartearen unibertsoa: desamortizazioaren ondoko nekazaritzaren 

pobretzeak -desberdintasunak iraunez eta areagotuz, jornalarienak, bereziki-, 

indarkeriak -gerra garaiko lapurreta eta krimen ugarirekin-, eta miseriak, gerrak 

eta migrazioak sustaturiko izurriteak. 

 

Garaio jornalari zorigaiztokoa izaki; egotzitako ekintzengatik historiara - 

krimen eta laidoaren historiara bederen bai- iragaten den norbait izatera 

pasatzen da. Medikuen eta epaileen arreta erakartzen du, eta klase 

behartsuentzat lezio eta herri-mito bihurtzen da. Kasu bietan, erotzearen eta 

alienazioaren prozesu jarraituen emaitza da Garaio; alegia, Garaiori bere 
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tasunak eta muina kentzen dizkiote, eta bereak ez diren muina eta zentzuak 

barneratzen. Ondoko tauletan azaldutako oinarrizko datu garrantsitzuek 

baiesten dute ondorengoa. 
 

5. taula: Egitate historikoak eta Garaioren bizitzaren gertaerak 

 

URTEAK GERTAERA HISTORIKOAK GARAIO 

1820-23 Riegoren altxamendua, Konstituzio 

berria hiru urteetan zehar. Geroago 

absolutismoa. Inkisizioa indarrean 

jartzen da. Botere betearazlea, 

legegilea eta judiziala erregearen 

esku. Desamortizazio zibila, 

beherapen ekonomikoa. 

 

1821-22 Agurainen matxinada absolutistak. 

Sukar horia. 

Jaiotza 1821-V-17 

1823-33 Aldi absolutista. Fernando VII. 

hiltzen da. Lehen gerrate karlista 

hasten da.  

 

1833- 35 Kolera morbo-izurritea. Gerra garaian 14 urte zituelarik, 

morroi bezala lan egiten du zenbait 

herritan. 

1837 Eliza ondasunen desamortizazioa eta 

salmenta: Zibilean bezala, ondasunak 

klase aberatsentzat dira. 

 

1839 Gerra bukaera, hildako asko eta 

zorpetzea. 

 

1841 Gasteizko aduanak Iruna igaro 

zituzten, eragin negatiboa hiriaren 

garapen eta bilakaeran. 

 

1844 Goardia zibilaren sorrera.  
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6. taula: Egitate historikoak eta Garaioren bizitzaren gertaerak 

 

URTEAK GERTAERA HISTORIKOAK GARAIO 

1850-63 Nekazarien proletarizazioa. Lurraren 

berregituraketa, jornalarien kopurua 

gehitzen da. 

Lehen ezkontza: bi seme eta alaba bat. 

1855 Kolera morboa  Araban, gelditze 

demografikoa eta ekonomikoa. Greba 

orokorra. 

 

1858 eta 

1865 

Lege berriak, hauek direla eta 

kontribuzio zuzenaren gutxienekoa 

(200-400 errealak) ordaintzen duenak 

botoa emateko eskubidea du, 

biztanleriaren % 1etik % 3rakoa. 

 

1864-70  Bigarren ezkontza. 

1868 Sei urteko iraultzailea. Boto eskubidea 

gizonezkoentzat. 

 

1868-69 Isabel II.ak abdikatu egin zuen Alfonso 

XII.aren alde. 

 

 

1869 Konstituzio berria, inprenta, kultura eta 

irakaskuntzaren askatasuna. Elkartze 

eta biltzearen eskubidea. Primen 

gobernua. 

Marxen Capitalaren lehen kapitulua 

argitaratzen da. Fanelli espainiar 

estatura iristen da, lehendabiziko 

erakunde anarkistaren sorrera.  

 

1870 Zigor kode berria. Vaticanoko I. 

kontzilioa. Pio IX. Aita santuaren 

hutsezintasuna 

I. krimena. Bera emaztea hiltzen da. 

1871  Infekzio-fokuak probintzian, sukar 

tifoideak eta baztanga. 

II. krimena. 
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7. taula: Egitate historikoak eta Garaioren bizitzaren gertaerak 

 

URTEAK GERTAERA HISTORIKOAK GARAIO 

1871-73 Amadeo I.aren erregealdia.  

Engels, LNE berri igorlea Estatu 

espainiarrean. 

 

1872-76 Bigarren gerrate karlista. Hirugarren ezkontza. 

1872  III. eta IV. krimena. 

1873-74 Lehen Errepublika.  

1873 Penintsulako mugimendu 

kantonalisten porrot militarrak. 

1. atentatu frustratua. 

1874 Pavia jeneralak estatu-kolpea jotzen 

du.  Kantonalismo eta karlismoaren 

aurka borroka areagotzen da. 

2. atentatu frustratua. 

1875-85 Berrezarkuntza, Alfonso XII. 

erregea, monarquía parlamentarioa. 

Nekazaritza-burgesia latitundista 

boterera itzultzen da. Langile 

erakundeen debekua. 

 

1876 Foruen galera. Konstituzio berria. 

Instituzio agintariak: maisuak, 

maistrak, epaileak, etab., Madriletik 

bidaliak. Soldadutzaren 

derrigortzea. 

Laugarren ezkontza. 

1877-88 Legeak, Epaimahaiak eta 

Administrazio zentralizatzaileak. 

 

1878  3. atentatu frustratua eta bi 

hilabeteko kartzelaldia. 

1879  4 atentatu frustratua, V. eta VI. 

krimenak. Garaioren atxiloketa eta 

kartzelatzea. 
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Juan Díaz de Garaioren lehenengo transformazioa aipatuz hasiko gara, 

nekazari txiro eta anonimoa kasu bihurtzera eramaten duena, hots, Garaioren 

kasua. Hemendik aurrera, bereak ez diren eraginen hartzaile bilakatuko da 

nekazaria; hala nola, berari leporatzen zaizkion mota guztietako ezaugarrien 

eta portaeren euskarri. 

 

Faktore makrosozialetik abiatuta, Garaio bere aurretiko eta bere garaiko 

hainbat gertaera historikoren biktima da. Gertaera horiek gabe, Garaioren 

kasua ez zatekeen emango. Lehen azaldu ditugun faktore ekonomiko, gerrako, 

politiko eta erlijiosoz ari gara, tauletan “gertaera historikoen” zutabean 

laburbilduak agertzen ditugunak. Gertaera hauek sistema menderatzailearen -

kontzientzia eta jokabideen taxuketaren- adierazleak, ondorioak edo agerpenak 

dira. Garaioren kasua indar sozialen multzo material horren ondorio bat da 

batetik, eta lezio morala eta doktrinamenduaren praktika bestetik. Irakaspen 

honek sistemaren onberatasunaren baieztapena (auto-baieztapena) dakar, eta 

gizarte osoari zuzentzen zaio. Finean, doktrinamenduaren praktika hau herriko 

sektore behartsu eta baztertuetara bideratzen da.  

 

Herri-unibertsoak, bestalde, diskurtso menperatzaileek astindu eta 

semantizatutako Garaio Sacamantecas erabiltzen du antzinatiko eta barne-

erabilpeneko mitoa elikatzeko. Unibertso honetan aurkitzen du komunitateak 

aspalditik jasaten dituen zoritxarren eta izuen azalpena edo baretasuna. 

Mehatxuaren barne-azalpena da, Garaio komunitatearen kide apal eta arrunta 

baita. Aitzitik, oso bestelakoa da boterearen diskurtsoentzat Garaiok duen 

kanpo-izaera; diskurtso hauek aurkaria edo gaizkia euren giza esparru elitistatik 

kanpo kokatu edo mugatu behar baitute.  
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Juan Díaz de Garaio non dagoen orain geure buruari galdetzen badiogu, 

bere izenaren zutabean topatuko dugu erantzuna. Sukar horia lurraldean zehar 

zabaltzen zen garaian, eta bere Herritik kilometro gutxira matxinada 

absolutistak  gertatzen ziren bitartean jaiotzen ikusiko dugu.  Gerra-asalduren 

artean eta izurrite arriskuaren artean bere nerabezaroa bizitzen aurkituko dugu. 

Lehendabiziko emakumearekin ezkondurik, bi seme eta alaba ditu, landaren 

pobretzeak nekazari sektore zabalak proletarizaziora eta lege zaharren galerara 

eramaten dituenean beren segurtasun, balio eta jarraibide kulturalen 

unibertsoarekin. Eta horrela jarraituko du atergabe, 50 urte dituela, bere 

bigarren emaztea zendu ondoren, lehendabiziko krimena burutu arte, edo 

atxilotzeko unera arte, 58 urterekin azken krimenak burutu ondoren. Hau 

guztia, aldaketen prozesu azkarra eta traumatikoa bizi den gizarte batean 

gertatzen da, Garaio bere laugarren emaztearekin prekarietate nabarmenean, 

eta bizi nahiz ekonomi segurtasunik gabeko baldintzetan bizi den bitartean; 

hiriko eta landako sektore zabalek nozitzen dituztenen antzera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RICARDO BECERRO DE BENGOAREN KRONIKA 

 

Becerro de Bengoak “Sacamantecas” deitzen dioten Garaiori buruz 

idazten duen kronikan gertakariak kontatzen ditu pertsonaia nagusiaren 

eraikuntzatik begiratuta. Protagonista hau azaldu eta deskribatzen du subjektu 

bat bezala, zeina ohiko portaeratik krimengile bilakatzen den. Garaio 
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exekutatu ondoren, argitaratua izan zen kronika hau, heriotza zigorra 

indartzera dator, justizia egiteko moduari funtsezko erantzun gisa.  

 

Guk pentsatzen dugu idazlearen berariazkotasuna horixe izan dela, 

krimengile batek buruturiko krimenak kontatu izana, hain zuzen ere; baina ez 

edonork, beldurrari harremanduriko elezaharreko pertsonaiak baizik, herri-

kontzientzian zegoen Sacamantecas. 
 

1. Ricardo Becerro de Bengoa 

Testuaren autorea Ricardo B. de Bengoa14 da. Kultura, irakaskuntza, 

bizitza zientifiko eta politikoan nabarmendu  zen gasteiztar ospetsu hau 

1845ean jaio zen, eta 1902an hil Madrilen. Fisika eta Kimikan lizentziatua, 

Gasteizko Institutuan 1867tik 1870. urtea arte irakasle katedradun laguntzaile 

bezala jardun zuen; Ateneoko partaidea ere bazen, bertan hitzaldi asko eman 

zituen; Victor de Velasco garaikideak zioen B. de Bengoak mintzatzeko 

dohain berezia zuela, oratoria xaloa, aberatsa eta erraza, alegia. 

 

Oposaketak gainditu ondoren, Fisika eta Kimikako katedra lanpostua 

bete zuen Palentzian 1870ean; eta 1886. urtea arte hiriburu honetan bizi izan 

zen, bertan Ateneoko  eta Meteorologi Behatokiko partaidea ere izan zen. Hiri 

honetan kargu asko eduki zituen, besteak beste: Nekazal Erakusketaren 

Lehendakariordea, Udaleko zinegotzia, Palentziako Nazioarteko Meatzaritza 

Erakusketaren ordezkaria Madrilen, etab.; 1886an Madrila joan zen Kimikako 

katedra betetzera San Isidro Institutuan. 

 

Bere karrera politikoa giro gatazkatsuan garatzen da. Urte hauetan 

eszenatoki politikoa banandua zegoen karlista eta liberalen artean. Giro 

honetan, B. de Bengoa 1876. urtetik aurrera kargu politiko eta sozialetan aritu 

zen, eta sari asko irabazi zituen. Bere ideia politikoak garaiko gertaerekin 
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batera aldatuz joan ziren, eta lehen urteetako errepublikanismo federaletik 

liberalismo dinastikora iragan zen azken urteetan.  

 

Bigarren gerrate karlista bukatu ondoren, beste batzuekin batera Partido 

Republicano Reformista sortu zuen 1876. urtean. Alderdi honen ideiak 

pentsamendu liberal eta demokratikoan oinarritzen ziren, gobernu 

errepublikar batuaren aldekoak ziren eta administrazioaren deszentralizazioa 

eta laizismoa aldarrikatzen zituzten. 

 

Gorteetarako diputatu bezala 1878. urtean aurkeztu zuen bere burua 

Gasteizko barrutian, baina une horretan Gobernuan kontserbadoreak 

zeudenez, B. de Bengoa erretiratu egin zen, berriro ere Palentziara itzuliz. 

Partido Demócrata Progresista-ren manifestua sinatu zuen 1880an; honen 

sinatzaileek 1869ko konstituzio aldatuaren aldeko jarrera zuten. Agiri honetan, 

nazioaren batasuna adierazten da, batasun hau probintzia eta udaleko 

autonomiarekin bateragarri eginez. Palentziako alderdi honen 

lehendakariordetza bete zuen Madrilgo alderdiaren batzarrera joanez, Palentzia 

eta Arabako ordezkari gisa. 

 

El Anunciador Vitoriano egunkariak 1881ean B. de Bengoaren ospea 

bultzatu zuen, eta alderdi liberalaren funtsezko aintzindari bilakatu zen bere 

indar politikoa areagotuz hautesleen artean. Halere, 1883. urtean ez zuen 

ordezkaritzarik lortu, bere aurkari politikoak, Ramón Ortiz de Zarate karlistak, 

irabazi baitzion. Azkenik, 1886an diputatu hautatu zuten. 

 

B. de Bengoa Gasteiz hiriko kronista izan zen, baita artikulugile, hizlari 

eta idazle oparoa ere, liburu eta liburuska askoren egile izanik: El libro de Alava, 

El libro de Palencia, Etimologías alavesas, El Hijodalgo, Los Viciosos, etab. Egunkari 

                                                                                                                                                                          
14 Datu hauek Velasco (1889) eta Martinez Salazarren (1995) liburuetatik jasoak  dira. 
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eta aldizkari askotan idatzi zuen: Euskalduna, Irurac-bat-en, eta, erredaktore 

bezala, El Porvenir Alavés-en eta El Mentirón-en; azken honetan marrazkilari gisa 

ere aritu zen. Palentzian, egunkari eta aldizkari askoren sortzaile eta zuzendari  

izan zen.  

 

2. Aktanteak 

 Diskurtso barruan errealitatea sortzen duten osagaien artean aktanteak 

ditugu. Hauek ekintzak egin edo jasaten dituztenak dira, funtzioak betetzen eta 

azpiunibertsoak eratzen dituztenak. Testuan aktante guztiek Garaioren 

nortasuna eraiki eta definitzeko prozesuan parte hartzen dute. Hiru motatako 

aktanteak bereiziko ditugu. Lehenik, ekintzaren protagonista nagusiak daude: 

hiltzailea eta biktima. Bigarrenik, inguruneko aktanteak, hau da, familia eta 

gizartea; eta azkenik, aktante instituzionalak, medikuz eta justizi eragilez 

osatuak. Hauek guztiek  eremu desberdinak eratzen dituzte, eta nola edo hala 

Garaioren bizitzan edo heriotzan zerikusia izango dute. 

 

 

 

2.1. Ekintzaren aktante nagusiak: hiltzailea eta biktima 

Gertaeraren gunean bi aktante dira nagusi: erasotzailea eta biktima. 

Hauei barne-aktanteak deituko diegu. Bi subjektu hauek elkarrekin 

erlazionatzen dira indarkeriaren bidez, gertakarien osagai nagusia hau izanik. 

Garaiok, liburuan agertzen den moduan, sei hilketa eta lau atentatu frustratu 

burutu zituen: I, II, III, IV, 1, 2, 3, 4, V, VI15.  

 

Garaiok eta biktimek osatuko dute, batik bat, gertakarien partea. Hauxe 

da, hedaduraren aldetik, luzeena, eta kontatzeko moduak erregulartasuna 

                                                           
15Zenbaki erromatarrak krimenei dagozkienak dira eta zifrak atentatu frustatuei dagozkienak. 
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erakusten digu. Hurrengo taulan B. de Bengoak narrazioaren arabera jasozen 

dituen ekintzak azaltzen ditugu. 

 
8. taula: Garaioren atentatu frustratuak eta krimenak, baita imitatzaileenak ere 

 

Garaioren 
atentatuak 

eta krimenak 

Imitatzaileen 
krimenak 

Data Kapitulua 

I  1870- IV-2 I. Kap. 
II  1871-III-12 I. Kap. 

III  1872-VIII-21 I. Kap. 
IV  1872-VIII-29 I. Kap. 
1  1873-VIII- -- II. Kap. 
2  1874-VI- -- II. Kap. 
 A 1878-I-2 III. Kap. 
 B 1878-II-28 III. Kap. 
 C 1878 - -- -- III. Kap. 
3  1878-XI-1 IV. Kap. 
4  1879-VIII-25 IV. Kap. 
V  1879-IX-7 IV. Kap. 
VI  1879-IX-8 IV. Kap. 

 

 

Ekintza hauek liburuaren lehen, bigarren eta laugarren kapituluetan 
zehar banatzen dira; hortaz, hauek osatzen dute liburuan parterik hedatuena. 
Gainerako informazioaren hedadura txikiagoa da. Garaioren bizitzari buruzko 
zertzelada batzuk bigarren kapituluari dagozkio, bosgarrenean presondegiko 
egonaldiaz mintzatzen da, eta epilogoan autoreak ondorioak ateratzen ditu. 
Hirugarren atalean -“Garaioren imitatzaileak” kapituluan- garai hartan gertatu 
ziren beste hilketa batzuk  eransten ditu kronistak. 
 

2.1.1. Pertsonaia nagusiaren eraikuntza 

Nola dago eraikia Sacamantecasen pertsonaia? Garaiori ematen zaion 

ezizenak16 eta eransten zaizkion ezaugarri desberdinek -lanbideak, maila 

                                                           
16 Ezizenaren erabilera artista eta arlote, prostituzio eta krimenaren ingurumariko talde marjinaletara 
mugatzen da ezari-ezarian, taldeak bezalaxe, balio eta portaera zaharkituetara apropos mugatzen diren 
kategoriak (Corbin; Perrot, 1989, 426). 
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sozialak, etabarrek-, osatu eta eratzen dute pertsonaia. Gainera, idazleak 

aktante-protagonistaren eraikuntzarako hautatzen dituen hitzek, datuek, 

berauen hurrenkerak eta aspektu batzuk aurkezteko moduak norabide 

baterantz eramango dute esanahia.  

 

2.1.1.a. Izena eta identitatea 

Testuan deitzeko gehien erabiltzen den modua Garayo edo Juan Díaz de  

Garayo da (115 aldiz), jarraian  El Sacamantecas (17 aldiz), eta gutxien, ezizena 

Zurrumbón (4 aldiz), bere lehendabiziko emaztearengandik hartutakoa. 

Liburuak El Sacamantecas. Su retrato y sus crímenes du izenburua. Lehendabiziko 

orrialdean, berriro, El Sacamantecas izena agertzen da bere argazkiarekin. 

Honen azpian Juan Diaz de Garayo y Ruiz de Argandoña bataio-izena dator, eta 

Zurrumbón ezizena. Beraz, liburuaren azaleko izena, elezaharretik jasotakoa, 

orohartzailea eta nagusia da, bere baitan hartzen baititu Garaioren irudi osoa 

eta Garaioren imitatzaileak direnak. Baina, Sacamantecasen ezizena Garaiori 

bakarrik dagokio, hots, kronikak pertsonaiaren izanaz mamitzen du gizona; are 

gehiago, idazleak dioskunaren arabera, Sacamantecasen hilketen historia 

jakinaraziko digu.  

 
II. grafikoa: Izena eta identitatea 

 
 

                                                  Sacamantecas-Garaio 

     

                                          Garaio 

                   

                              Imitatzaileak 
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“Izena duen guztia omen da”. Gure esaera zahar honetatik abiatuz, esan 

genezake, izena identitatearen eraikuntzarako derrigorrezko elementua dela, 

eta areago oraindik esaten den izen hori errealitate bihurtzen denean. Baina, 

zein motatako errealitatea da Sacamantecasen izenaren atzean dagoena? 

Elezaharretik17 datorren Sacamantecasen izenak herri-irudizko konnotazio 

bereziak dakartza krimenari lotuak, baita, besteak beste,  beldur, ikara, eta arte 

magikoei uztartuak ere.  

 

Herri-kontzientziak izenari lotutako ezaugarri horiek guztiak estekatzen 
ditu errealitate sozial horretan gertatzen ari ziren krimen horiekin. Honela, 
izendapena identitatearen eraikuntzarako prozedura erraz, soil eta zuzena da, 
Sacamantecasen nortasuna Garaiori atxikitzeko, eta herri-oroimenean zegoen 
elezaharra hezur-mamituz berpizten da; gainera, B. de Bengoak bere 
kronikarekin irudizko lantze hori bildu eta indartuko du. 
 

Sacamantecasen istorioa zabaltzeko herriak erabiltzen duen mintzabidea 
zurrumurrua da. Hau beldur kolektiboaren aho-komunikazioaren forma 
erabilienetariko bat da, taldeak erabili egiten du eta gehienetan bortxa 
egoeretan edo ezegonkortasun sozialean agertzen da. Zurrumurruaren 
mezuak, aldi berean, gezurrezko eta egiazko osagaiak dituenez, nahasmendua 
sortzen du, eta berezitasun honek, hain zuzen ere, komunikazioaren 
ikuspegitik eraginkortasuna ematen dio mezuari, zeren, informazio ezaren 
aurrean, zurrumurruak azalpenen bat edo daturen bat emango baitio 
ziurgabetasuna sufritzen ari denari (Biurrun, 1994, 138-140). 
 

Kasu honetan Sacamantecas historia bilakatu da: herri-irudizkoaren 

legendazko pertsonaia egiaztatzen da krimenen bidez; gertaera erreal hauetan 

mamitzen da elezaharra. Existentzia hau sozialago egiten da aguazilak Garaio 

atxilotzen duen unean eta  Sacamantecasen identitatea publikoki aldarrikatzen 

                                                           
17Geroago, “Sacamantecas: herri-sorketa eta elezaharra”  kapituluan arituko gara Sacamantecasi buruzko 
gaiaz. 
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duenean esanez gizon hura “Zurrumbon” Sacamantecas zela. Ikus dezagun 

hurrengo grafikoa: 

 

III. grafikoa: Herriak egindako elezaharraren bersorketa: Garaio-Sacamantecas 
 

                                           HERRIA            

 

 

    

                                     

Elezaharraren errealitatea                                                            Krimenen 

errealitatea 

         Sacamantecas                                        zurrumurrua                          

 Garaio    

 

 

 

 

   

           Herri-kontzientzia                                              

          

                                                                                                          

                                                                                                        Mitifikazioaren 

prozesua                                                          

Elezaharraren egiaztapena        pertsona pertsonaia 

bihurtzen da 

                                                                                

 

       Garaio: Sacamantecas 
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Nola dago mamiturik Sacamantecasen izena testuan? Lehendabiziko lau 

krimenak gertatu ondoren, justizia mugitu arren, hiltzailerik aurkitzen ez 

zenez, herriak berak pertsonifikazioaren beharra izan zuen. Beraz, 

misterioaren errealitatearen aurrean, herriak berak azalduko du elezaharraren 

bidez. 

 

2.1.1.b. Garaioren imitatzaileak 

Elezaharreko Sacamantecasen irudia indartu egiten du autoreak 

Garaioren imitatzaileen bidez18: Mendiolako krimena (A, 1878) gertatu zenean, 

Sacamantecasen hitza jendearen ahotan erabiltzen hasia zen, eta gogora ekarri 

zuen aurreko lau urteetan “izaki misteriotsu hura edota hiltzaile trebe 

beldurgarriek”19 bizirik zirautela, eta horregatik Arabako lautadako ustezko 

autoreari Sacamantecas deitu zioten. Garaiok -geroago berak onartuta- 

ordurako lau hilketa eta bi atentatu frustratu buruturik zituen. Mendiolako 

krimen honek hiltzeko moduarengatik zirrara sortu omen zuen gizartean, 

emakumearen gorputza zatikatua baitzegoen, bularraldean eta sabelpean zauri 

handiak zituen eta  errai gehienak kanpoan erauzirik zeuden.  

 

Krimen hau argitu gabe geratu zen arren, baliozkoa izan zen 

Sacamantecasen izenari lotzeko eta zabaltzeko gero. Ezizen izugarri eta doilor 

hori aipatzean emakumezkoak eta bereziki haurrak izutzen ziren, gogora 

ekartzen baitzituen gantzak ateratzen zituzten gizon munstroak: 
“Este apodo aterrador é infame bullia en todos los labios/ hombres mónstruos, que 
brutalmente asesinaban niños y hombres «para sacarles las mantecas y hacer con 
ellas ciertas composiciones de maravillosa eficacia»/ asustábanse las mujeres y los 
niños especialmente al nombrarle así;/ El Sacamantecas  misterioso, maestro 
consumado en la ejecución de tantos crímenes, utilizador entendido de los despojos 
orgánicos de las víctimas, segun la creencia popular” (B. de Bengoa, 1881). 

 

                                                           
18III kap.: A, B eta C. 
19Misterioso ser o aquellos hábiles y terribles criminales. 
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Halere, Sacamantecasen izenean babestuta, imitatzailea Garaio bera izan 

zen paradoxikoki, honek azken biktima (VI) antzeko moduaz hil baitzuen, 

jendeak horrela sinets zezan Sacamantecas zela eta ez Garaio bera. 

 

Bestetik, Gasteizen bertan agure batek hamaika urteko neskato baten 

aurka egindako bortxakeria eta krimenarengatik atxilotu zuten (B, 1878). 

Horrela, bada, Sacamantecas hiltzaile eta bortxatzaile ankerraren istorio 

ikaragarria aurkitu zela uste zuten, baina, agurea kartzelan egonik, hurrengo 

krimenek pikotara bidali zuten uste hau geroago. Autoreak deserrundu egiten 

du krimen honen egilea (B) esatean: “gizon zaharra, agure ilun eta dirudienez 

onkotea zela”20. Azkenik, imitatzaileen hirugarren krimena (C),  artzain bat 

susmagarri izan arren, argitu gabe geratu zen.  

 

“Hiltzaile ezezagun hasberriaren” imitatzaile eta jarraitzaileen krimen 
hauek, Gasteizen eta honen inguruan doilorkeria gehiago izanak, hala nola 
atentatuen zigorgabetasunak -geroago Garaiori leporatutakoak- (I, II, III, IV, 
1. eta 2.), eta justiziaren eraginkortasunik ezak Sacamantecas pertsonaiaren 
garapena indartu zuten. Honi guztiari esker kronistak Garaiori lotzen dio 
Sacamantecasen identitatea. 
 

2.1.1.c. Epitetoak 

Kronistak egiten duen epitetoen erabilpena esanguratsua da. Hautaketa 

hau harremandurik dago idazleak sortzen duen diskurtso motarekin, geroago 

kapitulu honetan (3.3 atalean) ikusiko dugun legez, berezitasun moralistak 

dituen diskurtso kostunbristarekin. Bestetik, agertzen den epitetoen 

kalifikazio-sailkapenak Garaioren irudi eta nortasunaren bilakaera bideratzen 

eta soslaia egiten du. Hautaketa honetan berariazkotasuna nabarmena da, 

epiteto gehien-gehienetan berezitasun komunak agertzen baitira. 

 

                                                           
20Hombre viejo, un oscuro y al parecer inofensivo anciano. 
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Nortasun positiboa eta negatiboa 

Sacamantecasen izena Garaioren inguruan sortzen den pertsonaiaren 

giltzarria bada ere, hau kalifikatzeko eta elezaharreko Sacamantecasen 

irudiarekiko hurbilpena eta lotura gerta dadin, autorea epiteto ugariz baliatzen 

da. Epiteto hauek ezaugarri batzuk adierazten dituzte elezaharraren 

pertsonaiarekiko antzekotasuna bilatuz eta sendotasuna emanez. Epitetoek 

nolakotasuna adierazi eta objektuari buruzko ezagutza osatzen dute, hauexek 

justifikatu gabe erabiltzen dira, kontatzen diren gertaerak eztabaidaezinak 

direlako autorearen ustez. Berak kalifikatzen duen heinean sailkatu egiten du, 

eta kalifikazio nagusia besteen gainean inposatzen da besteak ilunduz 

(Perelman; Olbrechts-Tyteca, 1989). Horrela bada, nortasunari dagozkion 

adjektiboen artean tasun positibo gutxi horiek:-“oraindik biziatu gabea, 

zerbitzari leial eta adeitsua, baketsua, metodiko eta neurritsua, senar eta guraso 

ona” eta horrelakoak-, Garaio gazteari eta lehendabiziko emaztearekin bizi 

zenari eransten zaizkionak, hutsaren hurrengo bihurtzen dira nolakotasun 

negatibo askoren aurrean: 
“Garaio no viciado por malos ejemplos, por pérfidas predicaciones, por exageradas 
ideas y por malas lecturas /  fiel y respetuoso sirviente / intachable conducta / 
pacífico, laborioso económico / la vida -en sus tres primeras cuartas partes- 
metódica y sobria, vulgar, sencilla y sin ningún carácter especial / buen esposo y 
buen padre / fué un hombre de bien / cumplió su humilde y ordinaria misión” 
(Ibid.). 

 

Nolakotasun negatiboen kopurua, ordea, erruz banatzen da testuan 

zehar: “munstro asezin, instrukziorik, oharmen moralik eta kontzientziarik 

gabeko espiritu  bezala”, eta nortasunari atxikitzen dizkion ezaugarri mota 

hauek nortasun-nahasteak adierazten dituzte: 
“Hombre oscuro / furioso asesino / menguado espíritu / insaciable monstruo / 
más peligroso y terrible que las fieras / ciego y titánico asesino / perversidad del 
malvado / fiero y cegado / sanguinario corazón / furor del mónstruo / la 
personificación del  terrible y misterioso personage ( IV. Krimenaren ondoren) / 
audaz asesino / corazón infame y pervertido / espíritu sin Dios, sin fe, sin 
conciencia / cegado / ¡demonio de Garaio! / siniestro héroe / hercúleo asesino / 
fiera insaciable, alucinado por la sangre derramada, monstruo, perspicacia horrible, 
el Sacamantecas misterioso, maestro consumado en la ejecución de tantos crímenes, 
utilizador entendido de los despojos orgánicos de las víctimas... Habia de ser un 
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pobre bracero / el reo estaba loco... Es imbécil (abokatu defendatzaileek eta mediku 
alienistek alegatu zuten) / duro é insensible su corazon / sin instruccion alguna /  
carácter oscuro y poco comunicativo / modesto y pobre labriego / reducida y casi 
apagada conciencia / se encontró bien en su carrera de criminal, garantido y 
misterioso / uno de los mayores criminales de los tiempos modernos / falto de 
educacion y de sentido moral... Se convirtió poco á poco en una fiera” (Ibid.). 

 

Hauen artean badira nagusitasun argia duten epitetoak, batez ere, hiru 

hauek nahikoa errepikatzen dira: Garaio-Sacamantecas “asasinoa, piztia eta 

munstroa” da. Hiltzaileak giza kode soziala urratzen du, bizitzeko eskubidea, 

oinarrizko tabuetariko bati dagokiona, hain zuzen ere. Basapiztia hitzaren 

bidez gizonaren animalizazioa adierazten du autoreak. Eta, munstro hitza 

erabiltzean, berriz, subjektuaren ez-normaltasuna adieraziko du  animali eta 

giza eremutik kanpo utziz. Erdi Aroko literatura animalizazio eta 

munstrokeriari buruz askotan mintzatzen da21. Fenomeno hauek erlazioa dute 

banpirismoaren22 eta likantropismoaren23 herri-tradizio zientifiko eta 

medikoarekin. 

 

Garaio kasuaren bozeramaileek, kronistak eta kazetariek zein medikuek 

eta epaileek, botere soziopolitikoa dute; hortaz, bozeramaile ofizial bihurtzen 

                                                           
21Perfekzioaren ideia, eta ordenarena Erdi Aroko bertako pentsamendu erlijiosotik dator, antzekotasuna 
normaltasunaren irizpidea delarik. Munstroa, aitzitik, desordenari, anabasari, bitxiari eta itsusitasunari lotesten 
zaio, eta itxuragabetasuna irudikatzen du (Kappler, 1986). Ikuspuntu biologiko-natural batetik, munstrokeria 
agertzen da irregulartasunean, hutsegitean, inperfekzioan eta desordenan; hau da, munstroa gaizkiaren irudia 
da. Erdi Aroko bukaeran munstroen historia idazteko nahia erakusten da euren existentzia hobeto ulertu ahal 
izateko. Munstro-ekoizpen horiek eratzeko helburuarekin, euren zergatiak ezagutzeko eta izadiaren 
ekoizpenak sailkatzeko premia zegoen. Ambroise Paré frantses zirajauaren Des monstres et prodiges (1585) 
liburuan, besteak beste, hamairu zergati aipatzen ditu munstrokeriaren jatorria bezala.  
22Banpiroa: Hilobitik itzultzen den hildakoa da. Zaharrak dira gauez hilobitik irten eta bizidunen odola 
xurgatzen duten hildakoei buruzko istorioak; baina, banpiroaren izena XVIII. mendera arte ez da agertuko. 
Banpiroaren mitoa gai hauei loturik dago: itzultzen diren hildakoekiko beldurra eta odolaren bizi-indarraren 
sinismena. Aipagarria da Gilles de Rais (XV. mendekoa), gizon honek bizitza-luzera emango dion filosofoen 
harria aurkitu nahi zuenez, 140 eta 800 arteko haur kopurua hil zuen bere ikerketa pseudokimikentzat (Izzi, 
1996, 494-497). 
Banpiroa perbertsio sexualen artean kokatzen du medikuntza psikiatrikoak, eta zehatz-mehatz sadismo-
masokismoaren atalean. Sadismoa da, hain zuzen ere, banpiroari dagokiona: bestearengan oinazea bilatzea eta 
hau eragitea da. Sadiko handien artean: Bizar-Urdin, banpiroak (Düsseldorfekoa) eta errai-erauzleak (Jack) 
nabarmentzen dira (Ey, Bernard eta Brisset, 1978, 88 eta 347). 
23Likantropoa: Munduan hedaturik dago, zenbait gizaki basapizti bihur daitezkeenaren sinismena, 
itxuraldaketa hau praktika majiko batzuen bidez edo nahi gabe gerta daiteke. Geure kulturan gizon-otsoa 
dugu. Likantropoa deserrotua eta baztertua da, baina ez da menperatua. Piztia bezala, barne-indarrak 
bihurtzen du izadiaren partaide. XV. eta XVI. mendean likantropoaren irudia asasino sadikoaren gain jartzen 
da (Izzi, 1996, 295-297). 
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dira. Eta hauek sortzen duten diskurtsoan munstroaren kontzeptua besteari 

aplikatzen dio. Horrela, bada, XIX. mendean basatiaren irudia agertzen da,  

baina irudi hau klase sozial apalei lotzen zaie, hauekiko ikara, errefusa eta 

arbuioa sortuz. Munstroaren eta basakeriaren presentzia da benetan 

gizakiarengan barneratuta dagoena, eta honen ondorioz  eldarnioak eta 

irudipenak egiten dira. Hemen, nolabait esango genuke egon, badagoela 

lehenera itzultze bat beti morbido bezala ikusita, izugarri dena gizon piztiaren 

bidez agertzen baita (Corbin; Perrot, 1989, 570-571). Ekarpen honetan, bada, 

herri-sinismenaz gain jakintza medikoek eta juridikoek esku hartu zuten: 
“Les médecins, gens des Lumières, pour la première fois vont au village, à la ferme. 
Perdre des vies de travailleurs, c`est laisser fondre un capital... Ces médecins y 
découvrent, bouleversés, l´universalité de la misère. Ils plaignent, ils agissent. Mais 
de ces hommes qu´ils soignent, la nature les surprend... Leur corps, leurs croûtes, 
leur peau terreuse, les bourgeonnements et les noeuds de l´ossature ou de la chair, 
transcrits par le propos du médecin, disent que ces hommes n´en sont pas encore et 
participent toujours quelque part  du minéral, du végétal, de l´animal... Des 
monstres” (Peter; Favre, 1973, 245-246). 

 

Krimen-portaera 

Kronistak begirada subjektuaren portaera indibidualari zuzentzen dio. 

Portaera honek zerikusia du bere krimen-gaitasunarekin eta krimenaren 

aurrean erantzuteko moduarekin; hura harremandurik dago, orobat, 

gizabanakoaren itxura fisikoarekin, zeren kontuan hartzen baititu 

subjetktuaren berezitasunak -eznormalak direnak, hortaz, subjektu 

normalengadik desberdinak-. Horrela bada, Garaioren berezitasun horien eta 

portaera desbideratuaren artean lotura ezartzen du. Ildo honetan, B. de 

Bengoa “tipo” hiltzaileari buruzko ideien ordezkari lombrosotarrengandik 

hurbil dago. 

 

Krimen-gaitasuna eta krimenaren aurrean erreakzioa 

Autorearen esanetan, Garaiok, krimenak egin ondoren, aldaketarik 

gabeko jarrerari eusten zion. Ohiko bizitza egiten zuen, besteak bezain soraio 

azaltzen zen. Aldakaiztasun hau nabarmen-nabarmena da VI. krimena 
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burututakoan, biktimaren saskitxoa ireki eta ogitxo bat eta eskabetxe pixka bat 

jan baitzituen aparteko sosegua eta hoztasuna erakutsiz. Hortaz, krimenaren 

aurrean Garaiok duen erreakzioak krimenarekiko sentikortasuna erakusten du, 

bere portaera desegokiaren joera agertzen du, alegia. Garaio soraio, axolagabe, 

damurik eta satisfaziorik gabe agertzen da. Hona hemen alderdi honi begira 

jaso ditugun epitetoak: 
“Impasible / tan tranquilo / conducta indiferente y ordinaria /  brutal serenidad / 
la impunidad debió alentar a proseguir en tan horrible conducta / sosegado sueño 
(krimena burutu ondoren) / cauteloso / no arrepentido ni satisfecho / ¡serenidad y 
entereza extraordinarias! / infame conducta / escéptica impasibilidad” (B. de 
Bengoa, 1881). 

 

Gainera, Garaiok zigorgabetasuna biktimen sakrifizioan aurkitzen zuen, 

baita bere apaltasun arrunt eta bizimodu ohiko eta goibelean ere; orobat, 

inolako arrastorik uzten ez zuelako bere ohiko portaeran ere bai. Bestetik,  

babesa gero eta handiagoa behar zuenez eta gertaturiko krimenak 

Sacamantecasi leporatzen zitzaizkionez, Garaiok azken biktimarengan hiltzeko 

moduaz berebiziko arrastoa utzi zuen - hesteak atera zizkion eta giltzurrun bat 

erauzi, ekintza hau berariaz egin zuen -Mendiolakoaren antzera- jendeak sinets 

zezan autorea elezaharreko pertsonaia zela. 

 

Hiltzaile mota: bere itxura fisikoa 

Idazleak arreta handia jartzen du Garaioren itxuran, xehetasun dezente 

emanez bere janzkeraz, aurpegiaz, buruaz, gorputzaz eta osasunaz.  Behar-

beharrezkoa iruditzen zaigu nabarmentzea B. de Bengoak egiten duen 

deskribapen mota, honen bidez, hain zuzen ere, berarengan goiko estatus eta 

ordenako pertsona bat antzeman baitezakegu. Gainera, deskribapena itxura 

sinpletik harantz joango da, hiltzailearen tankera eskainiaz. Alderdi honek 

garaiko joera biologikoak eta zehazki Lombrosoren “scuola positiva” 

dakarzkigu gogora. Ildo honetan, B. de Bengoak, besteak beste, Garaioren 

itxura kaskarrekoa, aurpegia ez batere ohikoa eta buru makerra deskribatzen 

du: 
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“Un hombre de pobre aspecto / mortiferos puños / hercúleas manos / tipo vulgar 
y ordinario, de regular estatura, ceñudo y repulsivo aspecto... Su rostro nada de 
simpático ni de regular, angosta y corta la frente... Aplastado y desordenado cabello 
laso entrecanoso... Pobladas y ceñudas cejas...  Ojos pequeños, profundos, vizco el 
derecho...inclinados ambos hácia el suelo, nariz larga y abultada en la punta... Los 
pómulos muy marcados, apretada boca con profundas arrugas ó surcos laterales. Su 
cabeza ofrecía relevantes irregularidades... Alta y estrecha en su cima semi-calva, 
mal cubierta por largos y enredados mechones de pelo, con un desarrollo mucho 
mayor en el parietal derecho que en el izquierdo, casi plana... En la parte del 
cogote... Cuello musculoso, oscuro, robusto y ancho... Fisonomía de imponente 
repulsión...  La barba rizada aspera y negra gris... canosa... Pecho fornido, estenso y 
saliente, espalda ancha y maciza, musculatura resistente y elástica, nervios enérgicos, 
salud excelente... Aspecto repulsivo y nada simpático / cerebro característico é 
irregular, robusta naturaleza / ¡criado más feo! (neskatoak zioen) / siniestra facha 
del criminal / era presbita muy pronunciado / hercúlea naturaleza” (Ibid.). 

 

Portaera kartzelan 

Garaio bi aldiz egon zen kartzelan. Emakume errotariak salatuta bi 

hilabete presondegian egon zenean, zenbait alderditan antzeko jarrera erakutsi 

zuen bigarren aldikoarekin erkatuta, Garaio “itzaltsu, erreserbatu, ezaxolati”24 

agertu baitzen. Garaioren bigarrenen egonaldiari buruz informazio gehiago 

dugu kapitulu honetan, izaera konplexuagoa agertzen digu idazleak, irudi 

gizakiagoa eskainiz eta ezaugarri berriak emanez, batzuk aurrez esandakoaren 

kontrakoak badira ere. 

 

Bigarren egonaldi honetan ere, heriotza zigorraren epaiak entzun 

ondoren, “lasai, sendo, aparteko, ikaragaitz agertu zen, eta aparteko apetitua”25 

erakutsi zuen Garaiok prozesuan zehar, epai aurretik eta ondoren26. Hoztasun 

honekin batera, kronistak zenbait ezaugarri berezi eransten dizkio 

protagonistari. Garaiok, irakurtzen ikasteko gaitasuna agertzeaz  gain, oroimen 

ona ere erakusten du B. de Bengoarekin izandako elkarrikustean, Confiteor 

otoitza latinez buruz esan baitzion. Gainera, kartzelan trebetasun bereziak 

erakutsi zituen. Hona hemen kronistak kontatzen dizkigunak: eskuak girgiluz 

                                                           
24Grave, reservado, indiferente. 
25Sereno, entero extraordinario... impasible (después de dictar las sentencias), extraordinario apetito. 
26Ongi lo egin eta jaten zuen, bi heriotza zigorrak soraio entzun zituen eta honen ondoren giltzariari eskatu 
zion bazkaria eraman ziezaiola (B. de Bengoa, 1881,  42-43) 
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lotuta egonik ere, prakak eranztea lortu zuen biluzik jarriz; epaiak diktatu 

ondoren bizarra ez kentzeko agindua eman bazion ere, hark pospoluez  kendu 

egin zuen. Eta kandelak gehiago iraun zezan, zapiz eta kartoiez bildu zuen 

“espiritu  ekonomiko eta interesatua” erakutsiz. 

 

Bestetik, familiako harremanek gizon honen portaera alderdi berriak 

islatzen dituzte; horrela bada, emaztea bisitatzera joaten zaionean, eskergabeko 

agertzen zaion bitartean, Garaio aita alabarekin bestelakoa da, 

komunikatiboagoa eta samurragoa. 

 

Kartzelako “enplegatuekin tratu neurritsu eta itzaltsua”27 zuen; hasieran, 

hamar edo hamabi egunetan,  epaile eta alkaidearen aurrean ukatu zuen 

ekintzen egiletasuna errotik; ukazioa eta mututasuna izan ziren Garaioren 

erantzunak. Baina, giltzariarekin tratu zuzenagoa zuenez, agian klase sozialaren 

antzekotasunak enpatia eta identifikazioa eragingo zituelako, Garaio hunkitua  

agertzen zaio eta krimenen kontaketari ekin zion. Beranduago ere, honi 

eskatuko zion irakurtzen irakats ziezaion28. 

 

Garaio krimen kontalari bihurtzen da presondegian, zeren, eskupekoa 

jasoz gero krimenen bat kontatzen zien bisitariei:  
“Su estremado egoismo le hacia tambien seguir muy diversa conducta... Si le daban 
alguna limosna, se mostraba expontáneo para hablar, mirábales con despejo y refería 
sin turbarse alguno de sus crímenes... Pero si los visitantes nada le daban, bajaba la 
cabeza y solo respondia por monosílabos y con escasa voz,... Lo que hacia pensar á 
muchos que estaba avergonzado y humillado por sus crímenes” (Ibid., 51). 

 

Ildo honetan, kronikaren idazleak kontatzearen zergatiaz egiten duen 

interpretazioa negatiboa da (egoismo nabarmena), baina kokatzen badugu 

Garaio bere testuinguruan, -presondegian, alegia-, garbi dago bere egoera 

                                                           
27Trato comedido y respetuoso para los empleados. 
28Hiru ikasgaitan alfabetoaren hitz guztiak ikasi zituen eta hilabete baten buruan nahikoa ongi irakurtzen 
zituen hizki handiak (Ibid., 45-46). 
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hobetzeko ez daukala ezer, eta ohartzen da gertakariak kontatzea dela diru-

sarrera bakarra. 

 

Bestetik, nahiz eta Garaioren hitza existitu, idatziz jasotzen ez denez 

gero, honen diskurtsoaren balorea bildu gabeko aho-kontaeran geratzen da, 

eta galdu egingo da. Baina, estatus sozio politikoa duten kronista, sendagile eta 

epaileen diskurtsoek balio sozial eta hezitzailea izango dute, eta bistakoa da 

hauek ez direla Garaioren transmisioak edo itzulpenak, euren bertsioak baino. 

Rivièreren kasuan ere, antzeko fenomenoa dago, honek memoria idatzi zuen 

arren, epaileek zein medikuek egin zuten honen erabilpenarengatik, zentzua 

aldatu, hutsaldu eta indargabetu egin zuten29. 

 

Garaioren kasuan, hau atxilotu arte, krimenen ekintzak besteen 

diskurtsoak izan dira. Kartzelan, ordea, haren ahoko hitzak krimenak 

ordezkatuko ditu narrazio bihurtuz; bisitariei gertakariak kontatuko dizkie 

diruarengatik,  eta justiziako gizonei deklarazioa egin behar dielako. Baina, 

narrazioak zein aitorpena, biak ahozkoak, ez dira jadanik existitzen, eta 

bozeramaile ofizialak, B. de Bengoak oraingoan, sortzen duen  diskurtsoa  

krimenetan oinarritzen da, batez ere, jornalari analfabeto baten ekintzetan. 

 

Finean, Garaioren diskurtsoak iraun ez duenez, ukazioa eta bozeramaile 

ofizialaren hitza -errealitate egina- baino ez zaio geratzen; hau da, protagonista 

ordezkatzen du honen ahotsa galduz. Horrela bada, diskurtso ofizialaren testu 

idatziak geratzen zaizkigu, eszena sozialean bidezko, arauemaile eta egiazkoak 

bezala aurkezten direnak. 

 

Nortasun eta portaerari buruzko balorazio morala 

                                                           
29Il (le mémoire) ne cadre pas avec leur interprétation. Le mémoire ne brosse pas un portrait, il raconte une 
histoire: Rivière n’est pas toujours le même; cette histoire n’est évidemment ni celle d’un fou, ni celle d’un 
sadique: elle échappe aux classifications courantes (Riot, 1973,  313). 
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Nortasun eta portaerari buruzko balorazioan kronistak zenbait arau-

hauste batzen ditu: sexuarena  eta bizitzarena. Adjektiboak kondenatzaileak 

dira. Horrela, Garaiok eginiko ekintzak gaitzesteaz gain, honen desirak, senak, 

plazerrak, ideiak, bulkadak, grinak... joera kondenatzaile bakar batean elkartzen 

ditu, hiltzailearen soslai zehatza emanez: doilorrarena eta zitalarena, besteak 

beste. Aipu honetan egoki deskribatzera dator Lombrosoren garaiko 

kondenatze tipikoa: 
“Infames actos / inauditos y salvages atentados /  feroces atentados / infames 
deseos / atentado más brutal / instintos de fiera / asquerosos placeres / horrible y 
sangrienta idea / instintos genésicos / impulsos homicidas / sus horrendos 
crímenes / salvaje tendencia erótico-homicida / repugnante faena / horrendo acto 
/ lúbricos deseos / infames apetitos / salvaje asesinato / sus espantosos hechos / 
escandalosos hechos / repugnantes hechos / lo extraordinario de sus hechos / 
infames hechos / fué a buscar fuera de casa vulgares goces de vino y mujeres / este 
primer crimen... Le alentó para repertirlod con innegable maestría / sus feroces 
instintos y sus salvajes prácticas / horribles tendencias” (Ibid.). 

 

2.1.1.d. Identitate soziala 

Garaioren identitate soziala eratzeko kronistak zenbait osagai erabiltzen 

ditu: zertzelada biografiko batzuk, lanbidea, eta gertakari kontaketaren bidez 

sortutako asasinoaren kategoria. Garaiok, nekazarien semeak, gaztaroan 

zenbait lanbide izan zituen: jornalaria, artzaina eta ikazkina izan zen. Lau aldiz 

ezkonduta, lehendabiziko ezkontzan emazteari esker morroi izatetik nekazari 

izatera pasatu zen (1850-1863). Ezkontza honek iraun zuen bitartean, Garaio 

lur-jabe bilakatzen da. Bigarren ezkontzarekin etxeko ekonomia txartu egin 

zen, aldarte honetan lehendabiziko krimena burutu zuen. Hirugarren 

ezkontzak iraun zuen bitartean peoi bezala jardun zuen. Azkeneko 

emaztearekin bizi zenean, Somorrostroko mehategietara jo zuen (1879), eta 

bere azkeneko krimena burutu ondoren morroi bezala joan zen. Beraz, eta B. 

de Bengoaren ustez, Garaioren bizitzaren parterik handienean normaltasunez 

garatzen da, alegia, semearen  eta senarraren rolak egoki betetzen ditu bigarren 

ezkontza izan arte. Hemendik aurrera, gero ikusiko dugun moduan, bere 

izaera aldatu egingo da. 
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Garaio bizitzan zehar landari lotuta egongo da nagusiki. Baina, zein da 

nekazarien egoera urte hauetan? Esparru historiko sozialean aipatu dugun 

moduan, XIX. mendean barrena nekazarien proletarizazioa etengabekoa da. 

Izurriteen segidak, desamortizazioek -hauetatik probetxu aterako dute zenbait 

merkatarik eta jabek, baina peoien egoera ez da ezer aldatuko, gainera hauen 

kopurua gehitu egin zen-,  gerrek eta hauen ondorioek nekazarien miseria 

areagotzea ekarriko dute. Landako jornalariak egunean egunekoarekin bizi 

dira, uztaren menpekotasunean eta inongo baliabiderik gabe. Hauek ez dute 

deus ere balio, B. de Bengoaren esanetan, eta hauei ohiko bizitza arrunta 

besterik ez zaie geratzen, ezin baitute inongo aspiraziorik eduki,  ezta 

goragoko maila sozialera igo ere. Gainera, Garaio eskolatugabea zenez gero, ez 

zuen inoiz sinetsi berak izatez zerbait balio zezakeenik: 
“Conocia perfectamente su oficio de labrador rutinario y no se elevó nunca, ni podia 
elevarse en sus aspiraciones intelectuales más allá del corto horizonte de las que se 
tienen en el que había nacido y vivido... Garayo como modesto y pobre labriego, sin 
instruccion alguna, jamás pudo creer que él por sí valiera nada, entendiendo que 
siempre debia bajar la cabeza ante eventualidad de los sucesos, contra los cuales 
fatalmente, segun la doctrina de los que no discurren, nada vale la voluntad humana” 
(Ibid., 20 eta 57). 

 

Erregimen Zaharretik liberalismora pasatzen den XIX. mendeko gizarte 

ezegonkorrean, herri-klaseek30, klase menderatzaileen aurkaz, lan-munduan eta 

produkzioan esku hartzen dute landan zein hirian. Lurrik ez daukaten 

nekazariei botere eta pribilegioen mundua arrotza zaie, eta ez dute inolako 

probetxurik aterako gerra eta iraultzetatik, ez bada miseria eta heriotza. 

Horrela bada, urte hauetan nekazarien parte hartze sozial eta botererik ezak 

dirau; adibidez, I. Errepublika amaitu ondoren, hiri eta landako jornalariek 

ondasun higiezinetan parte hartzeko itxaropena galdua zuten (Lida, 1997). 
                                                           
30Herri-klaseak (landan: ekoizle txikiak eta jornalariak, hirian: artesauak, tailer eta lantegietako langileak, 
dendariak, ofiziozko maisuak, hala nola zerbitzuan aritzen ziren guztiak) eta sektore marginalak bereizi behar 
dira. Hauek, izenik gabeko jendea, ez dute tokirik lan-munduan eta produkzioan; lehendabizikoak, ordea, kide 
aktiboak dira eremu horietan. Seiurte iraultzailean herri-klaseek elkarren artean interes kontrakorrak agertzen 
dituzte talde desberdinak bezala agertuz. Hiriko burgesek iharduera politikoan esku hartu eta beren diskurtsoa 
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Burgesiaren diskurtsoak klase arriskutsuekin lotzen dituen herri-klaseek 

bortizki jasaten dute miseria, eta honi lotuta doaz delitua eta justiziaren zama 

(Chevalier, 1970, 166-174). Landako egoera eta banaketa sozial asimetriko hau 

gorabehera horietan kokatu behar da, baita krimena ere, testuinguru hau 

agerrarazteak argi eta garbi uzten baititu zapalkuntzaren mundua eta 

boterearen ordena. Hau dela eta, ez da harritzekoa lanbiderik penatuena 

jornalariarena izatea.  

  

 Estatu espainiarrean jornalarien kopuruak industriari eta nekazariarena  

gainditzen du. Euskal Herrian, Nafarroako jornalarien kopurua Logroño eta 

Burgos mugako probintzienaren gain dago; ez da horrela, geure Herriko hiru 

lurraldeetan -Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian- gainerakoetatik oso behean 

geratzen baitira. Ikus ditzagun hurrengo taulak31: 
 

9. taula: Maiztasunen taula: sexuz, probintziaz, lanbidez eta guztikoz ehunekoetan 

 
LANBIDEAK INDUSTRIARIAK NEKAZARIAK JORNALARIAK LANBIDE 

OROREN 
GUZTIZKOA 

 Guz. Giz. Ema. Guz. Giz. Ema. Guz. Giz. Ema.  

ARABA 32 30 2 28 25 3 32 27 5 131 

GIPUZKOA 22 19 3 19 17 2 12 9 3 70 

BIZKAIA 18 18 - 15 10 5 39 32 7 87 

NAFARROA 46 45 1 63 49 14 408 392 16 651 

LOGROÑO 54 53 1 36 34 2 193 176 17 384 

BURGOS 65 57 8 91 87 4 154 130 24 461 

ESTATUKO 

GUZTIZKOA 

3.367 3.232 135 2.738 2.578 159 12107 11525 582 23.609 

 

Bestalde, nekazariei dagokienez, Euskal Herriko landan  

emakumezkoen delikuentzia % 10etik gorakoa da. Eta, Baskongadetako 
                                                                                                                                                                          
aldatu egiten dute, besteek, ordea, ez dute botere politikorik lortuko, eta borrokaren diskurtso eta identitate 
berri bat, langileriaren klasearena, agertuko dituzte (Lida, 1997). 
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probintzietan beste hainbeste gertatzen da emakume jornalarien kasuan; 

honenbestez, emakumezkoen delituzko portaera errealitate egonkor eta 

ohikoa da.  
 

10. taula: Delituaren banaketa ehunekoetan, sexuz,  probintziaz eta lanbidez 

 
LANBIDEAK  INDUSTRIARIAK NEKAZARIAK JORNALARIAK 

 Emak Gizon Emak Gizon Emak Gizon 

ARABA 6,2 93,8 10,7 89,3 15,6 84,4 

GIPUZKOA 13,6 86,4 10,5 89,5 25 75 

BIZKAIA 0 100 33,3 66,7 17,9 82,1 

NAFARROA 2,2 97,8 22,2 77,8 3,9 96,1 

LOGROÑO 2,2 97,8 5,6 94,4 8,8 91,2 

BURGOS 12,3 87,7 4,4 95,6 15,6 84,4 

ESTATUKO 

GUZTIZKOA 

4 96 5,8 94,2 4,8 95,2 

 

Estatu osoan penatuen kopururik handiena jornalariak du; Euskal 

Herrian, Nafarroan eta Bizkaian berdina, hurbileko probintzien moduan 

(Burgosen, Logroñon); Araban industriariek eta jornalariek kopuru berdina 

dute; Gipuzkoan, ordea, azkeneko lanbide hau hirugarren postuan dago. 

 
11. taula: Ehunekoen eta balore ordenaren  taula: probintziaz, lanbidez eta guztikoz 

 
 INDUSTRIARIAK NEKAZARIAK JORNALARIAK 

 %  0rdena32 %  0rdena %  0rdena 

ARABA 24,4 1 21,4 3 24,4 1 

GIPUZKOA 31,4 1 27,1 2 17,1 3 

BIZKAIA 20,7 2 17,2 3 44,9 1 

NAFARROA 7,1 3 9,7 2 63 1 

LOGROÑO 14,1 2 9,4 3 50,3 1 

BURGOS 14,1 3 19,7 2 33,4 1 

                                                                                                                                                                          
31Anuario de España, 1860, 1861. Madrid, 1862-1863, 224-245, Martinez Ruizen liburutik jasoa  (1982). 
32 Probintzia bakoitzean ordena (1,2 eta 3) delitu penatuen banaketari dagokio ehunekoen arabera. 
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ESTATUKO 

GUZTIZKOA 

14,3 2 11,6 3 51,3 1 

 

Horrela bada, Garaio nekazari-jornalari, aita eta senarraren rol 

desberdinek identitate sozial erreala osatuko lukete garaiko testuinguruan. 

Nekazari-jornalariaren rolari dagokionez, publikoki errekonozituta, alor 

juridiko-penalean presentzia garrantzitsu bat dagoela egiaztatzen dugu. 

Kronika honetan egon badago igorleak sortzen duen funtsezko osagai bat 

identitate hori narriatzen duena. Hemen estigmaz ari gara: ezaugarri batek 

subjektua besteengandik bereizten duenean, berezitasun hori nagusi bilakatzen 

da gainerakoak baliogabetuz, eta pertsona oso bat izatetik pertsona arbuiatua 

izatera pasatzen da. Identitate osoa deuseztuta geratzen da eta gizabanakoa 

estigmatizatua33 (Goffman, 1995). 
 

B. de Bengoak orrialdeetan barrena krimengilearen ezaugarria 

azpimarratzen du, berezitasun honetan estigma eta desbideratzea elkartzen 

ditu jornalari analfabetoaren izaera sozial arriskutsuarekin. Gainera, 

krimengilearen estigma hori indartuta geratzen da elezaharreko 

Sacamantecasen irudia eransten zaiolako. 
 

2.1.2. Biktimak 

Testuan deskribatutako biktimak ustekabekoak dira. Berauek hiltzaile 

ankerraren itzal ahula dirudite eta iradokitzen duten sentimendua gupida da. 

Hiltzailearen irudi mehatxatzailearen ondoan biktimak ahul eta hauskor 

agertzen dira, biok krimen-eszena osatuz: Garaiok ez zien biktimei errukirik, 

eta sortzen dituen sentimendu nagusiak izua (horror) eta ikara (terror)34 dira. 

                                                           
33 Estigma gizabanako batek daukan ezaugarri bati dagokiona da, gure arretari indarrez ezar dakiokeena, bere 
gainerako ezaugarriak hutsarazten dituena. Estigma  harreman mota berezi bat da ezaugarriaren eta bere 
estereotipoaren artean. Zenbait estigma mota aipa ditzakegu: gorputzaren gorrotoak (deformazio fisiko 
desberdinak), gizabanakoaren izaeraren akatsak, borondaterik eza, grina antinaturala, sineskeriak, eta arraza, 
nazio eta erlijioaren estigma tribalak, herentziaz transmititzen direnak, eta familiako kide guztiak kutsa 
ditzaketenak (Goffman, 1985, 14-15). Uste dugu estigma bat duen pertsona ez dela erabat gizakia. 
Estigmaren teoria bat eraikitzen dugu, ideologia bat bere gutxiagotasuna azaltzeko eta pertsona horrek 
suposatzen duen arriskuaz kontu emateko.  
34 Izua eta ikara, bi izen hauek eta hauen eratorriak oso maiz topatzen ditugu testuan Garaio-Sacamantecasi 
lotuak. 
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Beldurraren diskurtso hau biktima birtualei -emakumeei- transmititzen die 

igorle sozialak; baina ez edozeini,  klase, adin edo moralaren eskasia agertzen 

dutenei baizik. 

 

Kontaeran agertzen diren biktimen deskribapenak eta datuak taula 

honetan banaturik adierazten ditugu, segidan iruzkinduko ditugunak. 
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12. taula: Garaioren biktimei buruzko datuak 

 

Kasua I II III IV V VI 1 2 3 4 

Izena M. A.S. A. M.C. D.C. M.A.     
Adina 

 
Anartean 

gaztea 
M. baino 

pixkat 
zaharragoa 

Kasik haurra, 
13 urte baino 

zertxobait 
gehiago 

23 urteko 
gaztea 

25 urteko 
gaztea 

52 urteko 
andre zaharra

Gaztea Atsoa  Atsoa 

Fisikoa 
 

Garaieraz 
txikia, lodia 

 Neska mardul 
dotorea 

 Mardul eta 
liraina 

     

Janzkera 
 

Normal jantzia Behartsu 
jantzitako 

emakume bat

        

Portaerari 
buruzko 
irizpide 
morala 

 

Okerbidean 
galduriko 

zoritxarrekoa, 
hala-moduzko 
bizitza duen 

jendea 

  Portaera eta 
ohitura 

gaiztokoa 

  Bizitza 
okerreko 

gaztea 

   

Subjektuaren 
kalifikazioa 

Dohakabea Dohakabea Dohakabea   Dohakabea eta 
zorigaiztokoa

    

Famili 
faktorea 

 

Ezkonduta 
(senarra 
kartzelan 
zeukana) 

Seme-alabarik 
gabeko 

alarguntsa 

  Ezkongabea      

Lanbidea 
 

(prostituta) Karitatea  eta 
Prostituzioan

Neska 
zerbitzaria 

(Prostituta) Lehen 
neskame 

izandakoa 

Nekazaria (prostituta) Eskalea, 
karitatea 
eskatuz 

Errotaria Eskalea 

Osasuna        Gaixotua   
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Kronistak aditasun handiagoa jartzen die hildako biktimei onik atera direnei 

baino; orobat, interes handiagoa erakusten du gertaeretan biktimen ongizatean 

baino. Biktimen adinari, lanbideari eta fisikoari buruzko datuak ematen ditu; 

biktimen osasun fisiko edo mentalari buruzko interes eskasa erakusten duen 

bitartean, hauen portaera moralari buruz, ordea,  zenbait deskribapen eskaintzen 

ditu. 

 

2.1.2.a. Biktimen zaurgarritasuna 

Garaiok bortxakeria emakumeen aurka bideratzen du beti. Biktimak, jatorri 

apalekoak dira, 4 prostituta, neskame bat35, 2 atso txiro, errotari bat, nekazari bat  

eta gazte bat (lehen neskame izandakoa). Baina emakume hauek, biktimak izateaz 

gain, XIX. mendeko gizartean bortxakeria fisiko eta sexuala  jasaten zuten eta 

zenbait delituren biktima izateko arriskua zeramaten. Talde zaurgarria zen, oraindik 

gehiago kasu honetan, Garaioren biktimak gizarte sektore behartsuenetarikoak 

baitziren. 

 

Biktimen zaurgarritasuna biktimologiaren gai garrantzitsuenetariko bat da36. 

Šeparovicek dakarrenez (1985), zaurgarritasuna zenbait faktore objektibo 

determinatzailek eratzen dute: lehenik, faktore sozialak,  bigarrenik, egoerazkoak 

eta hirugarrenik, pertsonalak. 

 

1. Emakumearen trataera eta garaiko errepresentazio soziala garbi agertzen 

dira testuan. Emakumeak hiltzailearenganako beldurraren menpeko eta adinez txiki 

                                                           
35Mirabetzaren kopurua, Araban 1860. urtean % 13,50ekoa zen; bigarren handiena nekazarien ondotik, hauena % 
60,60koa izanik. (Homobono, 1880, 251).  
36 Biktimologia kriminologiaren adar bat da. Delituaren biktimen azterlan zientifikoa da eta biktimaren rola aztertzen 
du. Delituzko nahaspilaren korapilo luze bihurria behatzen saiatzen da biktimaren ikusmolde eta ikuspegitik, beti ere 
biktimarioarekin harremandurik (Neuman, 1984,  21-22). 
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bezala tratatuak dira. B. de Bengoaren testuan gizartearen trataera hau ere  jasotzen 

da: “Eskualdean ikara zabaldu zen, aitek eta senarrek  ez zuten uzten emakumeak 

herrietatik urrutiratzen ongi lagundurik ez baziren... Ilunabarrean hiriko eta 

herrisketako inguruneak jendez hustuta geratzen ziren, etxeko aterik ez zuten 

irekitzen, eta ilunabarrean hiriko zenbait kaletan zehar ez ziren  emakumeak 

ibiltzen” (1881, 10 eta 14).  

 

Emakumearenganako jarrera babeslea agertzea eta gizonezkoekin 

parekidetasunik ez izatea, urte horietako errealitate sozialaren ezaugarriok besterik 

ez dira. Hona hemen garaiko La defensa de la sociedad aldizkariak dioena: emakumea 

naturaz hunkibera da oso, eta bere nerbio-sistemaren artegatasunak arriskuaren 

aurrean zurrun uzten du. Emakumeak ahultasuna transmititzen badu, gaizkia ere 

transmitituko du, zeina ongia bezala herentziazkoa baita. Bere adimena 

gizonezkoarena baino txikiagoa da, halere zorrotza da; eta sexu ahula izan arren, 

mementu txarrak gainditzeko gai da. Emakumeak erlijio-fedea behar du, batez ere, 

are eta indartsuago den fedegabetasunari aurre egiteko. Finean, gizona da 

emakumeari  irakatsi behar diona, berak hezi eta gidatu egin behar du, honek, 

hurrengo belaunaldikoak hezi ditzan (Aguirre de Tejada, 1872). 

 

Bestalde, biktimaren marginazio sozialak ere badu bere eragin berezia  

zaurgarritasunean, honek delitugileari bidea errazten baitio. Kasu honetan, 

emakumezkoen artean prostitutak dira biktima errazenak. Lanbide hau etengabe 

estigmatizaturik agertzen digu B. de Bengoak, “okerbidean galduriko 

zoritxarrekoa” eta antzeko esamoldeak erabiliz. Beraz, prostituzio hitza erabili 

beharrean eufemismo eta perifrasiak erabiltzen ditu portaerari buruzko irizpideak 

ematerakoan: 
“Infeliz extraviada, gente de cierto género de vida (I), mala conducta y costumbres (IV), 
joven de mala vida (1)” (B. de Bengoa, 1881). 
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Urte horietan prostitutak bi eremutan egiten zuen bere lanbidea: burdeletan, 

beren ohiturako medikuak kontrolatuta, eta, ezkutuan, hiritik kanpoaldean, koartel-

sarbideetan edota eraikuntza obretan zeuden lekuetan, agintarien beldur zirelako. 

Garaiko sexualitatearen diskurtso maskulinoan, gizonezkoarentzat prostituzioa eta 

ezkontza elementu osagarriak ziren, eta birjintasunarekiko kultua eta pudorearen 

gorespena, burgesiaren baloreak. 

 

2. Garaiok,  bere ekintzak aurrera eraman ahal izateko, lekukorik gabeko 

espazio bakartiak behar zituen. Toki desberdinetan burutu zituen krimenak eta 

atentatuak, errotariaren atentatuan izan ezik, beste denak leku irekietan: Gasteizko 

ingurumarietan, kanpoaldeko iraganbideetan eta bideetan; gero, burutu ondoren, 

gehienetan, hirira joaten zen. Bosgarren eta seigarren hilketen artean, berriz, 

mendian noraezean, harat-honat norakorik gabe ibili zen, “animalia eta munstro 

baten gisa”. Eta, laugarrena egin ondoren, beldurrak bultzatuta, Somorrostrora jo 

zuen atzeman ez zezaten. 

 

3. Baina biktimizazioa ere beste faktore batzuen menpean sortzen da. 

Faktore horiek pertsonalak (biologikoak, fisikoak...) izan daitezke, emakumeak 

ahulagoak baitira Garaio indartsu eta mardularen aurrean. Gainera, honen 

sendotasuna nabarmen uzten du igorleak hiltzeko moduan ere: krimenetan, 

biktimak ez baitu ia astirik izaten bere burua defendatzeko, kasu batean izan ezik. 

 

Bestetik, idazleak, emakumeen kasuan, edozein adinetakoak izanda ere, ume 

izatearen alderdia azpimarratzen du, haien ahultasuna areagotuz eta krimenaren 

aurrean haien tolesgabetasuna, makaltasuna, eta defentsarik eza agertuz. Orobat, 

imitatzaileen artean, B. de Bengoak hautatzen zuen biktima mota, neska gazte 

baten kasua da, hamaika urteko neskato batena, gizon zahar batek bortxatzen 

duena, zaurien ondorioz hilko dena. Garaioren irudi gaiztoa ere handituko du bere 

hirugarren biktimaren gaztetasuna eta babes eza nabarmenduz: 
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“Infeliz criatura (B), robusta y agraciada jóven, casi una niña... Solo tenía poco mas de 13 
años de edad.... Débil y desamparada criatura (III)” (Ibid.). 

 

2.1.2.b. Biktimaren justiziarekiko jarrera 

Atentatuetan biktima bakoitzak portaera desberdina erakusten du justiziaren 

aurrean. Lau kasuetatik, batek bakarrik salatu zuen Garaio (3), beste hiruek (1, 2 eta 

4), ordea,  ez diote berririk ematen justiziari. Ez da kasualitatea hauek salaketa jarri 

ez izana, bata prostituta baitzen eta besteak eskaleak. Lehendabiziko kasuan, 

prostitutarenean, hau rol sozial batean aritzen dena da, iraindua eta gogor zehatua 

dena, eta agintariei dien beldurrarengatik,  ez du salatuko. Emakume eskaleak, rol 

produktiborik gabekoak (2) izaki, honek ere ez du agintariarengana jotzen. Baina 

errotaria, honek rol ekonomiko xumea duen arren, gizartean onartua baita salatu 

egingo du (3). Garaio auzipetu eta bi hilabete egon zen kartzelan. 

 

Laugarren biktimaren kasuan, Garaiok bere emazteari esan omen zion, atso 

eskalea nahi gabe zauritu zuela, eta andre erasotuak gertaeraren berri eman ez 

zezan, ikustera joan zedila. Atsoa hoben-judizioa bideratzen saiatu zen arren, 

azkenean, atzera egin zuen hogei pezeta onartuz kalte-ordain gisa. Horrelako 

tratuak oraindik XIX. mendean ere egiten ziren. Epaiketak beste logika bat zuenez, 

jendearengan mesfidantza sortzen zuen, eta horregatik, batzuetan, inplikatuen 

artean  konpontzeko saialdiak egiten zituzten. Dena den,  ekintza judizialak gero 

eta gehiago esku hartu zuen jendearen bizitzan (Perrot; Martin-Fugier, 1989, 285). 

 

2.1.3. Krimen-gertaerako kideak: hiltzailea eta biktima 

Hiltzailea eta biktima dira gertaera kriminalaren egile nagusiak. Batak zein 

besteak eratzen dute egitatezko bortxa. Kasu honetan erasotzailea, jornalaria eta 

analfabetoa, da hiltzailea, klase arriskutsuan sailkatutako partaidea; eta emakume-

biktima, berriz, garaiko pentsamoldearen arabera, adin txikiko eta zaurgarri bezala 

tratatua agertzen zaigu. Hiltzaile eta biktima harremantzen dituen eraikuntzak 

gertaeran ditu bere muina. Kronikaren arabera, erasotzailea eta erasotua eszenatoki 
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batean kokatzen ditu, noiz, non eta nola hiltzen duen, zioa eta biktimaren 

erantzuna zein den agertuz. Beraz, Garaioren eta biktimaren unibertsoari 

legozkioke ondoko taulan datozen osagai hauek,  ekintza-gunea osatuko luketenak.  
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13. taula: Krimenaren fenomenologia 

 
Kasua I II III IV V VI 1 2 3 4 
Noiz Ilunabarrean 

1870-IV-2 
Ilunabarrean 
1871-III-12 

Eguerdi 
ondoren: 

1872-VIII-21

Iluntzean 
1872-VIII-29

Bazkal 
ondoren 

1879-IX-7 

Goizean 
1879-IX-8 

Arratsaldean 
1873-VIII 

1874-VI 1878-XI-1 1879-VIII-25 

Non Errekatxiki 
ibarrean 

Labizkarran 
Errekatxikitik 
400 metrora 

Gamarran 
Gasteizko 

bidean 

Zumakeretan Murgiatik 
Gasteizerantz

Murgiatik 
Nafarreterantz

Polvorin 
inguruan, 

Errekatxikitik 
gertu 

Zumakerako 
bidean 

Gasteiz 
inguruko 
errotako 

sukaldean 

Gometxatik 
Arinezera 

Nola Eskuz eta 
urloan itota 

Eskuz itota Bortxatu eta 
eskuz ito 

Eskuz ito eta  
bihotzeraino  
urkila sartu 

Bortxatzen eta 
buru-zapiz 

itozen saiatu, 
baina labanaz 

hil zuen 

Bortxatzen eta 
mantalaz 

itotzen saiatu, 
baina labanaz 

hil zuen 

Eskuz ito nahi Eskuz ito nahi Eskuz ito nahi Bere aurka 
oldartu zen 

Zioa Dirua Dirua Desio lizunak Dirua Desio lizunak Desio lizunak Dirua  Desio lizunak  
Erantzuteko 

gaitasuna 
 

  Haurtxo ahul 
babesgabea 

 Jarrera 
suharrez egin 

zion aurre 

Babesgabea37 Garrasika Babesgabea 
Garrasika 

Garrasika Garrasika, 
Ostikada 

ikaragarria 
eman zion 
sabelpean 

Justiziarekiko 
jarrera 

       Ezagutu arren 
ez zuen salatu

Salaketa jarri 
zion 

Lagun bezala 
erabakitako 

kalte-ordaina 
onartu zuen 

 

                                                           
37desamparada criatura (III), resistióse con varonil decisión la joven (V), la pobre (VI). 
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Igorleak Garaio hiltzaileari buruzko irudia datuen bidez eskaintzen digu. 

Datu hauek  delituei buruzkoak dira. Irudi hori jarraian deskribatu egingo 

dugu. Halere, lehenago argi eta garbi 13. taulan agertzen den zerbaiti 

erreparatuko diogu, alegia, idazleak garrantzia eman, batez ere, krimenaren 

metodologia kontatzeari -noiz, non eta nola- ematen diola. Zertxobait 

gutxiago mintzatzen da hiltzailearen zioaz eta biktimaren erantzunaz, 

gertakarietan zein hauen ondoren. 

 

2.1.3.a. Hiltzeko moduak eta biktimen erantzunak 

Biktima guztiak eskuz hiltzen ditu (II, III), baina beste batzuetan 

zenbait elementuz ere, -urkilaz, zapi batez, labanaz, mantalaz-, baliatzen da 

biktimaren bizitzari azkena eman arte (I, IV, V, VI): 
“Sumergió su cabeza (de la víctima) en un pequeño remanso de agua... Hasta que 
observó que había muerto (I), derribarla y estrangularla, oprimiendo su cuello en las 
manos (II), fue violada... Ocupandose el asesino de concluirla de ahogar (III), la 
descubrió el pecho, buscó la región del corazón y con horrible maña y esfuerzo 
introdujo hasta él la horquilla dejándola clavada en el cadáver (IV), atándola al 
cuello un pañuelo... Despues de derribarla... Sacando una navaja la infirió graves 
heridas en el pecho, tratando de violarla en su agonia... Y la remató al fin 
causándola nuevas heridas en el vientre (V), la arrancó el delantal enrollado... Se lo 
echó al cuello, la derribó, hizo un nudo y apretó hasta dejarla casi extrangulada... La 
desnudó de todas sus ropas, disponiéndose á satisfacer sus deseos, aunque sin 
poder lograrlo... Sacó la pequeña navaja.... Y le dió con ella una puñalada en el 
corazón y otra en el vientre, concluyendo por abrirla de abajo á arriba en la tercera... 
Sacó fuera los intestinos y arrancó á la víctima un riñon (VI)” (B. de Bengoa, 1881). 

 

Garaioren biktima edozein emakume (“zelatan luzaroan... ea bere zori 

kizkilak ematen zion harrapakin berri bat... Edozein emakume”38) izan 

badaiteke ere, biktima guztiak bere klase sozialekoak dira, jatorri apalekoak. 

Garaio jornalariak, biktimak hiltzeaz gain, behin eta berriro hiltzen ditu gizarte 

talde bereko “zorigaiztokoak errematatuz”: 
“Dominés exemplaires, par l’effet même de leur condition d’indigènes ils ne 
pensent pas à tuer ceux qui assurent contre eux le pouvoir de la loi - du mensonge. 
Le terroriste indigène tue ses frères en servitude, les victimes durables, les désarmés. 
En ceux, tuant au plus près, tuant quelque chose de lui, c’est lui-même qu’ il frappe, 

                                                           
38 Acechó largas horas… para ver si su mísera fortune le proporcionaba una nueva presa… una mujer 
cualquiera. 
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et à coups redoublés: en une fois, tuer plusieurs, tuer plusieurs fois” (Peter; Favre, 
1973, 256-257). 

 

Arestian esan bezala, hiltzen diren biktimek erreakzionatzeko astirik ez 

dutenez eta babesgabe daudenez, ezin dute euren burua defendatu, V. kasuan 

izan ezik: “neskak jarrera suharrez egin zion aurre”39, esaten baita. Atentatu 

frustratuetan, ordea, biktimek euren burua modu ezberdinez defendatzen 

dute: garrasika (1, 2, 3) eta kolpeak emanez (4). Lehendabizikoaren eta 

bigarrenaren garrasiek hurbil zeudenak gerturarazi eta  Garaiok alde egin behar 

izan zuen.  Errotariaren kasuan (3), Garaiok, hartutako kolpearengatik eta 

emakumearen garrasiengatik, hanka egin behar izan zuen. Laugarrenean, 

emakume zaharrak borrokan sabelpean ostikada gogorra eman zion eta 

atzeraka erorita, ia konorterik gabe geratu zen. 

 

2.1.3.b. Hiltzeko arrazoiak 

Kasu guztietan, hiltzearekin batera edo atentatu frustratuetan, nola edo 

hala sexu-harremana agertzen da,  bi kasutan izan ezik (2, 4: emakume zahar 

eskaleak), hauetan soilik bat-bateko erasoa deskribatzen baitu kronistak. 

 

Garaiok portaera desberdina erakusten du biktimak prostitutak 

direnean, zeren, harreman sexuala eduki ondoren, diru kopuruaren inguruan 

eztabaida sortzen baita; hori dela medio, ekintza azkenean heriotzean (I, II, 

IV) edo atentatu frustratuan (1) bukatzen da; besteetan, bortxaketa 

heriotzarekin batera agertzen da: Garaiok  III. biktima (13 urte baino zerbait 

gehiago zuena) bortxatzen du, eta beste hiru kasuetan saiatu egiten da (3, V, 

VI). 

 

Urte horietan bortxaketa diskurtso maskulinoaren baitatik ikusi beharra 

zegoen. Gizontasun zilegiaren sentimendutik begiratuta, neska gaztea 

                                                           
39Resistióse con varonil decisión la joven.  
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bihurtzen zen, batez ere, artzainen edo ugazaben sexu-harrapakin. Emakume 

eta gizonezkoen arteko harremanetan bortxaketa ohiko portaeraren aldaera 

bat zen (Perrot; Martin-Fugier, 1989, 145).  

 

Halere,  sexua nahiz dirua kausa bezala agertzen diren arren, B. de 

Bengoaren esanetan, lehendabiziko krimena egitea ezagutzera emana izan ez 

dadin burutuko du; gero, nor izan den ez jakiteak ematen dion 

zigorgabetasunak, biktimen sakrifizioak eta Garaioren perbertsitateak berak 

bultzatuko dute hiltzera. Azkeneko emazteek ere zerikusia izan zuten 

Garaioren krimen-portaeran, aurrerago ikusiko dugun moduan. 

 

Baina B. de Bengoak elementu hauek aipatzen baditu ere, narrazio 

osoan ez digu ezer esango mementu hartan gizartean gertatu zenaz, eta hau 

guztiz garrantzitsua da, garaiko gizartea gainbeherak joa baitzegoen. Garaioren 

bizitzaldian zehar, Euskal Herriko bi gerrate karlistetan, lehendabizikoan, 

Garaio nerabeak morroi bezala lan egiten zuen, eta bigarrenean, zenbait 

hilketa eta atentatu burutu zituen (III, IV, 1, 2). 

 

Horrela bada, kronistak gizarte egoera hauek iruzkintzen ez dituenez, 

deshistorizatzearen etengabeko fenomenoa gertatzen da, krimenen kausak beti 

eremu indibidualean geratuz. Alderdi sozialak, bizi-baldintzak, garaiko gerrak, 

etab., ez dira agertuko; aldiz, subjektuaren krimen-portaera eta ekintzak, 

etengabe, narrazioaren funts bihurtzeraino, errealitate sozialetik apartaturik eta 

eduki sozial eta historikoz gabeturik:  
Y sin educación, sin sentimientos, sin buenos consejeros y sin carácter, 

Garayo al verse contrariado en su casa, cerró criminalmente los ojos, dió rienda 
suelta á sus pasiones y aquella hercúlea naturaleza, tan á propósito para los placeres 
materiales... Sin hacer caso á los gritos de su reducida y casi apagada conciencia, que 
la repeticion de los crímenes fué aniquilando por completo (B. de Bengoa, 1881, 
57). 
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 Idazleak kanpoko arrazoi edo kausa orokorren bat ematen duen arren, -

adibidez, heziketarik ezarena-, arrazoi hori Garaiorengandik kanpo edozein 

erantzukizunez gabetuta dago. Bestela esanda: batetik, haren heziketaren 

gabeziaz ez du inork inongo erantzukizunik hartzen; bestetik, ordea heziketarik 

eza horrek ez dio Garaiori erantzukizunik kentzen, zeren azkenean Garaiori 

heriotza zigorra aplikatzen baitiote, eta hau B. de Bengoari ongi deritzo. 

Autoreak, garai hartako azaleko moda lombrosotarrari jarraituz, haren krimen-

portaeraren zenbait aldagai soziogeniko aipatzen ditu. Baina bere diskurtsoaren 

funtsa eta zentzua kontserbadorea da eta gizabanakoarentzako errutzailea da. 

Lombrosotarrek Garaioren erantzunkizunik eza aintzakotzat hartu eta heriotza 

zigorraren aurka zeuden aldi berean, baina kronistak hura erantzule bakar eta 

benetako egiten du, heriotza zigorraren zordun. 

 

 Horrela, bada, pertsona bere osotasunean hartu beharrean, disoziazioaren 

mekanismo murriztatzaileen bidez, zenbait elementutara murrizten du, ikuspegi 

indibidualistan sartuta utziz; honela, mekanismo hori erabiliz, azalpen 

psikologistaz baliatzen da eta Garaio kausen iturri bakar bihurtzen du, ikusmira 

pertsonaren ezaugarrietan jartzen baita, eta inoiz ez egitura edo fenomeno 

soziohistorikoetan (Mattelart; Piccini; Mattelart, 1976). 

 

2.2. Inguruneko aktanteak 

Kronistak deskribatzen dituen inguruneko aktanteak ahaidetasunaren -

emazte eta alabaren- alorrari eta  Garaio bizitzen zen gizarte ingurunekoari 

dagozkienak dira. Familiaren eremuan, B. de Bengoak Garaioren datu 

bibliografikoak ematen ditu. Honek bere azken emaztearekin eta alabarekin 

kartzelan izandako elkarrekintza ere kontatzen du. 

 

Igorleak eraikitzen duen Garaioren garaiko gizartea, bestalde,  gizarte 

idealizatu eta moralizatuari dagokiona da, eta gizarte eredugarri eta 

normalizatu hau protagonistaren ankerkeriak eta perbertsitateak mehatxatzen 
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dute. Honela, bada, ikuspegi kontserbadorarentzat hain estimatua den mezu 

bikoitz honek molde hau hartzen du: hiltzailea munstroa da eta munstroa gure 

baitan dago. 

 

2.2.1. Familiako aktanteak 

B. de Bengoak Garaioren gaztaroari buruzko zenbait zertzelada ematen 

dizkigu, hauen artean bere guraso, emazte eta seme-alabei buruzko aipamen 

batzuk. Hark dioenez, Garaioren familia, garai hartako familia arrunt bat zen, 

eta ez zuen inongo famili aurrekari morboso berezirik: gurasoak osasun 

onekoak, langileak eta nekazari ondratuak ziren. Bederatzi seme-alaba eduki 

zituzten, eta sasoiko klase sozial honi zegokion modura, nekazaritzan edo 

neskame-morroi gisa lan egin zuten, ez zuten inongo eskolarik jaso eta ez 

zekiten irakurtzen. Garaiok 14 urte zituela, lehenengo gerrate karlista sortu 

zenean (1835), aldameneko herrietara morrontzan joan zen eta lan 

desberdinak eduki zituen. Jornalaria, artzaina eta ikazkina izan zen ezkondu 

arte. 

 

2.2.1.a. Garaio eta emazteak 

Bere bizitzako lehen hiru laurdenetan, lekukoek diotenez, “xume, 

metodiko eta neurritsua izan zen”40. Garaiok 29 urte zituela, A. B. 

“Zurrumbon” ezizena zuen bere ugazaba alarguntsarekin  ezkondu zen 

1850ean. Bost seme-alaba eduki zituzten, hauetatik hiru bakarrik bizi izan 

ziren, bi seme eta alaba bat.  Ona, langilea eta errespetutsua agertzen da  

emaztearekin, senar eta aita ona, espirituz baketsua, langilea eta ekonomikoa 

zen. 1863an emaztearen heriotzak etxera utzikeria ekarriko zuen eta Garaio, 

seme-alabak hezi ezinik, berriro ezkondu egin zen. 

 

Bigarren ezkontza J. S. emakumearekin egin zuenez geroztik, etxean 

desoreka nagusitu zen. Bigarren emakumea “izaera muker eta adiurre 
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txarrekoa”41 izan zen. Seme-alabak, Garaiok bere aita sentimenduek bultzatuta 

noizbait beraganatuko dituen arren, laster joango dira etxetik, alaba neskame 

eta semeak arlote eta eskale. Emakume honekin ezkondu zenez geroztik, 

etxeko giro baketsu hura bukatu egin zen, eta ordudanik hurrengo emazteekin 

giroak okerrera jo zuen. Bere izaera,  joerak eta sentimenduak aldatu egin 

ziren, lardaska eta desadostasunak sortu ziren. Aldi honetan burutu zuen 

lehendabiziko krimena (I: 1870). Zazpi urteko ezkontzaren ondoren (1864-

1870) hil zen emaztea. Bigarren ezkontza honek iraun zuen bitartean etxea 

asko goibeheratu zen, miseriak eta etxeko ahakarrek Garaio asko astindu 

baitzuten. Hau guztia Garaiorentzat guztiz erabakigarria izan zen, idazlearen 

ustez: 
“Vino su casa muy á ménos en los siete años que duró este segundo matrimonio, y la 
miseria, la guerra doméstica y el abandono de sus hijos debieron causar honda 
revolucion en el espíritu de Garayo, hasta entónces pacífico, laborioso y económico” 
(B. de Bengoa, 1881, 17). 
 

Hemendik aurrera Garaioren deskribapen fisiko desatseginak eta izaera 

aldaketak jornalariaren irudi negatibo berria azpimarratzen dute: “izaera 

berekoi, zekena, eta bere ilusioei dagokienez eszeptikoa, eta gozamen 

materialekiko zalea bere gorpuzkera mardularengatik”42 

 

Garaio gero A. L emakumearekin ezkondu zen eta biak etengabeko 

desadostasunean eta gatazkan bizi izan ziren. Hark jadanik peoi gisa lan egiten 

zuen, eta  emazteak maiz edateari ematen zion. Ezkontzak bost urte iraun 

zuen, emaztea hil arte. Heriotza honen egiletasuna, Garaiok ukatu bazuen ere, 

zalantzan uzten du kronistak. Aldarte  honetan Garaiok hainbat krimen eta 

atentatu egin zituen (II:1871, III:1872, IV:1872, 1:1873 eta 2:1874). Izaera 

tupustean aldatu zitzaion hirugarren ezkontza honen ondoren, eta bere seme-

                                                                                                                                                                          
40Sencilla, metódica y sobria. 
41Carácter áspero y de violento genio. 
42Egoista, agarrado, escéptico en materia de ilusiones y muy inclinado por su robusta naturaleza a los goces 
materiales. 
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alabekiko eta etxearekiko maitasuna galdu egin zuen, harengan norberekeria 

eta gaiztakeria betirako nagusitu zirelarik. 

 

Garaio berriro 1876. urtean alargundu zen eta hilabete bat barru 

laugarren ezkontza adineko alarguntsa txiro batekin egin zuen. Honekin aldi 

labur batez baketsu izan arren, harremanak berehala txarrera jo zuen. Honen 

isla dira biek elkarri eginiko gaitzespen zorrotzak kartzelako ikustaldietan. Aldi 

honetan, bi atentatu frustratu eta bi hilketa burutu zituen (3, 4 eta V, VI).  

 

Kronistak Garaioren erruduntasuna berak eginiko krimenen 

aitorpenetan eta atentatuetako biktimengan edo lekukoengan oinarritzen du. 

Pentsatzen du krimen-portaeraren zergatia Garaioren perbertsitatean bertan 

dagoela, eta perbertsitate hori Sacamantecasen irudi negatiboari dagokiola. 

Horrelakoa da igorleak ematen duen azalpena portaeraren aldaketaz: etxean 

giroa gaiztotuta, norberekeria nagusitzen zaio, eta edateko eta plazerretarako 

bakarrik atera nahiko du dirua, eta, ondorioz,  bere perbertsitateak 

lehendabiziko erasoaldiak egitera bultzatuko du. Halere, idazleak kausen haria 

haratago eramaten du, hots, emazteenganaino, hauek garrantzi handia izan 

baitzuten bere portaeran, eta krimen-portaera honen jatorria bigarren 

emaztearen izaeran kokatzen du, batez ere. Horrela, bada, honekin ezkondu 

beharrean ezkondu izan balitz harmonian bizitzeko gai izan zitekeen 

emakumeren batekin, Garaio ez zen galbidean eta berekoikerian murgilduko: 
“¿Hubiera Garayo entrado en esta vida de egoismo, de descreimiento y de 
perdicion, si antes de casarse la segunda vez buscara una mujer capaz de vivir en 
armonía con sus hijos, de sostener y mejorar su hacienda, y de rodearle de cuantas 
condiciones hacen querido, deseado é incomparable el hogar doméstico en vez de 
cambiarlo en repulsivo, frio y odiado? Seguramente que no. La vida de los trece 
años de su primer matrimonio autoriza á creerlo así” (Ibid., 56). 
 

Baieztapen honen bidez emaztea gaitzetsi egiten du idazleak, beti ere, 

urte haietako irizpide sozio-moral menderatzaileen arabera jokatuz, nahiz eta, 

lehen ikusi bezala gaitzespen honekin ez dion mesederik egiten Garaiori. 
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Eduki hau, ordea, ez dator bat kronika hasieran autoreak aipatzen duen alderdi 

formalarekin, berak baitio isildu egingo dituela andreen izenak errurik ez 

dutelako. Hortaz, azken hiru emazteei leporatzen dizkien iritzi 

kondenatzaileek, indokumentatuak izateaz gain, ez diote aterarazten ondorio 

errugabetzailerik edo aringarririk. Eraginik gabeko moralismo hutsa da. 

 

Azkeneko emazteari ere leporatzen dio Garaioren gaizto izate hori, 

honen iritziz bere aurreko  emazteak hura bezain gaiztoak baitziren; 

lehenengoa bakarrik zen ona, gainerakoak zein baino zein gaiztoagoak izanik. 

 

Testuan bi Garaio dakuskigu: bata, lehendabiziko emaztearekin bizi 

izandako Garaio errespetutsua,  harmonian eta gogaidetasunean bizi zena; 

bestea,  azkeneko hiru emazteei loturik agertzen dena, hiltzailea. Honela, bada, 

igorleak on edo gaizto izate hori, emakumearen esku uzten du, nolabait; alegia, 

emaztea zintzoa bada eta familia ondo eramaten badu, gizona bide onetik 

joango da; hala ez bada, gizonaren gaizpide bihurtzen da eta hau, bere 

kontrola galduz gero, krimengile bilakatzen da. Bestela esanda, Garaio 

emazteak baldintzatzen du, honi autonomia gutxi utziz. 

 

Emakume on eta galduaren irudi murritz eta manikeo hau garaiko 

pentsamoldearen isla da. Hona hemen garaiko La defensa de la sociedad  

aldizkarian jasotakoa: batetik, emakumea, batez ere, ama, emazte 

kontsolatzailea eta etxeko erregina da, eta egoera honek independentziarik eza 

konpentsatzen du. Bere eragina beharrezkoa da etxean eta familian, bere 

ongiaren eraginik gabe ez baitago, ez familiarik, ezta etxerik ere. Amak, 

ahizpak, emazteak, azken finean, mundu honetan emakumeak bete behar duen 

xede nagusia bakearena da.  

 

Gainera, emakumea Elizaren laguntzailea da eta dituen armak karitatea, 

zuhurtasuna eta samurtasuna dira. Gai da  Letra eta Arte Ederretarako, eta 
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bere eginkizun nagusia seme-alaben heziketa da. Baina emakumeak lizunkoiak 

eta zarpailtsuak ere badira, batez ere, gizonekin matxinatzen diren herri 

xeheko emakumeak. Hauentzat emantzipazioa ez da ona, honek bizioa 

bailekarkieke, eta, ondorioz, familia desagertuko, orduan zer gertatuko 

litzaioke aberriari? Emakumeek politikan ez dute sartu behar, xumetasuna eta 

tolesgabetasuna galduko bailituzkete (Aguirre de Tejada, 1872). 

 

2.2.1.b. Garaio eta bere alaba 

 Garaio, aita bezala, ireki eta komunikatiboagoa agertzen zaigu kartzelan 
alabaren aurrean. Ekintzen erantzukizuna onartzen badu ere,  azkenean 
emazteei leporatzen die errua, bere burua autojustifikatuz. Delituzko portaerak 
bere irudia hondatu egiten du eta bere buruaz babesten saiatzen da hirugarren 
subjektuei erantzukizuna leporatuz: 

“Es cierto que he matado á esas mujeres, pero la culpa de ello, y por eso estoy en la 
cárcel, la tienen todas las mujeres con quienes me he casado despues de morir tu 
madre; que si una salió mala, las otras fueron peores; pues todo cuanto habia en casa lo 
vendian á ménos precio para comprar vino y otras cosas, y yo aburrido al ver lo que me 
pasaba me perdia en esas malas acciones, que ahora tendré que pagar justamente” (B. 
de Bengoa, 1881, 48) 

 

 Garaioren irudi negatiboaren ondoan, alaba ona zela erakusten digu 

autoreak. Zorigaiztoko alaba bikaina, iraganean maitasunaren adierazpenak 

eman zizkiona, mementu horretan karitatezko babesetxe batean zerbitzatuz 

bizi zena, han oso maitatua eta estimatua izanik. Alabak berak eskainitako 

laguntza gogoratzen dio, bere gazte-bizitza tristea. Bestetik, bere egiten du 

aitak jasaten duen errefusa soziala, eta  honela diotso:  
“¡Me rechazarán en todas partes diciendo: Esa es la hija de Juan Garayo, del que mató 
tantas mujeres!” (Ibid., 48). 

 

Jendearen esamesak lohitu eta desakreditatu egiten du familiaren izena 

eta biktimizazioa alabarenganaino iristen da. Hau kartzelan aita laguntzen ari 

zela, arbuio sozial honengatik bota egin zuten Gasteizen zerbitzatzen ari zen 

etxetik. Garaio, Sacamantecas krimengile bihurtuta, eta honen familia mundu 

sozialetik jaurtikitzen dituzte. Beraz, kriminalizazio horrek estigma sozialaren 
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zigorra dakarkio familiari, biktima sozial bihurtuz. Senidetasunaren harreman 

hori dela eta, aita eta alaba pertsona estigmatizatu bakartzat hartzen dituzte, 

eta mesprezuak, erdeinuak eta gaitasungabetze sozialak balio hezitzaile eta 

eredugarria izango dute  gizartearentzat. 

 

Delitugilearen inguruko kideak, orduan, ez dira estigmatik libre 

geratuko, eta  gaizkia gizabanakoarengandik familiara zabaltzen da, 

harremanak zeharkatuz eta izena lohituz. Garaio desbideratua eta delitugilea 

da, eta berarekin harremanak dauzkatenak kutsaturik eta estigmatizaturik 

geratzen dira. Garbi ikusten da ere, Garaiori erretratua43 egin behar diotenean,  

nahitaezko baimena eskatu behar diola familiari. Familia oso bat izanik, famili 

kide batek eduki dezakeen gaizkiak beste gainerakoengan eragiten du; kasu 

honetan, orduan, gaizkiaren errepresentazio horrek -argazkiak, gaizkiaren 

errepresentazioaren ordezkariak- familia bera kaltetuko luke, eta hortik dator 

baimena eskatu beharra. 

 

2.2.2. Gizarte ingurunea 

Testuan agertzen den hiria, ohitura onak dituen herri kultu, ondradu, 
lasai eta eredugarria da, borreroa ez baitzen urte askotan Gasteiza joana, 
gainera, eskualdeak ez du inoiz gaizkile askorik eduki, ezta sortu ere. Igorleak 
hiriari ematen dizkion ezaugarri positibo hauek gailenarazten dute pertsonaia 
gaiztoa; “munstro” horrek krimenak egiten baitzituen herri zibilizatu batean, 
populazio baketsutik gertu. 
 

 Halere, hiria espazio paradoxiko bihurtzen da: alde batetik, segurtasun 

espazioa da, hiri txiki horretan denek elkar ezagutzen baitute; baina, bestetik, 

hiriak berak babesten du Garaio, honek krimenak burututakoan, gehienetan 

bertara jotzen baitzuen. 

                                                           
43Berrezarkuntzan argazkia neurri antropometrikoen tresna bihurtzen dute gizabanakoari kontrol poliziala 
ezartzeko, batez ere (Alvarez-Uria, 1983, 213). Kasu honetan gehiago dirudi bitarteko bat munstroa agerian 
uzteko. 
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Erantzun soziala nabarmentzen du autoreak, beldurra zabaltzen da eta 

hiriko ingurumariak eta herriskak, hauetan krimenak gertatzen direnez, 

arriskutsu bihurtzen dira; iluntzean jendez husten hasten dira, eta senarrek eta 

aitek ez dute emakumeak urrutiratzen uzten. Bestetik, “iritzi publikoa”44 biziki 

sututa zegoen,  gertaera horiek izua, haserrea, harridura eta efektu ikaragarria 

sortu zituzten probintzian, eta horrela auzoteriak protesta kementsu eta 

bidezkoa egin zuen. Orobat, Gasteiz eta inguruneko herriskak justizia eta 

medeapenaren egarri ziren eta aho-bateko ahotsak sortuak ziren justiziaren 

eske.  

 

Baina, zein ondorio ekarri zizkion Garaiok eskualdeari? B. de 

Bengoaren ustez, Garaio, lehendabiziko krimena burutuz geroztik, gizarteko 

baztertu bat bihurtzen da. Krimenek publikoaren alarma, izua eta iseka sortu 

zuten eta herria ikaratu egin zen. Garaiok eskualdearen izen ona eta herriaren 

historia sozial errespetutsua zikindu zituen, herrialdeko sentimendu erlijioso 

eta moral jasoak lohitu; areago oraindik, bere perbertsitatearen senak gizartea 

iraindu zuen, eta harridura eta efektu ikaragarria sortu zituen iritzi publikoan. 

Igorlearen hitzei segituz, Garaiok herria ikaratu eta gizartea iraintzeaz gain, 

moral mota bat ere hiltzen du, erabat hil egin baitzuen ongiaren ideia oro. 

 

Kronistaren iritziz hiria eta gizartea eredugarriak ziren. Baina XIX. 

mendean zehar hiriko espazioa desberdintasun gordinen gunea zen, txiroak 

jabego pribatutik kanpo zeuden, parke publikoak burgesentzat pasealeku 

bezala eginak ziren, eta hiri kanpoaldeak herri-klaseentzat. Hiri barruan, 

gainera bereizkeria ere gertatzen zen: kalea zen espaziorik ohikoena, eta arau 

sozial jakin batzuen arabera okupatzen zen. Honen adibidea Gasteizko hiriko 

pasealeku nagusian, non espaloi bat bi sexuetako jaunxkilentzat baitzen. Beste 
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sektore batean jostun eta enplegatuak paseatzen ziren, eta aurrez aurreko beste 

espaloian langile, soldadu eta neskameak (Rivera, 1995, 423). 

 

Hiriaren eta  gizartearen parean herri xehea dago, eta testuan islatzen 

den moduan, honek berezitasun arriskutsu bat dauka, perbertsioa, alegia, eta 

honen kausak exenplu txarrak, prediku faltsuak, neurriz gaineko ideiak eta 

irakurketa kaltegarriak dira. Gainera, herriaren magalean klase perilosak bizi 

dira: langileak, eroak, haurrak eta hiltzaileak, eta lehendabizikoak moralizatu 

behar diren bitartean, zoroei galdutako arrazoia itzuli behar zaie, haurrak hezi 

eta hiltzaileak zuzendu. Aditu eskudunen  eginkizuna izango da klase perilos 

hauek klase langile  bilakatzea (Alvarez-Uria, 1983). 

 

2.3. Instituzioetako aktanteak 

 B. de Bengoak arreta handiagoa jartzen du justiziaren eskumenean, -

zehazki  aginte juridiko eta kartzelakoek buruturiko ekintzetan (legeko 

zigorrean)-, proposamen medikoetan baino. Azken finean, berak garatzen 

duen diskurtsoak zigor araua gehiago baieztatzen du, osasun-erotasunarena 

baino; hortaz, subjektuaren erruduntasuna gehiago azpimarratzen du  bere 

erantzukizunik eza baino. 

 

2.3.1. Justiziako instituzioa: legea, krimena, zigorra 

Justiziaren esparruan lau aktante mota agertzen dira: alor juridikoak, 

presondegikoak, poliziakoak eta sozialekoak. Lehendabizikoak, epailea, 

eskribauak, fiskala, prokuradoreak eta abokatuak dira; presondegi-eremukoak, 

alkaidea eta  giltzaria; poliziakoari udaltzaina eta goardia zibila dagozkio, eta 

sozialekoari lekukoak. 

 

                                                                                                                                                                          
44Iritzi publikoa eta herri-iritzia desberdindu behar dira, iritzi publikoa erregimen errepresentatzailearen 
oinarri soziala da, eta  jakintsuen gutxiengo baten ardurapean dago, talde honen eginkizuna da botereari 
transmititzea gizartetik datozen beharrak eta isileko adostasuna  sortzea (Elorza; López, 1989, 17). 
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Ikus dezagun hurrengo taulan zeintzuk diren arlo bakoitzeko egileek  

betetzen dituzten funtzioak, eta Garaio atxilotu eta gero, zein den eskumen 

desberdin horietako aktanteen jarduera: 

 
14. taula: Justizi eskumeneko aktanteen funtzioak 

 

Justiziaren 

eskumena 

Aktanteak Egitekoak Non 

Poliziala 1.a. Goardia zibila 

 

2.b. Udaltzaina 

A. Lekukoen 

deklarazioa 

B. Garaioren  

atxiloketa 

A. Goardia zibilen 

postuan 

B.  Gasteizko kalean 

Soziala Lekukoak Ikusi eta  entzun 

dutena kontatu 

Goardia zibilen 

postuan 

Presondegikoa Alkaidea eta  giltzaria Garaioren aitorpena 

eta zaintza 

Kartzelan 

Juridikoa A. Epailea, eskribauak, 

fiskala, prokuradoreak, 

B. Abokatua  

A. Garaioren 

deklarazioa eta epaia, 

B. Defentsa 

Kartzelan 

 

Justizi alorreko aktante guztien izen eta abizenak ematen ditu kronistak 
goardia zibilarena izan ezik, eta ematen dien trataera hierarkizaturik dago. 
Garaioren atxiloketa eta prozesuarekin zerikusi zuzena izango dutenei buruzko 
nolakotasun ezberdinak iruzkintzen ditu, udaltzain, epaile, alkaide eta 
giltzariarenak, bakoitzak duen estatusaren arabera: 

“El dignísimo... Recto y entendido Juez Parada / el ilustrado y muy apreciado 
alcaide señor Fresco, bajo cuya custodia (la magnífica cárcel modelo de Vitoria) es 
el establecimiento vitoriano un verdadero modelo de órden, de aseo y de 
correccion... Un severo, pero cuidadoso guardián / Ayudó al celoso Alcaide en sus 
trabajos el honrado y digno llavero de la cárcel D. Juan Gimenez... Éste hábil y celoso 
funcionario... Perspicacia de un digno dependiente del Juzgado (el alguacil)” (B. de 
Bengoa, 1881). 

 

Krimenak errepikatzen zirenez, justiziak -ordena publikoaren 

babesleak- pertsona susmagarrien aurrekariak miatu zituen. Bosgarren hilketa 
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argitu zenean, goardia zibilaren saileko komandanteak lehen ikerketak egin 

zituen lekukoak galdekatuz45. Jarraian, agoazilak lehen Instantziako epaile 

jaunari jakinarazi zizkion bere susmoak46. Honek Garaio kalean atxilotutakoan, 

Zurrumbon Sacamantecas bezala identifikatu zuen.  

 

 Epaileak prozesua instruitu zuen eta ustezko hobendunari  azter-

galderak egiten hasi zenerako errugabetasunaren presuntzioa ukatu egin zion 

Garaiori, zeren, honek ezer esan ez bazuen ere, kronistaren hitzetan, berehala 

jakin baitzuen “hiltzaile handia zela”. Itaunketa mota hau susmoan oinarritzen 

da eta galdekatzaileak pentsatzen du akusatua gezurretan aritzen dela. 

Gizarteak eta alkaideak ere berdin pentsatzen dute: iritzi eta kontzientzia 

publikoak baitzekiten, jakin, epaitu aurretik, hura zela krimenen autorea; eta 

Garaio epaitua ez bazen ere, alkaidearen ustez, ordurako, presoa susmagarria 

ez ezik erruduna ere bazen. 

 

Aitorpenaren prozesuan presondegiko aktanteek, alkaideak eta giltzariak 

ere esku hartzen dute. Biek, arimaren onbeharrari eta herrialdeko sentimendu 

erlijioso eta moral jasoei buruz, antzeko argumentu erlijioso-moralak 

erabiltzen dituzte Garaiok aitor dezan: 
“(El sr. Alcaide) le llegó á hablar con decisión del bien de su alma, de la misericordia 
que Dios otorga aun á los mayores criminales, de los levantados sentimientos religiosos 
y morales de este pais que él habia manchado con sus crimenes, de lo tranquila que 
quedaria su conciencia con la confesión y arrepentimiento de ellos, del bien inmenso 
que haria tranquilizando al público. 
(El llavero) aconsejaba al preso que por consideracion á Dios y á su propia salvacion 
manifestase la verdad, que habia de ser la base de su arrepentimiento y de su perdon” 
(Ibid., 41). 

 
                                                           
45Lekukoek bosgarren eta seigarren krimenen artean Garaio bakarrik edo bere biktimarekin ikusi zuten; edota 
harekin hitz egin. Korrespondentziaren mutil gidari interinoak bosgarren biktimarekin hizketan ikusi zuen 
Garaio, lehendabiziko lekukoa da. Herriska haietan galdutako behi baten bila zihoan auzotar batek 
Garaiorekin hitz egin zuen,  bigarrena; eta azkenik, Grillo bentan Garaiorekin ere mintzatu zen baserritarra 
hirugarrena da. 
46Udaltzaina ohartzen da Sacamantecas Juan Diaz de Garaio dela, zeren hau, azkeneko urtean errotariaren 
atentatua zela eta,  bahiturik eta zigorturik izan baitzen. Udaltzainak bazekien ere Garaio atsoarekin 
gertaturiko indarkeriaren saialdia (4), datu hauek epaileari jakinarazten dizkio, eta honek atxilotze-agindua 
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Aitorpen hauek gogora dakarkigute penitentziaren sakramentuak zuen 

nagusitasuna XIX. mendeko katolizismoaren sisteman: kontzientzi azterketa 

eta konfesioa derrigorrezko baldintzak ziren salbaziorako. Jainkoaren 

auzitegiak bere burua kokatzen du  erlijio introspektibo, inkisidore eta 

errutzailearen bihotzean berton. (Boutry, 1983, 509) 

 

Dena ukatuz, mututasunari tinko eusten zion Garaiok alkaidearen 

aurrean; baina, giltzariaren hitzez hunkiturik, honi bere V. krimena kontatzen 

hasi zitzaion erruduna47, eta honek, aldi berean, alkaideari jakinarazi zion; 

honela, Garaioren kartzela-gelara biok jo ondoren, Arakako hilketa ere aitortu 

zien (VI). 

 

Geroago, auzitegia eraturik, Garaio epaimahaiaren aurrean, zeina 

epaileak, promotore edo fiskalak, prokuradoreak (2) eta eskribauak (2) osatzen 

baitzuten, dena kontatzeko prest agertu zen eta deklaratzeari ekin zion. 

Garaioren deklarazioak sei ordu iraun zuen gaueko 9tatik goizaldeko 3ak arte. 

Biharamunean Garaiok alkaideari eta giltzariari beste 4 hilketa eta beste 

hainbeste atentatu kontatu zizkien (I, II, III, IV, 1, 2, 3 eta 4). 

 

 Bi prozesuengatik, Zaitegiko eta Arakakoarengatik, epaitu zuten Garaio. 

Epaileak bere  epaiak diktatu zituen, bietan garrotezko heriotza zigorrak 

aplikatuz eta ondoriozko kalte-ordain eta paguak egitera kondenatuz. 

Azkenean, krimenezko auziak azken tramitazioraino eramanak izan ziren, eta 

Auzitegi Gorenak deklaratu zuen ez zela bidezkoa kasazio errekurtsoa. 

 

Mota honetako justiziaren funtsa legea da, legea beharrezkoa baita 
delitugilea zigortzeko eta gizarteari segurtasuna itzultzeko. Estatua legeari 

                                                                                                                                                                          
ematen dio. Udaltzainak Garaioren emaztearengana jotzen du. Garaio ez zegoen etxean. Hau Dulantzin 13 
egun egin ondoren, Gasteiza joan zen (1879-IX-21). 
47Reo. Hitz hau mementu honetatik erabiltzen du B. de Bengoak. 
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lotuta dago, eta hura, zigorra aplikatzeko, legearen eta zenbait erakunderen 
bidez baliatzen da: 

“La ley al apresar y aniquilar al criminal ha devuelto á esta comarca la tranquilidad de 
que antes, por tantos y tantos años disfrutó... Confesamos que la ley inexorable y justa 
es la garantía de las sociedades dignas y ayudemos siempre á que sea enaltecida y 
respetada” (B. de Bengoa, 1881, 54). 

 

 Justizia hau medeagarria da eta legearen mendekuan oinarritzen da, 

krimengileari Talion zigorra aplikatzen diotelako, berriz kalterik egin ez dezan. 

Honela, kasu honetan justiziak bere betebeharra kunplitu du, eta bere tokian 

ordainduak eta garbituak utzi ditu eskualdearen duintasuna, iritzia, lasaitasuna 

eta mendeku publikoa48. 

 

 Penalizazio mota honetan, legea eta berau urratzen duen portaera 

hertsiki harremandurik daude. Legeak gizartearen defentsa du helburu. Hortaz, 

kode penala urratzeak urratze morala dakar, delitugilea kode moral horren 

aukeraren erantzule bihurtzen da, eta delituak eskatzen duen ordaina 

zigorraren bidez bete beharko du errudunak. Zigor honek zenbait berezitasun 

eduki behar ditu: bat, atsekabegarria izango da, hau da, delitugileari kartzela 

edo heriotza zigorra aplikatuko zaio, eta bi, hezitzailea edo gizartearentzat 

eredugarria izango da, behatzailearengan beldurra eta larderia sortuko baitu. 

 

2.3.2. Instituzio medikoa: erotasuna eta  zentzutasuna 

 Kronika bi ardatzetan dago oinarrituta: ekintzen narrazioan eta 

juztiziaren eginkizunean, hots, Garaioren egitateen egiletasunean eta bere 

erruduntasunean. Alderdi medikoari dagokionez, B. de Bengoak Garaioren 

prozesuan parte hartu zuten sendagileei buruz aipamen batzuk baino ez ditu 

egiten, eta ez ditu iruzkintzen ere sendagileen txostenen inguruan izan ziren 

eztabaidak. Hona hemen kronistak ematen digun informazioa: 

 

                                                           
48Vindicta pública. 
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Gasteizko medikuek buruturiko txostenen arabera, Garaio bere senean 

zegoela baieztatzen dute. Abokatu defendatzaileentzat, ordea,  Garaiok, erotua 

zegoenez, ez zuen erantzukizunik. Burgosko Auzitegiko Krimen Aretoak 

Gasteizko epaitegiari kausak itzuli zizkion, mediku gehiagok ikerketak egin 

zitzaten epe luzeagoan, eta senideak eta lagun minak haren lehengo eta 

oraingo egoera mentalaz galdeka zitzatzen. 

 

Gasteizko hamaika sendagilek azterketa xehea egin ondoren, honako 

ondorioak aditzera eman zituzten (1880-III-3), hots: Garaiok bere gaitasun 

intelektualak egoera normalean zeuzkala eta buruturiko krimenak 

aukeramenez eta benetako askatasun moralez egin zituela. 

 

Esquerdo eta Sánchez mediku alienistek, ordea, Garaioren erotasuna 

defendatuko dute, eta, ondorioz, egoera honi dagokion irteera eroetxean 

isolatzea izango da. Madrilgo bi sendagile alieniesten ondorioak, hauek dira 

(1880-V-24): Garaio adimen-elbarria da, izan da eta izango da beti. Eta, bere 

adimen-elbarritasunaz gain, berak buruturiko ekintzak erotasun partzialaren 

eraginez izan dira, aldizkako monomanialdiaren menpe tarte pseudo-argi 

luzeekin. 

 

 Ikusten denez, justiziarentzat erruduntasuna argi eta garbi dago, baita 

mediku- sektore batentzat ere; baina botere medikoaren beste sektorearentzat 

Garaio ez da erruduna, eroa baizik. Bi tesi hauen egiak bateraezinak izan arren, 

osagarriak dira bi bertsio direlako: bata tradizionala eta bestea garai berrikoa, 

eta biak ordena sozialaz eta bertan epaileak  eta medikuak izan behar duten  

rolaz ari dira. Justiziak  hautatu egin behar du eta erabaki ea erantzunkizuna 

Garaiorena den ala ez, hau da, ea Garaio zentzudun hiltzailea ala ero giza 

hiltzailea den; hortaz funtsezkoena ero ala hiltzailetzat hartzean datza. Rol 

bakoitzarentzat aginteak bi baliabide erabiltzen ditu gizartearen aurrean, giza 

baldintza bakoitza era desberdinez zehatuz, lehen kasuan exekuzioarekin eta 
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bigarrenean eroetxearekin. Masa hezkuntzaren oinarrizko bi forma adierazten 

dira bi neurri hauetan: eredugarritasun publikoa eta zigor indibiduala. 

 

 Auzitegiko medikuen sorrera XIX. mendeko diziplina gizarte 

testuinguruan kokatu beharra dago. Elementu berriak agertzen dira 

komunitate akademikoan: Batetik, psikiatriaren sorrera dago, eta botere honen 

zabalkuntza esparru sozio politikoan, eta zehatzago eskumen juridikoan. 

Gizabanakoen portaera zuzentzeko, kontrolatu, jagon eta hezi egin behar da; 

horretarako, ohituren morala eta erreforma psikologikoa behar-beharrezkoa 

da. Kontrol sistema honetan kategoria berri bat dager: arriskugarritasunarena. 

Portaera birtuala kontrolatu nahi dute, ez den baina, gerta litekeen portaera 

hori, hain zuzen. Dena den, justizia ez da nahikoa kontrol hori (herri-klaseei 

aplikatuta, batez ere) aurrera eraman ahal izateko; horregatik, botere 

parekideak abian jarriko dira, hemen sortuz poliziarena eta botere 

epistemologikoa duten instituzio pedagogiko, psikiatriko eta kriminologikoak; 

eta azkenean behatu eta kontrolatutako gizabanakoengandik jakintza mota bat 

aterako dute (Foucault, 1986a). 

 

3. Komunikazio aktoreak 

 Diskurtso egileak -igorle instituzionala eta jasotzaileak- komunikazio 

arloan kokatzen ditugu. Lehendabizikoaren garrantzia nabarmen utzi nahi 

dugu, berak aukeratzen baitu jasotzaileen mota, zeinari zuzentzen zaion 

diskurtso instituzionala sortuz. Beraz, diskurtso hau estatus egoeratik egina 

dago, pribilegio sozial zehatzaren egoeratik, alegia. Hori dela eta, esparru 

honetatik sortzen den diskurtsoa ekintzari edo gizarte errealitate arautu eta 

normalizatuari erabat loturik dago. 

 

3.1. Igorle instituzionala49 

                                                           
49 Bi modutan ulertzen ditugu instituzioak, zentzu hertsian eta zabalean. Zentzu hertsian: Instituzioek 
printzipio arautzaileak ematen dituzte, gizarte bateko gizabanakoen jardueren gehiengoa zehazturiko 
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 Testua komunikazioren ikuspuntutik hartzen dugu, bertan aktoreak -

igorle instituzionala eta jasotzaileak- eta testuingurua bereziko genituzke. 

Kronikaren egilea B. de Bengoa da, kontalari sozial eta politikoa; eta 

jasotzaileak komunikazio ekintza honetarako aintzakotzat hartzen dituen beste 

egileak dira. 

 

Zein motatako baliabidez hornitzen da B. de Bengoa mezua 

transmititzeko?  Garaioren irudia hiru esparrutan banatzen du: lehenengoan, 

gertakariei dagokiena dakar bi kapitulutan, bigarrenean haren bizitzaren 

zenbait zertzelada ematen ditu, eta azkenekoan  kartzelari buruzkoak dakartza. 

Bukaeran, epilogo gisa, ondorioak ateratzen ditu. Dena den,  krimen eta 

atentatuei buruzko aipamenak kapitulu orotan agertzen dira narrazioaren 

ardatz nagusi bihurtuz. Errepikapenak puntu berberera garamatza: Garaio 

osoki krimengiletzat hartzera, alegia. 

 

Historia honi egiazkotasun handiagoa emateko, gertaeren 

deskribapenean ordua eta data zehatz-mehatz agertzen ditu ordena 

kronologikora moldatuz. Hurrenkera hau ohikoena izaten da, baina honek ez 

du esan nahi naturala denik, ordena diskurtsotik at geratzen baita. Idazleak 

nahi duena da irakurleak berehala, erraz eta objektibotasunaren itxuraz uler 

dezala, argitasun eta xumetasunaren irudia eskainiz (Perelman; Olbrechts-

Tyteca, 1989). Krimenen eta atentatuen segida kronologiko honek eta 

maiztasunak Garaioren irudia indartzen dute delituaren eremuan.  B. de 

Bengoak azaltzen duen Garaio, batez ere,  hiltzailea  da. 

 

 Bestetik, galdera da igorleak erabiltzen duen beste baliabideetako bat. 
Galderak definitzen du interes gunearen arloa, galderen bidez autoreak esango 
                                                                                                                                                                          
jarraibide antolagarrietan antolatzen dutelarik. Erregulazioa arau eta zigorren bitartez mantentzen da, eta 
aipaturiko arauek legeztatuak daude. Zentzu zabalago batean: Sistema instituzional orok arautzen eta 
antolatzen ditu gizarte bateko kide bakoitzaren edo bertako taldeen portaera-jarraibideak; aldi berean, 
gizabanako horien beraien jarduera, sentimendu eta jarreren menpe dago hein handi batean (Sills, 1977, 85 eta 
91). Gu igorle instituzionalaz mintzatzen garen bakoitzean, azken adiera hau erabiltzen dugu. 
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dio irakurleari interesgarritzat jo behar duena zer den, zein alderdi hartu behar 
den, hauen  balioa eta garrantzia nabarmenduz. 
 

 Galderen edukietan elkarloturik agertzen dira erruduntasuna, 

krimengilearen basakeria eta Sacamantecasen irudia Garaiori lotuta. Galderen 

barnean erantzuna -bertsioa- dago: hiriak justiziaren beharra du, baina, 

justiziaren emaitzarik eza dela eta, idazleak Sacamantecasen beharra jendearen 

ahotan justifikatzen du. Igorleak, bestetik, Garaio nabarmentzen du (eta ez 

beste inor) Sacamantecasen irudi basatiarekin uztartuz, eta erruduntasuna 

berari bakarrik leporatzen dio. Halere, Garaiok behin bakarrik ordezkatu zuen 

Sacamantecas VI. biktima bere erara erailez (hesteak ateraz eta giltzurrun bat 

erauziz), eta horixe soilik bere burua babesteko ideiaz. 

 

 Bestalde, erruduntasuna eta gertaera horien kausa ere nabarmenki 

islatzen dira: alabaren aurrean egiletasuna aitortzen du. Ekintzen 

erruduntasuna Garaiorena da, eta beste zenbait krimenen zalantza 

honenganaino ere zabaltzen du (Mendiolako krimena eta bere hirugarren 

emaztearen heriotza misteriotsua). Eta, ekintzen zergatia Garaiok zituen 

berezitasun negatiboetan eta bigarren emaztearen adiurre txarrean topatu 

beharra dago. 

 

 Galdera eta erantzunen erabilpenen bidez akordio esplizituak finkatzen 

ditu, adostutakoaz geroago baliatuz. Gainera, igorleak definitzen ditu galdetu 

behar dena eta galderari dagokion erantzuna. Ez du aukeraren ahalbiderik 

ematen, ez du hipotesirik edo argumenturik proposatzen, ez dio irakurleari 

erantzuteko aukerarik ematen. Herri-sentiberatasunari lotutako erantzun 

ezineko galderek irakurleari ziurgabetasunaren bidea irekitzen diote, eta 

ematen duen erantzuna anbiguotasunean geratzen da:  
“¿Hubiera Garayo entrado en esta vida de egoismo, de descreimiento y de perdicion, si 
antes de casarse la segunda vez buscara una mujer capaz de vivir en armonía con sus 
hijos, de sostener y mejorar su hacienda, y de rodearle de cuantas condiciones hacen 
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querido, deseado é incomparable el hogar doméstico en vez de cambiarlo en repulsivo, 
frio y odiado? Seguramente que no” (B. de Bengoa, 1881, 56). 

 

 Beste kasu batzuetan, erantzuna garaiko mentalitate eta aurreiritziei 

atxikirik dago osoki; erantzun horiek, egiaren parte bat eduki arren, garaiko 

kulturaren topikoak dira: 
“¿Qué le faltó a Garayo para no empezarse á perder? Buenos sentimientos, que no los 
tenia, porque no tuvo educacion alguna; buenos amigos, que no los halló, porque 
siempre fué su carácter oscuro y poco comunicativo; carácter para imponerse á su 
mujer y á sus hijos, que tampoco podia tenerlo” (Ibid., 56). 
  

 Plural maiestatikoa hitzaurrean eta ondorioetan erabiliko du, 

jasotzaileak inplikatzeko asmoz. Kronika barnean, kontalari orojakileak 

hirugarren pertsona erabiltzen du nagusiki, aktante desberdinen egitateak eta 

sentimenduak adierazten ditu eta eszenen hurrenkerak ikusmira berbererantz 

bideratzen: Sacamantecas Garaiorekin elkarlotzera, alegia. Narrazioaren 

ardatzak herri-pentsamoldearekiko menpekotasuna (erabilkuntza) adierazten 

du eta, aldi berean, honen manipulazioa. Igorleak jasotzaileari nahi duena 

ematen dio, honi gustatzen zaion edo honek ulertzen duen moduan.  

 

 Kronistaren hitz idatzian, noizbait, Garaioren ahots iragazia entzuten 

dugu. Kronistak modu hau erabiltzen duenean, Garaioren lehendabiziko 

pertsona  erruduntasunaren alderdiari lotuta agertzen da. Hurrengo 

pasarteetan nabarmen islatzen da: B. de Bengoak egiten dion elkarrizketan, 

edo aitortzen duenean hirugarren emaztearen heriotzarekin zerikusirik ez zuela 

izan, eta azkenik, alaba bisitatzera joaten zaionean, honi aitortuko dio bera 

izan dela krimenen egilea, baina errua, bere amaren kasuan izan ezik, beste 

emazteek izan dutela, bere burua hauengatik galtzen baitzuen ekintza 

gaiztoetan. Azken emaztearekin duen elkarrikustean ere erruduntasunaren gaia 

errepikatzen da, eta hemen ere, Garaiok berari eta aurreko bi emazteei 

leporatzen die berriro errua. 

 



 

 
 

95

3.2. Jasotzaileak 

Hitzaurrean irakurleari zuzentzen zaio, eta hemen hartzaileak ere 

zehazten ditu. Berak diosku bere helburu orokorra jakinmin publikoa 

gogobetetzea dela; beraz, irakurtzen dakien edozeinentzat idazten du. Honez 

gain, helburu guztiz morala agertzen du autoreak dioenean, lezio zorrotza 

behar duela izan zori beltzean pasioei eusten ez dakitenentzat eta 

perbertsitateak harrapatuta daudenentzat. Halere, egon badago jasotzaile 

ezkutukorik. Hauek hautesleak dira, errealak eta litezkeenak. Guk ez dugu 

ahaztu behar urte hauetan, arestian esan bezala, hiru aldiz diputatu bezala 

aurkeztu zuela bere burua, eta kargu publikoak behin baino gehiagotan eduki 

zituela. Horrenbestez, autorearen interesa eta eraginaren desioa soslai 

politikoari egokituko zaizkio; izaera honen arabera, bada, liburuan zehar 

bistakoa da aldaketa politiko moderatua egiteko gogoa, zeina, nagusiki, 

gizarteko sektore bati zuzentzen baitzaio, nekazal tradizionalismoaren eta hiri-

asaldura politikoaren artean kokatzen dena. 

 

Aipatzen dituen beste jasotzaileak, nazioarteko prentsa eta publizista 

juridikoak dira. Nazioarteko prentsa aipatzean, bere ego pertsonala agertzen 

du, argitaratua agertzea gogoko bailuke. Publizista juridikoari dagokionez, 

berriz, zerikusia du bere ego profesionalarekin, nabarmenduz zein esparrutan 

nabarmendu nahi duen,  beti ere onartua eta irakurria izatea bilatuz. 

 

 B. de Bengoaren izaera politikoa harremandurik dago garaiko 

pentsamenduaren estiloarekin. Ideia modernoak erabiltzen ditu, baina, aldi 

berean, eduki kontserbadoreei atxikirik dago. Liburuaren ondorioak ere 

kontserbadoreak dira, eta errudunari heriotza zigorra aplikatzea justifikatzen 

dute, batez ere, bere ereduzko balioarengatik. Beraz, itxuraz ideia modernoak 

dituen arren, -ez dezagun ahantz autoreak errepublikanismotik monarkia 

liberalera jo zuela-, muinean autorea ideologia kontserbadorekoa da. 
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3.3. Diskurtso politikoa 

B. de Bengoaren diskurtsoa diskurtso errealismo-kostunbristaren barne 

kokatzen dugu. Batzuetan ez da erraza izaten kostunbrismo eta errealismo 

dermioen arteko mugak bereiztea. Azken honek eleberriaren generoa garatzen 

du, batez ere, eta, neurri handi batean, kostunbrismoaren bilakaera da, 

kronologikoki Berrezarkuntzaren garaikoa; berantiarragoa, beraz. Sasoi 

honetan, hain zuzen ere, burgesiaren espiritua, hala kapitalismoa nola 

industrializazioa ere finkatuagoak daude. 

 

Kronika honetan betetzen diren kostunbrismo generoaren ezaugarriak 

honako hauek dira: kontalari orojakilea, solasaldiaren laburtasuna edo 

urritasuna, garaikotasuna, xede morala, zeinu katolikoaren asmo hezitzaileaz 

egina. Alderdi hau obra osoan barrena nabaritzen da, eta amaieran oso agerian 

uzten du berak ateratako ondorioetan.  

 

Moralizatze  honek zerikusirik badu herri-kulturarekin, hori baitzen, 

hain zuzen ere, hiri-burgesiaren helburuetariko bat. Horrela bada, monarka 

absolutua hil ondoren, hura prentsa eta argitaletxeen goraldiaz baliatuko da 

asmo hau abian jartzeko50.  

 

Literatura kostunbristan kontaketa laburra da, eta “ohiturazko eszenak” 

idazten ziren, egunkari eta aldizkarietan argitaratzen zirenak. B. de Bengoaren 

kronika kapituluetan dago egituratuta, hauek errealitatetik jasotako koadroak 

balira bezala agertzen dira sinesgarritasun osoa emanez. Kapituluak hauek dira: 

Garaiok eta bere imitatzaileek buruturiko krimen eta atentatuen deskribapena, 

sendiarekin lotutako bere bizitzaren zenbait alderdi, eta Garaioren kartzelaldia. 

Teknika honi kostunbrismoak eman zion hasiera, eta geroago errealismoak 

garatuko zuen. 

                                                           
50 Fernando VII.a hil ondoren, inprenta askatasunaren dekretuaari esker, argitaratzaile asko legeria berrian 
babestu ziren, kazetaritza garatuz eta kontsumo literarioa gehituz (Fernández Puértolas, 1978, 101). 
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Orobat, autoreak protagonistaren adiurre eta portaera deskribatu eta 

sailkatzen ditu testuan zehar, sortzen ari den estereotipoaren araberakoa izan 

dadin. Garaio pertsonaiaren eraikuntzaz dihardu, tipo51 edo eredutik hurbil 

dagoena, zeinari berezitasun fisiko, psikologiko eta moral andana bat 

baitagokio (Estébanez, 1996, 1041). Deskribapen hauek -ohitura, koadro eta 

kontaketa laburraren berezkoak-, harreman hestua dute frenologiaren 

deskribapen fisonomikoekin (Fernández Puertolas, 1978, 102); honetarako, 

idazleek geroago eleberri errealistak bilduko dituen behaketa eta dedukzioaren 

teknikak erabiliko dituzte. Era berean, kronistak Garaio-Sacamantecas 

deskribatzen du munstro hiltzaile basatiaren berezko ezaugarriekin. Ildo 

honetan, gainera, onomastikak garrantzia hartzen zuen, honen bidez 

pertsonaien portaera jakin zitekeen eta. Gure kasuari dagokionez, “Izena eta 

identitatea”ren atalean azaldu dugunaren arabera, zalantzarik gabekoa da 

Sacamantecas ezizenak duen adiera esanguratsua. 

 
 

                                                           
51 Genero kostunbrista barnean, hasieran eszena nagusitu zen, eta aldi honen amaieran tipoa autore 
kostunbristen aditasun muina izatera iritsi zen (García de la Concha, 1996, 164-165). 
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IV. J. M. ESQUERDO SENDAGILEAREN HITZALDIAK 

 

Esquerdok Garaioren gaiari buruz bi hitzaldi eman zituen, “Locos que 

no lo parecen” izenburupean, lehendabizikoa, “Academia Médico-quirúrgica 

española” delakoan, eta bigarrena Medikuntzako fakultatean. Batak zein 

besteak bere koherentzia eta egitura dauzka, biek estrategia batzuei begira 

diskurtso osoa taxutzen dute. Bien sarreretan medikuak bere asmoak agertzen 

ditu; lehendabiziko hitzaldian medikuaren begirada subjektuan dago jarrita, 

gertakariak deskribatzen ditu, gaixoaren zirkunstantzia indibidualak (ezaugarri 

fisikoak, fisiologikoak, intelektualak, moralak eta famili testuingurua); orobat, 

galdeketak diagnosirako duen garrantzia nabarmentzen du. Azkenik,  Garaiori 

eginiko galderetan honen adimen-elbarritasuna eta eromena agerian utzi nahi 

ditu. 

 
Bigarren hitzaldian, Garaioren eromen genesikoa, gaixotasun-bulkada 

eta kausa moralik eza argi lagatzen ditu medikuak; era berean, subjektuaren 

adimen-elbarritasuna eta adimen-enultasun morala berresten ditu. Gainera, 

mediku eta epaileen arteko gatazkaz mintzatzen da, eta gaixotasun eta 

kriminaltasunaren funtzioak banatzeko beharra azpimarratzen du, beti ere 

medikuen boterea zabaltzearen alde. Berriro ere, Garaioren zirkunstantzia 

indibidualak gogoratzen ditu, eta hauek ikasteko garrantzia ohartarazten du 

gaixoaren alderdi intelektual eta moralari buruzko gaiak gehiago garatuz. 

Atentatuak ikuspegi psikologikotik aztertzen ditu eta galdeketa zuzena egiteko 
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beharra iruzkintzen. Azkenik, gaixoaren tratamendua zein izan beharko lukeen 

esaten du: itxialdia eroetxean. 

 

Testu hauen bidez medikuak Garaioren nortasuna gizabanako 

anormalarena bailitzan ikusten du, hots, adimen-elbarritzat eta erotzat. 

Subjektu mota hau arduragabetzat eta arriskutsutzat hartu beharrekoa baitzen, 

mediku alienistari artatu eta babestea zegokion arazoa, ikuspegi honetatik 

begiratua egingo dugu geure azterbidea urratsez urrats.  

 

1. José María Esquerdo 

Jose María Esquerdo52 Villajoyosan jaio zen 1842an. Hilabete gutxi 

zituela aitaren aldetik umezurtz geratu zen eta bere osaba apaizak jaso eta hezi 

zuen. Honek latina irakatsi zion bere lobak apaiz-ikasketak egin zitzan. Hiru 

urtez probintziako Kontzilio apaizgaitegian ikasi zuen, baina, bokaziorik ez 

zuenez gero, apaizgaitegia utzi eta, Valentzian batxilergoa egin ondoren, 

Madrila joan zen 1859an medikuntzako ikasketak egitera. Irakasleen artean, 

Pedro Mata ospetsua izan zuen, Estatu espainiarrean auzi mediko-legaletan 

jardun zuen lehendabizikoetariko bat izana; Madrilen izurritea zela eta, 

Esquerdok hiriko zenbait auzotan ehundaka koleriko artatu zituen. Urtebete 

geroago, 1865ean, bukatu zituen ikasketak. 

 

Princesa ospitaleko mediku agregatu eta laguntzaile izendatu zuten. 

Berehala, 1867an mediku oposizioetara aurkeztu eta, lehendabiziko postua 

atera zuen Madrilgo Probintzi Ongintzan. Ospital honetan 1900a arte zirujau 

bezala jardun zuen. 

 

Irakaskuntzarako askatasuna ezarri zenetik, 1868tik 1877a arte, 

Esquerdo Patologia orokorra eta gaixotasun mentalei buruzko ikastaroa beste 

ikuspegi batetik begiratuta ematen hasi zen Madrilgo San Carlos Medikuntza 
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Fakultatean, baina bigarren karlistadan, 1874an, kirurgi ekipoa sortu zuen eta 

lau laguntzailerekin mediku militar bezala trinkoki lan egin zuen. 

 

Esquerdok neuro-psikiatria ezarri zuen, eta Mata irakaslearen ikerketak 

garatu eta finkatu zituen. Honez gain, Carabanchelen eroetxe pribatu bat eraiki 

eta, bertan  tratamendu morala aplikatu zuen, besteak beste, psikodrama 

(eroetxeko antzokian) eta terapia okupazionalaren teknikak erabiliz: 
“Nada allí encontrareís que os recuerde medios de corrección ni de castigo... Al 
enfermo se le gobierna sin violencia, se le reduce por una severa dulzura y disfruta 
de toda libertad compatible con la dignidad y la de los demás aislados” (Garrido; 
Escuin, 1888, 94). 
 

XIX. mendeko azken herenean oraindik, eroa kartzela-gela ilunetan eta 

girgiluz loturik edukitzen zuten. Esquerdo metodo hauen aurka agertu zen, eta 

garrantzia ematen zion eroarekiko harreman indibidual eta xeratsuari. Gaixo 

mentalaren berreskurapenean, Carabanchel zinezko eredua izan zen Estatuan, 

eragin handia izan baitzuen garaiko eroetxeetan. Geroago, bere jaioterrian 

beste eroetxe bat sortu zuen 1870eko hamarkadaren bukaeran. 

 

Neurologia eta Psikiatriaren alorrean Esquerdok aurrerapen 

garrantzitsuak burutu zituen, eta hor, batez ere, buru- eta nerbio-gaixotasunen 

ikasketan aritu zen. Orobat, garunaren eta muinaren lesioak definitzeko, 

laborategiko aplikazioak klinikaren esparruan eta patologi anatomiaren 

erabilpena sustatu zituen. 

 

Ero delitugileen gainean lan interesgarriak zertu zituen. Hauetaz 

Sacamantecasi buruzko hitzaldiak aipagarriak dira. Esquerdok eta zenbait 

alienistak kasu hau eta beste batzuk erabili zituzten medikuntza mentalaren 

beharra esparru juridikoan sustatzeko asmoz. 

 

                                                                                                                                                                          
52 Alvarez-Sierra (1929) eta Llorca Bausen (1984) liburuetatik jaso ditugu argibideak. 
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Zigor-kodea berritu behar zela eta, Senatuak Esquerdori deitu zion 

adituen txostena aurkez zezan. Ordurako, 17. artikuluaren erreformak eroaren 

erantzukizunik eza aintzakotzat hartua zuen, baina  honako hau erantsia:  

“nola eta honek ez duen jardun momentuko ezagueraz jantzita”53. Senatuko 

Batzordeak bere ekarpen gehienak onartu egin zituen, eroaren edo adimen-

elbarriaren erantzukizunik eza barne, nahiz eta honek buru-argitasunezko 

tarteak eduki. Kasu batzuetako zirkunstantzia aringarriak ere kontuan hartu 

zituen. 

 

Esquerdo Clínica de los Hospitales aldizkariaren zuzendaria izan zen 

garaian (1888-1891), honen inguruan medikuak bildu zituen eta bertan idatzi 

ere bai. Halere, oro har, gutxi idatzi zuen, bere ikasleen liburuei egindako bi 

hitzaurre doi-doi; gainerako lanak bildutako hitzaldiak dira: “Conferencias 

sobre enfermedades mentales” (1878) eta Garaiori buruzko “Locos que no lo 

parecen” (1881). 

 

Politikari gisa, bere oratoria sutsua eta konbentzigarria zen. Partido 

Republicano-n aritu zen eragin handia lortuz. Ohikoa zen XIX. mendean 

meritudun medikuek borroka politiko eta sozialean parte hartzea. Esquerdo ez 

zen salbuespena izan. Horrela, 1891n Madrilgo udal-zinegotzia izan zen, eta 

Gorteetarako diputatua 1893an. Partido Republicano Progresista-ren buru 

egin zuten,  eta berriz 1910ean diputatu hautatua izan eta gero, Madrilen hil 

zen 1912an. 

 
2. Garaioren erotasunaren eraikuntza frenopatiaren ikuspegitik 

Esquerdok, mediku frenopataren aldetik, Garaioren kasua ikuspegi 

honetatik begiratuta aztertzen du. Horrenbestez,  frenologiaren doktrinan 

oinarrituta, gizabanakoak jasaten dituen ondorio patologikoak ikertuko ditu. 

Iruzkin ditzagun zientzia honen zenbait alderdi. 
                                                           
53 Jatorrizkoa: “A no ser que éste haya obrado en un intervalo de razón”  (Llorca, 1984, 52).   
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Espiritu-adierazpenen bilaketa giza gorputzean, luzaroan zabaltzen da. 

Aurpegiaren ikasketa, adibidez, fisiognomika delakoaren helburua izan zen54. 

Zientzia hau Lavaterrek (1741-1801) garatu zuen lau tomotan argitaratutako 

Fragmente zur Beförderung der Menschenkemtnis und Menschenlieve lanean. Autore 

honek gorputz formaren, adiurrearen  eta, batez ere, garezur morfologiaren 

arteko antzekotasunak bilatzen ditu. fisiognomikak, frenologiarekin batera, 

gero eta tresna gehiagoz hornituta, zabalkunde eta onarpen garrantzitsua izan 

zuen alor zientifiko eta sozialean. Azken teoria honek izugarrizko eragina izan 

zuen garaiko antropologia kriminalean hainbat arrazoirengatik:, besteen artean, 

azterlanak kraneologia aldera orientatzeagatik, intuiziozko uste edo iritziak 

ordezkatzen zituzten neurketengatik, eta giza espeziearen batasunaren 

teoriagatik (Grapin, 1973, 13-16). 

 

Gall, garun anatomiaz jardun zuen medikua, frenologia zientziaren 

sortzaileetariko bat izan zen55. Bere obran alderdi kraneoskopiko eta 

psikofisiologikoa nabarmentzen dira,  baina, batez ere, lehendabizikoa garatu 

zuen. Zientzia hau Cubik sartu zuen Estatu espainiarrean. Honek frenologia 

fatalismo organiko bezala ulertzen zuen, zeinaren arabera arima antolaketa 

materialaren bitartez adierazten baita, beraz, zientzia honek bere adierazpenak 

aztertuko ditu, eta buruaz interesatuko da, bereziki. Hasieran kraneoskopia56 

izenez ezagutzen zen teoria honen arabera, zeinu oso nabariak dira garunaren 

taxuketa eta bolumena, horien bidez adierazten baitira gaitasun intelektuala, 

gizakiaren sentimendu moralak eta instintuak. 

 

                                                           
54 Caro Baroja, J. (1988): Historia de la Fisiognómica. El rostro y el carácter. Istmo, Madrid.  
55 Frenologia izena Gallen ikasleak, Spurzheimek, eman zion. Gall (1758-1828) Estatu frantsesean finkatu zen 
behin betiko 1819an, esparru zientifikoan izugarrizko garrantzia izan zuelarik. 1831n zientzi gizonek, zaletuek, 
abokatuek eta parlamentariek osaturiko Société Phrénologique erakundea sortu zen (Ibid., 13-16). 
56 Paul Broca (1824-1880) kraneometriaren maisuetariko bat izan zen. Bere lanen artean honako hau 
nabarmentzen dugu: Mémoire sur les cranes des basques de Sain Jean de Luz: suivi de recherches sur la comparaison des 
indices céphaliques sur le vivant et sur le squelette (1868). 
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Garunaren zati bakoitzari balore bat ematen zaio, eta gaitasun 

intelektual, moral eta indibidualei dagozkien hiru arloak, buruko hiru eremutan 

daude kokatuta, hots, kopetan, buruaren goialdean eta behealdean, hurrenez 

hurren (Cubi y Soler, 1844, 357-360). Bestalde, garunaren haztapen eta 

neurketek (bere edukierara moldeatuek) “gizabanakoaren izaera irakurtzeko” 

bidea ematen dute nolabait, gangaren irtenune eta sakonuneen bitartez (Postel; 

Quétel, 1987, 650-652). Ildo honetan, Esquerdok bere diagnosian zera 

baieztatzen du, Garaio adimen-elbarritasunaren eredu bizia dela eta hau bere 

buru itxuragabean eta fisonomia inozoan agertzen dela: 
“Garayo es un modelo de imbecilidad tan acabado que se le diagnostica, al primer 

golpe de vista; su deforme cabeza y estúpida fisonomía, no tienen precio para la 

enseñanza (Esquerdo, 1881, 207). 

 

Kraneometriak gaixotasuna eta delitua aurrejarrera biologikoaren 

ekoizkin bezala azaltzen ditu. Honekin batera badira beste bi joera -azterbide 

kuantitatiboa eta eboluzio ikuspegi berekoak- garaiko determinismo 

biologikoarekin bat egiten dutenak. Bata “laburbilketaren teoria” da57, eta 

bestea Lombrosoren “krimen antropologia”58. Honi buruz hurrengo 

kapituluan hitz egingo dugu. 

 

Diskurtso biologiko hauek guztiak, Foucaulten esanetan, instituzio 

desberdinek sustatuta jarri ziren zirkulazioan, eta gizarte harremanak modu 

berri batez pentsatzeko eta egituratzeko bidea ireki zen. Hala bada, 

normaltasunera moldatzen ez ziren haien arriskugarritasun soziala ezabatu 

egin behar zen (Varela; Álvarez-Uria, 1994, 27-28). 

 

                                                           
57 Laburbilketaren teoria determinismo biologikoaren teoria orokor bezala erabili zen. Ikuspegi honetakoek 
talde guztiak, arraza, sexu, maila “apalagoko” guztiak, mutiko zuriekin erkatu edo alderatzen zituzten (Gould, 
1984, 109). 
58 Eskola positibaren baitan zenbait autorek faktore sozialen eragin etiologikoari balioa eman zioten (García-
Pablos de Molina, 1988, 241-285). 
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Testuinguru zientifiko honetan Esquerdok Garaioren erotasuna bi 

ardatz nagusitan ezartzen du: bata adimen-elbarritasunean eta bestea 

eromenean (monomania genesikoan). Biok famili herentzian dute oinarria eta 

baita naturaren ondarean ere; geroago, monomania genesikoaren 

gaixotasunaren pairamenean ere bai. Erotasun mota hau dela medio, Garaiori 

hiltzaile izatea dagokio. Erotasuna eta adimen-elbarritasuna atentatuetan 

adierazten dira, eta haiek burutu ondoren, krimengilearen jarreran. 

 

Esquerdok Garaioren ezaugarri multzo morbosoa ikuspegi 

psikopatologikotik azaltzen badu ere, hor sartuz eri-bulkada, aladurarik eza, 

kausa moralaren gabezia eta erantzukizunik eza, medikuak pentsatzen du 

irizpide psikologikoa ez dela aski argitzeko ea Garaiok bere atentatuak 

gogamen osasuntsupean ala garun gaixopean burutu zituenetz; ezen, autore 

honen ustez, organikoa erabakigarria baita Garaio ero dagoen ala ez jakiteko. 

Agerikoa da Pedro Mata irakaslearengandik jasotako joera organizistaren 

eragina alderdi honetan; honek Psikologia Fisiologia berezia zela defendatzen 

baitu, dioenean “arima ezin dela ezagutarazi baldintza materialik gabe, alegia, 

organorik gabe (Carpintero, 1994, 98). 

 

2.1. Adimen-elbarritasuna edo adimen-enultasuna. Etiologia eta 

zeinuak: famili herentzia eta naturaren ondarea 

Esquerdoren iritziz, Garaio adimen-elbarritasunaren eredua da. 

Diagnosi honek bere funtsa Garaiok berak galdeketan ematen dituen 

erantzunetan du, bere etiologia herentzian dago. Fisonomiaren ikuskapenean 

eta auzipetuaren buruan oinarritzen da autorea. Garaioren “munstrokeria” 

burezur makerraren forman agertzen da. Alabaina, eremu anatomikoan 

anormaltasuna adierazten badu, hau ere zabaltzen da adimen-alorrera eta 

emozioen funtzionamendu anormalera,  haren adimena urria baita, 

sentimenduak doilorrak eta instintuak basatiak baitira. Izan ere, Esquerdo hiru 

alderdi hauetan -anatomikoan, adimenekoan eta afektu eta instintuetakoan- 
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funtsatuz, Garaiori adimen-enultasunaren edo adimen-elbarritasunaren 

kontzeptua aplikatzen dio. Bi alor hauen arteko desberdintasuna, testuan 

agertzen den moduan, mailaketan datza. Medikuak, ia beti, baieztatzen du 

Garaio adimen-elbarria dela, eta adimen-enularen kategoria eremu moralean 

(afektu eta instintuen eremuan) darabil bakar-bakarrik. 

 

Medikuak bere baieztapenak garaiko medikuntzaren arauetan 

funtsatzen ditu, batez ere, hots, aditu prestigiodunen izenean eta euren 

teorietan59. Erotasuna, Mataren antzera, zeinentzat hura herentzi gaixotasuna 

den, famili testuinguruan kokatzen du, famili herentziari esanahi etiologikoa 

ematen diolarik. 

 

Esquerdoren ustez, Garaiok hil egiten du eta erotzea, hain zuzen, 

hiltzearen egintza horretan datza; baina joera hau naturak eta familiak utzitako 

herentziatik datorkio. Horrela bada,  bere iragana, eromenaren edota adimen-

elbarritasunaren kausa bihurtzen du. Beraz, Esquerdok famili aurrekariak -

alkoholismoa eta herentziazko narriadurak- ikertzen ditu eta aintzat hartzen 

gaixo-auzipetuaren banako baldintzak, zeinak aipatzen dituen bi hitzaldietan, 

subjektuaren erretratu anatomiko, fisiologiko eta morala eginez eta, aldi 

berean, historia patologikoa eraikiz. 

 

2.1.1. Famili herentzia 

Esquerdo Garaioren erotasuna azaldu ahal izateko, aitaren aldetiko 

aurrekariez baliatzen da. Herentzia hau halabeharrez kunplitzen da seme-

alabengan. Garaioren aitak, gizon suminkor eta aldakorrak, ez zituen bere 

seme-alabak maite, edan egiten zuen eta garun aplopexiaz hil zen. Azkeneko bi 

kausa hauek direla medio, Esquerdok susmatzen du, hark eroen endekapen 

progresiboa nozitu zuela nonbait. Horrelakoetan, mota honetako gurasoen 
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seme-alabak adimen-elbarriak izan ohi dira, endekapenezko ezaugarriak 

dituztelako. Alabaina, etengabe edatea kausa bakarra balitz, dipsomania jasaten 

dutenak elbarritu progresiboak izango lirateke. Horrenbestez, aitaren 

hordikeria ziurra izanik, bada orduan famili zergati bat, zeina familia osoaren 

zoriogaiztoko herentzian berresten den. 

 

XIX. mendearen bigarren erdian herentzia morbidoaren teoria era 

laikotuan zabaldu zen eta norbereganaturiko izaeren transmisioan sinesten 

zen. Familia patologikoaren nozioak markatzen du garai hau. Sendagileen 

ustez, eta XVIII. mendeko herentzia nozioari jarraiki, atsoaren ondorengoak 

gaixoak dira, maitasunarenak ederrak, eta mozkorrak munstroak sortzeko 

arriskua du (Ariès; Duby, 1994, 571-572). 

 

Esquerdok ez ditu alkoholismoaren osagai sozialak balioztatzen; aitzitik, 

adimen-elbarritasuna gurasoen haztura alkoholikoekin erlazionatzen du, eta, 

bide batez, baieztatzen du, Morelen60 ideiei jarraiki -Marcé61 ere iritzi berekoa 

da-, guraso alkoholiko kronikoen seme-alabek endekapen progresiboa jasaten 

dutela. Halaber, Griesingerren62 gaixotasun mentalei buruzko obratik ideien 

                                                                                                                                                                          
59 Esquerdok darabiltzan autore gehien hauek alienista frantsesak dira, eta euren lanen itzulpenei esker 
Espainiako Estatuan ezagunak egin ziren. 
60 Autore honek (1801-1873), bere haurtzaro gora-beheratsuaren ondorioz, alemaniera oso ondo 
menderatzen zuen, eta horrek J.P. Faloetengana eraman zuen, honek alemaniar eskola psikologiari buruzko 
azterlanak egiteko itzultzaile on bat behar omen zuela eta. Bere lanik garrantzitsuena Traité des dégénérescenses 
(1857) eta  Traité des maladies mentales lanetan aurkitzen da. Eroetxearen defendatzaile sutsua, baliabide 
humanitario eta komenigarria zela uste zuen. Presondegia ulertzeko era eta bertako praktikak kritikatu zituen, 
eta “non-restraint”, alta azkarrak eta ongi prestatutako eta ordaindutako erizain jendea kontratatzearen aldeko 
agertu zen. Arlo epistemologikoan gehiago arduratu zen patologien zergatiaz sintometaz baino. Herentzia 
tratatzeaz gain,  izaera pertsonal eta inguruneko alderdi etiologikoei ere eskaini zien bere arreta. Orientabide 
medikosozial honekin bat etorriz, frantses auzitegi medikuntzaren aitzindarietariko bat izan zen (Postel; 
Quétel, 1987, 711-712). 
61 Autore honi (1828-1864), sei urte zituela hil zitzaion aita eta, diru iturririk gabe, Nantesera joan zen bere 
amarekin. Hemen, bere osabak, Dr. Marcék, klaseak ematen zituen Medikuntza Eskolan eta zirkunstantzia 
honek erabaki zuen bere etorkizuna. Bere lehenengo ametsa zirujaua izatea baldin bazen ere, Baillarger eta 
Moreau de Toursek Tourseko eroetxean eskaini zioten lanpostua onartuz amaitu zuen. Psikopatologo 
ospetsu bilakatu zen. Bere ikuspegi psikopatologikoa orientabide anatomoklinikoan oinarritzen da. 
Aipatzekoak dira helburu didaktikoarekin idatzitako Traité practique des maladies mentales (1862) eta Sur la valeur 
des écrits des aliénés (1863) lanak (Ibid., 698). 
62 Autore honek (1817-1876) Alemania, Austria eta Egiptoko leku desberdinetan garatu zuen bere jarduera 
klinikoa eta irakaskuntzakoa, Heinroth edo Reilen psikiatria erromantikotik unibetsitari eta positibistarako 
trantsizioan. Bi joerak jasotzen ditu bere Die Pathologie und Therapie des psychischen Krankheiten (1845) lanean. 
Garai hartan garapen garrantzitsua zuen ikuspegi anatomo-patologikoaren ordezkari kontsideratzen da. 
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asoziazio bera jasotzen du, hots: edaten dutenen arteko batzuk konbultsioak 

jota hiltzen direla eta beste batzuk adimen-enulak edo adimen-elbarriak direla. 

Esquerdok baieztatzen du antzeko emaitzak lortuak zituela berak eginiko 

behaketetatik. 

 

Morelen ustez, adimen-elbarritasun edo enultasunak lotura du gurasoen 

haztura alkoholikoekin. Monomaniaren gerokoa den endekapenaren 

kontzeptuan -fisiko, moral eta intelektualean- herentziaren osagaia sartu eta 

azaltzen du; izan ere, gurasoen ohitura hauek direla eta, giza espeziea endekatu 

egiten da eta adimen-elbarriak sortzen dira. Autore honek baieztatzen du, 

orobat, 1840ko hamarkadan garatutako endekapenaren teorian jatorrizko 

bekatua izan zela lehendabiziko kausa. Honela bada, bere teorian erlijio eta 

herentzi osagaiak batzen ditu. Endekapenaren kontzeptua, Lamark edo 

Buffoni jarraiki, degradazio sinonimo gisa hartzen du, eta giza espeziearen 

desbideratze txar bezala definitzen; gizon perfektuari gertatzen zaion bilakaera 

patologiko inplizitua litzateke. Antzerakotasunari buruzko herentzia 

klasikoaren ondoan, herentzia desberdina edo bilakaeran definitu zuen; honela 

azal daiteke kausa berberek efektu desberdinak sortzea (Ibid., 334-335). 

 

Ildo honetan, igorleak Garaioren anai-arrebek “neurose” jasaten dutela 

agertzen du, eta horren lekuko dira arreba zaharrenaren histeria, 

bigarrengoaren epilepsia eta hirugarrenaren garun-garapen oztopatua; 

azkeneko bi hauek eskale, mozkorti eta arloteak dira. Eta anaia bakarra 

osasuntsua izan arren, adimen urrikoa da,  oso suminkorra eta biolentoa. Honi 

guztiari erantsi behar zaio hauek zentzu moral urrikoak direla, ezen aitak 

beraiekiko zuen afektu eskasa justifikatu egiten baitute, esatean bizitzeko 

baliabiderik eza izan zela horren kausa. 
                                                                                                                                                                          
Alabaina, barruko gatazkek eta errepresioak (emozio eta ideienek) betetzen duten funtzioa ere aintzatesten 
du. Ondorioz, berak proposatzen duen terapeutikak gorputzean eta psikean eragiten du. Aipatzekoa da 
terapia gogor eta behartzaileen aurka izan zuen jarrera, eta eroetxetako laguntza hobetzeko egin zuen lana. 
Adituaren iritzi mediko-legalaren aitzindaria izan zen Justizia alorrean (Ibid., 659-660). 
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Herentziaren gaiari segituz, Esquerdok dio Garaiok seme-alabei 

oinordetzan eromenerako eta krimenerako organismo egokia utzi ziela, baita 

izen beltzaren estigma ere. Honen hiru seme-alabetatik zaharrenak, izaera 

suminkor  eta ilunekoak, gaizki tratatzen zuen bere emaztea; alaba Gasteiztik 

atera zen militar batzuekin, eta seme gazteenak, behin kartzelaldia iragan eta 

atera ondoren, aitari dirua lapurtu zion. Finean, igorlearen esanetan, 

zoritxarreko familia honek erotasunaren ernamuina darama: 
“Lleva en su sangre el germen de la neurose-multiforme, que ha de hacer su 
explosión en un paroxismo de locura o de criminalidad” (Esquerdo, 1881, 217). 
 

 
2.1.2. Ezaugarri  anatomiko-fisiologikoak  

Frenologiako arauen arabera, Esquerdok, behaketan oinarrituta, 

Garaiori erretratua egiten dio, eta baieztatzen du batzuetan aurpegia begiratzea 

nahikoa dela beste sintomaren batekin batera aburu klinikoa egiteko. 

Garaioren deskribapen anatomiko-fisiologikoa egiten du: haren gorputza eta 

menbruak perfektuak dira, baina burua eta aurpegia ez dira normalak; aurpegi 

ilun eta nahasgarrian kokatutako begi eta begiradaren alderdiei buruzko 

xehetasunak azaltzen ditu eta, begiei dagokienez, gogora ekartzen du bere 

azpian daukan harrapakin taupakaria mehatxatzen ari den hegazti 

harrapariaren begirada: 
“Lo pequeño de sus ojos, hundidos allá en el fondo de grandes órbitas, desiguales, 
desnivelados y estrábico el derecho, le dan un aspecto tenebroso, siniestro... 
Parecen colocados para mirar siempre hacia abajo. Garayo no tiene los ojos del 
hombre, ni su mirada es jamás serena ni apacible; tiene una fiera intensidad que 
hiere... ¿Quereis formaros una idea de los ojos de Garayo? Pues recordad los de las 
aves de rapiña..., Cual si estuviesen acechando una presa palpitante a sus pies, y 
tendréis cabal idea de los ojos de Garayo. No: Garayo no tiene los ojos del hombre 
que mira de frente o hacia arriba” (Ibid., 206). 
 

Garaioren burezurrari buruzko zertzeladak ere ematen ditu. Beste 

ezaugarrien artean,  maker eta itxuragabekoa da, oinarrian zabala, ganga estua, 

eta lepondoko goi-atzealdean biziki hertsatua: 
                                                                                                                                                                          
 



 

 
 

109

“La belleza física del hombre está en su extremidad cefálica... Presenta una 
cabeza contrahecha, deforme / asimétrica, ancha en su base, angosta, en su bóveda, 
estrecha en la frente / espaciosa hacia el occipucio / fuertemente deprimida en la 
parte superoposterior de la cerviz se baja por un sólo plano; sólo a los lados y partes 
inferiores... El diámetro transversal predomina sobre el antero-posterior / es la 
derecha mucho mayor que la izquierda” (Ibid., 1. Eta 2. Hitzaldia). 
 

Esquerdok frenologiak agindutakoarekin bat eginez, organo akastuna 

gaixotasunarekin erlazioan jartzen du. Anatomikoa morbosoarekin 

erlazionatzen duen frenologiaren arabera, batzuetan garuneko organo bat hain 

da deprimitua, ezen bere jarduera adimen-elbarria dela, eta beste batzuetan 

hain da garatua, ezen bere jarduera eroa dela. Horrela bada, Garaioren buru 

itxuragabetasuna dela eta, ondorioztatzen du hura adimen-elbarria dela 

burezurraren bi aldeak asimetrikoak dituelako, okzipitalaren sakonunea 

nabarmena delako, eta, gainera, zenbait gaixotasun -buru-kongestioa, 

zorabioak, etab.- jasan eta jasaten dituelako: 
Recordad el temblor que agita su cabeza... Ha padecido una congestión cerebral o 
una enfermedad apopletiforme o epileptiforme; recordad sus vahidos / su 
padecimiento actual, que él llama trueno de cabeza (Ibid., 216). 

 

Esquerdok zenbait mediku aipatuko ditu bere argudioei sinesgarritasuna 

eta zientifikotasuna eman asmoz. Adimen-elbarritasunaren eraketari buruz, 

Pinelen eta Esquirolen iritzi mediko ospetsuetan oinarritzen da. 

 

Pinelek63, burezurraren gainean behaketa geometrikoa aplikatuz gero, 

azterlan hauetatik ondorioztatu zuen burezurraren zapalketa eta simetriarik eza 

                                                           
63 Autore hau (1745-1826) ikasketa klasiko eta erlijiosoak egiten urte batzuk igaro ondoren, medikuntza 
ikasteari heldu zion Toulousen. Doktore egin zen 28 urte zituela eta Montpellierrera joan zen 1763an Boissier 
de Sauvagesek (1706-1767) argitaraturiko nosografia (Nosología Methodica) ikastera. Handik gutxira Parisa joan 
eta  1785ean W. Cullenen (1710-1790) Medikuntza praktikoaren instituzioak itzuli zuen; hurrengo urtean buruko 
gaixoak artatzen hasi zen, J. E. Belhommek (1800-1850) gaixo aberatsentzat zeukan eroetxean. 
Iraultzari atxiki zitzaion 1789an. Mentalitate posibilista eta praktikokoa izanik, alderdi politikoz aldatu egin 
zen inguruabarren arabera eta horrek maila profesional eta sozial on batez gozatzeko aukera eman zion, hil 
baino lau urte lehenago arte; orduan,  1796az geroztik jardundako Pariseko Osasun Eskolan irakasle kargutik 
kendu egin baitzuten. 1793an mediku izendatu zuten Bicêtreko hospizioan eta Salpêtriéreko medikuburu 
1795ean. Ohorezko Legioarekin kondekoratu zuen Napoleonek eta, geroago, Enperadorearen Mediku 
Aholkulari izendatu zuen. 
Nosografo gisa gehiago oinarritzen da organoetan sintometan baino. Alienazioak aurretiko jarrera baten 
ondorioa izan daitezkeela uste du, zergatia hereditarioa denean gertatzen denaren antzera esaterako, edo 
ustekabeko egintza baten ondorioa (kanpoko gertakizun bat adibidez), edo emozio gogorren ekintza. 
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adimen-enultasunaren berezitasunak zirela. Traité médico-philosophique sur 

l’aliénation mentale obraren bigarren argitalpenean (1809), gaixotasunak portaera 

mailaren arabera sailkatzen ditu,  patologia arinenetik abiatzen da -malenkonia 

edo delirio partzialetik-, mania edo delirio orokortuarekin larritasunean areago 

joan, dementzia edo adimenaren ahultasun orokortuarekin jarraitu, eta 

azkenean, besanien azkeneko mailan adimen-enultasunean bukatzeko. Autore 

honen esanetan, adimen-enultasuna jaiotzez edo jabetua izan daiteke eta 

“adimenaren funtzioen abolizio osoa da” (Ibid., 720-722). 

 

Esquirolek, behatzaile on eta praktika handikoak, dio zapalketa 

okzipitala adimen-enulen ezaugarri nagusienetariko bat dela.  Pinelen ikasle 

ortodoxo honek, orobat, bere maisuari jarraituz, erotasunean kausa fisikoak 

eta moralak zeudela atzeman zuen. Bere desberdintasun eta orijinaltasun 

nagusia nosologian aurkitzen da. Lau taldetan sailkatu edo laburbildu zituen 

gaixotasun mentalak: dementzian, adimen-enultasunean, manian eta 

monomanian, eta adimen-enultasuna dementzia akutu bilakatuko du64. 

 

Esquerdok Garaioren okzipitalaren asimetria eta sakonunea 

gogorarazten ditu, eta Lelut eta Baillarger alienista frantsesen iritziak jasoz, 

                                                                                                                                                                          
Sentsualismoaren, materialismoaren eta eszeptizismoaren artean kokatu zen. Ez zuen garuneko organogenesi 
zuzenean sinesten, baina bai bitarteko edo periferikoan. Hori berak emozioen rolaz zuen ikuspegiaren 
ondorioa da. Hauek, bere ustez, erraietan jardungo lukete, zeintzuek, aldi berean, buruko alterazioak eragingo 
lituzketen. Konfiantza handiagoa zuen alienatuaren tratamendu moralean gainerako terapia  edo sendagaietan 
baino. Honekin beti komunikazio bat ezartzea posible dela uste zuen eta, ondorioz, harreman terapeutiko bat 
sortzea. Araudi psikiatrikoa sustatu zuen, bere heriotza ostean, 1838ko ekainaren 30eko lege bilakatuko 
zelarik. 
1798an Nosographie philosophique argitaratu zuen, Cullenen eragin nabarmenarekin. Hiru urte geroago 
nosografia oso desberdina aurkeztu zuen bere Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale lanean. Patologia 
nagusia mania zen (Postel; Quétel, 1987, 720-722). 
64 Autore hau (1772-1840) eliz-ikasketak eginez hasi zen lehenengo eta hogei urte zituela sartu zen 
medikuntzan, armadan osasun ofizial gisa lan egitera heldu zelarik. Parisa iritsitakoan, 1799an, Pinelen  ikasle 
bilakatu zen eta beti leial izango zitzaion gainera. 
Idatzitako lanetatik bi testu aipatuko ditugu. 1819an Barne ministroarentzat Des établissements consacrés aux 
aliénés en France et des moyens de les améliorer  eginiko txostenean, bertan Salpêtrièreko emakumezkoen sailean, 
nahiz Yvriyko bere eroetxean (Mitiviérekin aurrera eraman zuena 1796-1871 epealdian) nahiz Estatu osoan 
zehar giltzapeturik zeuden alienatuei eginiko ikustaldietan izandako esperientziak jasotzen ditu. 1838an 
argitara emandako Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal-en bi tomotan 
biltzen dira aurreko lanak (Ibid., 636-637). 



 

 
 

111

haren adimen-elbarritasuna baieztatzen du. Lelutek65 garunaren azterlan 

anatomikoan dio garunaren ikasketa anatomikoan ezkerraren eta eskuinaren 

arteko desberdintasuna adimen-enultasunari dagokiola. Eta Baillargerrek66 

aurrekoaren iritzia berresten du, erantsiz burezurraren gutxitzea atzekaldean 

dagoela. 

 

Buruaren deskribapena, zehatzago esanda burezurraren neurria, XIX. 

mendeko testuinguruan sartzen da; izan ere, garai honetan kraneometria 

zientzia numerikoan oinarritutako determinismoa zen. Kraneometra 

nagusienak objektibo kontsideratzen ziren eta gizaki zuri ahaltsuen ohiko 

aurriritzi guztiak baieztatzen zituzten. Beltzak, emakumeak eta maila 

apalekoak, gizadiaren lege edo agindu zorrotzen ondorioz daude menpeko 

postuetan. (Gould, 1984, 61-71). 

 

Horrela bada, garaiko diskurtso medikoa, buruaren anatomia zuzena 

erreferentzia gisa zuen arauan oinarritzen zen. Garaio arau honetatik kanpo 

dagoela dakusagu. Honen lekuko, igorleak dioenez, buru-ezgaitasuna, 

antolaketa itxuragabetua eta instintu eta sentimenduen  baliogabetasuna dira. 

Finean, naturaren desoinordetu bat da, zeinari balore eta botere demiurgikoa 

                                                           
65 Autore (1804-1877) honen jarduera, praktika kliniko huts eta idazki psikiatrikoak baino haratago hedatu 
zen. Politikan sartu zen eta Medikuntzako kide izan baino lehenago (1863) Zientzia Moral eta Politikoko 
Akademiako kide izan zen (1844). Higiene Publikoko  Kontseiluko kide eta Irakaskuntzako ikuskari nagusi 
izan zen (1854). Alderdi psikopatologikotik bere ikuspuntu etiologikoa aipatu behar da, Gallekin aurrez aurre 
jartzera eraman zuelarik. Izan ere, bere Inductions sur la valeur des altérations de l’encéphale dans le délire aigu et dans la 
folie lanean dio garuneko lesioak ondorioa direla eta ez patologiaren kausa. Frenologia kritikatu zuen bere 
zenbait lanetan.  Jokabide eta biografiei azalpen psikopatologikoak eskaintzeko zuen interesak bi alderdi 
osagarri izan zituen. Sokrates eta Pascal bezalako pertsonaia historikoen azterketa da horietariko bat; hauei 
euren jenialtasuna aintzatesten die, baina buruko nahasmen larriak haluzinazioekin dituzten biktima gisa 
kontsideratzen ditu. Bestea, mediku gisa Roquetteko presondegian izandako esperientzian oinarritutakoa da; 
hau bide, atxilotuen azterketa mentala  egitea defendatu zuen burututako ekintzen arduragabeak zeintzuk 
ziren zehaztearren. Eta presondegietako bizikidetza taldekoiaren aurrean, kartzela zelularra ezartzea 
defendatu zuen (Ibid.,  687). 
66 Autore honek (1809-1890) medikuntza ikasi zuen Parisen. Esquirolen ikaslea izan zen Charentonen. Bere 
bizitza profesionaleko zedarrien artean 1840an Salpêtrièreko zerbitzuetariko baten zuzendaria izana aipatzen 
da. Annales médico-psychologiques aldizkaria sortu zuen 1843an. 
1852an gauzatu zen mediku alienisten elkartea sortzeko proiektua, “Société Médico-Psychologique”aren 
agerpenarekin, eta 1875ean, 66 urte zituela, sortzear zegoen Buruko eta entzefalokoen gaixotasunen katedra 
proposatu zitzaionean, hori onartzeko zaharregia zela esanez erantzun zuen (Ibid,  580-581) eta (Beauchesne, 
1986, 47). 
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ematen dion, honek kanpoko aparatu egokia hautatzen baitu bere helburu eta 

xede intimoak burutzeko: 
“La naturaleza no se hace traición, no se mistifica, no falsea sus procedimientos, escoge 
siempre un aparato exterior apropiado siempre para realizar los designios íntimos; para 
un hombre que había de sumirse en asquerosa lascivia, en morbosa liviandad, y que 
había de sepultarse en sanies, pus y sangre” (Esquerdo, 1881, 206). 
 

 
2.1.3. Gaitasun intelektualak 

Igorlearen iritziz, “Garaiok pertzepzio-gaitasunak gutxi garatuak ditu, 

ideia abstraktuetarako ez da gai,  eta gai konplexuetan ez du ezagupenik 

eratzen, eta gutxi gorabehera objektiboak izan daitezen kausalitate eta 

erkaketaren arteko erlaziorik ez du aurkitzen” (Ibid., 209). Garaiok 

nekazariaren lanbidea ezagutzen duen arren, adimen esparruan adimen-

elbarria da, dakiena eskasa eta ohikoa baita. Horixe bera diosku Kraepelinek67 

adimen elbarritasunari buruz; alegia, adimen-elbarriak eguneroko praktikaren 

zirkulu txikian moldatzeko aukera duela, gutxiagotasun psikiko itzelarekin 

batera. Adimen-elbarritasuna ezin da inolako tratamenduaren bitartez aldatu. 

Autore honen arabera, adimen-enultasunak kortex zerebralaren lesio goiztiar 

eta orokorra adierazten du, zeina ez  den jaiotza baino lehen gertatuko,  baizik 

eta askoz usuago bizitzako lehen urteetan (Kraepelin, 1988, 331-340). 

 

Esquerdok medikuntzako klasikoak, Maine de Biran68 eta Seguin,69 

aipatzen ditu, hauekin batera esateko, adimen-elbarria gai dela normalak egiten 

                                                           
67Autore honek (1856-1926) XIX. mendeko psikiatriako alemaniar eskolaren garapen gorena ordezkatzen du, 
zalantzarik gabe. Bere orientabidea organizista eta neuropatologikoa da. Berak idatzitako lanik 
garrantzitsuena, Tratado de psiquiatría da, 1883 eta 1915a artekoa aldarapenez berrargitaratuko zuelarik. Bertan 
ordurarteko ezagutza psikiatrikoa laburbildu, eta balore klinikoko sailkapenetan egituratzen du, patologia 
desberdinak beren bilakaera eta pronostikoaren arabera taldekatuz eta deskribatuz (Postel eta Quétel, 1987, 
679-680). 
68 P. F. Gontier de Biran (Maine de Biran) (1766-1824), beren esperientzia pertsonala azaltzen eta aztertzen 
duten Montaigne edo Pascalen “introspekzionismo”aren eta F. Baconen (1561-1626) eta J. Lockeren (1632-
1704) “enpirismo” britainiarraren artean mugitzen da, eta D. Hartleyren (1705-1757) edo E. Condillacen 
(1715-1780)  “sentsazionalismo”an ematen da ezagutzera. Ikuspuntuen bategite edo fusio honen aurrean 
borondateari ematen dio garrantzia, eta psikologiaren “lehen ekintza” kontsideratzen du. Enpirismoaren 
metodologia zientifikoa eta introspekzioari buruzko iritzia onartuta ere, uste du hara jo behar dela 
borondatearen funtzioa ezagutzeko. Gaitasun hau ez litzateke informazio pilatze pasibo soil bat izango. 
Ez dira sakabanatu behar arrazoia eta borondatea; jarduten denean ezagutzen da. Hautemate edo pertzepzioa 
ere ez da pasiboki harkorra den egitate bat, ezagutza-ekintza bat baizik. Oinarri inkontziente misteriotsu 
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duena egiteko, baina ez dela maila berberera iristen. Azken filosofo honen 

ustez, adimen-elbarriek eta normalek buru-ahalmen berdinak erabiltzen 

dituzte, baina lehendabizikoengan energia eta berezkotasunik gabezia nabaria 

da. Bestetik, Moreau de Toursen70 Mondeaux anaien kasua (kalkulurako 

trebezia zutenena) aipatzen du Esquerdok, eta Trelat71  frenopatak jasotako 

Bicêtreko gaixoaren historia iruzkintzen du: subjektuak nolabaiteko gaitasun 

intelektuala zuela zirudien, hizkuntzarekiko gaitasuna eta imitatzeko ahalmena 

zuelako.  Halere, ez da Garaioren kasua,  eskolarik gabekoa zenez gero, nahiz 

zenbatzen jakin arren, ez zuen maila horretako ezagutzarik eskaintzen; 

ondorioz, diagnosia argiagoa da, ez baitu inongo berezitasun liluragarririk. 

 

                                                                                                                                                                          
baten izanean sinesten du, zeina, aldizkako larrialdiak salbu, ahantzirik geratzen baita pertsonaren bizitza 
osoan. (Richard L. Gregory (arg.) 1995,  698-670). 
69 Autore honek (1812-1880) aita medikua zuen eta zuzenbide ikasketak egin zituen lehenengo. Gaixotasun 
larri bat gainditu ostean, haur adimen-enul bat zaintzeko agindua jaso zuen. Itarden zuzendaritzapean  egin 
zuen lan  eta Esquirolen babespean aldatu zuen bere bizitza. Hezkuntzan eta atzeratutako haurren 
tratamenduan murgildu zen, lehenengo Estatu frantsesean eta gero EEBBetan. 
Aurrerapen zientifikoari eta sozialari irekitako nortasuna zuen. Gaztaroan saintsimonismoan militatu zuen eta 
1848ko iraultzan hartu zuen parte. Honenbestez, 1850ean EEBBetara emigratu ostean, sistema metriko 
dezimala eta termometria medikoa mundu osora hedatzen egin zuen lan. 
Hala, 1846an Traitement moral, hygiéne et éducation des idiots lana eman zuen argitara. Pinel eta Canollyren 
tratamendu morala ezagutuz, atzeratutako haurren tratamendu moraleko metodo propioa landu zuen. 
Terapeutaren konpromezua eta gaixoarekin duen zuzeneko harremana baloratzen du, zeinaren borondatezko 
espresioa garatzen saiatuko den. Bere metodoak sentimenen garapena bilatuko du, adimenaren oinarritzat 
kontsideratzen baitu. Adimenaren funtzioak hierarkizatuak egongo lirateke, behetik gora, jardunean, adimen 
zehatza eta adimen abstraktua.  Edozein atzeratu edo adimen-enulek isolamendu morala -zeinaren aurka 
autoreak borrokatu nahi duen- jasaten duela uste zuen (Postel eta Quétel, 1987, 744-745). 
70 Moreau de Tours (Paul Moreau) (1844-1908), J. J. Moreauren semea zen eta Salpêtrièren ikasi zuen, Ivry-
sur-Seineko eroetxea zuzendu, eta Elkarte Mediko-Psikologikoko kide izan zen. Bere idazkietan ikusi 
daitekeen legez, aparteko interesa zuen Psikopatologia soziala, sexualitatea, psikologia historikoa eta haur 
psikopatologiaz. Hona hemen bere ardura hori islatzen duten obra batzuen izenak: De la contagion du suicide, à 
propos l’épidémie actuelle (1875), Des aberrations du sens génésique (1880), La folie chez les enfants (1885), eta De la folie 
jalouse (1877), besteak beste (Ibid., 710). 
71 Autore hau (1795-1879) Esquirolen ikaslea izan zen Salpêtriéren. Tesia irakurri eta Charentonen lan egin 
ostean, kontsultategi pribatu bat ireki zuen; eta 1840. urtean alienatuen mediku izendatu zuten Salpêtriéren. 
Bizitza politiko nahasia izan zuen. Kargu politikoak izan zituen, mazoia eta karbonarioa izan zen, eta konplot 
eta ekintza armatuetan parte hartu zuen. Atergabe prozesatua izan zen eta, azkenik, presondegira kondenatua. 
Idatzitako lanen artetik aipatzekoak dira Précis élémentaire d’hygiéne, 1825ean Bouchezekin batera argitaratua eta 
Les recherches historiques sur la folie bi urte geroago. Halere, bere lan nagusia 1861ean eginiko La folie lucide étudiée 
et considérée au point du vue de la famille et de la société da. Buruko alineazioaren etiologia ikusi zuen herentzian. 
Jokabide gaiztokoak izanik, beren erotasuna besteentzat ohargabean gelditzen den subjektuez interesatu zen, 
bereziki. Baldintza hau familiaren baitan bakarrik atzeman daitekeela uste zuen eta, ondorioz, familiakideek ez 
dute bere gaizkide edo konplize izan behar inolaz ere (Ibid., 757-758). 
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 Baina, adimen-elbarritasuna adimeneko urritasunean islatzen bada, 

sentimendu eta instintuak ere -sentimendu nobleen basamortua eta instintu 

basatiak-, haren adierazleak izango dira: 
“Retrocederíais espantados... Al contemplar aquella horrible monstruosidad, aquel 
cerebro deforme, inmenso desierto de sentimientos nobles, dilatado páramo de escasa 
inteligencia, y campo feraz de brutales instintos” (Esquerdo, 1881, 204). 

 

2.1.4. Ezaugarri moralak 

Alienisten ikuspegi berriak direla eta, delituaren inguruko ikuspegia 

aldatuz doa. Sendagile hauentzako gaixotasun mental askotan emozio nahastea 

zegoen. Nahaste hau, besteak beste, endekapenaren eta eromen moralaren 

teorien bidez agertzen zuten. Bi teoria hauek delituaren azalpen morbosoari 

bidea ireki zioten. Azken honi buruz, besteak beste, Despine eta Maudsley 

nabarmentzen dira. Despinek ohiko delitugilearen anomalia morala 

azpimarratzen du. Maudsleyk (1880, 145), bestetik, pentsatzen du arazoa dela 

jakitea ea zein adimen-fakultateren alterazio-kondizioak hartu behar diren 

kontuan gaixotasunaren emaitza bezala eta, gero, ea kondizio hauek 

aukeramena ezabatzen duten eta, baiezkoan, zein neurritan. Autore honek 

delitugilea ero moral bezala diagnostikatzen du, eta gaixotasun eta 

delinkuentziaren arteko gune zabal batez mintzatzen da (Bernaldo de Quirós, 

1898, 24-25). 

 

J.C. Prichardek (1785-1848) ‘eromen moral’ (moral insanity) dermioa 

sortu zuen. Tratato de la locura y de los demás trastornos que afectan a la mente (1835) 

lanean, eromen morala eritasun gisa deskribatzen du,  berari dagozkiolarik 

zentzu moralik eza eta ordena moral edo soziala urratzea adierazten duten 

jokabideak, beti ere ezein ezgaitasun intelektualik edo eldarniorik izan gabe. 

Honek subjektuaren erantzukizun penalaren arazoari buruz garaiko ika-mika 

sutsura garamatza (Ristich de Groote, 1970). 
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 Esquerdok diskurtso frenologiko eta alienistari jarraiki, eta 

Despine72 eta Mandly autoreak aipatuz afektuak eta instintuak eremu moralean 

kokatzen ditu. Igorlearen ustez, Garaioren instintuak eta sentimenduak gutxi 

(sic) dira, garatu gabekoak, eta, gainera, ez du inongo sentimendu on moralik; 

orobat, nabarmen da afektuaren itxuragabetasuna, eta bere egoismo itzela, 

behin bakarrik egin zuen mesede bat, eta hura behartuta.  Garaio adimen-

elbarria baino gehiago adimen-enula da. Bizitzak eta askatasunak zentzu eskasa 

dute berarentzat, eta zentzu honetan, autoreak dioenez, maila zoologikoaren 

behean dauden animaliekin aldera daiteke. 

 

Esquerdo XIX. mendeko autore alienistez elikatzen da, Pinel, Esquirol, 

Prichard, Morel bezalako, zeinek nortasun distortsionatuaren ereduak 

kriminalitateari loturik izatea azpimarratzen baitute. Esan dezakegu funtsezko 

bilakaera egon dela  XIX. mendeko erantzukizun moralari buruzko ideien eta 

egungo teorien artean, sozializazio eta ikaskuntzari buruzko konstrukto 

batzuen garapenak frogatzen duen bezala. Zentzu honetan, soziokognitiboari 

eta kriminalitateari dagokionez, jokabide deliktiboaren eta garapen moralaren 

arteko harremanei buruzko teoriak nabarmendu nahi ditugu. Ezaguna da 

Kohlbergek “mailak” deitu horiei buruz duen ikuspegia. Piageten 

planteamendu kognitiboen jarraitzailea den honek, garapen moralaren 

ikuspuntutik aztertzen du arrazoiketa moralak delituzko jokabidearen 

esplikazioan duen garrantzia. Egiturazko bilakaera eredua proposatzen du: aldi 

andana baten bitartez, gero eta konplexuagoa eta abstraktuagoa den estilo 

moral batez bereizturik, eta hierarkikoki mailaka (prekonbentzionala, 

konbentzionala eta postkonbentzionalaren arabera) ordenaturik, gizabanakoa 

bere gaitasuna areagotzen joango da eta, hala, bereak ez bezalako ikuspuntuak 

dituzten gizakien eskubideak eta beharrak kontuan hartzen hasiko da. 

                                                           
72 (Despine). Erotasun morala sakonki aztertu zuten psikiatretariko bat izan zen.  La folie au point de vu 
philosophique oue plus spécialment psichologique, étudiée chez la malade et chez l’homme en santé lana nabarmentzen da 
(Huertas, 2002, 140-141). 
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Eraikuntza aktiboaren prozesua da, lortzen den heldutasun kognitiboaren 

mailek eta inguruko giroak besteen ikuspuntua bereganatzeko eskaintzen 

dituzten aukerek markaturiko dinamikarekin. Egilearen arabera, arrazoiketa 

moralean geldituz gero, delinkuentziarako subjektu zaurgarri bilakatzen da 

gizabanakoa, hau egoera intra eta/edo interpertsonal kriminogenoan aurkitzen 

denean (Romero, Sobral, Luengo, 1999, 131-135). 

 

Ikuspuntu honetatik, Garaioren garapen morala prozesuaren zein 

unetan zapuzten eta desbideratzen den argitzea izango litzateke gakoa. 

Edozein kasutan ere, garrantzi handiagoko aldakuntza bat erantsi behar zaio 

honi: Garaiok egituraketa makerra du, eta geroago gaixotasunak sentimendu 

moralen mekanismoak suntsituko zituen. Garaio ez da normala, patologikoak 

emozioen loturak hautsi baititu eta gaixotasunak berarengan deuseztu 

“sentimendu moralen mekanismo ahulak”. 

 

Igorleak ez dio inongo zirrikiturik uzten Garaioren eznormaltasunari. 

Adimen-elbarritzat jotzen du, baita adimen gaitasunen alorrean ere, arestian 

ikusitakoaren arabera. Garaio, adimenez normalak direnengandik edo alderdi 

intelektualen batean nabarmentzen diren adimen-enul moralengandik 

desberdina da, Trélatek aurkezturiko adimen-elbarriaren kasuan agertzen den 

bezala, zeinak borontaterik ez baitzuen eta ez baitzituen ongia eta gaizkia 

bereizten. 

 
2.1.4.a. Aladurarik eza 

Esquerdok Garaiori hiltzeko arrazoiari buruz galdetzen dionean, 

biktimekiko ezaxolakeria erakusten du eta ikaragaiztasun hotza. Halaber, 

eginikoaren aurrean aladurarik eta errukirik eza agertzen du, eta buruturiko 

ekintzengatik jarrera soraio eta hotza: 
“Contesta de modo impertubable (I), contestó con salvaje franqueza e impasibilidad 
(II), glacial imperturbabilidad, ni estremecimiento de pena, ni remordimiento 
alguno, narra con estupida franqueza (III), la pasó debajo del puente, comió y 
descansó como siempre y su sueño tranquilo (V)” (Esquerdo, 1881). 
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Gazteizko agurea (hamaika urteko neskato baten aurka egindako 

bortxakeriaren eta hilketaren delituengatik auzipetua) urkamendira igo zenean, 

Garaio ez zen hunkitu eta  ez zuen inolako emoziorik erakutsi. Hark ahal 

zuena egin zuen, otoitz eta guzti eginez, baina egun hartan oraindik hobeto jan 

zuen. Krimen eszenak gogoraraztean ere ez zuen emozio izpirik adierazten, 

eta kartzelako bakardadeak ere ez zuen berarengan inolako eraginik izan. 

Sentitze eza adierazten da, halaber, haren funtzio organiko eta animalien 

erregulartasunean: ondo jan eta lo egiten du, osasun ona  dauka eta itxura ezin 

hobea. Ezerk ez du damu edo atsekaberik agertzen, ezta jarrerak edo aurpegi-

keinuek ere. 

 

Alabaina, azpimarratzekoak zaizkigu bere berezitasun patologikoak. 

Izan ere, Garaiok ez du eginikoaz engainatzen, ezkutatzen edo bere 

probetxurako aldatzen, errurik ez baitu sentitzen, ezta lotsarik ere eta, 

ondorioz, gezurra esateko bulkadarik ere ez. 

 

Esquerdok bere determinismo biologikoaren ikuspegitik jardunez, 

pentsatzen du Garaiori ezin zaiola aladurarik ezaren errua egotzi (eromenaren 

adierazpena), berak ez baitu aukeratu bere antolaketa gaixo, itxuragabe eta 

makerra, hori dela eta ez du organo egokirik emozioak sentitzeko. Esan 

genezake, bada, Garaiok ez dituela gizarte arauak -gerra eta etengabeko 

gatazka dagoen gizarte baten arauak- barneratu; honenbestez, ez da gai 

erregulatzeko bere jokabide soziala eta ondorioz, ez du errudun sentitzen bere 

burua, nahiz, bere krimenak aitortzean, bere erruduntasuna onartzen duen. 

 
2.1.4.b. Zergati moralik eta erantzukizunik eza 

 Garaio erotuak ez du askatasun moralik. frenologiaren esanetan, 

askatasun morala borondatea izateko gai den gizon normalarengan existitzen 

da, eta ez ero edo adimen-elbarriarengan. Erotuarengan instintuek 



 

 
 

118

borondateak baino indar handiagoa dute, eta ekintzak nahikaria itsuaren 

emaitza izaten dira. Horrenbestez, Garaiok, basakeria morbosoak eta bertigo 

genesikoak bultzatuta, arrazoi moralik gabe hiltzen ditu biktimak, hilketetan 

jarduteko eran somatzen den legez, plangintza eta helbururik gabe eta  

berehalakotasun handiaz hiltzen baitu. 

 

 Garaiok, inolako aladurarik eta kontzientzia moralik gabe, ez du inolako 

erantzukizunik, ezta askatasunik ere. Diskurtso frenologikoak 

erantzukizunaren eta aukeramenaren printzipioak jasotzen ditu; haren arabera, 

subjektuen erantzukizuna desberdina da, eta naturak emaniko ahalmenekin -

arimaren adierazpenekin- zerikusia dute. Ahalmenak adimenekoenak, moralak 

eta animaliarenak dira, eta buruaren zenbait ataletan kokatuak daude, arestian 

esanda dagoen eran. 

 

Esquerdok jokabidea norantza bideratu behar den erakusten du, eta aldi 

berean, bi hitzaldietan barrena eraikitzen duen pertsonaiaren garapenaren 

bitartez eduki moralak sortuz doa, ezen,  morala urratu duen kontzientziarik 

gabeko subjektu bat eraikitzen baitu. Orobat, Garaio kanpoko areriotzat 

hartuz, irudi zurrun edo estereotipotua sortzen du, hiritar “onak” bere 

portaera normala eraiki dezan. Hura eznormaltasunaren eredua da, ideal ez 

onargarria ordezkatzen duena, zeinaren aurka gizarteak bere burua defendatu 

behar duen; beraz, subjektu honentzat, medikuaren irudikoz, itxialdi 

iraunkorra aterabide egoki eta zuzena da. 

 

 Moraltasun frenologikoa buruaren alderdi morfo-biologikoetan 

funtsatzen da, eta, aldi berean, moraltasuna portaera modu baten gisa hartzen 

du: bertutetsua izatea eta instituzioek (instituzio medikoek kasu honetan) 

xedaturiko balore eta arauei jarraitzea. Ildo honetan, pertsona orekatuak, 

askatasun morala  eta erantzukizun handia dutenak (medikuen kasuaren 

antzera), sexualitateari buruzko diskurtsoaren jabeak dira eta gizarte diskurtso 
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menperatzailearen sortzaile eta bozeramaileak; horrexegatik, hain zuzen ere, 

neurritasuna eta bertuteak erakutsi behar dizkiete besteei. 

 

 Erantzukizunari dagokionez, Esquerdoren ustez, Garaio bere ekintzen 

aurrean  arduragabea da, eta hala da, buru-argitasunezko tarteak dituen arren, 

ero dagoelako; gainera, tarte horiek ez dira beste gaixoenak baino luzeagoak. 

Bestetik, erotu batek bere atentatuak ezkuta ditzakeen arren (ildo honetan 

Esquerdok Billmanen historia aipatzen du, Whatson eta Stillek jasoa), Garaio 

ez da epailetzako ikerketetan ezkutatzen saiatzen. 

 

Garaiko egoera sozialean fenomeno paradoxikoa nabarmentzen dugu, 

zeren alienistak Auzitegian erantzukizunik ezaren gaia eztabaidatzeko Garaioren 

kasuaz baliatzen ziren bitartean, alor politikoan erregearen erantzukizunik eza 

onartzen ari baitziren. Izan ere, Berrezarkuntzaren hasierako urteetan eta 

Cánovasen garaiko konstituzioan, Koroak eduki beharreko funtzioak begi-

bistakoak ziren. Erregeak, Monarkiaren ordezkariak, ezaugarri bereziok zituen: 

ukiezintasuna, erantzukizunik eza  eta izaera sakratua (Calero, 1988, 15-47). 

Horrela bada, ordena politikoak erregearen erantzukizunik eza gertakari 

konbentzional gisa, zerbait arbitrario gisa, alegia, onartzen duela gertatzen da. 

Bestalde, ordea, botere  judizialaren eta gizartearen aldetik erresistentzia handia 

dago berezko erantzukizunik eza onartzeko, nahiz ero hiltzaileak bere ekintzak 

arazo mentalengatik burutuak izan. 

 

Erantzukizunik eza eromenaren zeinua da, zentzu moral gabeziaren 

adierazpena, alegia; orobat, erregearen irudia, Berrezarkuntza urteetako haren 

botere irudia, alienisten ispiluan, gaixo -ero eta adimen-enul moral- bihurtuta 

geratzen da. Metafora honek mediku boterearen sendotasuna eta hedapena 

adierazten ditu errege boterearen gainbeheraren aurrean. 

 
2.2. Eromena 
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Garaioren eromenari buruzko diskurtsoa, botere medikoak legitimatua, 

errealitate politiko-ekonomiko eta kulturalean eratzen da. Bere justifikazioa 

zientzia eta jakintzarekin identifikatzean datza. Honela, medikuak osasun-

gaixotasunaren araua ezartzen du eromena definituz, zeinari orain monomania 

genesikoa deitzen baitzaio, eta bertatik ero hiltzailea azaltzen du, honen ahotsa 

alienistaren ahotspean ezkutatua edo  eraldatua geratzen delarik. 

 

2.2.1. Monomania genesikoa 

Garaiko medikuntza orokorraren arabera anomaliek euren atzetik 

aurrejarrerak daramatzate. Esquerdok Garaioren adimen-elbarritasuna 

monomania genesikoarekin lotzen du. Adimen-elbarritasuna garunaren 

eznormaltasunean adierazten da; eta monomania genesiko (eromen 

oldarkorra) lotuta dago desordena genesikoekin eta pairamen genitalarekin; 

honez gain, adimen-gaitasunik ezak eta jokabide moralak subjektuaren 

eznormaltasuna adierazten dute. 

 

Esquerdoren hitzez esateko, gaixoaren krimenek eromena erakusten 

dute, eromen hau, Esquirolek bezala, monomaniaren bitartez azalduta. Honen 

harian Castelek (1973, 323) esanikoa jasotzen dugu: 

“La grande découverte d’Esquirol, baptisée monomanie, avait été de 
montrer -ou de croire montrer- qu’un certain type de crime attestait la 
folie à lui seul, par sa simple présence”. 

 

Esquerdok Esquirol, Baillarger eta Marcéren iritziak biltzen ditu. 

Esquirolek 1808an monomania gizerailearen kontzeptua sortu zuen (Pinelen 

ustez mania eromenaren forma ohiko eta maizkoena zen). Esquirolen iritziz 

(1838, 10), monomania tonalitate alai edo tristeko objektu oso gutxi batzuetan 

finkatutako delirio partziala da, bilakaera kronikoa duena: “un délire portant 

sur un objet unique” bezala; eta arriskugarritasun soziala zuten bi 

fenomenoren, hots, eromena eta kriminaltasunaren,  artean kokatu zuen. 
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Autore honek monomaniaren baitan hiru azpimota bereizi zuen: 

monomania intelektuala, zantzurik nagusiena delirioa duena, monomania 

afektiboa edo arrazoizkoa, ukituriko pertsonak jokabide “ez komenigarri” edo 

“bitxiak” dituena, eta monomania instintiboa, jarrera maltzur eta 

psikopatikoak dituena. Azken mota patologiko hau izan zen eztabaidagarriena, 

ondorio judizial eta penalen jokabideak aipatzen zituelako eta horretan batzuk  

errugabetze mediko bat eman zezakeenaren beldur zirelako (Postel; Quétel, 

1987, 635-637). 

 

Beste bi autoreei dagokienez, Baillargerrek, Annales médico-psychologiques 

aldizkarian (1843), neurosiaren klinikaz, fisikoaren eta moralaren arteko 

harremanaz jardun nahi du, baita garai hartan sorturiko osasun mental 

adituaren iritzi legalaren alorraz ere73. Autore honek pentsatzen du adimen-

elbarriek ero-aldirako aurretiko jarrera handia dutela, eta pertsona hauengan 

mania eta malenkolia laborriarekin forma komunak direla. Halaber, hauen 

adimena gutxitua da, eta ez da nekeza izaten eromenean iraungi dadin. 

 

Marcéren iritziz, adimen-elbarritasunak maila eta aldaera desberdinak 

ditu, eta hau malenkolia edo maniarekin korapilatzen da; honez gain, haren 

ustez, monomania sendaezina da eta denboran zehar luzatzen da aztoramenak 

eta barealdiak tartekatuz. Horrelakoxea da monomania jasaten duen 

emakumeari buruzko Trélaten kasua, Garaioren diagnosia egiaztatzeko 

Esquerdok azaltzen duenez; emakumeak lau urte soseguan iraun zuen frenesi 

genesikoa sekulan adierazi gabe. 

 

                                                           
73 Honetan oinarritu zen bere klinika lanik aipagarrienetarikoa: monomania, haluzinazioak -Esquirolen lana 
jarraituz- kretinismoa, paralisi orokorra, alienisten erantzukizuna ikuspegi mediko-legalaren aldetik eta 
nahasmen bipolarra: eraso erregularreko zorotasun generoa, bata depresioa eta bestea asaldura. Azken honi 
“folie à double forme” izena eman zion (1852). Ia-ia Farretekin batera patologia berdina deskribatu zuen 
“folie circulaire” izenarekin, eta horixe izan zen eztabaida luze bati hasiera eman ziona (Ibid., 580-501) eta 
(Beauchesne, 1986, 47). 
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Bestalde, monomaniak erotuei bizitza luzea uzten die. Arestian 

aipatutako kasuak honelaxe erakusten du, zeren, emakumeak bizimodu 

lizunkoia zeraman arren,  hirurogeita hamar urtetik gora iritsi baitzen. 

Esquerdoren ustez, Renaudin eta Dagonetek74 gauza bera baieztatzen dute eta 

bizitza luzeko kasu bana aipatzen dute. 

 

Monomaniaren bi alderdi berezko hauei buruz, lasaitasun-tarteak eta 

bizitza luzea, Esquerdoren esanetan, Garaiok oso osasun bikaina du, eta 

monomania genesikoaren kasu orok ez baditu sintoma guztiak bete behar ere, 

hark, halere, bere baitan erotasunaren sintoma guztiak betetzen ditu. 

Sendagileak Garaioren gozamen beneroak ezagutzen ditu, eta abstinentziaren 

garaiak luzeak izan ez direnez gero, bera monomania genesiko edo eromen 

oldarkorraren eredu bikaina izango litzateke. 

 

2.2.2. Eri-bulkada gizerailea 

Gaixo mentalak bulkada morboso gizerailearen arriskua irudikatzen du, 

honek aurretik somaezineko egintza biolentoak egin ditzakeelako. Hariari 

segituz, garai honetan arriskua perilean adierazten da, eroaren irudiak eta klase 

herritarrek ordezkatuta. Morelek, endekapenaren kontzeptuan oinarrituta eta 

higienismoarekin bat eginik, botere publikoei proposatzen die gaixotasun 

mentalen eta beste anomalien maiztasunarengatik arriskuko populazioak, hots, 

klase behartsuenak zain ditzaten (Castel, 1986, 224). Gizarteak beheko 

klaseetan arerio bat du, eta hau berarentzat zein besteentzat arriskutsua izango 

da. Aginteak, bada eredu eta jokabide irizpide gisako rol hezitzailea hartzen du, 

pertsonen jokabideen zuzentzaile gisakoa, alegia. 

 

                                                           
74Autore hau (1823-1902) Châtons-sur-Marne etxeko zuzendariaren semea, medikuburu izan zen 
Stéphansfeldeko babesetxean, David Richard (1806-1859) Strasbourgeko psikopatologia irakaslearen eta 
Elkarte Mediko Patologikoa Sociedad Médico Patológicako lehendakariaren zuzendaritzapean. 1849an 
Considérations médico-légales sur l’aliénation mentale-ri buruzko tesia aurkeztu zuen eta 1862an bere lanik 
garrantzitsuena argitaratu zuen, hots, Traité des maladies mentales, non, apika, lehen aldiz literatur genero 
honetan, alienatuen argazkiak txertatzen diren (Postel; Quétel, 1987, 627). 
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Organizismoaren urratsei jarraiki, Esquerdok Garaioren jokabide 

biolentoaren erantzukizuna eri-bulkada gizeraileari leporatuko dio, nahaste 

genesikoekin eta pairamen genitalarekin lotuta. 

Instintuei dagokienez, “gutxi dituela”  (sic) dio Esquerdok. Alabaina, testuan 

sexu-instintuari ematen dion garrantzia nabaria da. Hemen, berriz ere, alor 

anatomiko-fisiologikoan organo akastunak duen garrantzia azpimarratzen du, 

ezen kartzelaratua egon arren, adintsua izan eta egoneko bizimodua eraman, 

“nahigabeko hazi-galtze eta gau-poluzioak dauzka”. Eta “hidrocele” 

gaixotasuna nozitzen duenez gero, “bere afektu genitala” hauen pairamenean 

nabarmena da: barrabil bat hiruzpalau aldiz handiagoa du bestea baino, eta 

bagina-tunikan isuri bat dager. Organo osasungaitzarekin batera, patologia ere 

perbertsio sexualean aurkitzen da, hau zeharrargitzen baita estro genesikoaren 

pairamenean. Alderdi hauek guztiak erabat erabakigarriak izango dira bere 

emozio-portaera morbosoan. 

 

Garaio eri-bulkadak darama hiltzera; horregatik, berarengan dena 

ustekabeko, bat-bateko eta saihestezina da. Garaiok erasotzen edo hiltzen 

duenean gaixotasun-bulkadarenpean dago, berak ez baitu zio moralik, ezta 

plan edo egitasmorik ere; honela erakusten dute “erasoaldiaren 

berehalakotasunak, ekintzaren basakeriak eta ohi ez bezalako bortxaren 

erabilpenak”.  Bulkada horri dagozkion berezitasunak Legrand du Saulle75 

frenopataren epileptikoei buruzko azterlanetan topatzen dira. Bere obratik 

Esquerdok arotza epileptikoaren pasartea iruzkintzen du; bere lankidea 

erasotzeko haren arrazoia, bulkada patologikoan zegoen. 

 

                                                           
75Autore honek (1830-1886) bere prestakuntza klinikoa garaiko profesional ospetsuenekin (Dumesnil, Morel, 
Calmeil) eta Zuzenbide ikasketekin tartekatu zuen. Nabarmen interesatu zen legezko medikuntza 
psikiatrikoko gaiengatik. Testu hauetariko asko eta asko Annales Médico-Psychologiques-en argitaratu ziren. Bere 
lanik garrantzitsuenen artean aipatzekoak dira Monomanie incendiaire (1856) gaiari buruzko tesia, epilepsiari 
buruzko lanak edo Délire persécutions (1871) lana. Aipatzekoa da, halaber, psikiatriari aplikaturiko argazkiaren 
aplikazioaz zuen interes aitzindaria, bere l’application de la photographie à l’étude des maladies mentales (1863) 
lanarekin (Postel; Quétel, 1987, 686). 
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Igorleak Bonunciren iritzia jasotzen du, zeinaren ustez, adimen urria eta 

organo genitalen pairamena eromenaren ardatzak baitira. Alderdi honi lotuta, 

Esquerdok nekazari zintzo eta zuhurraren historia kontatzen du, esanez, 

ezkonduta eta seme-alabekin, familia oso maite zuela, baina, bestialismoak 

bultzatuta, emaztea eta hiru seme-alabak hil zituela bulkadak eraginda eta 

nahaste genesikoak zirela medio. 

 

Arrazoi hauek guztiak probetxugarriak dira medikuaren iritzia 

berresteko, honek uste baitu, Garaiok eri-bulkadak bultzatuta, eraso 

gizerailearen eta pairamen genitalaren arteko lotura dela eta hiltzen zuela. 

Pairamen hau agerian jartzen du Garaiok biktimekin hitz egitean edo ikustean, 

bat-bateko bertigo genesikoa sentitzen baitu eta bortxatzera  jotzen du. Kasu 

hauetan sekuentziak hauek dira: hasieran beti “gizon-erekzioa” da, gero bere 

eskuz itotzen ditu, arrastaka eramaten eta errematatuz hilzorian bere lizunkeria 

asetzen du. Garaiok ez ditu ezagutzen bere biktimak, eta “bere bertigoa iraungi 

arte ez ditu askatzen”. 

 

Medikuaren aburuz,  Garaioren pairamen genitala bistakoa da, eta 

gertakarietan ikusten da eutsiezineko bulkada itsua dela benetako zergatia. 

Lehendabiziko eta bigarren kasuan (I,  II), bortxaketa ez da existitzen, ezta 

saiorik ere, egintza sexuala elkarrekin burutua zutelako; halere, adimen-

elbarritasuna edo bulkada gizerailea ere agerian dago biktima prostitutak 

hiltzen dituelako. Garaiok berak emaniko hiltzearen arrazoiak: aurkitu 

izatearen beldurra, eta dirua, Esquerdok ez ditu kontuan hartzen. 
Queda, pues, demostrado, que Garayo obedeció en sus atentados a una impulsión 
ciega e irresistible, y que el haber asesinado a la Morena y Valdegoviesa, no reconoce 
causa moral alguna, y que el motivo por él alegado, si positivo, denota perturbación 
mental, y si inventado, arguye imbecilidad. (Esquerdo, 1881, 228)  

 

Esan behar da, eredu instintibista batetik aztertzen duela Esquerdok 

Garaioren indarkeria  (Martin-Baro, 1983). Ikuspegi biologiko honek gizakia 
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animalia espezie arrunt bat bailitzan jotzen du, prozesu historikoa kontuan 

hartu gabe. Indarkeria eta erasoa dira gizabanakoen instintuzko indarren 

adierazpena, eta gizabanako horiek aldian-aldian sen edo eraso-irrikatik 

sortutako indarrak kanporatu behar dituzte, euren izaera eta funtzioa edozein 

delarik ere. 

 

Egun, Kriminologiaren arloan gizabanakoaren desberdintasunak 

erreferente gisa hartzen dituzten teorietatik, uste da joera antisozialek izaeraren 

eragina izan dezaketela76. Nolanahi ere, oldarkortasunari dagokionez, 

aipaturiko aldagaia delinkuentziarekin lotu izan da; portaeran auto-kontrol 

eraginkorra izateko gaitasunik eza dela eta (White et al., 1994, 192-205), 

eraikuntza honen izaera bidimentsionala azpimarratzen dute, portaera 

oldarkorra (desinhibizioa eta portaera artegatsua) eta oldarkortasun kognitiboa 

(aurreikuspenik eta jokabidearen planifikaziorik eza) bereiziz. 

 

Are gehiago, oldarkortasuna (testuinguru klinikoetan) psikopatiaren 

funtsezko osagaitzat kontsideratu izan da. Nortasun psikopatikoaren 

deskribapenean, jokabideak kontrolatzeko gaitasunik eza, berehalako esker-

ordaina bilatzea, epe luzera egitasmoak garatzeko zailtasuna eta gisako 

ezaugarriak azaltzen dira. 

 

Ildo berean, Gottfredson eta Hirchiren delinkuentziaren teoria orokorra 

delakoan, auto-kontrola azpimarratzen da oinarrizko kontzeptu bezala, eta 

egile hauen arabera, ezaugarri honen gabeziak (lehen haurtzaroaz geroztik 

presente dagoenak) delituaren aukera areagotzen du. Honela, auto-kontrol 

baxua duten gizabanakoek, berehalako ordainak, erraz lortzekoak bilatzeko 

joera dute, abenturazaleak dira, eta ez dute giza harremanetan luzaro 

                                                           
76 Ikuspuntu honetatik delinkuentzia azaldu eta bertan esku hartu ahal izateko, behar-beharrezkoa da 
kriminalitaterako joera-parametro gisa joka dezaketen ezaugarri indibidualak kontuan hartzea. Eta parametro 
hauetan nortasunaren aldakuntzek leku nabarmena hartzen dute, oinarri biologiko-konstituzional 
garrantzitsua ematen zaien izaeraren aldagaiek  eta aldagai soziokongnitiboek, hain zuzen ere. 
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mantentzeko gaitasunik; ez dute trebetasun akademiko eta kognitibo handirik 

izaten askotan beren jokabidea planifikatzeko, egozentrikoak dira 

sufrimenduaren aurrean, berearen nahiz bestearenaren aurrean, eta ez dituzte 

euren portaeraren ondorioak kontuan hartzen. Ezaugarri indibidual hauek 

guztiak (auto-kontrolarik ezari dagozkionak) errazago moldatzen dira bizitza 

deliktibora (Garrido; Stangeland;  Redondo, 1999, 405). 

 

Garaiok biktimak hiltzen baditu ere hilzorian bortxatzeko, eta hiltzeko 

moduak (sabelpean irikitzea) nekrofiloek burutzen dituzten lesioekin antza 

badute ere (Von Hentig, 1976, 158), Esquerdok ez du uste Garaio nekrofiloa77 

izan zitekeenik. Honek bertigo genesikoa jasatearen ondorioz hiltzen du, eta 

hari berdin dio biktimak hilzorian hiltzea, nola bizirik hala hil ondoren; 

gainera, honelako gertakizun baten aurrean bageunde, honek oraindik  eromen 

handiagoa agertuko luke. 

 
2.2.3. Gertaerak eta Garaioren eromen zeinuak biktimekin 
harremandurik 

Garaioren eromenaren  zergatiak azaltzeko, Esquerdok alderdi 

organikoa, famili herentzia eta  gizabanakoaren zirkunstantziak hartzen ditu 

aintzat. Alabaina, gertakarietan subjektuak biktimenganako erakusten duen 

jokabidearen eromena azpimarratzen du igorleak. 

 

B. de Bengoaren kronika erreferentzia gisa hartuta, eta gertakariei 

dagokienez, esan beharra dago, Esquerdok ez duela IV. hilketa aipatzen, eta 1. 

eta 2. atentatuak alderantziz agertzen direla denboraren hurrenkeran. 

Lehendabiziko hitzaldiaren ondoren, medikuak egiten duen gertakarien 

kontaera labur samarra da, gertaera bakoitzari buruzko datuak eskasak, eta 

gainera, desberdin daude banatuak. Ikus ditzagun krimenei buruz jasotako 

datuak hurrengo taulan:  
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15. taula:  Garaioren krimen-gertakariei buruzko datuak 

 
Kasua I II III V VI 

Izena Melitona Segura  . Mª de los 
Dolores 
Cortazar. 

Manuela 
Audicana 

Adina  50 bat urte 16 / 17 urte 24 bat urte  
Fisikoa 

 
   Itxura ederrekoa 

eta sendoa 
 

Portaeraz 

kriterio morala 

 

Bizimodu 
arineko 

emakumeak 

    

Lanbidea 

 
 Arlotea, bizitza 

librea zeraman 
eskalea 

   

Noiz  Garizuman 
 

Bazkaldu 
ondoren 

 Biharamunean 

Non  Arana landako 
bide zaharrean 

   

Nola Adostu eta 
egintza 

genesikoa 
buruturik... Ito 
eta errekastoan 

sartu zuen 
errematatzeko 

Haragikeria 
adostua zuten... 

Itoa 

Itoa eta 
agoniaren 

estertorean 
bortxatua 

 

Zakila tentsio 
penagarrian... 
Lepotik heldu 

eta agonian 
bortxatu egin 

zuen... Anartean 
ase gabe, egintza 

genesikoa 
berritzen saiatu 
zen... Hainbat 

zauri egin 
zizkion 

 

Zintzurretik 
heldu zion... 

Egintza 
genesikoa egiten 

saiatu arren 
inpotentziaz ez 
zuen burutu... 
Haserre, sabela 
ireki, erraietan 

eskuak sartu eta 
giltzurrun bat 

erauzi zion 

Erantzuteko 

ahalmena 

Zoritxarrekoa  Zoritxarreko 
zapaldua 

Zoritxarrekoa  

Zioa Dirua, gehiago 
nahi zuen 

 

Dirua, gehiago 
nahi zuen, hil 
ezean salatu 
egingo zuen 

Bere asmoen 
aurrean biktimak 
ezetza adieraztea

  

                                                                                                                                                                          
77Argi eta garbi bereizi behar dira nekrofiloa eta hildako biktimari egiten zaion sexu-erasoa. Nekrofilia gorpu 
baten profanazioa da; heriotza eta abusuaren tarte horretan neurrizko denbora iragan behar da. Erasotzaileak, 
azkendu berri dituzten biktimei gehiegikeriak egiten dizkietenean, hiltzaileak dira (Ibid., 111-112). 
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Igorleak sarriago deskribatzen duen eszena erasoarena da; batez ere, 

Garaioren basakeria morbosoa deskribatzen du. Biktimak honen ondorioa 

dira, hark erasotu egiten ditu, “txakalak harrapakinekin egiten zuen legez”. 

Haietako zenbaiten gaztetasuna nabarmentzen du, alderdi hau bereziki datu 

hunkigarri bihurtu nahian. 

 

Garaioren jarduteko modua aldatzen da krimenetan biktimen arabera; 

prostitutak ez direnean, eurekin ustekabean topatu eta hizketan hasten zaie, 

edo ikustearekin bakarrik, bat-bateko  bertigo genesikoa sentitu, bortxatzera jo 

eta hil egiten ditu (III, V, VI). Biktima prostitutekin beste harreman mota bat 

gertatzen da:  sexu-ekintza burutu ondoren, diruarengatik eztabaidatzen dute 

eta hil egiten ditu (I, II). 

 

Dena den, hizlariak ez dio bere buruari galdetzen zer gertatuko zatekeen 

prostitutak ez kobratzera etsiz gero. Hau beste prostitutekin gertatzekotan, eta 

hauek inolako kalterik gabe joanez gero, Garaioren eraso gizerailearen egiazko 

kariari edo zergatiei buruz interes handiko intrepretazioaren ahalbideak irekiko 

lirateke. Ikus ditzagun jarraian atentatuei buruz jasotako datuak hurrengo 

taulan: 

 
16. taula:  Garaioren atentatuen gertakariei buruzko datuak 

 
Kasua 2 1 3 4 

Adina Andre zaharra Neska gaztea  Andre zaharra 
Fisikoa     

Janzkera Zarpaila    
Portaeraz kriterio 

morala 
 Bizimodu 

arinekoak. 
Soldaduekin 
dabiltzanak 

  

Lanbidea   Andre errotaria Eskalea 
Noiz 1873-74   Egun gutxietara 
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Non Zumaqueras bidean
 

 Trianasko errota 
 

 

Nola Bortxatzeko itotzen 
saiatu zen... 

Zakilaren erekzioa 
galdu egin zuen. Bi 
emakume azaltzeak 

galarazi zion 
atentatua 

Aurreko 
biktimarekin 

bezalaxe (soldaduak 
agertu ziren) 

Lepotik heldu 
zion... Zakilaren 
erekzioa moteldu 

buruko 
kolpearengatik, eta 
jendea ikustean alde 

egin zuen 

Harri baten aurka 
burua kolpatu zen. 

Zauria 
hemorragiarekin. 
Jendea iristeak eta 

genitaletan ostikoak 
utziarazi zioten 

Erantzuteko 

ahalmena 

 Neskaren oihuek 
soldaduak erakarri 

zituzten 

Borroka gizagaixo 
eta Garaioren 

artean 

Ostikoa genitaletan

Zioa     

 
Huts egindako atentatuetan erasotzeko modua eraso zuzenaren bitartez 

gertatzen da; orobat, egon badago ere biktimen aurka eskuz itotzeko asmoa 

eta bortxaketa: 2. eta 4. kasuetako atso arloteak, errotaria (3) eta prostituta (1). 

 

Esquerdok hiltzeko arrazoia eromenaren alorrera darama, eta hiltzailea 

kasu klinikora murrizten du; ezen, erasotzera bultzatu zuten zergatiei buruzko 

azalpenak -Garaiok berak emanak- eta gertakarien ekintzan ikusten diren 

sintomak adimen-elbarritasun eta eromenaren izatearen arrazoiak baitira. 

 

Horrela bada, hilketei dagokienez (I, II), Garaiok gutxiegitasun mentala 

edo adimen-elbarritasuna agertzen du; medikuaren aburuz, bere gogamena 

gaixo dago edota laborriak eragina, berak baitio prostitutak diruarengatik 

(gutxi ordaintzeagatik) hiltzen dituela. Esquerdoren ustez, diruaren arrazoiketa 

hau ez dago gogamen osasuntsuan; dena den, igorleak ez dio ezer Garaiok 

berak iruzkintzen duen aurkitua izatearen beldurraren zioari buruz. 

 

Garaiok errotariarekin eratutako eszenan (3) eromena kokatzen du 

igorleak, bertan biktimak haren erotasuna aintzatesten omen duelako, 

dioenean: “Zer duzu, Garaio, erotu egin zara ala dirua nahi duzu?”. 
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Garaiok, orobat, ero gisa jokatzen du, ezen, medikuak dioenez 

erasotzeko moduan eta jarreran eromena eta sumindura adierazten baititu: 

“bere keinu basatiak, aurpegi itxuraldatua eta ahots zakarra”. Autoreak zenbait 

osagairekin irudikatzen duen eszena honen lehen helburua -berak irudikatzen 

dituen osagaiekin eta eszena horren existentziaz inolako frogarik eman gabe-, 

hartzailearengan irudi batzuk eta ideia zehatzak txertatzea da. Medikuaren 

helburua hautematea baino lehen, errealitate bat agertzea edo arrazoiketa bat 

erakustea da. 

 

Esquerdok eromenaren portaera birtual bat ere azpimarratzen du, VI. 

kasuko inguruabarrean oinarrituta, honetan eromena begi-bistan geratuko 

litzateke, ezen, Garaiok biktimaren saskian ogitxoa topatu izan ez balu, 

erauzitako giltzurruna jan egingo zuen, eta orduan honetan antropofagia kasu 

baten aurrean geundeke. Kasu birtual honetan, Garaiok perbertsio sexualaren 

berezitasun morbosoak adieraziko lituzke, krimena eta antropofagia. Baina, 

eragozpen bakarra dago hor, hots; hau ez zela gertatu. Halere, honek ez zion 

galarazten autoreari egiaztatzea eta gainera, bere zentzua garatzea, ideia 

honetaz baliatzen baita bere diskurtso psikiatriko-hezitzailea sendotzeko. 

 

3. Medikuak eta epaileak 

 Arau menperatzaileekin ados zegoen mediku alienisten taldea eratzen 

da zenbait sektore kudeatzeko, hain zuzen, gaur desbideratze esparruan 

sartuko liratekeenak. Desbideratu hauei bi bertsio hauetariko baten zehapena 

baino ez zaie geratzen: kartzela ala urkamendia zigor justiziaren kasuan, eta 

eroetxea buru-medikuntzarenean: 
“Il n’en demeure pas moins que la sanction qui menace certains de ces “déviants” 
se dédouble. D’un côté l’appareil de la justice pénale que surpomble l’ombre de la 
guillotine. De l’autre l’isolement médical et l’ombre de l’asile” (Castel, 1973, 331). 

 
 Justiziak eta buru-medikuntzak Garaio erruduntasunetik eta 

erotasunetik azaltzen dute, hurrenez hurren. Garaioren erruduntasuna garaiko 
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sektore kontserbadoreenek onartzen dute, B. de Bengoa, epaile eta 

medikuntza tradizionalaren –bereziki, R. Apraizen- tesietan agertzen den 

bezala. Hauek guztiek Garaiori egiten dioten soslaia, errudunaren ohiko 

erretratu tradizionala da, bere ekintzei buruzko erantzukizunaren arazoa 

baztertuz edo kontuan hartu gabe. 

 

 Bestalde, Esquerdok, buru-medikuntzaren ordezkariak, corpus 

teorikoari esker eromenari buruzko diskurtsoa garatzen du -medikuntza 

frantsesetik ekarritako teoria, nosologia eta sailkapenetan oinarrituta, batez 

ere-, eta diskurtso hori erabiliko du subjektuaren erotasuna zehazteko, 

erantzukizuna osagai erabakigarria delarik. 

 

3.1. Mediku alienistak 

 Izurritea, kolera, etab. XIX. mendean zehar ohiko gaixotasunak dira, eta 

testuinguru honetan gizartea medikalizatu egiten da. Alienistak bere burua giro 

honetan kokatzen du jokabide desbideratuen aditu gisa. Bera da, Esquerdoren 

hitzetan, “egiaren bilatzailea eta kontzientziaren zirrikitu guzti-guztiak 

ezagutzen dituena”, eta eroa justizi epaimahaietatik eta iritzi publikotik  

libratuko duena. 

 

 Sendagileak, aditu eta patologien bozeramaile ofizial bihurtuz gero, -

baita sexualitatearen gaixotasunei dagozkionetan ere-, sexu-perbertsioa, 

nekrofilia, basakeria, e.a. definitu eta deskribatzen ditu. Esquerdoren xedea, 

mediku perituaren rola betetzerakoan artatzen ari den subjektuak antolaketa 

makurra eta akastuna ote duen jakinaraztea da. Aditu honen helburua gaixoak 

sendatzea izanik, bere lanean, funtsezko tresna gisa, diagnosia erabiltzen du. 

 

 Esquerdok erabiltzen duen abiapuntua diagnosia da, geroago, 

Garaioren adimen-elbarritasuna eta eromena frogatu ahal izateko. 

Honenbestez, medikuak, diagnosia eraikitzerakoan, galdeketa funtsezko tresna 
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bihurtzen du. Medikuak galdeketa egin zion zenbait alditan kartzelan bisitatzen 

zuenean, eta Fernando Sánchez mediku mentalistaren laguntzaz egin zuen 

txostena, geroago Auzitegian aurkeztu ahal izateko. 

 

 Igorleak pentsatzen du medikuak galdeketa era egoki batez erabili behar 

duela, desegoki formulatutako galderek diagnosi oker batera eramango 

baikintuzkete. Haren ustez, aho galdeketa beharrezko tresna da, bide honek, 

ahots inflexioengatik, zein tonuarengatik zein azentuarenengatik auzipetuaren 

kriminaltasuna hobeto irudikatzen duelako. Metodo hau baliagarri da 

gertakariak ezagutzeko, hala nola subjektuaren berezitasun moralak, 

fisionomikoak eta adimenekoak. Ez dezagun ahaz, gainera, frenologiak 

patologikoa organikoan finkatzen duela, sentimendu eta instituen esparruan 

eta adimenaren gutxiegitasunean; bestela esanda eragile morbosoek 

organismoarekin duten gatazkak sortzen du gaixotasuna, kausa moralek 

adimenarekin, sentimendu eta instintuekin duten gatazkak kriminalitatea 

bezalaxe.  Honela dio Esquerdok (1881, 217): 
“Del conflicto de los agentes morbosos con nuestra sangre, con nuestros nervios, 
con nuestro organismo, en fin, surge la enfermedad; como del conflicto de las 
causas morales con la inteligencia, los sentimientos e instintos, surge la 
criminalidad”. 
 

 Lehendabiziko hitzaldiaren bukaeran galdeketaren zati bat jasotzen du, 

eta erabili egiten du, gainera, hurrengo hitzaldiaren gaiak bideratzeko. 

Galdeketaren estrategia, funtsean, subjektuaren adimen-elbarritasuna eta 

eromena frogatzen uzten duen diagnosia eraikitzeko eratzen du. Horretarako, 

honako alderdiak azpimarratzen ditu: pairamen genitala, kontzientzia moralik 

eza, aladuraren gabezia eta bere lanbidearekiko oinarrizko ezagutza. 

 

 Guk pentsatzen dugu galdeketa medikoa -subjektuaren eromenaren 

susmoan oinarrituta egiten dena- harreman asimetriko batetik egiten dela, 

hots, botere medikotik gaixoaren gainean eraikitzen dena dela; beraz, 

subjektuaren ulermena baino gehiago honen sailkapena bilatzen du medikuak 
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uneko taula nosologikoetan, eta, orobat, gaixoa instituzio medikora moldatzea. 

Honela, bada, subjektu sozializatua -subjektu pertsona- desagertarazten duen 

ikuspegi honek, historikotasunik gabeko subjektu bezala kokatzen du Garaio, 

gizarte esparrutik at. Eromen mota honen bitartez, krimena ekintza irrazionala 

dela frogatzen du, gizarte zantzu orotik kanpo legokeen zerbait bezala. 

Ikuspegi hau substratu organiko batean oinarritutako zientzia mota bati 

dagokiona da. Zientzia hau, Mora et al. (1982, 61- 64) egileek iruzkintzen 

dutenez, honetan funtsatzen da: 
“en un substrato orgánico cuya alteración objetivable explicará los trastornos 
patológicos mentales en el cerebro”. 

 

Honetan bada, Esquerdoren hurbiltze mediko frenologikoak 

eromenaren gaiari buruzko azalpena alor organikora murrizten du; zerbait 

banakora, beraz. Garaio adimen-elbarria, ero eta erantzukizunik gabekoa, bere 

gizarte roletik erauzia da, eta, ondorioz, gaixotasun mentalaren esparruan 

kokatua; horregatik, hari ondoen dagokion toki bakarra eroetxea da, non 

itxialdi iraunkorrean egon beharko baitu. 

 

3.2.  Alienisten eta epaileen arteko gatazka 

Garaiko zientzia (positibista) -eta, zehazki, medikuntza- azterbide jakin 

batean oinarritzen da, eta honek diagnosia, etiologia eta tratamendua ezartzen 

ditu. Subjektua aztertzea du helburu, kasu honetan krimena burutu duen 

subjektua, baina ez edonor, buruz gaixo dagoena baizik. Botere medikoaren 

alor hau, hain zuzen, epaileenarekin lehian zegoen. 

 

Zentzu honetan, zientzian sinisten duen mediku honek pentsatzen du 

haren gainetik Jainkoa dagoela, eta eromenaren kontzeptua zabaldu egingo 

dela. Alienismoaren ildoei jarraiki, diharduen kasuan beharrezkoa dakusa 

igorleak gizabanakoaren zirkunstantziak aztertzea, famili aurrekariak eta 

krimena burutu duen gizabanakoaren ingurunea aztertzea, hau guztia 
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subjektua erantzulea ote den ala ez jakiteko. Eginkizun honetan, haren ustez, 

diagnosia egin behar dute medikuek, tratamendua eman eta gaixoak sendatu 

ahal izateko; epaileek, berriz, subjektuaren zirkunstantziak eta honen 

ingurunea aintzat hartuta beren ekintzen erantzule diren krimengileak zuzendu 

behar dituzte, eta beren errua kartzelan ordaindu behar dute. 

 
Berrezarkuntzaren garaian alienistek eta botere judizialekoek gizabanako 

zentzudunaz zein eroaz arduratzea zeini dagokion eztabaidatzen dute. 

Lehendabizikoen iritziz, gaixoa (krimengilea) beraiei dagokie; delitugile 

zentzuduna, aitzitik, epaileari. Ikus dezagun hurrengo grafikoan bakoitzaren 

egitekoak nola antolatzen dituzten. 

 
 
 
 
 

IV. grafikoa: Botere judizialaren eta sendagile alienisten egitekoak eta antolaketa 
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Adituen analisiak gero eta usuagoak ziren eta boterea eskuratzeko 

borroka orokortzen ari zen. Epaileek eta magistratuek kriminaltasuna eta 

erantzukizuna zekuskiten tokian bertan, mediku alienistek erotasuna 
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zekusaten. Esquerdoren aburuz, epaileek botere handiagoa zutenez gero, 

eromena baieztatzen zuten medikuen irizpenak ezbaian jartzen zituzten. 

 

Eztabaida hau Estatu frantsesean XIX. mendeko hogeiko hamarkadan 

gertatu zen. Georgetek, monomania oinarri gisa defendatuz, kanpaina bat hasi 

zuen (gogora dezagun 1808an Esquirolek monomania gizerailearen 

kontzeptua sortu zuela), krimen kasuetan eromenaren defentsa zabala egin 

ahal izateko eta, bide batez, alienistek justizi aretoetan euren alorra eduki ahal 

izateko xedearekin (Rey, 1990, 52-53). 

 

Honen adierazgarri argiena P. Rivièreren kasuaren irizpena izan zen 

(1835-XII-25); bertan, Esqurirolek, Leuret eta beste batzuekin, esku hartu 

zuen subjektuaren egoera mentalari buruzko argibidea emateko. Honi buruz 

medikuek zioten, txikitatik erotasunaren adierazpenak bazituela eta krimenak 

eldarnioaren kausa zirela (Foucault et al., 1973). 

 

Estatu espainiarrean, P. Matak, Orfilaren ikasleak, Paristik itzulitakoan, 

medikuntza legala bultzatu zuen. Honen iritziz, medikuntza legalaren 

arazoetariko bat epaitzeko jarrita zeuden pertsonen egoera mentala zehaztea 

zen, eta honek guztiak arazo psikologikoetan interesa izatera bultzatu zuen. 

Eztabaidagaia zen jakitea ea krimengile gisa epaituak zirenak gaixo ote zirenetz 

(Carpintero, 1994, 97-98), hau da, azken finean eromena ala delikuentzia ote 

zenetz. 

 

Garaioren kasua aitzindarietariko bat izan zen Estatuan eta alienista-

frenopateei bidea ireki zien. Egon, bazeuden kasu sonatuak, eta alienista 

horiek erabili zituzten auzitegietan propaganda egiteko, gizartean eragin 

handiagoa izateko, eta teoriak finkatzeko xedearekin. Honela frogatuko 
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dituzte, besteen artean, Morillo78, Galeote79 eta Hillaireauden kasuak80. 

Alienistak auzi hauetaz baliaturik, probetxu atera zien eskumen judizialean 

buru-medikuntzaren beharra planteatzeko orduan. Esparru medikoak eta 

judizialak harreman estua dute, eta euren arteko borroka izanda ere, Esquerdo 

medikuak aintzatesten du krimenak judizialaren eskumenak behar dituela,  

“epaiaren santutasunari “ begirunea erakutsiko diola baieztatuz. 

 
3.3. Tratamendu moralaren esparruak: kartzela eta eroetxea 

Alienisten eta epaileen arteko eztabaidak subjektuaren marjinaltasuna 

zekarren aterabide komun gisa, errudun izan ala ero, bi kasu hauetako 

subjektuak arriskutsutzat jotzen zituztelarik. Medikuek eznormaltzat, 

endekatutzat eta bitxitzat hartutako subjektuak definitzen zituzten, haien 

ezaugarriak eta arrazoiak deskribatuz. Beren eragin soziala psikologizazio 

progresiboaren bidez eta eromenaren kontzeptuaren etengabeko zabalkuntzen 

bidez hedatzen zuten. Arriskutsu bezala defininitutako subjektuak 

(diskriminatuak, hautatuak) era komenigarri batez sailkatuak izan ziren, eta bi 

motatako itxitegi instituzioetara jotzen zuten, hots: kartzelara eta eroetxera, 

bereziki. 

 

Laburbilduz, ikuspuntu alienistak subjektua gizarte ehunduratik kanpo 

uzten du eroetxean sartzeko. Operazio honen urratsak honako hauek dira: 

eroa ezagutzea (diagnosiaren bidez), sailkapen nosologikoa, sailkapen edo 

                                                           
78 Morillo medikuak, apaiz epileptikoaren eta honen gelariaren semea,  bere maitalearen ama aitaren ordez 
okerki hil zuen. Escuderrek, kasuaren mediku adituak, zioen auziperatuak bertigo epileptikoaren tartean 
burutu zuela  delitua (bertsio hau Morillok berak emanda); beraz, ero epileptikoa zen, zentzutasunaren itxura 
egiten zuena. Zentzuduntzat jota, Auzitegi Gorenak  espetxeratu egin zuen, urkamendira bidali beharrean. 
Gero, epaia eman ondoren, erotzat jo zuten, eta Leganesko zoroetxean sartu (Escuder, 1895, 31-85). 
79 Galeote apaizak 1876. urtean Madril-Alcalako apezpikuari hiru tiro bota zizkion. Azterlan antropologikoa 
(kraneoskopikoa) Brocaren ildoei segituz burutu zen. Zentzuduntzat hartuta, heriotza zigorrera kondenatu 
zuten, baina gero Auzitegiak zuzendu egin zuen, epaitzaren ondoren auzipetua ero bihurtu zela iritzi ziolako. 
Leganesko eroetxean sartu zuten 1888an (Ibid., 87-104) eta (Varela; Alvarez-Uría, 1979). 
80 Hillaireaudek Bazaine jeneralaren bizitzaren aurka egin zuen aberria mendekatzeko. Kasu honetan esku 
hartu zuten sei medikuren artean Escuder, Simarro eta Vera zeuden. Guztiok zeritzoten Hillaireaudek 
kongestio-eromena jasaten zuela, zeinak oinarri megalomaniakoarekin sistematizatu zuen eldarnio bat ideia 
finko nagusiarekin. Fiskalak bere ondorioak aldatu zituen zentzuduna zela baieztatuz, baina eroa izatekotan, 
erantzulea izango zen eromen partziala jasaten zuelako. Finean, zortzi urteko kartzela-zigorra ezarri zioten 
(Ibid., 159) eta (Escuder, 1895, 107-129). 
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deskribapen klinikoa eta bere estigmatizazioa. Prozesu honek guztiak 

berarekin dakar hezkuntzan esku-hartze eredugarria  gizarte osorako. 

 

Antzeko irizpidea kriminaltasunari aplikatzen zaio. Monlauren esanetan 

Patología social. Breve estudio sobre la criminalidad (1870) hitzaldian gizarte 

gaixotasunei buruz mintzatzen da: pobreziaz, gerraz eta kriminalitateaz. Hauek 

-eromena bezala- beren nosologia, etiologia, diagnosia eta terapeutika dute. 

Euren zergatiak (banakoak) miseria, ezjakintasun, norberekeria eta ahulezian 

daude.  

 

Honenbestez, delitugilea kartzelan sartuko dute gizarteari kalte gehiago 

egin ez diezaion, delituzko ekintzak egiten dituenez gero eta arriskutsua denez 

gero, gizarte gorputzean eragiten baitu. Kartzelak duen helburuetariko bat 

penatuaren berreziketa (tratamendu morala) da, eta, honek huts eginez gero, 

itsasoz bestaldeko espetxera bidalia izango da, edo, hiltzaile kronikoen kasuan 

erbestera (Monlau, 1870, 4-31). 

 

Alienistek, higienistek -azken finean, hezitzaile moralek- pentsatzen 

zuten aipatutako bi instituzio horiek hezi eta biziberritu egiten zutela, baita 

zuzendu eta sendatu ere; euren  jomuga zen gizarte desordenekin bukatzea, 

subjektu moralak heztea eta fabrikatzea. Alienista eroen tutore arduratsua 

izaki, tratamendu morala aplikatzen zien subjektu arriskutsua ekoizkor bilaka 

zedin. Medikuntzak eta higieneak gizarte ordenamenduaren onarpenerako 

zeregin garrantzitsua betetzen zuten, helburutzat hartuz aurkakotasunak 

natural bezala onartzea, eta dagoen morala aldaezintzat jotzea. Herri xehea 

arau menperatzaileen esanera jarriko ez litzatekeen kasuan, burgesiak 

beharrezko “harmonia hau” boterearen jarduera eta gizarte kontrolaren 

bitartez lortu beharko luke. 
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Giltzaperatuentzat eginak zeuden obedientzi arauak ikasteak, zaintza eta 

zentzadurak, kartzelak eta eroetxeak eraentzen zituzten. Gainera, bi instituzio 

hauek betetzen zuten egitekoen aniztasun handi bat subjektu ukituei, 

gizarteari,  eredu soziopolitiko nagusiari eta honen kudeatzaileei zegokien.  

Jagoletza eta zuzenketa instituzioen sareak (bahiketako instituzioak) 

kontrol hau eramango du; helburua, Foucaulten esanetan (1986a), zuzentzea 

da, eta honek guztiak benetako gizarte ortopedia taxutuko du. 

 
4. Komunikazio aktoreak  

 Komunikazio sozialaren aktoreak  XIX. mendeko psikiatriaren 

garapenaren testuinguruan kokatu behar dira. Kasu honetan, Esquerdok 

zientzia medikoaren mezua zabaltzen du. Honelako bozeramaile bati 

dagozkion jasotzaileak gai dira haren diskurtsoa antzemateko, eta, aldi berean, 

medikuaren iritzien oihartzuna izango dira. 

 

4.1. Igorle instituzionala 

Igorle sozialak bi funtzio bereizten ditu, bata mediku-adituarena, eta 

bestea mediku-frenopatarena. Bi zeregin hauek instituzio mediko esparruan 

sartzen dira; medikuak bertatik ekoizten du bere diskurtsoa, eta, aldi berean, 

bere legitimizazioa lortzen. 

 

Esquerdok, mediku aditu gisa, bere eginkizuna F. Sánchez kidearekin 

burutzen du. Hark eskerrak ematen dizkie lan hau aurrera eramaten lagundu 

dien guztiei81. Zenbait lagun eta ikaskideri gutun gisako eskaintza bat egiten 

die eta, bide batez, eskerrak emandako datu ugariengatik. Hauek beharrezkoak 

izan dira, subjektua egoki miatu, historia klinikoaren aurrekariak jaso eta 

hitzaldi aurreko analisia zehatz-mehatz egin ahal izateko. Orduan, gainera, 

                                                           
81 Ikus. jatorrizko argitaldia: Locos que no lo parecen. Garayo el Sacamantecas. Madrid, Imprenta del Hospicio 
(1881). Hitzaldia D. B. García Obispok, mediku zirujauak,  takigrafiaz idatzia da. Jatorrizko argitaraldia 
erdiestea ezinezkoa izan zaigunez, lanerako erabili dugun testua, Reyrena izan da Estudios médico-sociales sobre 
marginados en la España del s. XIX. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1990, Madrid. 
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argibideak biltzea zailagoa zen, Garaioren familiarteko harremanak gutxi 

zirelako eta toki desberdinetan banandurik zeudelako. 

 

Esquerdok mediku frenopata bati zegokion eginkizuna hitzaldien bidez 

eta frenologiaren eginkizuna zabalduz eraman zuen aurrera. Honen harian 

Espainiako Akademia Mediko-kirurgikoari eskerrak ematen dizkio, zientzia 

honen zabalkundea sustatzen duelako beste akademi medikoen antzera. 

 

Esquerdok, mediku mentalista gisa, bere gain hartzen du “kausaren 

egia” defendatzea. Bera, gainera, subjektu mota hauetako bati buruzko 

irizpena emateko toki sozial pribilegiatu batean kokatua aurkitzen da. Talde 

erreformatzaile aurrerakoi eta higienista horretako partaidea da, kide hauen 

xedeak izanik: gizarte ordenari eustea eta funtzionamendu ona oztopa 

dezakeen oro berritzea. Halakoxeak dira, desordenagileak, alegia, herri-

klasekoak –geroago, langileak- eta subjektu arriskutsuak: eroak, prostitutak, 

krimengileak, bidelapurrak, eta gisa horien antzeko guztiak. 

 

Igorleak Garaioren adimen-elbarritasuna eta eromena frogatu nahi ditu, 

baita alienisten teoriak hedatu ere, eskumen juridikoan botere handiagoa 

izateko eta erreformak erdiesteko, batik bat; eta orobat, ero hiltzaileen 

kudeatzaile bihurtzeko. Beraz, kasu honen ezaugarriak direla eta, Esquerdok 

etekina ateratzen dio bere ikuspegia plazaratzeko eta subjektuaren erotasuna 

frogatu ahal izateko. Horretarako, alienista-frenopata bezala, zenbait 

elementuz baliatuko da. 

 

 Lehenik, subjektuaren eromena eta adimen-elbarritasuna 

diagnostikatuko ditu Garaioren bizitza inguratu zuten zirkunstantziak (famili 

herentzia, bere anatomia, fisiologia...) eta gertakariak agerian utziz. 

Horrenbestez, haren biografiaz eta testuinguruaren zentzuaz jabetzen da. 
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Bigarrenik, subjektuaren gaixotasuna azalduko du, historia klinikoez eta 

prestigiodun medikuen kontzeptuez baliatuz, eta honela egitean, diskurtso 

zientifikoaren bozeramaile gisa aurkezten da. Azkenik, ikuspen psikologikotik 

Garaioren portaera deskribatuko du gertakizunetan bezala ekintzak burutu 

ondoren ere. Esquerdok bere diagnosia autoberretsi egiten du, haren 

erotasuna baieztatuz eta eroetxea irtenbide gisa proposatuz.  

 

4.2. Jasotzaileak 

 Edozein testutan osagaien aukerak erabakitzen du, nolabait, genero 

batean ala bestean sartzea; kasu honetan, ordea, Esquerdoren hitzaldiak dira 

diskurtso patologikoari dagozkionak. Bere hitzaldiak entzuleria aditu eta 

espezializatuari zuzenduak dira, zeinak, medikuntza psikiatrikoaren jarraitzailea 

den aldetik, onartutzat baitauka arlo horretako jakintza ezagutuaren corpusa. 

 
Esquerdok hautatzen dituen jasotzaileak era askotakoak izan arren -

aretoan dagoen publikoa (hartzailea) eta ez daudenak-, oso zehatza den 

soslaiari dagozkionak dira, iritzi esparruko gizon jantzi eta ospetsu bati 

dagokiona, zientzia medikokoa eta  epailetzakoa dena. Iritzi esparrukoak 

“publizista ospetsu eta kazetari entzutetsuak” dira, zientzia eta epailetzakoak, 

mediku jakintsu eta bikainak eta itzal handiko legelariak” eta, honez gain, 

“jaunaren ministro goren” eta “ikasle sutsuak”. 

 

        Aretoan entzuleriaren aldetik jasotzen diren erantzunak -“txaloak (handi, 

zalapartatsu, zaratatsu eta errepikatuak), ongiak, aupak, barreak, sentsazio 

sakon eta zirrara”- Garaiori buruzko hitzaldien gune gorenen baimena eta 

oniritzia seinalatzen ditu. Txaloak entzuleen erantzun ohikoenak dira, gaiaren 

arabera berezi beharrekoak. Txaloak gehienetan, Garaioren adimen-

elbarritasunari eta eromenari buruzko iruzkinak egitean entzuten dira; 

apalagoak dira, magistratu eta medikuen arteko eztabaida tartekatzen denean. 

Garaioren eromen-munstrokeriari buruzko atalei “ongi eta aupekin” 
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erantzuten diete entzuleek. Entzuleriaren barrek badute loturarik igorleak 

Garaioren sexualitateari buruz egiten dituen  zenbait iruzkinekin eta 

prostituzioaren arazoaz azaltzen duen isezka eta burlazko trataerarekin. 

Itaunketaren gaia, desegoki egiten denean, ironiaz ere aritzen da.  

 

          Publikoaren aurpegi-adierazpenak -sentsazio sakona eta zirrara- 

igorlearen iritziak ere laguntzen ditu, adibidez, Garaioren hiltzeko moduaz 

diharduenean, edo heriotza zigorra iradokitzean, ezen, Garaio zentzuduntzat 

hartuz gero, orduan  geratuko litzaiokeen  irteera bakarra izango bailitzateke. 

Edota erantzun berdina dago, monomania genesikoa jasaten duen 

emakumearen aitaren zorigaitzaz mintzatzean. (Trelaten historia). 

 

         Azken batean,  entzuleriak ematen dituen erantzunek erabateko laguntza 

adierazten dute, diskurtso medikoari indarra emanez. Erantzuteko gaitasuna, 

agerkarian bilduta dagoen gisan behintzat, hizlariaren nortasunaren 

atxikimenduari dagokiona da, baita  bere agintearen aintzatespenari ere gaian. 

 

 Baina Esquerdori, aretoan dagoen publikoaz gain, beste hau ere 

interesatzen zaio, bere diskurtsoa “herri gartsu eta adimentsu”ko sektore 

batengana hel dadin, bere helburuak onar ditzan eta bere proposamena baiets 

dezan. Azken buruan, herri horrek gizartean emango den aldaketaren 

laguntzailea izan behar du, batez ere, egiten ari diren azterlan eta 

propagandarengatik. 

 

 Esquerdo, alderdi “republicano progresista”ko zinegotzi eta diputatua 

izaki; argi dago bere diskurtso medikoak zerikusirik baduela igorlearen jarduera 

politikoarekin; horrenbestez, bere hautesleei ere zor zaie. Orduko medikuek 

euren rolak biderkatu egiten zituzten; eta medikuntza, politika, morala, zientzia 

-eta haietako askok literatura- egiteaz gain, hiri berri burgesen diseinuan ere 

parte hartzen zuten populazioaren higienearen alde eginez. Alienisten asmo 
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soziopolitikoa, arestian agerian utzi dugunez, norabide honen 

berezitasunetatik ondoriozta daiteke. 

 

 Bestalde, iritzi publikoa82 eta zehazki prentsa derrigorrezko osagaiak 

dira diskurtso medikoaren igorpenean. Autoreak lehendabizikoaren 

oihartzunari ematen dio garrantzia. Bere tesiekin ados ez daudenen ahotsak 

ere biltzea eskatuko du. Prentsari -profesionalari, politikoari eta literarioari- 

eskerrak  ematen dizkio bere lehendabiziko hitzaldiaz eginiko aipamen 

luzeengatik, gai honetaz bere zutabeak eskaintzen baitizkio eta alienistekin 

onbera agertzen baita. 

 

4.3. Diskurtso medikoa 

 Edozein testuren eraikuntzan ausentziak eta presentziak oinarri 

estrategikoak taxutzen dituzte. Erakusten ez dena jasotzeak agertzen du 

ekiditen edo errefusatzen dena eta zer den beharrezko edo kontraesankor egin 

nahi den eraikuntzarako. Horrela bada, hitzaldietan ez da gatazkarik edo 

Garaioren bizitza inguratu zuten arazorik agertzen; horrenbestez, bera ez da 

bere ingurune sozialean agertzen; aitzitik, autoreak frenologiatik Garaioren 

erotasunari buruzko azalpen indibidualizatzailea zertzen du. 

 

 Esquerdok bere azterbidea behakuntzan oinarritzen du eta itaunketa 

teknikaren bitartez diagnosia egiten. Datuak, aurrekariak, gertakizunak, etab., 

guztiok bere hipotesiak garatzeko asmoz hautatzen ditu. Orobat, 

gertakizunekin, subjektuaren portaerarekin eta zirkunstantziekin, aurrez aurre, 

jartzen dituen teoria zientifikoen gaiak aipatzen ditu. Diskurtsoaren objektua 

eraikitzen du, hots, Garaioren erotasuna, etiologiatik, sintometatik, prozesu eta 
                                                           
82 Gasteizko iritzi publikoa bereizi beharko genuke, ezen, Esquerdok auzipetua aztertzera jotzean, hura soraio 
agertu bazen ere Burgosko Auzitegiko fiskalari gutun baten existentzia ezagutzean (Garaioren eromena 
aintzakotzat har zezan, edota denbora gehiagotan behatuta izan zedin), axolagabetasuna haserre eta 
sumindura bilakatu baitzen. Auzitegiak azken hau erabaki zuen. Horregatik, Esquerdok eskerrak ematen 
dizkie abokatu defendatzaileei, eta legelariari batez ere, Esquerdoren gutunarekin batera txosten bat egin 
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diagnosiatik; orobat, salbazio ikuspuntutik eta paternalismo medikotik 

proposatzen du medikuaren zainketa eta eroetxean egin beharreko itxialdi 

iraunkorra. 
“Para los que como nosotros consideran a Garayo enfermo. Garayo tiene una familia 
médica; es un miembro que nos pertenece, y sobre todo, señores, los enajenados 
tendrán siempre una familia que se interese por ellos, porque son infortunados 
miembros de esa grande familia que se llama humanidad” (Esquerdo, 1881, 236). 
 

 Hitzaldiak bat etortzen dira erotasunari buruzko garaiko diskurtso 

medikoarekin. Planteamendu hau Berrezarkuntzako urteetako diskurtso 

erreformatzaileetan eratzen da; moralez mukurututako intelektualen eta 

erreformatzaileen diskurtsoak dira, zuzentzeko eta hezitzeko helburua 

zutenak. Esquerdok bere argumentuak zientziatik lantzen ditu, baina 

sakratutzat jotzen den oinarritik, alegia, igorleak  jauzia egiten baitu moral 

erlijioso kristau-judeotik frenopatologiara (zientzia positibistara). 
“Dios desde las alturas bendecirá el tálamo conyugal de la ciencia y del poder, 
dotándoles de santos primogénitos, la caridad y la justicia. Caridad y justicia que aquí 
son hermanas gemelas, una sola” (Ibid., 237). 
 

Guk diskurtso hori, foucaultiar zentzuan (1970, 80-81), praktika bati 

egokituriko arau multzo bat gisa ulertzen dugu, erregela horiek mintzo diren 

objektuei buruz definitzen direlarik. Zentzu honetan, igorlea eromen-

kriminaltasunaren esparrua zehaztuz doa, instantzia erlijioso-moral, mediko 

eta juridikoen kontzeptu, enuntziatu eta nozioen multzo oso baten eraketaren 

bidez. Halakoak dira, besteak beste, erantzukizunik, aladurarik eta zentzu 

moralik eza, herentzia (anomalien igorlea), besania, monomania genesikoa, 

adimen-elbarritasuna, adimen-enultasuna, bulkada morbosoa eta pairamen 

genitala. 

                                                                                                                                                                          
zuelako Auzitegira bidaliz. Harrera txar honek Berrezarkuntzako sektore kontserbadoreekin bat egiten zuen, 
subertsibo zeritzotelako delitugilea krimenen erantzukizunetik salbu uzteko ideia. 
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V. GARAIOREN KASUA KRIMEN-ANTROPOLOGIATIK 

 

Esquerdok gauzatzen duen Garaiori buruzko diskurtso 

frenopatologikoak erlazio estua du ideia lombrosoarrekin, ezen berak 

medikukideen antzera jarraitu baitzien teoria frantses alienisteei eta baita 

Lombrosoren teoriei ere. Halaber, ezin dugu ahaztu teoria hauek azterlan 

frenologikoetan eta endekapenari buruzko Morelen lanetan oinarritzen zirela. 

Endekapenari buruzko alor teoriko honek, Foucaulten aburuz (1990, 90) balio 

du, justifikazio sozial eta moral gisa, identifikazio eta sailkapenaren tekniken 

erabilpenerako, hala nola medikuntza eta justiziaren instituzio sare batek 

subjektu eznormalen gaineko esku hartzeko. 

 

Zientziaren testuinguruak eta Garaioren kasuaren berezitasunek beste 

eremu batzuetatik ukiarazi zuten gaia, antropologia kriminalak egin zuen legez. 

Jakintza berriko alor honetan, Garaioren aipamena egiten duten bi autore 

gailentzen dira: Cesare Lombroso, eskola positiba antropologikoaren 

sortzaileetariko bat, eta Constancio Bernaldo de Quirós, Estatu espainiarrean 

joera honen ordezkaria. 

 

Lombrosoren83 teoriek eragin itzela izan zuten bere garaian. 

Kriminologia diziplina enpiriko bezala garatuko du, bere azterlanaren objektua 

delitugilea izanik eta bere helburua ordena soziala (burgesa) delitutik babestea.  

                                                           
83 Honek (1835-1909) medikuntza ikasi zuen Pavian. Doktore-tesia Lombardian egin zuen 1858an 
kretinismoari buruz; eta positibismo frantsesaren, materialismo alemanaren eta eboluzionismo ingelesaren 
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Diskurtso antropologiko lombrosoarrak krimengile atabikoa tratatzen 

du funtsean; eroek, hiltzaileek, etabarrek, bere esanetan, gizaki normalek ez 

bezalako ezaugarri komun eta desberdinak dituzte. Herentziaren 

endekapenaren ondorio direnez, zantzu atabikoak (eboluzionatu gabea, 

fosildua, egungo garapenera heldu gabe geratu dena), endekapenezkoak eta 

patologikoak dituen subjektu bezala bereizten dituen ereduari erantzuten diote 

Lombrosoren ustez. Zantzu hauek anatomian eta jokabidean azaltzen dira, ez 

dira normaltasunaren eredura moldatzen, eta badute zerikusirik hordako lehen 

gizakiaren itxura eta jokabide propioarekin. 

 

Lombrosok delitugile hiltzaileak anatomia patologikoan, 

antropometrian eta fisionomian oinarrituz deskribatzen ditu, hauen biologia 

eta psikologia ere kontuan hartuz. Euren antzekotasunengatik, besteak beste, 

jaiotzetiko delitugileak, ero moralak eta epileptikoak nabarmendu egiten dira. 

Mediku antropologo honek sortzetiko delitugilearen ikuspegi atabikoa 

garatzen du, gero delitugile ero moralarekin bat egingo duelarik84. Biok 

ezaugarri komunetan, esaterako biologikoetan, bat etortzen dira: ezkertia 

                                                                                                                                                                          
eragina jaso zuen. Mediku militar gisa antropometrikako azterlanak egin zituen hiru mila soldaduren eta 
Italiako zenbait eskualdetako biztanleen analisietatik lortutako datuak alderatuz. Medikuntza Legalean nahiz 
Auzitegikoan aditua eta berritzailea izan zen erabili zituen metodoak ikusita. 1864az geroztik, Turingo 
espetxeetako mediku izan zen, honek giltzapetuekin harreman zuzena edukitzeko aukera eman ziolarik. Hala, 
1871an Pesaroko eroetxeko zuzendari izendatu zuten. Eta 1875ean L’Uomo delinquente-ren lehen argitalpena 
kaleratu zuen. 1893an, Ferrirekin batera, alderdi sozialistan sartu zen. Alienatuak internatzeko 1904ko 
otsailaren 14an ateratako legea, ideia lombrosoarren  eraginpean egina dago, zalantzarik gabe. Eskola positiba 
orientabide antropologikoaren adierazle da, azken urteetan alderdi sozialak kontuan hartu eta zertxobait 
eboluzionatu baldin bazuen ere 1897an, El crimen causas y remedios lana argitaratu zuen, eta honetan 
kriminaltasuna ikuspegi guztiz eta erabat soziologikotik aztertzen du, L’Uomo delinquente lanean aldarrikaturiko 
ikuspegi antropobiologikoa modu garrantzitsuan leunduz. Esan behar da Lombroso delitugilearen alderdi 
juridikoetan baino honen azterketa zientifikoan gehiago murgildu zela. 
Eskola honetan aipatzekoak dira Ferri eta Garófalo. Ferri joera soziologikoenaren adierazgarri da eta 
Garofalo legelari edo jurista kontserbadorea. Lombrosoren doktrinaren arautzailea, eta ideia positibista 
formulatu zuena izan zen (Peset, J.L.;  Peset, M., 1975, 198-200), (García-Pablos de Molina, 1988, 251-252) 
eta  (Sills, 1977, 689-690). 
84Lombrosoren esanetan beti ere, bizio eta kriminaltasun portzentaia oso adierazgarriak aurkitzen dira ero 
moralaren etxeko eta gertueneko senitartekoen artean. Jaiotzetiko delitugileari buruz, printzipioz, ikuspegi 
atabikoa nagusitu zen; izan ere, hau, eboluziorik ez izaterakoan, ez zen iristen sentimendu moral bat izatera, 
eta ero moral bat bilakatzen zen. Alabaina, badute desberdintasunik, hots, jaiotzetiko delitugileak ez direla 
inoiz ero moralen krudeltasun mailara iristen. Honek ez du esan nahi sortzetiko delinkuentzia erotasun 
moralaren barnean kokatu behar ez denik (Peset, J.L.;  Peset, M., 1975, 522-550). 
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izatea, estrabismoa, perbertsio sexualak...; aditasun berezia jartzen dio 

burezurrari (simetriarik eza, garaiera eznormala, etab.). Jakintza arlo honetan 

neurri antropometrikoek gailentasun berezia hartzen dute, subjektua 

normaltasunaren alorrean sartzen ote den zehazteko eta erabakitzeko, batez 

ere. Bion eremu psikikoan honako alderdiak azpimarratzen ditu: afektibitate 

makurra eta zentzu moralik eza; zentzu morala, haurrak gaur egiten duen 

legez, gizateriak denboran barrena norbereganatu du; alabaina, jaiotzetiko 

delitugilea eta ero morala geldituta daude, autoreak deituriko “krimen-

infantilismoan: 
“Tanto il delinquente-nato come il vero pazzo morale datano quasi sempre 
dall’infanzia o dalla pubertà” (Lombroso, 1896, 30). 

 

Halere, Garaiori dagokionez, Lombrosok L’Uomo delinquente liburuan 

zehar adinaren garrantzia nabarmen uzten du subjektuaren inboluzio-osagai 

gisa. Garaioz, ero moralaz, hiltzaile-estupratzaile eta nekrofilomaniatiko gisa 

mintzo da, heriotzarantz bulkada sentitzen duen subjektu gisa; eta ez heriotza 

maite duen nekrofilo gisa: 
“Anche l´ínvoluzione dell´età senile e la decadenza della attività genitale può 
segnare, provocare tutto d´un tratto la recrudescenza di questa tendenza e darcene 
la spiegagazione, comme era il caso del Garrayo Sacamantecas, daprima virtuoso de 
onestiddimo, e fattosi a 40 anni assassino-stupratore di nove donne, o meglio, 
necrofilomaniaco” (Ibid., 40). 

 

Ero moralek eta jaiotzetiko delitugileek estigmak85 dituztela deritzo 

Lombrosok; gainera, jokabidearen esparruan beste horrenbeste gertatzen da. 

Euren afektua narriatuta dago, ez dute aladurarik, ezta zentzu moralik ere, 

jokabide agresibo eta bortitza erakusten dute, eta bertatik dator subjektu 

hauen eri-bulkada: 
“E de questa pervetita affettività, da questo odio eccesivo e fin senza causa, da 
questa mancanza od insufficienza dei freni, da queste tendenze ereditarie molteplici, 
deriva la irresistibilità degli atti dei pazzi morali, come dei rei-nati” (Lombroso, 
1896, 44). 
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Ildo honetan, Lombrosok Garaioren jokabide eznormala azpimarratzen 

du, jokabide hau soraiotasun eta hoztasunean adierazten da, bai krimena 

burutu ondoren, bai afektibotasunaren galeran eta baita biktimak hiltzeko 

modu ankerrean ere: 
“Cosi nel Verzeni e nel Sacccamentecas tutta la perdita dell´affettività si 
manifestava a periodi e nel barbaro modo di strangolamento femmineo, ma l´apatia 
che mostrarono dopo il delitto, per y parenti, per le vittime, o per lo stesso 
supplizio, prova che l´affettività era lesa anche all´infuori delle speciali tendenze che 
li spinsero al reato” (Ibid., 46).  
 

Bigarren autoreari dagokionez, Constancio Bernaldo de Quirósek86, 

Figuras delincuentes lanean (1909), Garaioren krimenak kontatzen ditu eta, 

estigma atabiko sakonek markatua den lombrosoar koordenadetatik 

begiratuta, ar zangar bat gisa erretratatzen du bera izaera: 
“Monstruo rarísimo... era un macho brutal, marcado con profundos estigmas 
atávicos y atípicos. La frente hace recordar... la calvaria de Neanderthal... Las 
mandíbulas eran enormes, como en las fieras. El rostro presentaba grandes 
asimetrías” (B. de Quirós, 1909, 31-32). 

 

Autore honek berak, delinkuentziaren zinematikaren ikuspenean 

oinarrituta kriminalitatearen denbora-maiztasunaren banaketa aztertzen du 

Cursillo de criminología y Derecho penal lanean (1940). Teoria honen arabera, badira 

kriminaltasun gertaeraren banaketa eta intentsitatea, nolabait, zehazten 

dituzten zenbait faktore natural edo fisiko eta jite sozialeko beste batzuk. 

Autoreak hori eragin sozial ala kosmikoari dagokionez ez du argitzen. 
                                                                                                                                                                          
85 Greziarrek estigma dermioa sortu zuten gorputzaren zeinuak aipatzeko, horien bidez zerbait txarra eta oso 
ohikoa ez zen zerbait erakutsi nahi izaten zen zeinu horiek zituenaren estatus moralean (Goffman, 1995, 11). 
86 Autore hau (1873-1959) Estatu espainiarrean joera positibista kriminologikoa sostengatzen dutenen artean 
gazteena da. Joera honetako pertsonaia garrantzitsuak hauek dira: Dorado Montero penalista, 
korrekzionalismoa positibismoarekin elkartu edo lotu zuena, eta Rafael Salillas, mediku kriminologikoa, 
alderdi antropologikoa kontuan hartzen zuen joera soziologikoko positibista. 
B. de Quirósek Madrilen egin zituen Zuzenbide ikasketak. Kriminologiako lehen urratsak bere irakasle Giner 
de los Ríosen eskutik eman zituen. Salillasek zuzentzen zuen “Anales del Laboratorio de Criminología”n egin 
zuen lan, eta irakaskuntzako Institutu Librean jardun zuen irakasle gisa 25 urte zituela, eta ondoren 
Kriminologiakoa Madrilgo Estudios Penales institutuan. Errepublika behera etorri zenean, 1939an, Estatu 
frantsesean exiliatu zen, baina handik urtebetera Ameriketara joan eta han finkatu zen. Azken honetan 
Kriminologiako katedradun irakasle izan zen Dominikar Errepublikako unibertsitatean, eta ondoren 
Mexikokoan. Legelari baino kriminologo handiagoa izaki, bere garaiko kriminaltasuna aztertu zuen metodo 
enpirikoa erabiliz. Alderdi antropologiko eta soziologikoen eragina azpimarratu zuen. Bere lanen artean 
aipatzekoak dira: Las nuevas teorías de la criminalidad (1898), La picota (1908), Figuras delincuentes (1909), Cursillo de 
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Sexu-delituez estatistikan agertu ohi den moduan mintzatzen da, esanez 

delituak maiatzean eta urrian gehitu egiten direla. B. de Quirósek ikuspegi 

biologikotik aplikatzen dio erregresio atabikoaren egitatea kriminologiaren 

esparruari. Horretarako, Havelock Ellisen giza arreske aldiari buruzko 

hipotesian funtsatzen da. Hipotesi honen arabera, gizaki primitiboaren arreske 

aldia udaberrian eta udazkenean izaten zen87. Horrenbestez, delitu hauek sasoi 

honetan kokatzea, subjektu krimengile mota honetan gertatzen den biologia 

primitiboaren erregresio atabikoaren fenomenoarengatik edo endekapen-

ekintzarengatik da. Hau guztia Garaioren kasuari aplikatuz, B. de Quirósek 

uste du munstro honen errai-erauzketa guztiak bi aroen inguruan gertatzen 

direla, eta bere bulkada kriminalak sinkronizatuak zeudela bi araldi-ziklo 

horiekin: 
“Pues bien, precisamente los casos todos de desventramiento de este monstruo 
sádico son siempre hacia las dos épocas de los dos celos atávicos, y el impulso 
criminal tiene un sincronismo perfecto que hace que, casi año tras año, repitiera los 
atentados en la misma forma, casi en los mismos días, coincidiendo con aquellos 
dos ciclos de celo, de tal suerte que si los grandes crímenes teratológicos pueden 
considerarse como experimentos que hace la Naruraleza ante nosotros, el caso de 
Garayo es un experimento en favor de la tesis de Havelock Ellis” (Ibid., 104).  

 

B. de Quirósek sexu-delituak maiatzean eta urrian gertatzen direla, dio, 

araldi-zikloetan, alegia. Baina, bere Figuras delincuentes-eko  kontaketan, 

aipaturikoa kontraesaten du. Izan ere, abuztuaz ari dela, delitu politikoaz hitz 

egiten du, eta Garaiok, hain zuzen ere,   hilabete honetan krimenen kopuru 

handia du88.  

 

                                                                                                                                                                          
criminología y Derecho Penal (1940), Criminología del campo andaluz: el bandolerismo en Andalucía; baita artikulu, 
itzulpen, hitzaurre eta epilogo ugari ere (Jiménez Asúa, 1960, 99-111) eta (Sainz, 1979, 205-206). 
87 Etnografo asko iritzi honen aurka daude, esaterako, Malinowskyren lanak basatien arteko bizitza sexualari 
buruzkoak (B. de Quirós,  1940). 
88 Abuztuan (III, IV, 1, 4), irailean (V, VI), eta gainerakoak martxoan (I, II), ekainean (2) eta azaroan 3 (B. de 
Quirós,  1909, 32-34). 
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Ildo honi jarraiki, esan genezake, batetik, autoreak  ez duela asaldura 

sozialeko giroaren aipamenik egiten89, eta bestetik, hark ere ez duela Garaiok 

bizi izandako gatazka jasotzen, zeina ideia kontserbadore nagusien eta 

subertsiorako asalduraren artean kokatzen baitzen. Autoreak ez du aintzat 

hartzen edo ezagutzen giza jokabidearen gainean dauden kode dibergente 

moldeetako gatazkaren eragina. Osagai psikosozialeko eragin hau ez zen giza 

jokabidean hautematen gaur egunean hautematen den bezala; bai ordea, izaera 

sozial eta ekonomikoko eragipena. 

 

Asaldura honek arau eta jokabide-kodearen lehiara igortzen du, eta 

horren eragipena aztertu zuen Durkheimek urte batzuk geroago Le suicide eta 

Les règles de la méthode sociologique lanetan. Egile honek ikuspegi soziologikotik 

azaltzen du krimenaren fenomenoa, eta ez delitugileari buruzko ikuspegi 

biologiko edo psikologiko bezala. Gizartean kokatzen du krimena osagai 

funtzional gisa. Delitua bilakatzen du gizarteko eragile erregulatzaile, hor 

eragin dezakeelako, hain zuzen, aldakuntzarako elementu gisa. Durkheimen 

iritziz, krimena krisiaren zenbait egoerarekin90 lotua dago, egoera honek 

disfuntzio sozialak -hauen artean delitua- sortzen baititu. Krimena, partzialki 

bakarrik onartutako arau sozialetan oinarritzen den bizikidetza sozialarekin 

lotuta dago, eta, hori taldearen sentimenduetarako laidoa da. Horrenbestez, 

gertaera, taldearen kontzientzia iraintzen duen heinean, kriminala da, alegia, 

krimena da taldeak gaitzesten duen unetik. Honela bada, Durkheimen (1979, 

90-91) hitzetan 
 “Un acte est criminel quand il offense les états forts et définis de la conscience 
collective... En d’autres termes, il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience 

                                                           
89 Alabaina, B. de Quirósek izan zuen frantses soziologoaren berri. Esaterako,  Les règles de la méthode 
sociologique obra aztertu zuen 1893-94 ikasturtean, F. Ginerren ikasgelan  (Jiménez de Asúa, 1960: 100). Horri 
buruz mintzo da bere Cursillo de criminología y derecho penal (1840), lanean, bertan Durkheimek delituaren 
normaltasun sozialari buruz duen ikuspegia (normaltasuna maiztasunaren zentzutik ikusita) iruzkintzen 
duelarik. 
90Paradigma funtzionalistak egitate sozialen azalpena beren funtzioetara murriztera jotzen du. Paradigma 
honen baitan Mertonek jokabide desbideratua aztertzen du kausa sozial eta kultural andana batean kokatuz. 
Egileak, anomia (Durkheimek ez bezala, honek anomia arau ausentziarik eza bezala definitzen baitu) arauzko 
kontraesanen testuinguruan azaltzen du, hots, kultura bakoitzak legez inposatzen dituen helburuen eta horiek 
lortzeko instituzioek jartzen dituzten bitartekoen artean dauden kontraesanetan alegia. 
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commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la 
conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu’il est un crime, mais il 
est un crime parce nous le réprouvons”. 

 

Bestalde, B. de Quirósek Garaioren alderdi nekrofilikoa nabarmentzen 

du, sumarioaren argibidean “gorpuen aurrean semen-jarioak zetozkiola” 

irakurtzen baita. Alabaina, Lombroso eta Esquerdoren antzera, Garaiok ez 

zuela honelako anomaliarik pentsatzen zuen. Orobat, gehiago ikusten du 

Garaioren irudiaren aurrean munstro kulturalaren mota91 gizabanako zehatz 

eta fisikoa baino. Honelaxe jasotzen da errai-erauzle eta alkoholikoaren 

portaera esleitzean, dioenean “munstro sadiko honen errai-erauzketen kasu 

guztiek” eta “toxikazio alkoholikoek zahartze-egoera irregularra sortu zutela”. 

Halere, ez dago bigarrena baieztatzerik, eta lehendabizikoa behin bakarrik 

gertatu zen. 

  

Hiru autore hauek, Esquerdo alderdi errepublikarrekoa izaki, Lombroso 

alderdi sozialistako militantea, eta B. de Quirós bertatik hurbil, jokabidea 

aintzat hartzen duten autore ospetsuak dira, jite sozialeko azalpenak erabiltzen 

dituzte, Erregimen Zaharreko ideiekiko guztiz desberdinak (haiek 

erlijiotasunez kutsatuta eta gizarte eta pertsonarengandik at jotzen dutenak), 

alabaina gizarte ordena errugabetzen dute egitate sozial hauen faktore 

erabakior bezala. 

 

Jakintza eta instituzio boteredun gizon hauek zientzia positibistaren 

esparruan kokatuak daude. Behakuntzaren azterbidean oinarritutako zientzia 

hau medikuek, legelariek, antropologoek eta abarrek erabiltzen dute, eta bere 

bitartez ordena sozialaren ikuspegi klasista eta diskriminatzailea garatzen dute. 

                                                           
91 Kultur antropologiatik, gizarte irikietan ez dago munstrorik zoologiaren ikuspegitik; alabaina, Aranguren 
filosofoari jarraiki, gizaki primitiboak munstrokeriaz duen ikuspegia bestelakoa da, animaliarenetik zerbait 
baitu eta horrenbestez ez da erabat humanoa. Ildo honetan, ikuspegi honen arabera, lehena munstroa izatea 
da eta, munstroa delako, delitu-ekintzak gauzatuz amaitzen du. Krimengilea gizarte mota honetan ordenaren 
urratzailea da, munstro bat, izan ere urratu egin duelako, eta munstroa izateagatik delitugile izanez bukatzen 
du (Aranguren, 1987, 26). 
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Zientzia honek determinismora eramaten ditu; eta, gizarte egitateei 

dagokienez, ikuspegi hau naturaren legeen (herentziaren, eta fisiko eta 

moralaren arteko harremanen) eraginaren balorazioan oinarritzen da. Krimen-

portaerako subjektuak nahitaez egitura formala behar du izan eta hori adierazi 

egiten da, eta agerian uzten ditu kriminaltasunaren estigmak. 

 

Era honetan, taxonomietan, erregeletan eta arauetan oinarritutako 

errealitatea taxutzen dute, eta zilegiak guztiak ere, boteredun gizon batzuek 

igorriak diren heinean. Botere sinbolikoaz ari gara, eta honela mintzatzen da 

Bourdieu gai honi buruz: 
“Es un poder de construcción de la realidad... el cual no se ejerce más que si es 
reconocido, es decir desconocido como arbitrario. Esto significa que el poder 
simbólico no reside en los “sistemas simbólicos” bajo la forma de una 
“illocutyionary force” sino que se define en y por una relación determinada entre 
quienes ejercen el poder y quienes lo sufren” (2003, 91 eta 98). 
 

Kasu honetan, instituzio medikoak, botere judizialarekin batera, mota 

bateko subjektuaren errealitatea ezarri eta finkatu du. Botere mediko-juridikoa 

hau eraikitzen, egituratzen eta instituzionalizatzen joan da gizarte industrial 

kapitalistaren baitan. Aipaturiko botere modua Estatu Modernoaren 

beharrizanekin batera sortzen da, Foucaulten (1986b, 35) aburuz, Estatuak 

garatu duen banakako taktikak92 botere anitz andana ezaugarritzen du: familia, 

medikuntza, psikiatria, hezkuntza… 

 

Jakintza eta botere instituzioek esku-hartzearen tresnak eratu eta beren 

eragin soziala areagotzen dute. Zentzu honetan, Biurrunek dioenez (1985), 

zientziaren funtzioa jakintzaren ekoizpenerako gune pribilegiatu izatea izango 

litzateke. Zientzia, beraz, hitz neutroa, neutralizatzailea eta zigortzailea den 

heinean, marjinazioaren legitimaziorako osagai pribilegiatu gisa taxutzen da. 

 

                                                           
92 Estatua egitura gisa ulertzen da, non gizabanakoak baldintza honekin integratuak izan daitezkeen, hots, 
hauei forma berri bat esleitzea eta mekanismo zehatz batzuetara makurraraztea. (Ibid., 34) 
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Estatuak, kasu honetan, legearen eta zientziaren esku uzten du bere 
boterearen zati bat. Instituzio hauen eginkizuna izango da integratzeko zaila 
den sektorea kudeatzea, eta kode menperatzaileetara makurraraztea. 
 

Horrela bada, boterea eta zientzia eratzen direneko eta araua sortzen 

duteneko arlo bi dira. Araua menperaketaren diskurtsotik sortua da, eta 

erabateko ondorioak dakartza kasu honetan bezala, eta finean, marjinazioaren 

eta desbideratzearen eraikuntzan. Ikus dezagun ondoko grafikoan Garaioren 

kasuari aplikaturik. 

 
V. grafikoa: Boterea eta zientzia arauen eraikuntzan 

 
Boterearen antolakuntza                                 Arauak                                Zientzia medikoa 

Industri gizarte kapitalista         juridikoak eta medikoak     (higienismo eta alienismoa)  

eta juridikoa  

 

 

 

 

         Marjinazioa- Desbideratzea 

                     (erotasuna eta kriminaltasuna) 

 

Menperatzearen, indarkeriaren, nagusitasun sinbolikoaren93 harreman 

batean -kasu honetan baita nagusitasun fisikoan ere, hots, Garaioren 

exekuxioa-, inposatzen den erantzuna menperatuaren onarpenarena izaten da, 

alegia, egotzitako identitate berriaren onarpena: eroarena edota 

krimengilearena. Garaio ero edo krimengile gisa hautemateko ezarpen hau 

gizarteko sektore desberdinetara zabaltzen da. Identitate berria benetakotzat 

                                                           
93 Nagusitasun sinbolikoa menperatuen konplizitate objektiboarekin burutzen denean da eraginkorra. 
Horretarako behar-beharrezkoa da menperatuak menpekotasun ekintzei, menperatzaileak ekintza horiek 
burutzeko erabiltzen dituen hautemate egitura berberak aplikatzea (Bourdieu, 1997, 170). 
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hartu behar da, agintarien parametroetatik eraikia izan baita, zientzia medikotik 

eta legetik, alegia. 
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VI. RAMON APRAIZ SENDAGILEAREN HITZALDIAK 

 

Esquerdo mediku alienistak Garaiori buruz Madrilen (1881eko 

urtarrilaren 25ean eta otsailaren 1ean) bi hitzaldi eman, eta handik bi astera, 

Ramon Apraiz medikuak beste bi eman zituen gai beraren inguruan, otsailaren 

11 eta 18an. Lehenengoan, funtsean, Gasteizen garai hartan lan egiten zuten 

hamaika sendagilek sinaturiko txostenari buruz jardun zuen. Bigarren 

hitzaldian, lehenengoaren laburpen bat egin ostean, Esquerdoren ideiak eta 

ondorioak gezurtatu zituen Pulido94 doktoreak emaniko bertsioari jarraituz. 

Honek sendagile alienistaren hitzaldi nahiz txostenari buruzko iruzkinak egiten 

zituen El Genio Medico aldizkarian. 

 

Apraizen hitzaldien helburua Garaioren zentzutasuna eta, ondorioz, 

erruduntasuna argudiatzea zen. Jasotzen dituen alderdiak bere aurkariak 

aipatzen dituen berberak dira, baina ikuspuntu desberdinetik begiratuta. 
 

1. Ramón Apraiz  

Gasteiz hiriak, gainerako euskal hiriburuekin eta Estatu 

espainiarrekoekin alderatuz gero, biztanleria aski mugatua izan arren (XIX. 

mende erdian 23.000  biztanle baino zertxobait gehiago zuen, eta probintzia 

osoak 70.000 baino zertxobait gehiago), sendagile profesional ugari izan 

                                                           
94 Pulido doktoreak artikulu interesgarriak eskaini zituen El Liberal-en eta El Siglo Médico-n ero delitugileen 
defentsan, eta Locos delincuentes eta Conflictos entre frenopatia y el Código Penal bezalako liburuxkak argitaratu 
zituen. Halaber, bere indar guztiekin aldarrikatu zuen heriotza zigorra indargabetzea  edo, gutxienez, hau 
gizatiartzea (Litvak, L. 1947, 18). 
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zituen, Garaioren kasuaren inguruan emandako hitzaldi testuetan azaltzen 

denez:  
“Los once médicos que entonces se hallaban ejerciendo su profesión en Vitoria” 
(Apraiz, 1881, 7). 

 

XIX. mendeko azken hamarkadetan, sendagileek tesi eta praktika 

higienistengatiko ardura nabaria azaltzen zuten95. Osasunaren ardura nagusi 

zen giro honetan, zeinetan gaixotasun infektu-kutxakorrak desagertzea, eta bizi 

baldintzak hobetzea bilatzen baitzen, Apraizek Arabako hiriburuan berak 

jasotako esperientzia jartzen du mahai gainean96. 

 

Apraizek testuinguru honetan parte hartu eta burutu zuen bere 

lanbidea. Gasteizko familia ospetsu bateko semea zen, eta Valladolideko 

unibertsitatean egin zituen Medikuntzako ikasketak, 1866an amaituz. 

Gasteizen aritu zen lanean bizitza osoan, eta berak aitortu zuen legez, “hiria 

inguratzen zuten herrietako sendagilea” izan zen (Apraiz, 1881, 17). Osasun 

politika aldera jo zuen, eta hori tarteko, Osasun Batzorde Probintzialari loturik 

gelditu zen. Hala, hemengo kide eta medikuntzako ordezkariorde izan zen 

1891n. 

 

Aipaturiko karguaz gain, beste asko bete zituen, ondoko hauek baizik 

aipatuko ez baditugu ere: Gasteizko Txertaketa Zentroko Zuzendari medikua, 

Osasun Batzorde Probintzialeko osasun gaietako Batzordeko Lehendakaria, 

Behartsuentzako Etxez Etxeko Sorospen Elkarteko bokala, 1873an sorturiko 

Medikuntza Zientzietako Akademiako Zuzendaria, Ateneoko bazkidea, 

Societé de Médécine-ko bazkidea, l’Academie de Sciences Medicales-eko 

bazkidea, etab. 
                                                           
951850az geroztik, Iraultza industrialak eta hirigintzaren garapen azkarrak aro berri batean murgilarazi zuten 
osasun-egoerari buruzko guztia. Badirudi XIX. mendearen bigarren erdian higienea izaera zientifiko 
zorrotzeko diziplina bilakatu zela. Estatu espainiarrean medikuntzaren maila aski baxua da. Higienearen 
alorrean Monlau medikua nabarmentzen da, eta arlo hori diziplina bilakatzea izango da bere kezka. Bere lanik 
aipagarrienak, Elementos de higiene privada eta Elementos de higiene pública dira (Granjel, M. 1983). 
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Gasteizek bi epidemia pairatu zituen mendearen azken herenean; 

baztanga 1866 eta 1867. urteetan, eta kolera, 1885ean97. Apraiz, higienista eta 

demografoa izaki; xehapen administratiboak ezartzen saiatu zen Gasteizko 

osasun erakundetik, higiene publikoaren inguruan nahiz gaixotasun infekto-

kutxakorren prebentzioan. Ildo honetan, bere kezka klase erdeinatuenetara 

bideratzen zen bereziki:  
“Voy á ocuparme de la grandísima influencia que la Caridad puede ejercer en el 
mejoramiento de la vivienda del pobre, demostrándoos que de ello depende la 
desaparición de terribles enfermedades y en especial de las infecciosas tan 
repugnantes como mortíferas” (Apraiz, 1893, 4-5). 

 

Zerbitzu mediku-farmazeutikoa planteatu zuen Gasteizko familia 

txiroei doako laguntza emateko, eta txertaketaren lanean jardun zuen higienista 

gisa. Lurralde arabarrean baztanga desagertzeko helburua zuenez, gaixotasun 

honen prebentzioan murgildu zen bete-betean. Izatez, zeregin garrantzitsua 

izan zuen Gasteizko Txertaketa eta Birtxertaketa Zentroan. Hala, Arabako 

probintzian eta Gasteiz hirian baztanga hilkortasun kausa oso harritzekoa 

izatearen arrazoia, Apraiz sendagilearen lan eskergari zor zaio, neurri handi 

batean behintzat. Eta ez zen prebentzio soilera mugatu; aitzitik, zenbait lan 

eskaini zizkion gaiari. 

 

Osasun demografiari dagokionez, garaiko higienistek osasun 

errealitateari buruzko beren deskribapenak zabaldu zituzten, eta estatistika 

gisako ikerketetan oinarrituz eraldatzeko gai ziren neurriak proposatu zituzten. 

Honetan, medikuntzaren eginkizuna osasun estatistiken lanean islatzen da, 

esate baterako, Estadistica demografico-sanitaria de la provincia de Alava y cada uno de 

los Ayuntamientos en el decenio 1900 y 1909 lanean (Vitoria, 1910). Aipaturiko lan 

hau bezalakoek agerian uzten dute Apraizek Gasteizen eta bere probintzian 
                                                                                                                                                                          
96 Ondoko egileen liburuetatik jaso dugu Ramon Apraizi buruzko informazioa: Granjel, L.S. (1996), 
Reboredo (1988) eta Granjel , L.S. ((Zuz.), 1993)). 
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mota honetako osasun azterketak egiteko zuen ardura, kontuan izanik, Osasun 

Batzordeko kide zenez, bere ardurapean zeudela gai hauek. 

 

Bere idazlana ia erabat higienearen eta medikuntza prebentiboaren 

arloarekin erlazionatua baldin badago ere, lehen argitalpena J.M. Esquerdo 

psikiatrarekin 1881ean Garaiori buruz izandako eztabaidaren ondotik 

sortutako testua da, izenburutzat Garayo el Sacamantecas ¿es cuerdo o loco?, 

daramana, non bere bi hitzaldiak jasotzen baititu eta bere jarrera azaltzen eta 

arrazoitzen. 

 

Halaber, berak sortutako Revista quincenal Médica Vasco-Navarra zuzendu 

zuen. Medikuntza Zientzietako Akademiaren prentsa-organoa zen, eta 

probintzia berean osasun arloan lan egiten zuten profesionalei zuzendua 

zegoen bereziki. Aipaturikoaz gain, 1892an, Boletin del colegio de Médicos de 

Vitoria argitalpenaren kargua hartu zuen, baita bertan idatzi ere, eta gerora, 

bere zuzendaritzapean, Revista de Medicina de Alava bilakatu zen (1919). 

 

2. Garaioren erruduntasunaren eraikuntza normaltasunetik ikusita  

Esquerdok sintoma eta kausetan oinarrituriko begi-bistako semiologia 

deskribatu zuen, Garaioren erotasuna eta adimen-elbarritasuna azaltzen 

zuelarik. Apraizek, aldiz, jakintza corpus hori ez duen arren, Esquerdoren 

terminologia berbera erabiltzen du, baina beste helburu batekin. Honenbestez, 

Garaio gizaki normal bilakatzen duen ikuspegi despatologizatzailea eskaintzen 

du. 

  

Apraizek, uneoro eta arlo guztietan, zalantza guztien gainetik 

normaltasuna adierazteko duen asmoan oinarritzen du Garaioren 

erruduntasuna; Garaio errudun da normala delako eta, ondorioz, bere ekintzen 

                                                                                                                                                                          
97 Hala ere, XIX. mendean zehar Gasteizen eta Araban usu izan ziren kolera izurriteak (Ikus. Testuinguru 
soziohistorikoa kapitulua). 
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erantzule da. Inolako gaixotasunik eza, bere anatomia, ezaugarri fisiologikoak, 

ahalmen intelektual eta moralak, gizaki normal batenak lirateke. Garaioren 

herentzia familiarrak ere ez du halako garrantzi patologikorik, ez dagoelako 

familian gaixotasun larriko aurrekaririk ezta buru-nahasterik ere. 

 

Bere ingurune familiarra zein soziala bere bizi maila bereko jendearen 

normaltasunaren barruan kokatzen da. Arrazoimena izan du eta du oraino, eta 

ez du inoiz buru-nahasterik izan. Are gehiago, jornalari denez, ahalmen ona du 

laborantzarako. Garaiok ez du inolako bulkada pairaezinaren pean jarduten, 

eta monomaniakoa edo adimen-elbarria ez baina, kontzientzia moral 

osoarekin araua (legezkoa-morala-kulturala) urratu duen gizaki zentzuduna da. 

 

2.1. Gertaerak 

Apraizek ez du Esquerdok ezagutzen ez duen gertaera berririk edo 

desberdinik erabiltzen. Beraz, funtsean material berberan oinarritzen da 

ondorioak ateratzeko orduan; baina ondorio hauek ez dira desberdinak 

bakarrik, nabarmen kontrajarriak  baizik. Ekintzen azterketak osatzen du, 

itaunketarekin (eta behatzearekin) batera, Gasteizko hamaika sendagilek 

eginiko oinarrizko txostena. 

 

Sei krimen deskribatzen ditu labur-labur Apraizek, eta atentatuetako bi 

biktimak (3 eta 4) aipatzen ditu. Ez ditu aipatzen, ordea, B. de Bengoa eta 

Esquerdoren testuetan azaltzen diren 1. eta 2. atentatuak. Ekintzetan 

oinarrituz, ezein monomania motarik eta bulkada morboso gizerailerik eza 

argudiatzen ditu, aurrerago aztertuko dugun legez. Haren iritziz, Garaiok 

ekintzetan duen jarrerak, berauen egiletasuna ezkutatzeko duen jokabideak, eta 

bereizketa egiteko duen ahalmenak nahiz berauek burutzeko kontzientziak, 

zentzu betean zegoela frogatzen dute. 
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Azken batean, Apraizen arabera, hilketen zioa plazerrari dagokio eta ez 

beste ezeri. Bortxatu ostean erailtzen zituenean, hilketen egile gisa ez 

atzemateko egiten zuen, Garaiok berak aitortzen zuen bezalaxe. Salbuespen 

bakarra VI. biktima da, honetan zioa lapurreta izan baitzen. Ikus dezagun 

hilketei buruz ondoko taulan ematen dituen datuak: 

 
17. taula. Garaioren biktimen datuak 

 
Kasua I II III IV V VI 
Izena La 

Valdegobiesa 
La Riojana Izenik gabea La Morena Sumarioan 

azaltzen den 
neskatxa 

Izenik gabea 

Adina 40  bat urte  Gaztea 20 bat urteko 
gaztea 

25 urteko 
gaztea 

50 urteko 
emakumea 

Zioa Diru gutxi 
eskaintzen 
ziola iruditu 
zitzaion, 
aurka egin 
zion, 
estrangulatu 
egin zuen 
bortxatuz. 

Ez zen 
konformatze
n emandako 
diruarekin, 

estrangulatu 
egin zuen 

larrua jotzeko 
asmoz… 

Bere 
bizitzarekin 
amaitu zuen 
salatua ez 
izatearren 

Bortxaketa Harreman 
sexuala izan 

zuen 

Bortxaketa Lapurreta  

Harremana Larrua 
jotzeko 

asmoz. Ez 
ziren 

ustekabean 
topatu. 

Larrua 
jotzeko 
asmoz. 

Ez ziren 
ustekabean 

topatu. 

Ustekabez  
topatu ziren. 

Prostituzioa 
(testu osoan 
atzematen 

da). Ez ziren 
ustekabean 

topatu 

Ustekabez 
topatu ziren. 

Beste 
emakume 
batekin 

aurkitu zen. 
Ustekabez 
topatu zen. 

Nola Eskuekin ito 
zuen, 

bortxatu eta  
ubide batera 

bota. 

Ito egin zuen. Inolako 
proposamenik 
gabe bortxatu 

eta 
estrangulatuta 
erahil zuen. 

 Bortxatu eta 
erahil zuen 

Ideia 
berberarekin 
erail zuen eta 

ondoren 
sabela ireki 

zion 
Non Bolborategi 

inguruan 
Aranako bide 
zaharrean, 
Ikazkinaren 
etxe inguruan

Gamarrako 
bidean 

 Zumaketetan   

Noiz 1870 1871 1873 1874 1879 1879 

 

 

 

 

2.2. Ingurune familiarra eta soziala 
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Lehenengo hitzaldian (txostenean) Apraizek Garaioren ingurune 

familiarrari buruzko aipamen gutxi egiten ditu; bigarren hitzaldian (Esquerdori 

eginiko gezurtapenean) leku zabala eskaintzen dio gai honi, argudio nagusia 

izateraino. Hala ematen du aditzera Apraizek Garaiori buruz aurkezten duen 

sintesi biografikoak. Garaio lau aldiz ezkondu zen, 29 urterekin lehen aldiz. Ez 

zekien irakurtzen ez idazten. Kristau ikasbidea zerbait ezagutzen zuen. Lau 

seme-alaba izan zituen lehenengo emaztearekin eta bat bigarrenarekin98. Azken 

batean, guraso osasuntsu batzuen semea zen, inolako diatesirik eta buru-

nahasterik ez zutenen semea. 

 

Hemendik aurrera aitaren99  irudia nabarmentzen da bere 

normaltasunaren portaera azpimarratzeko, esanez bere talde sozialari 

dagokiona dela. Apraiz bat dator Esquerdok Garaioren aitari buruz duen 

iritziarekin: “izaera haserrekorra, desberdina eta odolberokoa familiarekiko”100; 

baina ez dator bat honen jokabidearen balorazioa egiterakoan: “inoiz ez zuen 

izaten gizarteari  egokituriko jolasaldi alairik”101, Apraizen ustez, zeinak oso 

ongi ezagutzen baitzuen sendagile gisa jardundako herri haietako nekazari 

bizitza, aitaren jokabidea azokako egun batean edozein nekazarik izan ohi 

duenaren antzekoa da: 
“Lo frecuente es ir al mercado semanal de Salvatierra... volviendo á su casa á veces 
algo tarde… como la vida del labrador alavés, trabajador y sóbrio por demás en su 
casa y bromista, amigo de chungas en las ocasiones descritas (día de mercado)” 
(Ibid., 17). 

 

Apraizek ez ditu onartzen Esquerdoren ideiak: Garaioren aitak 

semearen heziketan izandako utzikeria, eskolatzeko gogo urria, alegia102, eta 

                                                           
98 Datu hau berria da B. de Bengoa eta Esquerdoren datuekiko. B. de Bengoaren arabera bost seme-alaba 
izan zituen lehenengo emaztearekin, eta horietarik bi seme eta alaba bizi dira. Esquerdok Garaioren hiru 
seme-alabez hitz egiten du. 
99 B. de Bengoak eta Esquerdok bezala, ez du amaren figurari buruzko aipamenik egiten. 
100 De carácter arrebatado, desigual é irascible para con la familia. 
101 Nunca tenía las expansiones joviales que afectaba a la sociedad. 
102 Burgesiak kontzeptu negatiboak erabiliz ezaugarrituko ditu klase herritarren berezitasunak: nagikeria, 
zikinkeria, desordena, promiskuitatea, bizioa, galbideratzea... Klase herritarrek, zeinaren zabarkeria euren 
seme-alaben heziketa eta eskolatzeko kezkari dagokionez, garaiko testu askotan azaltzen den, eskola 
publikora bidali behar dituzte beren seme-alabak derrigorrez (Varela, 1979). 
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gaitasunik ezagatik ohiko nekazaritzako lanak egiten baizik ez zuela ikasi. 

Apraizek argudio berbera erabiltzen du berriro; hala, Garaioren aitarentzat ere, 

bizitza aurrera ateratzeko kanpora bidaltzea da ohikoena, bere mailakoek 

gauza bera egiten baitute (semeak nekazariak dira, eta alabak neskameak 

ezkondu aurretik edo nekazaritzan jarraitzen dute). 

 

Apraizek, gainera, heziketari buruzko jarrera hau, klase aberatsak 

erakusten duenarekin alderatzen du, eta berbera dela ikus daiteke. Aberatsek 

ere etxetik kanpora bidaltzen dituzte euren seme-alabak, ikastetxeetara edo 

unibertsitateetara, gero gizartean lanpostuak lortu ahal izateko. 

 

Bestetik, Garaioren familia eskolatu gabea baldin bada ere, Apraizen 

iritziz datu honek ez du inolako konnotazio psikopatologikorik, zeren 

izatekotan, analfabetoen seme-alabarik gehienek eroetxean egon beharko 

baitzuten. Analfabetismoaren deskalifikazio hau, buru-nahastearen sintoma 

gisa, datu estatistikoetan oinarritzen da eta datu historiko batean.  

 

Datu estatistikoei dagokienez, 1887ko erroldaren arabera, nabarmena da 

Arabako alfabetizazio103 portzentajean Estatu espainiarrarekiko dagoen aldea. 

Ikus ditzagun hurrengo taulan 1887ko erroldan jasotako alfabetizazio datuak 

(Apraiz, 1895, 10): 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Alfabetizazioa gazteleraz egiten da, Canovasen politika zentralistaren eta industrializazio prozesuaren 
ondorioa dela eta. Deseuskalduntze honetan zerikusi garrantzitsua izan zuten: kanpoko maisu eta maistrek 
parte hartzea, erlijio ordenek emandako hezkuntza eta burgesiaren hautua hizkuntza eta kultura 
espainiarraren alde. Berebat, tokiko administrazioak ere zerikusia izan zuen; izan ere, interes gutxi erakutsi 
zuen euskararen erabilpenaren alde administrazio zentralari xedapenak eskatzeko orduan. Honengatik 
guztiarengatik irakaskuntza gaztelaniaz ematen da (Dávila, 1993, 121-121) 
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18. taula: 1887ko erroldan jasotako alfabetizazio datuak 

 
Araba Estatu espainiarra  

Gizonezkoak Emakumezkoak Gizonezkoak Emakumezkoak 
Irakurtzen dakite 4,53 15,02 2,87 4,70 

Irakurtzen eta 
idazten dakite 

72,57 46,30 42,98 20,86 

Ez dute eskolarik 22,90 38,68 54,15 74,44 
 

 
Bestetik, Esquerdok ematen duen datu historikoa aurreko (duela 50 urte 

lehenagoko) garai bati dagokion erreferentzia da. Honakoak dira gertaeren 

uneko datu estatistikoak: alde batetik, alfabetizazioari dagokionez, Araba 

bigarren lekuan dagoela Estatuko probintzien artean, Madrilen atzetik; 

bestetik, Estatu espainiarrean irakurtzen eta idazten ez dakiten zinegotzien 

kopuru garrantzitsuari buruz prentsan berriki azaldutako datua dago.  

 

Gezurtatze ildo honetan bertan, Apraizek uste du Garaioren aita 

ardozalea dela, besterik gabe, eta ez Esquerdok dioen bezala, mozkorra. 

Alabaina, mozkorra dela onartuta ere, ez luke onartuko Esquerdok guraso 

alkoholikoen seme-alabeei buruz defendatzen duen erotasun determinista. 

Hala balitz, seme-alaba guztiek erotasun mota bat heredatu beharko lukete, eta 

hori ez da beti bete. Nolanahi ere, Apraiz higienistak ez du ukatzen guraso 

mozkorrak izana “erotasunerako prestaturiko lurra izan ez daitekeenik”104.  

 

Apraizek ideia berean jarraitzen du Garaiok seme bat ardozalea ote 

denetz ez dakiela esaterakoan; alabaina,  dio, horrela izanik ere, hori aski 

arrunta dela eskolarik gabeko jendearen artean, eta ez dela eroen familietara 

bakarrik mugatzen. Aitaren osasunari dagokionez, Apraizek ez du uste 

Garaioren aita apoplexiarengatik hil izanaren datu huts hori, Esquerdok dion 

                                                           
104 Puede ser causa abonada para la locura. 
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bezala, paralisi baten balizko kausa izatea eta horren ondorioz erotasuna 

pairatzea. Apraizek kritikatu egiten du Esquerdok Florentina arrebaren 

epilepsi krisiari buruz duen susmoa, gaixotasun histerikoa delako eta ez 

besterik; are gehiago, horrelako egoerak (bederatzi seme-alaba, edariari ematen 

dio eta eskale-bizitza darama) usu sortzen ziren gaizki elikaturiko eta erditze 

asko izandako emakumeengan. Azken finean, igorlearen ustez, bi gaixotasun 

hauek, apoplexia eta epilepsia (aitarena eta arrebarena, hurrenez hurren), ezin 

dira oinarritzat hartu Garaioren familiaz historia egiteko, hots, erotasun 

hereditarioaren biktima dela esateko. 

 

Bestetik, ez dago bizioak edo gaixotasunen batek jotako beste anai-

arreba edo familiartekoren baten berririk. Aitzitik, oso ondratutzat jotzen den 

familia da. Esquerdoren koadro ilunaren beste aldean, Garaioren anaia eta 

alabaren portaera ona nabarmentzen dira. Anaia (Zirilo) zerratzailea da, 

langilea (egun), guztiz ondratua eta oso azkarra bere klasekoen artean ohi ez 

den bezala. Garaioren hilketak deitoratzen ditu familiari halako ospe txarra 

emateagatik. 

 

Berebat, Garaioren alabak ere modu berean erreakzionatzen du, negar 

egiten du, eta aitari errieta egiten dio, halako hilketak egiterakoan ez lotsarik 

eta ez seme-alaben sentimendurik kontuan izan ez duelako. Hala bada, anaia 

eta alabaren bi testigantza hauek nagusi zen gizarte sentikortasunera egokitzen 

dira, anaiaren eta aitaren hilketak errefusatzen dituzte eta beraien biktima 

kontsideratzen dira. Gainera, inkontzienteki behintzat, erruaren kontzeptzio 

arkaiko bati erantzun diezaiokete, zeren, hiltzailearen senitarteko direnez, 

erruduntasunaren itzalak ukituta edo zikinduta geldituko bailirateke. Mintzen 

direnean eta aitaren eta anaiaren jokabide horren biktima kontsideratzen 

direnean, estigmatik ihes egin eta garbitu egiten dira. 
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Laburbilduz, afektibitatea ere normala da Garaioren familian, eta ez 

dago “krudeltasunik ez eta munstrokeriarik”, Esquerdok argudiatzen zuen 

moduan. 

 

Ikus dezagun ondoko taulan Apraizek Garaioren familiari buruz 

eskaintzen dituen datuak, eta aldi berean, gezurtatzeko jasotzen dituen 

Esquerdorenak 

19. taula. Garaioren familiakoak Esquerdo eta Apraizen arabera105 
 
Garaioren familiakoak Apraizek familia patologikoaren 

gaiari buruz, erotasuna, 
Esquerdorenetik (Pulido) 
jasotzen duena 

APRAIZ: familia normala, 
zentzuduna 

Aita 
Izaera eta portaera 

Izaera haserrekorra, desberdina 
eta odolberokoa familiarekiko, 
inoiz ez zuen izaten gizartearen 
berau egokituriko jolasaldi 
alairik. 

Bere gizataldeak duen portaera 
berbera. 

Aita 
Gaixotasuna 

Apoplexia eta ondorioz paralisia, 
ondoren erotasuna eta heriotza. 

Apoplexia batez hil izanaren datu 
soilagatik ezin da esan  hori ondoz 
ondoko paralisi baten balizko 
kausa denik, ezta erotasuna horren 
ondorio ere. 

Aita 
Alkoholismoa 
 

Mozkorra. Horren ondorioz 
guraso alkoholikoen seme-alabak 
eroak dira. 

Ardozalea, besterik gabe. Edateak 
ez dakar erotasuna berekin, 
gizakiarentzat eta bere 
ondorengoentzat kaltegarria bada 
ere. 

Aita 
Heziketa 

Utzikeria hezkuntzari 
dagokionez, eskolatzeko ardura 
gutxi. 

Bere gizataldeak duen portaera 
berbera, seme-alabak kanpora 
lanera bidaltzea. 
Aberatsek gauza bera egiten dute, 
kanpora bidaltzen dituzte 
ikastera. 

Aita 
Afektibitatea 

Krudeltasun ikaragarria eta 
munstrokeria  beldurgarria. 

Afektibitatea normala da, bere 
gizataldekoen antzekoa. 

Krisi epileptikoen susmoa. Arreba  
Gaixotasuna 

Arreba zaharrena histerikoa zen, 
bigarrena epileptikoa eta 
hirugarrena garun-garapen 
urrikoa. 

Epilepsiari buruzko susmoa ez da  
oinarri  aski erotasuna azaltzeko. 
Gainera, histerikoa bakarrik da. 
Bizitza inguruabarrak ohikoak 
ziren bere gizataldean. 

Anaia  
Jokabidea 

Garaioren anaia bakarrari buruz 
osasuntsua, adimen urrikoa, oso 

Zerratzailea, guztiz ondratua eta 
gutxi bezala eskuzabala. 

                                                           
 
105 Kurtsibaz idatzitakoa Esquerdok hitzaldietan esan zuenari eta Apraizek aipatzen ez duenari dagokiona da. 
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haserrekorra, eta bortitza dela 
dio. 

Anaiarena deitoratzen du. 

Alaba 
Jokabidea 

Alaba militar batzuekin atera zen 
Gasteiztik. 

Negar egiten du, deitoratzen du 
eta lotsatu egiten da bere aitaz. 

Semea 
Jokabidea 

Ardozalea. 
 
 

Ez du ezagutzen, baina horrela 
izanik ere, hori sarritan gertatzen 
da eskolarik ez dutenen artean. 
 

Seme-alabek zentzu moral urria 
dute. 

 
 
 
Seme-alabak (oro har) 
Jokabidea 

Bizi diren hiru seme-alabetatik, 
zaharrena izaera zakarrekoa da, 
odolberokoa, emaztea oso gaizki 
tratatzen duena. Alaba militar 
batzuekin atera zen Gasteiztik eta 
seme gaztea, Gasteizen bizitutako 
denboran, esaten dena gizagaizto 
bat izan zen. 

 

 

Datuetatik ondoriozta daiteke Esquerdok Garaioren seme-alaba eta 

anaiari buruz hitzaldietan esandakoa ez datorrela bat Apraizek ematen duen 

informazioarekin, aurreko taulan jasotzen den bezala. Desberdintasun hori 

Apraizek jasotzen dituen alderdi batzuetan (interesatzen zaizkionetan) azaltzen 

da, beste batzuk aipatu ere egiten ez dituen bitartean. 

 

Hala bada, Apraizek ez bezala, zeinak Garaioren arreba bakarrik 

aipatzen duen eta histeria leporatzen dion, Esquerdok hiru arreben aipamena 

egiten du eta hirurek patologia desberdina dute: histeria, epilepsia, garun-

garapen urria. Ikusten denez, Apraiz Garaioren senitarteko hurbilen patologia 

murrizten interesaturik dago; hori dela eta, patologia arinagoa (histeria eta 

garun-garapen urria) duten beste bi arrebak alde batera uzten ditu, eta 

Esquerdok itxuraz patologiarik garrantzitsuena (epilepsia) leporatzen diona 

aipatzen du, eta ondoren, diagnosi hau histeriara mugatzen. Era honetan, 

Apraizek Garaioren patologia familiarra ezereztera, diluitzera bideraturiko 

diskurtsoa taiutzen du, eta honek ondorio garrantzitsuak ditu haren jokabidea 

azaltzeko orduan. Zentzu honetan bertan, Apraizek anaiaren irudi positiboa 

eskaintzen du eta, aldiz,  isildu egiten du Esquerdok honi buruz ematen duen 

informazio negatiboa. 
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Gure arreta hiru seme-alabetan jartzen badugu, ikusi ahal izango dugu 

Esquerdok bakoitzari buruz hitz egin eta euren zentzu moral urria adierazten 

duen bitartean, Apraiz askoz laburragoa eta positiboagoa dela. Alabaren 

aipamena egiten duenean106, pertsona zentzudunaren eta morala duenaren 

irudia ematen du, aitaren jokabidearen aurrean egoki erreakzionatzen duelako. 

Bi semeetatik, baten aipamena baino ez du egiten (errugabetuz, ardozalea 

izatearen kasuan). 

 

Ikusten dugun bezala, Apraizek bere tesia taiutzeko, interesatzen 

zaizkion datuak eta elementuak bakarrik jasotzen ditu, besteak alde batera 

uzten dituen bitartean. Era honetan, bi sendagileek bertsio desberdinak 

ematen dituzte; are gehiago, zenbaitetan, familiako kideei beraiei buruzko datu 

kontrajarriak ematen dituzte. 

 

Desadostasun hau kasuaren diagnosian eta etiologian islatzen da lehenik 

eta behin. Hala bada, Esquerdoren arabera, Garaio familia patologiko batetik 

dator, eta, era berean, patologiak birsortzen ditu bere seme-alabengan ere. 

Buru-nahasteak markaturiko familia baten kate-maila da. Aitzitik, Apraizek 

Garaioren familiari buruz egiten duen argazkia, familia normal batena da, bere 

klase sozial berekoek dutenen antzekoa. Klase faktorean jartzen du arreta. 

Honek, jakina, Gasteizko sendagileari bere klase sozialaren normaltasunaren 

barruan ondorengo belaunaldiak kontestualizatzeko aukera ematen dio. 

Gizabanakoak deskribatzen dituenean, alderdi positiboak azpimarratzen ditu 

eta akatsak edo hutsegiteak leuntzen. Hauek, ez dute garrantzirik edota 

Garaioren familia bizi zen inguruneko eta garaiko nekazariei zegozkien 

berezitasunak bailiran ulertu behar dira: 
“El cuadro de la familia de Garayo es el cuadro normal de todos los que pertenecen 
á las últimas clases sociales” (Apraiz, 1881, 19). 

 

                                                           
106 Bat dator B. de Bengoak ematen duen irudi onarekin, honentzat ere  eredugarria eta zorigaiztokoa baita. 
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Bertsioen desberdintasunak osasunari buruzko bi ikuspegi desberdin 

islatzen ditu: alienistarena bata eta generalistarena bestea. Halarik ere, gehien 

interesatzen zaiguna zera da, desadostasunak transgresioaren aurrean bi jarrera 

estaltzen dituela. Alienistak transgresio mota bat ikusten du, hots, osasun 

mentalaren kodearena, eta horrekin gelditzen da. Apraizek, aldiz, oso 

bestelakoa ikusten du. Garaiko nekazari giroko normaltasunean kokatzen den 

familia baten bizitza eta jokabidea nabarmentzen dira, alienistak alde batera 

uzten dituena, honek bestelako normaltasun ereduei ematen baitie 

lehentasuna. Era honetan, Apraizek ez dio Garaioren jokabide kriminalari 

azalpen hori ematen. Bizikidetza eta jarraibideen kodeetara soilik mugatzen du 

bere diskurtsoa. Bere irizpide burges, hiritar eta liberalen bitartez, kode 

baserritar, landatar eta tradizionalez gobernaturiko unibertso bati dagokion 

jokabidea juzgatzen du. Bizitzaren eta gizartearen ikuspegi burges honetatik 

deskribatzen eta baloratzen du egileak Garaioren jokabide urratzailea, zenbait 

gertaera barne, hauen frogarik inon azaltzen ez bada ere. Hala, esaterako, 

prostituten kasuan (I, II, IV) bortxaketa nabarmenduko du, eta lapurreta 

bortxaketa saiakeraren lekuan (VI. kasuan)107. Lapurreta eta bortxaketaren 

inguruko interpretazio hau bat dator, hurrengo atalean ikusiko dugun legez, 

epailearen bertsioarekin (V. eta VI. kasuei buruzko epaietan). 

 

2.3. Ezaugarri anatomiko-fisiologikoak 

Apraizek atzera botatzen du fisionomisten ideia, aurpegiko zantzuen 

bidez pertsonaren izaera ezagutzearena, alegia. Funtsik gabeko teoria deritzo, 

eta garaiko aldizkari batetik jasotzen dituen Gallen iritzietan oinarrituz (aldi 

berean, Gallen frenologiari buruzko teoriak errefusatzen baditu ere) gezurtatu 

egiten du. Horrela bada, hiru fisionomista zorrotzen iritziak hartuta, bakoitza 

bere ezagutzen hutsezintasunez guztiz konbentzituta badago ere, iritzi 

desberdina emango du:  
                                                           
107 B. de Bengoaren iritziz, I., II. eta IV. kasuetan dirua da zioa; VI kasuan desio lizunak. Esquerdoren iritziz, 
I. kasuan dirua, II.ean ere dirua salatzeko duen beldurrarekin batera, IV.ean ez du aipatzen, eta VI kasuan 
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“Desde el tiempo que los fisonomistas practican el arte, no han establecido aun un 
solo principio sólido, un solo signo inmutable….Que se someta la misma cabeza el 
mismo dibujo al juicio de tres celosos fisonomistas cada uno de ellos está 
persuadido de la infalibilidad de sus conocimientos y no obstante, cada uno de ellos 
formará un juicio muy diferente” (Ibid., 20-21). 

 

Esquerdok ez bezala, labur-labur egiten du Garaioren argazkia, ezer 

berezirik nabarmendu gabe. Alabaina, ezin du esan gabe utzi bere aurpegia ez 

dela pertsona atsegin batena, ezta jakintsu batena ere: 
“Juan Diaz de Garayo cuenta 59 años de edad, es de temperamento sanguíneo, 
constitución vigorosa, estatura regular, color moreno, ojos pequeños y hundidos, 
pómulos prominentes” (Ibid., 7). 

 

Garaioren gaixotasunik eza nabarmentzen du, baztanga onbera da eta 

zorabio aldi batzuk baino ez ditu; halaber, nabarmena da bere gorpuzkera 

sendoa, jornalari lanetarako oso egokia dela. 

 

2.4. Gaitasun intelektualak 

Esquerdok Garaioren buruari ematen dion garrantziarekin 

kontrakarrean, Apraizek deskribapen labur bat baizik ez du egiten haren 

buruaz: 
“En la cabeza se observa una depresión considerable de la región occipital que hace 
más elevado el vértice de aquella y algun mayor desarrollo en la region parietal 
derecha que la izquierda” (Ibid., 7). 

 

Baina ez du ezer ondorioztatzen irregulartasun horri buruz; aitzitik, 

atzera botatzen du Garaioren buruaren eraketa akasdunaren eta esleitzen dion 

patologiaren (adimen-elbarritasunaren) artean sendagile alienistak ezartzen 

duen lotura. 

 

Garuneko masaren arabera modelatutako burezurraren eraketaren 

bitartez ahalmen intelektualak eta afektiboak aztertzen dituzten teoria 

frenologikoen eta kraneoskopikoen aurka, igorleak uste du Gall eta 

                                                                                                                                                                          
bortxaketa saiakera. 
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Spurzheimen hipotesi frenologikoek “ez dutela emaitza eztabaidaezinik 

eman”. Apraizek Melladoren Enciclopedia Moderna-n adimenari buruz dagoen 

artikulu batean oinarritzen ditu bere baieztapenak. Aipaturiko artikuluan, 

nagusitasun intelektualaren eta buruaren bolumenaren arteko erlazioaren aurka 

argudiatzen da, eta are gehiago, zenbaitetan, bien arteko alderantzizko erlazioa 

ematen da. 
“No son las naciones mas inteligentes las que nos manifiestan cabezas mas 
voluminosas…Y continúa el articulista haciendo otra porcion de citas en que 
desmiente la práctica, las apreciaciones que acerca de las funciones intelectuales se 
hacen, basadas en la masa cerebral y sus lóbulos anteriores y superiores, en las 
circonvoluciones y anfractuosidades de los dos hemisferios cerebrales…Vemos 
pues la poca solidez de las apreciaciones deducidas de esta clase de estudios” (Ibid., 
21-22). 

 

Igorlea teoria fisionomiko eta frenologikoen aurka jartzerakoan, atzera 

botatzen ditu  hauekin dakartzan metodo diagnostikoak eta ulermenezkoak. 

Bereizi egiten ditu organikoaren (aurpegi eta garunaren) eta izaeraren eta 

ahalmen intelektualen arteko zeinuak. Lotura honek Gall frenologoa 

gizabanakoengan hilketarako joera -sen odolzalea (krudela) garunaren zonalde 

batean kokatua dagoena- ikustera eramaten zuen. Joera hau gizarte mailako 

faktoreen arabera aktibatzen zen: 
“Il constatait qu’à l’ouverture des crânes d’aliénès on observait des épaissements et 
des densités des membranes; quant au penchant au meurtre, il dépendait d’un 
instinct carnassier, dont le siège devait être situé dans la region temporale et 
inférieure pariétale, au-dessus des oreilles, et dont l’activité était tempérée et 
régularisée par des facteurs d’ordre moral, comme l’éducation, l’habitude et la 
religion” (Fontana, 1973, 34). 
 

 

Garaioren ahalmen intelektualei dagokienez, analfabetoa eta adimena 

asko garatu gabea izan arren, Apraizek dio autonomoa dela eta alderdi hauetan 

bat datorrela bere gizarte mailakoekin. Bere gaitasunen normaltasuna agerian 

gelditzen da ekintzei buruz galdetzen zaionean erantzuten duen moduan, 

xehetasun guztiak ematen baititu zehatz eman ere. Diskurtso logikoari, 

memoria ona erantsi behar zaio. Halaber, hizkera bere mailako herritarrena da. 
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Ondorioz, talentu gutxikoa eta eskolarik gabea izan arren, Garaio ez da 

adimen-elbarria ezta eroa ere. Horrela argudiatzen du Apraizek (1881, 13): 
“Tiene sanos su entendimiento y voluntad, fija su atención, recuerda bien todos los 
actos importantes de su vida; su juicio es bastante lógico y su imaginacion dada su 
instruccion escasa, está muy en armonía con los hechos”. 

 

Normaltasuna nabaria da Apraizekin izandako itaunketan, non 

nekazaritzaren inguruko ezagutza praktikoak argi eta garbi azaltzen dituen. 

Gainera, ahalmen eta trebezia egokia erakusten du nekazaritzarako. Halatan 

bada, egilearentzat, ahalmen intelektualak egoera normalean dituen nekazari 

bat gehiago da Garaio, garun aktiboa duena (adimen-enulak ez bezala), 

espetxean egon zenean ederki erakutsi zuen bezala,  galtzak girgiluez erantzi 

eta janzterakoan edo bizarra pospolo batekin kentzerakoan (B. de Bengoak ere 

komentaturiko trebeziak dira horiek). 

 

Delituzko ekintzetan Garaiok izandako jokaerak ere egoeraren kontrol 

intelektuala  erakusten du. Hala frogatzen du 3. eta 4. atentatuetatik ihes egiten 

duenean. Atzera egiten du atzemana ez izatearren. 

 

Laburbilduz, Garaiok, adimen-elbarria ez izateaz gain, ez du inolako 

buru-nahasterik jasan, ezta izaeraren, sentimenduen, joeren, zaletasunen edo 

ohituren aldaketarik ere. Hautemate hau bera partekatzen dute alkaideak eta 

giltzazainak ere, berdin gaueko zaindariak, bere nagusiak, emazteak, senide, 

gertuko lagun eta hiriko beste hainbat pertsonek ere. Garaio gizon arrunta 

izango da, eskolarik gabea, baina ahalmen intelektual eta afektiboak normalak 

dituena. 

 

2.5. Kontzientzia morala 

Apraizek ez du Esquerdok interpretatzen duen era berean 

interpretatzen Garaioren kontzientzia morala. Lehenik eta behin, Esquerdoren 

lana kritikatzen du herentzia moralaren gaiaren inguruan, Garaioren seme-



 

 
 

172

alabek zentzu moral urria zutela esaten duenean. Bere lekuan aztertu genuen 

bezala, Apraizek Garaioren alabaren jokabide positiboa komentatzen du. 

Halaber, Garaio Gasteizko agurearen -neskato baten bortxaketaz heriotza 

zigorrera kondenatuaren- exekuzioaren aurrean ez zela hunkitu, Esquerdok 

esaten duenean; Apraiz ez dator bat iritzi honekin, gainerako preso guztiek 

Garaioren jarrera berbera izan baitzuten. 

 

Garaiok bere ekintzen erabateko kontzientzia du Apraizen esanetan. 

Berebat, ongi arrazoitzen du, eta memoria ona du, bere ekintzak gogoratzen 

baititu eta bere ekintzen gaiztakeria ulertzen. Ongia eta gaizkia bereizten ditu, 

sena arrazoiaren menpe jartzen du zapuztutako atentatuetan aurkitua ez 

izateko atzera egiten duenean. Honenbestez, Garaio bere ekintzen erantzulea 

da, ekintzak askatasun moralarekin burutzen dituelako, aukeramen osoz; hots, 

ongia eta gaizkia erabakitzeko eta diskrimatzeko gai denez, subjektu morala da. 

Bestetik, ahalmen moralarekin lotuta, aladurak sentitzeko gaitasuna dago. 

Hona hemen kontzientzia moralaren baldintzetariko bat, eta, ondorioz, 

erruduntasunaren baldintzetariko bat. Ez da ahaztu behar, Apraizek 

Garaiorekin izandako elkarrizketa hartan, honek aladurak sentitzen zituela 

aitortu ziola:  
“P. ¿Qué tal Garayo está V. bien? /R. Si señor. /P. ¿Y las noches qué tal las pasa? 
/R. Esta temporada mal. P. ¿Porqué? /R. Porque tengo muchas noches malos 
sueños. /P.¿Pues qué sueña V? /R. Siempre sueño que me llevan por los aires, que 
me arrastran ó cosa así. /P. ¿Serán remordimientos? /R. (Como no sabiendo qué 
decir) que he hecho mal. /P. ¿Y le pesa á V? /R. Si señor” (Ibid., 23).  

 

Garaiok plazerrak bultzata bortxatzen du eta atzemana izan ez dadin 

hiltzen du. Hala bada, Esquerdok Garaioren instintuetan eta afektuetan 

oinarrituriko moraltasun patologikoaren inguruan duen iritziaren aurka, 

Apraizek uste du hauek normalak direla, eta ondorioz, askatasun morala duela. 

Garaiok aukeramen osoz eta benetako askatasun moralarekin burutu ditu 

ekintzak:  
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“Y en cuanto á sus facultades afectivas puede asegurarse, tiene idea exacta del bien 
y del mal, distinguiendo perfectament las acciones buenas de las que son 
reprobadas por Dios y por las leyes” (Ibid., 13). 

 

Garaiok menperatu nahi izan ez duen grina bulkadaren pean burutu 

ditu bere ekintza deliktiboak, eta borondate osoz utzi du bere burua haren 

menpe. Gaizkia (legearen eta erlijio katolikoaren moralaren arlotik hartuta), 

grinek eragindakoa da, nahiz eta hauek, bortitzak izan arren, ez diren arrazoia 

suntsitzera iristen, eta horrenbestez, egiten duenaren jakitun den. Ekintzetan 

islatzen da, hain zuzen ere, grinen eta arrazoiaren arteko borroka normala:  
“Pasión que ha podido y no ha querido dominar, dejándose subyugar por ella y sin 
que desapareciera el libre albedrío, la libertad moral, la razon que enfrena las 
pasiones y dice al hombre como aquí a Garayo según confiesa: esto es malo” 
(Apraiz, 1881, 12). 

 

Apraizek grinen diskurtsoa bere ikuspegi higienistan kokatzen du. 

Higienismoa gizabanakoaren nahiz gizarte bizitzaren arlo askotara hedatzen 

den garai honetan, grinen arlora ere iritsi da:  
“La ciencia médica extiende sus mandatos al discurso de las pasiones, a las 
divagaciones del alma, y meticulosamente al uso de los sentidos… es conveniente 
alentar la moderación, el justo medio, refrenar los excesos y echar abajo cuanto 
suene a exaltación” (Corbin; Perrot, 1989, 605) 

 

Igorleak duen aukeramen eta plazerraren (grinen) inguruko ikuspegi hau 

lotuko litzateke, giza arrazionaltasuna eta plazerrerako joera (giza 

delinkuentziaren faktore argigarriak bezala) aldarrikatzen dituen ikuspegiaren 

oinarrizko planteamendu teorikoekin. “Aukeramena edo hautapenezko 

delitua” oinarri hartuta duen paradigmari buruz ari gara, hain zuzen. 

Pentsamendu ildo honetan atxikitzen zaio gizakiari delituak egitea edo ez 

egitea erabakitzeko gaitasuna eta askatasuna (aukeramena). Apraizen iritziak 



 

 
 

174

gehiago hurbilduko lirateke arlo teoriko honetako eskola klasikoko108 

disuasioaren teoriara (Beccaria, Bentham)109. 

 

Ildo honetan eta “hurbilketa integratzaile”en baitan nabarmentzen dira 

Farrigtonen (1992) planteamenduak eta Gottfredson eta Hirchiren (1990) 

“krimenaren teoria orokorra”. Farrigtonen planteamendua pertsonaren eta 

egoeraren, bi elementu hauen,  elkarreraginean oinarritzen da. Aukeramenaren 

paradigmarekin bat etorriz, delitu egitearen erabakia arrazionala eta hedonista 

da, funtsean, eta gainera, delitua egitera bultzatzen duten baldintza 

erakargarriak egon daitezke testuinguruan. Berebat, Gottfredson eta Hirchiren 

“krimenaren teoria orokor”aren arabera, ekintza kriminalak aukera 

arrazionalaren ondorio dira eta bi giza joeren, plazerra bilatzea eta oinazea 

saihestearen adierazpide. 

 

Azken batean, plazerra bilatzea da eta ez erotasuna, Garaio delitua 

egitera bultzatzen duena. Bere delituak ere ez dira dementzia igarokor baten 

ondorio. Zentzu honetan, Apraiz ez dator bat Regnaulten ideiarekin, honek 

krimen oro erotasun igarokorreko une batean burutzen dela baitio. 

Horretarako, garai hartan Estatu espainiarreko aditu psikopatologikoa den 

Mataren teoria oinarritzat hartuta, krimena erotasun igarokortzat 

kontsideratzea, krimengilea nolabait saritzea dela esango du, moraltasunik eza 

zorigaitza bilakatzeko modu bat eta gaixotasuna krimenarekin nahastea, alegia. 
 

2.6. Monomaniarik  eta eri-bulkadarik eza 

Apraizek ez du uste eta ez du onartzen Garaiok leporatzen zaizkion 

ezein forma monomaniako jasaten duenik: monomania genesikoa edo 

satiriasia, monomania gizerailea. Gainera, ez litzateke nekromanoa ere 
                                                           
108 Eskola honen arabera, gizabanakoak berdinak dira legearen aurrean; bakoitzak askatasunez aukeratzen du 
bere jokabidea (aukeramena, askatasun morala). Subjektua bere ekintzen erantzule da. eta delitu bat eginez 
gero, zigor bat ezarriko zaio (samingarria eta eredu emailea), ordainarazi eta konpontzeko.  
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izango110 (honetan bat dator Esquerdorekin), ezta kleptomanoa ere (ez baitago 

ia lapurretarik, azkeneko kasuan izan ezik). 

 

Bestetik, monomaniaren ezaugarri nagusia zera da, gaixotasun hori 

pairatzen duena nahitaez ekintza burutzera bultzatua (behartua) sentitzen dela, 

baldin eta bestelako indar handiago batek eragozten ez badio. Garaio ez du 

bulkada gizeraile batek bultzatzen ekintza egitera. Bere arrazoimena zen 

atzemana izateko arriskuaren aurrean ekintza ez burutzeko esaten ziona; beraz, 

bere ekintzak gaiztoak ziren eta ez eroak. Hala bada, Garaiok erakusten duen 

egoeraren kontrol arrazionalak agerian uzten du bere ahalmen afektiboen 

funtzionamendu ona. Bi gaiak, hots, monomaniarik eza eta bulkada morboso 

gizerailerik eza, bilakatzen dira Garaioren zentzutasunaren alde Apraizek 

egiten duen tesiaren ardatz. Argudio horietan sakonduko dugu ondoren. 

 

2.6.1. Monomaniarik eza 

Esan dugun legez, Apraizek Garaioren monomaniarik eza defenditzen 

du. Maila teorikoan adimen-elbarritasunaren eta monomaniaren koexistentzia 

posible bat onartzen du. Alabaina, monomania andana bat aldi berean izatea 

ezinezkoa dela argudiatzen du. Era honetan amaitzen du Garaiok bi 

monomania (genesikoa eta gizerailea) izatearen ezintasuna; izan ere, izenak 

berak dion bezala, termino hori “ideia bakar batekiko ahalmen intelektualen 

nahasmen bati dagokio”. Beraz, bi monomanien aldibereko existentzia posible 

ez bada, dementzia edo mania bezala sartu beharko lirateke. Baina hori ere 

ezinezkoa da, hauen sintomak Garaiorengan ematen ez direlako. 

 

Honetara iritsitakoan, Apraizen iritziak, beste batzuetan bezala, Estatu 

frantsesean duela urte dezente P. Rivièreren kasua zela eta, gertatutako 

                                                                                                                                                                          
109 Beste formulazio teoriko modernoagoak delituaren teoria aukera arrazional bezala, delituaren teoria ekonomikoa, 
eta ohiko jardueren teoria izango lirateke (Garrido, Stangeland, Redondo, 1998, 168). 
110 Apraizen arabera, nekromania hilotzetan euren gogo benereoak asebetetzera joan diren gizakiei dagokie, 
hots, eurek heriotza eragin gabe, baina Garaiorengan ez dago horrelakorik (Apraiz, 1881, 12). 
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pasadizoa dakar gogora. Orduan, Rivièreri buruz eginiko txostenaren egileak, 

frantses alienismoaren elitea barne, beharturik zeuden sailkapenen erabilera 

zorrotzagatik Bouchard (sendagile ez aditua, Rivièreren monomaniarik eza 

defenditzen zuena) kritikatzera. Sailkapen hauek, euren ustez, errealitatea 

azaldu behar dute eta ez alderantziz, eta ondorioz ez dira letra oinarritzat 

hartuta aplikatu behar, bere espirituari begiratuta baizik:  
“Loin de partager l’opinion de M Bouchard qui ne pouvant classer l’état anormal de 
Pierre Rivière dans aucune des grands divisions de la folie, le déclare sain d’esprit, 
comme si les divisions de la folie établies par les nosographes étaient autre chose 
qu’un moyen de classer les faits et d’en faciliter l’etude, mais sans jamais prétendre 
imposer à la nature des limites qu’elle ne puisse franchir” (Foucault et Al., 1973, 
206). 

 

Azken batean, Apraizek halako maneran erabiltzen ditu sailkapenak 

ezen errealitatea mugatzen duela. Alabaina, nosografiak edo sailkapenak giza 

jokabidea azaltzeko tresnak besterik ez dira, eta gizadia aski aberatsa da 

sailkapenak zentzurik zabalenean gainditzeko. 

 

Ikus dezagun nola argudiatzen duen Apraizek monomania gizeraile eta 

satirikoaren existentziaren aurka. Monomania gizeraileari dagokionez, 

monomaniako gizeraileen zenbait alderdi deskribatzen ditu, baina Garaio ez da 

horietara moldatzen. Hona hemen alderdi horiek: motiborik gabe hiltzen dute, 

agintarien aurrean ez dira ezkutatzen, eta aztarnak ezabatzen saiatzen badira 

ere, preso daudenean aitortu egiten dute. Hauetariko ezein alderdirik ez da 

atzematen Garaiorengan. Hiltzen duenean arrazoi jakin batengatik egiten du: 

salatua ez izateko edo biktimak bere nahiak betetzera ukatzen direlako. Era 

berean, krimenaren aztarnak ezkutatzen ditu eta gertaerak ukatzen ditu ahal 

duen arte, behintzat: ekintzen egiletasuna ukatu zuen, hasieran, azkeneko aldiz 

atxilotua izan zenean; eta errotariaren (3) aurkako atentatuarengatik Garaio 

preso dagoenean, ez ditu bere aurreko ekintzak aipatzen; ezkutatu egiten ditu. 

Are gehiago, 4. kasuan, Garaiok ahaleginak egiten ditu andre zaharrak hutsen 

juizioan atzera egin dezan, 20 pezetako kalteordaina emanez. Bi atentatu 
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hauetan ere monomania gizerailerik eza erakusten du, hiltzeari uko egiten 

baitio atzemana izateko arriskuaren aurrean. 

 

Apraizek Garaiok sexu arloan emazteekin eta ekintzetan duen portaera 

oinarritzat hartuta mantentzen du monomania genesikoa edo satiriasiarik 

ezaren ideia. Nahiera benereoen gartsutasun eskasa azpimarratzen du 

Garaioren lau ezkontzetan, lehenengo ezkontzaren azken aldian izandako 

intentsitate handixeagoan salbu; horregatik joaten zen beste emakumeengana, 

eta gainontzeko ezkontzetan usu egiten zuen. Bestetik, azkeneko emakumeak 

zioen senarra neurritsua zela ezkontzan. Krimenen tarteetan bere ezkontza 

bizitza normala izan ohi zen, eta Garaioren esanetan, biktimak bilatzera 

bultzatzen zuten etxeko gorabehera batzuk salbu. 

 

Garaiok bere atentatu zapuztuetan izandako jarrerak ere monomania 

satiriakorik eza adierazten du, Apraizen iritziz. Arrazoia, zera da, kasu batean 

zein bestean atzemana izatearen beldurrak indar gehiago duela bortxatzeko 

beharrak baino, eta biktima utzi egiten duela bere asmoak bete gabe. Gainera, 

kopulatzea ez zuen ezein atentatutan errepikatu. Behin saiatu zen eta ezin izan 

zuen (V). 

 

Bestalde, satiriasiaren ezaugarria da koitoa burutzeko bulkada 

saihestezina eta errepikakorra izatea. Jokabide hau hain larria eta 

deskontrolatua izan daiteke ezen heriotza eragin diezaiokeela satiriasikoari. Ez 

da, ordea, horrelakorik antzematen Garaiorengan. Krimenen artean igarotako 

epealdia (bederatzi urte ezagutzen diren sei atentatuentzat) eta bortxaketa edo 

krimen bakoitzaren artean dagoen denbora kontuan hartzen bada, urte bat edo 

gehiagoko tarteak direla ikus daiteke.  

 

Arlo organikoari dagokionez, Esquerdok dio Garaiok pairamen genitala 

(hidrocelé) duela. Patologia honi perbertsio sexuala eta pairamen “estro 
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genesikoa” erantsi beharko litzaioke. Aitzitik, Apraizek uste du Garaioren 

hidrozelea bere krimenen geroztikakoa ez bada ere, barrabila osasuntsu eta 

normal dagoela, eta isuri txiki bat baino ez duela:  
“El testículo está sano y normal y allí no hay otra cosa que un derrame, producto de 
una hipersecrecion de la túnica vaginal” (Apraiz, 1881, 22). 

 

Gallengan oinarrituz, igorleak dio sen genesikoa ez dagokiela organo 

sexualei; eta, are gehiago, nagusitasun genesikoa, Garaiorengan izandako 

kasuan, zerebrala izango litzatekeela. Esquerdoren iritziz, ordea, Garaiok eri-

bulkadak eraginda hiltzen du eraso gizeraile eta pairamen genitalaren arteko 

loturaren ondorioz. 

 

Ildo berean, Apraizek banandu egiten ditu funtzionamendu sexuala eta 

estimulazioa. Bi kasutan gertatzen da hau. Lehenengoa, ehorzketa batetik 

itzultzerakoan esperimentatu zituen oharkabeko hazi-galtzeei dagokiena da. 

Hemen Esquerdoren aurka azaltzen da, ideia lizunik eta ageriko objektu 

egokirik eza argudiatuz. Bigarrena, Garaiok espetxean izandako bi edo hiru 

eiakulazioari buruzko aipamena da, igorlearen esanetan, apika, espermatorrea 

izatearekin zerikusia lukeena. Garai honetan sexualitatea ugalketari lotuta 

ulertzen zen, eta gai hauei arreta handia eskaintzen zitzaien eta sarritan 

tratatuak izaten ziren: 
“La preocupación por el éxito del acto reproductor incita a valorar el vigor del 
coito. El discurso médico asocia la calidad de la relación con el ímpetu y la rapidez 
masculina, ignoran el problema planteado por la eyaculación precoz… Los médicos 
hablan frecuentemente de las pérdidas seminales involuntarias, lo cual hace pensar 
que esta práctica, frustante para el sexo femenino, se hallaba entonces muy 
extendida” (Corbin; Perrot, 1994, 548). 

 

Azken finean, Garaiorengan monomania genesikoaren ezaugarri eta 

frogak aurkitzen dituen Esquerdo alienistaren aurrean, Apraizek aipatu 

patologia izatea errefusatzen du. 

 

2.6.2. Eri-bulkadarik eza 
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Bulkada morbosorik eza atentatuen bitartez frogaturik gelditzen da, 

Garaiok erabakitzen baitu bere buruari eutsi eta ihes egitea une bakoitzean 

gehien axola zaiona balioetsiz: ez atzematea, alegia. Bere jokabidearen kontrol 

hau bera hedatzen da gainontzeko egoeretara ere. Jendaurreko jokabidea 

normala da legearen kontrako ekintzak saihestuz. Bestalde, erasoa V. 

biktimaren aurka egin baino lehen, erregutu egin zion, eta dirua eskaini koitoa 

lortzeko. Halaber, garbi gelditzen da Garaiok ez duela bertigoa pairatzen VI. 

krimenaren kasuan, zeren biktimari lapurtu ostean, ez baitzuen bortxatu, ezta 

horretan saiatu ere. 

 

Nahiera sexuala eta biktimekiko ustekabeko topaketaren arteko lotura 

da bulkada morbosoa frogatzeko Esquerdok erabiltzen duen argudioetariko 

bat. Apraizek, aldiz, ukatu egiten du Garaio eta bere biktimen arteko topaketa 

ustekabekoa izan zenik. Hala, errotariaren kasuan (3.ean), etxera joan zitzaion 

bila; gainerakoekin (I., II. eta IV.ean, prostitutekin) harreman sexualerako 

baldintzak adostu zituen. Halarik ere, Apraizek ez du III., V., VI. eta 4. 

biktimekin ustekabean aurkitutako edo izandako topaketari buruz argudiatzen 

(ikus 17. taula), beharbada, igorleak kasu hauetan bulkadaren izana ukatuko 

zuen, ezen, krimen-jokabidea horren ondorio izan baldin bazen, ustekabea 

kopuru handiago batean present egongo zen. 

  

Beste aldetik, Apraizek kritikatu egiten du bor-borraren111 eta 

bulkadaren arteko lotura. Bor-borrak (odola burura igotzen zitzaion eta 

emaztearekin arazoak zituenean erasaten zion –guztiekin lehenengoarekin izan 

ezik- eta ondorioz beste emakumeak bilatzera joaten zen), Garaiok berak 

esaten duen antzera, mendeku bati erantzuten dio eta ez beste ezeri. 

Interpretazio desberdinak ondorioztatu ditugu gai honen inguruan. Apraizen 

interpretazioan esaterako, ez dago bor-bor horretan bulkada kriminalik, bor-

borraren eta jokabidearen artean denboraldi bat igarotzen delako, hau da, bor-
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borra bere emaztearen aurrean pairatzen du eta etxetik alde egiten du. Ihesaldi 

honetan jokabide kriminala burutzen du (egiten badu), subjektu egokia 

(emakumea) aurkitzen duenean. Modu honetan Garaioren jokabidea 

despsikopatologizatu egiten du.  

 

Esquerdok, aldiz, bor-borrean bulkada ikus zezakeen, Garaiok etxetik 

joanez berehala jarduten zuelako. Bulkada, hain zuzen, etxetik aldegiteko 

jokabide horretan bertan hasten zen; alabaina, gure iritziz, kasu honetan 

Garaioren jabe egiten den bulkadak halako kode moral bat errespetatzeko 

aukera ematen dio, zeina baita emazteari ez erasotzea. Hau da, aipaturiko 

bulkada bateragarria da erasoaren desplazamenduarekin.  

 

Ez dago Garaioren arrazoia deuseztatzen duen bertigo oldarkorrik; 

horregatik da, hain zuzen, gizon erasokorra, eta ez “basati odolzalea”. Garaio, 

Apraizen esanetan, aukeramen osoz jarduten duen subjektua da, eta grinek 

bultzatzen duten gizona baldin bada ere -eta ez inolako bulkada jasanezinek-, 

bere arrazoia medio kontrolatzen ditu:  
“Y no se procure por nadie en el trascurso de aquellos sucesos hacer comprender á 
ese pueblo exaltado, que aquellos acontecimientos no son otra cosa sino homicidios 
aislados ó por lo menos cometidos en virtud de una de las muchas pasiones que 
siempre han existido y de que están llenas las épocas todas de la historia de la 
humanidad” (Apraiz, 1881, 4). 

 

Honenbestez, Garaio gizaki zentzuduna da. Ez da egokitzen 

nahasmenak jasaten dituztenen profilera, zeren Garaio aztertu zuten 

denboran, honek ez baitzuen inolako aldaketarik jasan izaeran, sentipenetan, 

ohitura edo zaletasunetan, buru-nahasmenak dituzten gizabanakoengan ohiki 

gertatzen den legez. Bestetik, Apraizen arabera, ongi arrazoitzen du denean, 

baita sumarioko gaietan ere, maniabakarrekoak deliratzen duteneko 

objektuarekiko egiteko gai ez diren bitartean. 

 
                                                                                                                                                                          
111 Bor-bor testuan agertzen den onomatopeia da. 
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3. Komunikazio aktoreak  

Apraiz ezaguna zen bere garaiko euskal medikuntza munduan. Bere lan 

profesionala aski balioetsia zen osasun egoerak hala eskatuta burutu beharreko 

lanarengatik, bai eta errealitate patologikoak ezarritako orientazio 

profesionalarengatik. Apraizek, sendagile posiziotik arituz, testuinguru sozio- 

politiko konplexu batean kokatzen du bere diskurtso higienista, garapen 

industriala, proletarizazioa eta Eliza eta honen ideia kontserbadoreak tarteko 

direla. Eta erdi mailakoei (Gasteizko epaileei eta burgesiari) zuzentzen die 

osasunari buruzko bere  diskurtsoa, ordenari eta neurritasunari buruzkoa, 

zeina Estatu espainiarreko burgesiaren mentalitatearekin bat datorrena baita: 
“La burguesía asume una nueva mentalidad donde los conceptos de orden, sosiego, 
reprobación de los excesos, afán de lucro y culto del ahorro, van enlazados con un 
gusto por la novedad, un intento de acercar el país a las naciones europeas” 
(Granjel, 1983, 133). 

 

3.1. Igorle instituzionala 

Apraiz bere hirian eta probintzian estimatua den norbait da. Gasteizko 

kultur arloan nabarmendu zen Ateneoaren inguruan eta prentsan, besteak 

beste, El Anunciador vitoriano-rekin izandako loturarengatik. Gasteizko 

Ateneoko112 Zuzendaritza Batzordea eta horko zenbait kide dira Garaioren 

gaiaren inguruan hitzaldiren bat emateko eskatzen diotenak. Berak gaiaz 

ezagutzak ez dituela aitortzen duen arren, hitzaldiak eman beharrean ikusten 

du bere burua. Era berean, lehen instantziako epaileak113 ere deitu zion, hiriko 

beste sendagileekin batera Garaiori buruzko txostena egin zezan eskatuz. 

 

Apraizek osasunari buruzko diskurtso ez-aditua ordezkatzen du, 

jakitunaren bertsioan emana, baina ez espezializatua. Ez da alienista bat, hots, 

buruko medikuntzan aditua (dementzian, manian, monomanian...), motel 

ikusten zaio terminologia hau erabiltzen duenean. Beste aldetik, aipatzen 
                                                           
112 Gasteizko Ateneoaren jarduera oso anitza zen: ikastaroak, hitzaldiak, ekitaldi publikoak, txangoak, 
liburutegia, euskal jokoak, etab. (Reboredo, 1988, 99). 



 

 
 

182

dituen iturriak eskasak dira eta espezialdutako informazio mugatua du: 

aldizkari bateko artikulua eta garaiko entziklopedia bat, funtsean. Apika, hala-

holako mespretxu bat dago alienismoaren ezagutza murritz honetan; nolanahi 

ere, bere estrategia desberdina da. Medikuntzan duen ezagutza eta sendagile 

gisa duen esperientzia (higienista) beste ikuspegi batean oinarritzeko erabiltzen 

ditu. 

 

Berak frenologiaz zerbait entzun du, baina ez da fida, zeren kasu 

honetan (beste askotan legez)  jokoan dagoena jokabide larriki deliktiboa 

denean, subjektu arriskutsuen biziraupena suposa baitezake. Zentzu honetan, 

frenopatiaren gehiegikeriak ondorio latzak ekar ditzake. Apraizen ikuspegia 

kontserbadorea da, bat dator Garaioren deuseztapena aldarrikatzen duen 

instantzia judizialarekin. Egiten duen indultu eskaera ez da aipamen huts bat 

besterik. 

 

3.2. Jasotzaileak 

Apraizen hitzaldi testuetan, ez da ezer esaten bertara joandakoei buruz, 

ezta publikoak izandako erreakzioei buruz ere. Aipatzen du, ordea, 

Esquerdoren hitzaldietara joandako entzule kopuru handia, prentsa 

profesionalak honi emandako babesaren ondoriotzat daukana. Alabaina, 

entzuleriari dagokionez, igorlearen konstrukzio gisa, bistakoa da Apraizen 

arrazoiketak behar duen ordena hartzen duela sinesgarria izan dadin. Azken 

batean, Garaiori buruz lehenengo hitzaldian (Gasteizko sendagileen 

txostenean) esaten denaren (eraikitzen denaren) xedea, entzuleria hizlariaren 

iritziak ezagutzen eta haietara atxikitzen joatea da. Ondoren, bigarren 

hitzaldian, aurkako bertsioa ezeztatzeko dakartzan arrazoiak sendotzen ditu. 

Esquerdok esandako elementu zenbait onartzen ditu, baina ez erabat, 

Gasteizko sendagileek taiuturiko Garaio nahasten edo itxuraldatzen ez duten 

                                                                                                                                                                          
113 Burgosko Auzitegiak itzuli egin zituen kausak Gasteizko epaitegira, epe luzeago batean osasun froga 
gehiago egin zitzaten. 
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heinean baizik; beste batzuk, berriz, isildu egiten ditu eta beste batzuk gaitzetsi, 

alienisten tesiaren aurka jarriz. 

 

Apraizen hitzaldia Gasteizen bizi den klase burgesari eta epaileei 

zuzendua dago. Apraizek kultura elitista burgesa ordezkatzen du probintzian 

eta ikuspegi horretatik egiten dio aurre Estatuko hiriburuko elitismoa izan 

daitekeen horri. Probintziaren zentroarekiko errebindikazio bat egon zitekeen, 

entzuleriak eta Gasteiz hiriko indar biziek nahitaez ongi hartuko zutena. El 

Anunciador vitoriano prentsarekin114 zituen harremanak, probintziako gizarte 

osora aipaturiko sentipena helarazteko erabil zitzakeen. Ateneoak, bere aldetik, 

hitzaldien antolatzaile bezala, bere maila kultural eta sozialarekin bat datorren 

sektorea ordezkatuko du eta hura artatuko. 

 

Epaileei ongi datorkie Apraizen bertsioa, Europan zabaltzen hasten den 

joeraren araberako bertsio profesionala (sendagileen bertsioa epaitegietan 

erabiltzea) izateko. Kasu honetan, delituaren gain duen ideia eta jarduera 

zigortzaile tradizionala berresten du. Forma modernoa (progresista) oinarri 

arkaikoarekin (kontserbadorearekin) lotzen du. 

 

Herria ez da zuzeneko hartzaile bezala igorlearen intentzionalitate 

komunikagarrian sartzen. Horra zeharka iritsiko da, “Masa hezkuntza igorleen 

eskutik” kapituluan ikusiko dugun legez. Apraiz urrundu egiten da Garaio-

Sacamantecas gaiari buruz herriak ematen duen legendazko ikuspegitik. Hari 

buruz iritzi publikoak duen irudia komentatzen du; eta herriaren fantasiazko 

eta  naturaz gaindiko irudiaren aurrean, bertsio itxuraz arrazoizkoa eskaintzen 

du, Garaio delituaren arloan kokatuz. Garaioren intentzionalitatea azaltzen du 

berebat, zeinak bere biktimak zauritzen baititu errai-ateratzailetzat har dezaten 
                                                           
114Gasteizen eztabaida arlo politikora zabaldu zen, El Anunciador egunkariak, joera liberalekoak eta Apraiz 
familiari lotua, honen bi hitzaldiei buruzko aipamen goresleak egin zituen, El Gorbea-k– joera 
kontserbadorekoak- despitez erantzun egin zion, eta bere kritikaren nahiak doktrina lombrosoarrekin, 
zeinekin Esquerdok bere argudioak erabiltzen baitzituen, lotuta agertu ziren (Granjel, 1996, 78). 
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eta susmo guztiak berarengandik uxatzeko. Esan behar da baita ere, leundu 

egiten duela Esquerdok Garaiori buruz ematen duen irudi basatia, hala nola 

Garaiok ez zuela inoiz izan biktimaren giltzurruna jateko asmorik 

(antropofagia). 

 

3.3. Diskurtso medikoa eta gezurtapena 

Apraizek lau zatitan banatzen ditu hitzaldiak: 1. giza arrazoiaren 

inguruko orokortasun zenbait. 2. Erotasunaren eta bere barietateei buruzko 

deskribapena. 3. Garaio behatzeaz arduraturiko herri honetako sendagileen 

txosten arrazoitua, eta 4. Esquerdok eta Gasteizko sendagileek igorritako 

iritzien arteko parekotasuna. Argitalpena hirugarren eta laugarren zatira 

mugatzen da. 

 

Diskurtsoaren estrategia Garaioren zentzutasuna eta erruduntasuna 

azaltzean datza. Alabaina, nosologia bat ez izatea da Apraizek duen 

mugetariko bat, hots, Garaioren jokabidea azaltzeko eta sailkatu ahal izateko 

koadro kontzeptual koherentea ez izatea, alegia. Ikusten dugu, bada, 

interpretazioak desberdinak dira derrigorrez, are gehiago, arauetatik urruntzen 

den jokabide bat interpretatzen saiatutakoan. Honenbestez, Apraizek ez du 

Garaiorengan sintoma patologikorik ikusten; eta, ez bera eta ez bertako 

sendagileak alienismoan adituak ez diren arren, Garaioren erotasuna 

defendatzen dutenek baino denbora gehiago eman dute hura aztertzen. Eta 

Apraiz esperientzia luzeago horretan oinarritzen da jakintza aditurik eza 

berdintzeko. Behatzetik eta testuinguru sozialaren ezagutza handiago batetik 

jariatzen diren datu hauetatik abiatuta proposatzen du Esquerdoren aurkakoa 

den diagnosia. Ikusi dugu zein den: Garaio gizabanako normala da, zeinaren 

delituzko portaera grinen ondorioa den eta ez erotasunarena. Nolanahi ere, 

Apraizen diskurtso medikoak Esquerdoren argudioaren hari eroalea du 

erreferente, eta bere aurkariaren argudio elementuetatik atera gabe, ezeztatzen 
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ditu, arestian aztertu dugun legez, haren diagnosiaren okerra eta alienistaren 

ondorioak.  

 

Apraizek Esquerdorekiko zituen mugak ezaguturik, eta, gainera, beste 

estrategia bat izanik, aitorpenezko jarrera hartzen du bere aurkariarekiko eta 

Esquerdoren figura arrakastatsua goraipatzen du; baita bere intentzio onak eta 

hizlari bezala duen trebezia ere. Gasteizko sendagileak bere miresleak direla 

irizten du, bere ezagutza berezi ukaezinak aitortzen dizkio, bere zintzotasuna 

eta maitasuna. Gainera, aitortzen du Esquerdoren figurak halako magia 

jasanezina eragiten duela. Espezialista ospetsu deitzen dio, eta, entzun 

diotenen arabera, gure garaiko Pinel da. Halaber, bere ezagutza zientifiko 

sendoak, hizkuntza erraza eta dotorea nabarmentzen ditu; jarrera tinkoa eta 

sentibera du entzuleriaren aurrean, eta bere oratoria desordenatuarekin 

sinesgaitzarena ere konbentzitu egiten du. Apraizek txostenaren literatur zatia 

ere onartzen du, egunkarietan argitara emandako laburpenetan esaten 

denarekin ados dagoelako. 

 

Baina laudorioekin batera, sendagile alienistaren interpretazioa eta 

ondorioak erasotzen ditu, aldi berean. Txosteneko akatsak zenbait kausaren 

ondorio direla uste du. Munstro kriminal bat ez kontsideratzeko egiten duen 

ahalegin zintzoa da horietariko bat. Beste bat, Esquerdoren datuak ez direla 

oso sendoak, behaketa denbora laburraren ondoriozko zehaztasunik eza 

medio. Honen bestaldean, Gasteizko sendagileek, ezagutza urriak izan arren, 

egun luzeak eskaini dizkiote behatze lanari (bi hilabete alienisten egun gutxi 

batzuen aurrean), horiei esker ahal izan diren datu guztiak jaso direlarik. 

 

Bestetik, Esquerdoren eta Sanchezen txostena luzea da, 30 orrialde 

baino gehiago dituena, baina ez da horrela, igorlearen arabera, hain zaila den 

zerbait frogatu beharragatik, aipamen ugari egin eta euren adierazpenei 

sendotasun gehiago ematearren baizik. Apraizek, berebat, justifikatu egiten du 
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berak beraietaz egiten duen erabilera; izan ere, eurak azterlan hauetan 

eskarmentu gutxi duten probintziako sendagileak dira, eta Esquerdo, aldiz, 

aditua eta gai horretan askoz ezagutza gehiago dituena.  
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VII. EPAIAK 

 

Garaioren kasuari buruz lortu ahal izan ditugun epaietan oinarritzen da 

aztergai dugun diskurtso juridiko penala. Gasteizko lehen instantziako 

Epaitegiak emaniko bi epaiak dira, hain zuzen, Garaiok eginiko bi azken 

hilketei –D. C. (V) eta M. A.  (VI)115- dagozkienak. 

 

Bestetik, Burgosko Auzitegiak emaniko epaia M. A. (VI) epaiari buruz 

ezarritako apelazioari legokioke. Burgosko hau ezin izan dugu eskuratu, 

hainbat gestio burutu ditugun arren. Garaioren kausari buruz Burgosko 

Artxibategi Historiko Probintzialean aurkeztu genuen eskabideari emaniko 

erantzunaren arabera (ikus eranskina), hutsune bat dago 1879. eta 1883. urteen 

artean, hots, epaiaren datarekin bat egiten duen aldian, hain zuzen. Alabaina, 

“Auzitegi honetan artxibaturiko kausen inbentarioa” delakoan ageri da. 

Aipaturiko inbentario horren arabera, 1880an sartu zen Gasteizko Epaitegitik 

erailketagatik Juan Diaz jaunaren aurka zetorren kausa bat, eta bi gehiago 

hurrengo urtean, bata lapurretagatik eta bestea fideltasunik ezagatik. Ez da 

azaltzen Auzitegiko Agiritegian denbora asko egotera iritsi zirenik, ez baita 

Agiritegiko paper-sortarik azaltzen. 

 

                                                           
115 Becerro de Bengoa, Esquerdo eta Apraizen testuei dagozkien kapituluetan egin dugun bezala, hemen ere 
V. eta VI. gisa zenbakitu ditugu. Sei krimenetako bi azkenekoei dagozkie. 
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Azkenik, Auzitegi Gorenak lege urraketa eta forma hausturagatiko 

kasazio helegiteari emaniko ebazpena da azken instantziako Auzitegiaren 

erantzuna.  

 

Ondoko taulan azaltzen dira epaitegi barrutiak eta epai bakoitzari 

dagozkion kausak. 

 
20. taula: Kausak, epaitegiak eta datak 

 
Testuak Epaiak: V. eta VI. Apelazioa: VI. 

(desagertua) 
 

Kasazioa: VI. 

V. bortxaketa eta 
erailketa 

Kausa 

VI. lapurreta 
gizahilketaren 
ondorioarekin. 

Lapurreta 
gizahilketaren 
ondorioarekin. 

Lapurreta 
gizahilketaren 
ondorioarekin. 

V.: Gasteizko I. 
Instantziako 

Epaitegia 

Epaitegi barrutia 

VI.: Gasteizko I. 
Instantziako 

Epaitegia 

Burgosko Auzitegia Madrilgo Auzitegi 
Gorena. 

1879ko azaroaren 11aData 

1879ko azaroaren 11a

1880ko abenduaren 
 6a 

1881eko apirilaren  
12a 

 

 

1. Epaien osagaiak 

Honako zati hauek ditu epaiak: goiburua, ekintzak, zuzenbideko 

oinarriak eta, azkenik, epaitza. Ikus ditzagun ondoren Garaio kasuari 

dagozkion epaiaren zatiak: 

 

1.1. Goiburua, ekintzak, oinarri juridikoak eta epaitza 

D.C. (V. bortxaketa eta hilketa) eta M.A. (VI. lapurreta gizahilketaren 

ondorioarekin) kasuei buruzko epaien goiburuan epaia emandako hiriaren 

izena azaltzen da: Gasteiz, esku hartzen duten aldeak, Ministerio Fiskala eta 
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erruztatua (Garaio), hau da, legearen barruan prozesua erabakitzen duten 

aldeak (Perelman; Olbrechts-Tyteca, 1989, 173), eta idatzi zeneko data:  

1879ko azaroaren 11a. Berebat, auzipetuari buruz honako hau aipatzen da: 

bere jaioterria, adina, ezkontza kopurua, aitatasun baldintza (hiru seme-alaba 

bakarrik ditu lehenengo emaztearenak), eta bere langile baldintza (jornalaria). 

Aipaturikoaz gain, zalantzazko jokabidea duela eta analfabetoa dela esaten da; 

are gehiago, aurrekariak zituenez auzipetua izan zen beste kausa batengatik, eta 

bi hilabete eta egun bateko atzipenaldi handira kondenatua izan zela epai 

irmoan, zeina dagoeneko iraungia izan den. 

 

Kasazio helegitean, goiburuan ebazpena aipatzen da lehenengo: ez dago 

kasazioko errekurtsoa jartzerik. Ondoren, lekua eta data, Madrilgo Gorte eta 

hirian, 1881eko apirilaren 12an, eta lege-hausteagatiko kasazioko 

errekurtsoaren onarpena Garaioren mesedetan eta Burgosko Auzitegiak, 

Gasteizko lehen instantziako Epaitegian eratu auzian lapurreta eta 

erailketagatik, emandako epaiaren aurka (heriotza zigorraren aurka). 

 

Gertaeren atalean, frogari nolabait lotuta, epaitzen diren gertakarien 

deskribapena eta aldeen eskariak azaltzen dira. Frogaturiko ekintzen 

eraikuntzarako, hurrengo parterako oinarri juridikoen oinarri gisa balioko 

duten osagaiak  aukeratzen dira. Ekintzetan aktanteak nabarmentzen dira, hau 

da, igorle instituzionalak (epaileak) diskurtsoaren zati honetan sartzen dituen 

subjektuak. Aktante bakoitzari gertaerak, deskribapenak eta ekintzak atxikitzen 

zaizkio arlo juridikoaren baitan.  

 

Behin gertakariak azaldutakoan, frogatuak beti ere, beraietatik, normala 

dena ezartzen eta arautzen duten legeak aplikatzera pasatzen da. Hauek, 

aurreko atalean azaldu diren ekintzak kontuan hartuta aplikatzen dira epaietan. 
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Honenbestez, kontuan hartuzkoek116 bere baitan jasotzen dituzte aldeen 

argudio juridikoak, eta epaimahaiak haiek erabiltzen ditu erabakitzeko 

prozesuaren objektuari buruz -kasuari aplikagarriak direla kontsideratzen diren 

arauekiko-. Argudioak aukeratu egiten dira eta norabide batean bideraturik 

erabiltzen, epaitzaren norabidean, alegia.  

 

Epaitza epailearen behin betiko epaia da. Ebazpen desberdinak epai 

kondenatzaileak dira, eta horrek auzi-jartzailearen nahia jasotzen duela esan 

nahi du. Kasazioari dagokion ebazpena jartzerik ez izatean, Burgosko epaiara 

igortzen du. 

Ikus ditzagun ondoko sei taula hauetan laburbildurik ekintzak, zuzenbideko 

oinarriak eta epaitza honela sailkatuta: 

21. taulan: V. epaiko ekintzak 

22. taulan: V. epaiko legeen aplikazioa 

23. taulan: VI. epaiko ekintzak 

24. taulan: VI. epaiko legeen aplikazioa 

25. taulan: kasazioko ekintzak (VI. epaia) 

26. taulan: kasazioko legeen aplikazioa (VI. epaia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
116 Los considerandos. 
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21. taula: V. epaiko ekintzak 
 

AKTANTEAK GERTAERAK, DESKRIBAPENAK ETA 
EKINTZAK 

Biktima Bidaia hila izan aurretik eta bere daturen bat 
Lehenengo bortxatu izana eta ondoren hil izana 

aitortzen du. 
 

Prozesatua 

Astungarria aurrekariengatik (bi hilabete eta egun 
bateko atzipenaldi handia eta gainontzekoen 

ordainketa) 

Biktimaren aita 
 

Salaketa jartzen du bortxaketarengatik. 

Lekukoek beren testigantza ematen dute atzera 
begirako diskurtsoaren bitartez. 

 

Garaiorekin hitz egin dutela soilik aipatzen da (B 
eta C); bakarrik edo biktimarekin ikusi dute (A, B 

eta C). 
Udal epaitegia 

 
Gorpua jasotzea 

Autopsia burutzen dute, gorpuaren egoera 
deskribatu ahal izateko. Zaurien deskribapen 

xehatua. 
 

Alienistek buruturiko peritu-froga. Garaiok 
monomania edo erotasuna pairatzen du. 

 

Sendagileak 

Aztertu duten Gasteizko beste sendagileek ukatu 
egiten dute (Garaio bere senean dago). 

 
Defentsak sendagileen (alienisten) peritu-froga  

aurkeztu du. 
Defentsa 

 

Erabateko libre absoluzio eskaera ezein 
erantzukizunetik salbu egoteagatik. 

 
Ministerio fiskala 

 
16 urteko espetxea bortxaketarengatik eta 

garrotezko heriotza zigorra erailketarengatik. 
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22. taula: V. epaiko legeen aplikazioa 
 

Bortxaketa nork burutu duen zehazten da. 
 

Erailketaren erruduna nor den zehazten da. 

Bortxaketarengatik frogaturiko delinkuentzia 
Garaioren aitorpenaren eta lekukoen bitartez. 

 

Erailketarengatik frogaturiko delinkuentzia 
Garaioren aitorpenaren eta lekukoen bitartez. 

Bi delitu eta ez bat bakarra (izan ere, kasu honetan heriotza ez da bortxaketa burutzeko bitartekoa), 
horietariko bakoitzari zigor bat dagokio; 16 urtetik 10era murrizten du bortxaketa-delitua (89. art.). 

Bortxaketa 
eta 
erailketaren 
delituak.  
 
 
 
Bi delitu 

Bortxaketa delituan ez dago inguruabar 
aringarririk ez astungarririk. 

 
 

Erailketa gisa kualifikaturiko heriotza azpikeria 
eta ankerkeria zirkunstantziekin117, Garaioren 
aitorpenaren arabera. Halaber, berrerortzearen 

astungarria dago. 

Aringarriri
k ez 
baina 
 
bai 
   
astungarriak

 Garaio ez da 8. artikuluko 1. kasuan sartzen. Garaio ez 
da adimen-
elbarria, ez 
eroa. 

 Kriminal aldetik, delitu edo hutsegite baten 
erantzulea da, eta ondorioz, zibil aldetik ere bai. 

Prozesu-kostuen ordainketa legez. 
. 

Arduraduna 
da. 

Erailketaren delituagatik, garrotezko heriotza zigorra oholtza  baten gainean hiri honetan. Behin betirako 
erabateko inhabilitazioa indultatua izandako kasuan. Bortxaketa delituarengatik, 10 urteko espetxeratzea  

eta aldi baterako erabateko inhabilitazioa bere hedapen osoan. Mila pezeta biktimaren aitari bi 
delituengatik, kalteordainetan. Kosta guztien ordainketa. 

 

Epaitza: 
zigorra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Epaian jasotzen den legez, “azpikeria” esplikatzen da hiltzeko era eta moduarengatik, biktimaren heriotza 
segurtatzen zutelako eta biktimak berari kalterik eragiteko arriskurik ez zegoelako. Eta “ankerkeria”: 
delituaren gaizkiaren nahitako areagotzea da, bera burutzeko beharrezkoak ez ziren kalteak eraginez. 



 

 
 

193

23. taula: VI. epaiko ekintzak 
 

AKTANTEAK GERTAERAK, DESKRIBAPENAK ETA 
EKINTZAK 

Bíktima Gasteizko bere alabaren etxean egon da. 
Biktimaren daturen bat ematen da. 

Prozesatuaren aitorpena eta biktima hiltzeko 
erari buruz honek egindako deskribapena. 

Ondoren, ogitxoa janez urrundu da. 

Prozesatua 

Astungarria aurrekariengatik (bi hilabete eta egun 
bateko atzipenaldi handia eta gainontzekoen 

ordainketa). 

Biktimaren senarra 
 

Alabaren etxean presentatzen da senarra,  
emaztea ageri ez dela eta. Parte ematen du. 

Gorpua jasotzea. Honen deskribapen laburra. 
Atun eskabetxearen falta eta ostutako gauzakia 

(ogitxoa) aipatzen dira. Bestelako gauzen 
deskribapena, giltzurruna (gizakiarena 

dirudienez) saskiaren inguruan, baita hamahiru 
tomate eta txanpon batzuk ere poltsikoan. 

Udal epaitegia 
 

Osturiko ogiaren tasatze periziala. 
Autopsia: gorpuaren zauriak deskribatzen dira 
xehetasunez eta indarkeria arrastoak, ezkerreko 

giltzurrunaren falta bezala. 
Aditu alienistek eginiko balioztapena, Garaio 

monomania gizahiltzaileak edo erotasunak jota 
dago. 

Sendagileak 

Aztertu duten Gasteizko beste medikuek ukatu 
egiten dute (Garaio bere senean dago). 

Defentsak mediku adituen (alienisten) froga 
aurkezten du. 

Defentsa 
 

Ero dagoela eta erantzukizunetik salbuesteko 
eskabidea, edo biziarteko kartzela-zigorra inolako 

zirkunstantziarik ez aurkitzeagatik. 
Ministerio fiskala 

 
Heriotza zigorra lapurreta eta gizahilketa 
konplexua burutzeagatik, azpikeria eta 

ankerkeriaren zirkunstantzia astungarriekin. 
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24. taula: VI. epaiko legeen aplikazioa 
 
Lapurretaren erruduna nor den definitzen da: irabazia ateratzeko asmoz, indarkeriaz edo 

beldurrarazteaz jabe egiten dena. Heriotza zigorra ezartzen da, gizahilketa izateagatik. 
Garaioren aitorpen esplizitua ogi frantses baten lapurretaren egile gisa eta honen heriotza aipaturiko 

zio horrengatik. 
Lapurretaren zioa ogia dela egiaztatu da, aurrez biktima hil bazuen ere. Beraz, bi delituak batera 
zigortu behar dira (516. art., 1.zk.) delitu bata zein bestea zio berarekin lotuak daudelako. Hau 

faltako balitz bereizgarriak izango lirateke. 

Lapurreta 
delitua  

gizahilketa-
ren 

ondorioare-
kin 

Ez dago zirkunstantzia aringarririk. Astungarria azpikeria eta ankerkeriagatik. Aringarri-
rik ez 
baina 
bai 

astunga-
rriak 

 Garaio ez da 8. artikuluko 1. kasuan sartzen. Garaio ez 
da adimen-
elbarria, ez 

eroa 
 Krimengile gisa, delitu edo hutsegite baten 

erantzulea da, eta ondorioz, zibil gisa ere bai. 
Prozesu-kostuen ordainketa legez. 

Arduraduna 
da. 

Lapurreta delituagatik, zio eta okasio horrengatik gizahilketa gertatu zelako, garrotezko heriotza 
zigorra, hirian oholtza baten gainean burutuko delarik. Behin betirako erabat gaitasungabetzea, 

baldin eta handik indultatua izango balitz. Mila pezetako kalteordaina biktimaren alargunari 
eragindako kalteengatik. Eta kostu guztien ordainketa. 

Epaitza: 
zigorra 

 

 

Burgosko Auzitegiko Kriminal Aretoak (1880-XII-6) emaniko epaiaren 
aurkako kasazio erabakiari dagokionez, Madrilgo Auzitegi Gorenak emandako 
epaiaren datuak jaso ditugu. 
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25. taula: Kasazioaren ekintzak (VI. epaia) 
 

AKTANTEAK GERTAERAK, DESKRIBAPENAK ETA 
EKINTZAK 

Biktima eta Garaio Garaio biktimarekin topatzea: bidaiaren zioa..., 
arropak kendu eta erregistratu egiten du... ez du 
dirurik aurkitzen, erasotu eta hil egiten du 
(egiteko eraren deskribapena). Ondoren ogitxo 
frantsesa hartu, lau laurden balio zuena, eta janez 
urruntzen da. 

Udal epaitegia Ordurako parte emana zen. Gorpua jasotzen da 
honen zaurien deskribapen zehatzarekin. 
Erauzitako giltzurruna aipatzen da. 

Aitorpen esplizitua eta kategorikoa: zioa 
lapurreta, nahiz eta aurrez hil egin zuen. 

Prozesatua 

Astungarria: aurrekariak (bi hilabete eta egun 
bateko atzipenaldi handira zigortua eta 
gainerakoak). Azpikeriaren astungarria. 
Gasteizko hamaika medikuren diagnosia. 
Behatze aldia, 2 hilabete. Garaiok ahalmen 
intelektualak egoera normalean zituen eta 
aipaturiko ekintzak aukeramenez eta egiazko 
askatasun moralarekin burutu zituen. Bi ekintzak 
frogatutzat eman ziren. 

Sendagileak 

Mediku alienistek (hamahiru egunez behatua) 
igorritako irizpena: Garaio adimen-elbarria da, 
izan da eta izango da. Buruturiko ekintzak 
eromen partzialak bultzata eginak izan ziren, edo 
aldian behingo monomania bulkadapean 
(sasiargialdi luzeekin), bere adimen-elbarritasunaz 
gain. 

Frogaturiko ekintzak MA.ren lapurreta eta erailketa delitu konplexu baten osagai gisa kalifikatu 
zituen. Garaioren aitorpenaren arabera, lapurreta zen zioa aurrez hil bazuen ere. Aipaturiko delituan 
ankerkeriaren astungarria. Ez zen antzematen defentsak alegaturiko salbueslea, hots, prozesatua 
adimen-elbarria edo eroa zenik, ezaguera eta askatasun moral osoz jardun zuela baizik. 
Garrotezko heriotza zigorra, gainontzekoak eta 2.500 pezetako kalteordaina MA.ren alargunari. 

Burgosko  
Epaiatik 
jasotzen dena. 

Erruztatuaren abokatu defendatzailearen arabera honako hau dago: Epaimahai epaia emailearen 
interpretazio eta aplikazio okerra medikuen froga periziala hautemateko orduan, erruztatuaren ahalmen 
intelektualen egoerari dagokionez, Gasteizko medikuen irizpenari froga gisa bi irakasle ospetsu eta 
adituek igorritakoari baino indar gehiago ematerakoan. 
Ez zen lapurretarik izan, irabazirik egon ez zelako. Aplikatu beharreko zigor bakarra gizahilketa 
delituari dagokiona izango litzateke. 

Defentsaren 
kasazio 
helegitetik 
jasotzen dena. 

 
 

Auzitegi Gorenaren ebazpenak kasazio helegitearen epaitzan arrazoia 
ematen dio Burgosko Auzitegiaren epaiari. 
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26. taula: Kasazio legeen aplikazioa (VI. epaia) 

 
Ez dute 849 artikuluan aurreikusitako ezein kasutan kasazioko zio gisa aipa daitekeen manurik 
osatzen; izan ere, frogaren kalifikazioa erreklamaturiko epaia eman zuen Auzitegiaren eskumenekoa 
da soilik (Burgosko Auzitegia eskudun dela eta horretarako agintea duela uste da). Aginte printzipioa 
baina ez argudiozkoa. 
Azpikeriaren astungarria dago. 
Garaioren intentzioa lapurtzea izan zen, nahiz eta lapurturikoak balio urria izan (515. artikuluak ez du 
mugarik jartzen lapurturiko gauzen balioari dagokionean), eta hori gizahilketa denean heriotza 
zigorrarekin zigortzen da (516 1. artikulua).  

Auzitegi 
Gorenak dio 
Burgosko 
Auzitegiak 
ez duela 
arau-
hausterik 
egin ezta 
eskubide 
akatsik ere.

Gizahilketa izandako lapurreta kausan kasazio helegitea jartzerik ez izatea, eskubidez onartua eta lege 
hausteagatik defendatua, 1880-XII-6ko epaiaren aurka (Burgosko Areto Kriminaleko Auzitegia); 
halaber, ez dagokio mota bereko beste ezein kasazio ziorik ere, ezta forma hausteagatik ere. 

Epaitza: ez 
dago 
kasazio 
biderik. 

 

 

1.2. Epaien alderdirik garrantzitsuenen azterketa 

Badaude beste batzuei inposatzen zaizkien ekintzak, eta hori gertatzen 

da epaileak Garaioari ezartzen dion erruduntasunarekin, hots, subjektuaren 

intentzionalitatearekin lotzen den erruduntasuna. Epaiaren helburua justizia 

eredugarria egitea da eta froga, azken finean, epaitza egokia eman ahal izateko 

bitartekoa baizik ez da izango. Kasu honetan, Garaioren erruduntasunaren 

froga da epaien ardatza. Beraz, erruztatuaren egiletasunaren frogantzak, hots, 

ekintza kriminalak burutu izanak erabakiko du bere erantzukizuna 

zirkunstantzia astungarriekin batera. Auzipetuaren aitorpena, Gasteizko 

medikuen trebetasuna onartzea (eta alienisten auzitegiko irizpenaren 

gaitzespena) eta gogorki erasotako gorpuak egotea, osagai komunak dira bi 

epaietan, eta epailea horretan oinarritzen da Garaioren erantzukizuna 

zehazteko eta dagokion zigorra ezartzeko. 

 

Are gehiago, V. epaian, zeinetan bortxaketa eta erailketaren erruduntzat 

hartzen baita, Garaioren aitorpenari lekukoen aitorpena lotzen dio epaileak, 

hauek gero prozesatuari egotzitako ekintzen zuzeneko lekukoak izan ez 
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baziren ere, zirkunstantzialak baizik. Lekukoek biktimaren inguruan ikusi bide 

zuten, oinez, edo Garaiorekin hitz egin zuten, besterik gabe. 

 

Bestalde, epaileak uste du bi delitu daudela delitu konplexu bakar baten 

ordez. Horretarako erabiltzen duen arrazoiketa, zera da: bortxaketa burutzeko 

ez dela beharrezkoa hiltzea. Garaiko kode penalean, “zintzotasunaren aurkako 

delituak”118, horren baitan azaltzen den bortxakeria (448.etik 454. 

artikuluetara), ez da gizahilketari loturiko hauetako ezein deliturik aurkitzen. 

“Gizakien aurkako delituak” delakoan aldiz, bai lotzen dela, adulterioa 

heriotza eragiteko aukerarekin, eta kasu honetan ezartzen den zigorra ez da 

heriotza zigorra, erbestea baizik119. 

 

Lapurretaren kasuan, ordea, kode berak gizahilketa ekar dezakeela 

ondorio baitio, kasu horretan heriotza zigorrarekin zigortzen da (516 art. 1. 

zk.). Garaio lapurretaren eta ondoriozko gizahilketaren erruduntzat jotzen 

dute (VI. epaian). Hemen ere estrategia berbera erabiltzen da erruduntasun 

forma jakin bat erakusten duten argudioak eskaintzeko orduan. Epai honetan, 

bestean bezala, ezinbestekoa da erruduntasuna ezarri ahal izateko 

erruztatuaren beraren intentzionaltasunaren inguruko aitorpena edo 

autoakusazioa. Epaileak, ordea, V.ean ez bezala, delitu konplexu bakar bat izan 

dela irizten du: lapurreta (irabazi asmoa dagoelako –ogitxo bat da lapurturikoa- 

eta indarrez gertatzen delako) gizahilketaren ondorioarekin. Epaileak, kasu 

honetan, ez du delitu konplexu gisa kalifikatu beste aukerarik, ez baitu kode 

penalak erailketa eta lapurreta kasuetan azpibanatzeko aukerarik ematen. 

 

Bi epai hauen azpian dagoen logika aztertzen eta erkatzen badugu, 

honako hau aurkituko dugu: V.ean, D. C. bi delituen biktima da (bortxaketa 
                                                           
118 Delitos contra la honestidad. 
119 El marido que sorprendiendo en adulterio á su mujer,  matara en el acto á ésta ó al adúltero, ó les causare 
alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro (art. 438) (López, Rodriguez, Ruiz de 
Gordejuela, 1988). 
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eta erailketarena), ez batena, ez baita “beharrezkoa” hiltzea bortxaketa 

burutzeko, 4. kontuan hartuzkoaren arabera. Beraz, biktimak bortxaketa ezin 

duela ekidin ondorioztatzen da, hots, bere erresistentzia aginpiderik gabea da; 

horregatik, lehenengo bortxatu eta gero hil egiten du. Gainera, bortxaketaren 

indarkeria (biktimak ezin zuen erresistentziarik eskaini erdi itota zegoelako) 

bereizi egiten da hilketatik, eta biktimaren erresistentzia ez da kontuan hartzen. 

 

Alabaina, VI.ean bi ekintzak delitu bakar batean biltzen dira. 

Gizahilketa jasandako biktimak, lapurreta ekidin dezake, hau da, bere 

erresistentzia aginpideduna da, lapurtzeko intentzioari aurre egin eta lapurreta 

ekidin duelako: lapurreta biktima hildakoan burutzen da.  

 

Garaiko kulturaren kodea eskuan hartuta, V. epaian itxuraz bakarrik 

paradoxikoa den mezu bikoitza ekiditen da: lehenengo balioa emakumearen 

sexualitatea da ondraren itxurapean, sexualitate hori bera gizonezkoaren 

desiora makurtua agertzen den aldi berean. Sexualitatea defenditzeagatik 

(ondra) hiltzera iritsi daiteke baina, normalean, bortxaketa burutu ostean 

(laidoa) eta ohorea kenduta sentitzen den hirugarren gizonezko batek (aitak 

edo anaiak). 

 

Bestalde, gizonezkoak indar gehiago izatearen argudioak ez du argitzen 

bortxaketa; izan ere, lapurretaren kasuan emakumeak arrakastaz egiten dio 

aurre indar horri. Biktimak jabetza defenditzen du eta horregatik hiltzen du 

Garaiok. Delitu bat dago, lapurreta gizahilketaren ondorioarekin. 

 

Gizartearen ikuspegi burgesa gauzatzen den lege kodeetatik120 

lehenengo balioa jabetza pribatua da, beronen urraketa biziaren gainetik dago. 

                                                                                                                                                                          
 
120 1875eko monarkia konstituzionalaren berrezarpenarekin eta 1876ko konstituzioaren aldarrikapenarekin, 
1870eko Kode Penala desegokia gertatzen zitzaion ildo politiko berriari. Halatan, 1876ko uztailaren 17ko 
legeak, 1870eko testua aldatu zuen hein batean eta muga batzuekin. Guztiaren helburua Konstituzioaren eta 
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Alderdi hau 1870eko kodean islatzen da, non merkatuko askatasuna babesten 

den eta langileen grebak zigorgarriak aldarrikatzen diren. Barberoren (1977, 

49) lanean jasotzen dugun bezala, legeak erabili ziren beren bizi-baldintza 

eskasak hobetzeko nahia zapuztuta ikusten zuten langileen errebindikazioak 

itoarazteko. Garai hartako zuzenbide penala porrot sozialaren isla  baino ez 

da, eta bere klase menperatzailearen lana, eta legezko izuikara kolektiboaren 

bitartez kontrol soziala bideratzeko tresna. 

 

V. epaian erailketa dagoen tokian, hemen, VI.ean, gizahilketa dago. Bi 

epaietatik balio hezitzaile handiko mezu subliminal bat ondoriozta daiteke, 

ikuspegi burgesa horren transmititzaileak diren heinean. Ondoko esaldi 

hauetan laburbiltzen dugu: hobe da bortxatua izatea, erailtzea baino, eta eraila 

izatea lapurtzea baino. 

 

Gainera, epai bietan, kontuan hartuzkoen hasieran, bortxaketa eta 

erailketa zer diren azaltzen duten arauak aipatzen dira (V.aren 1. eta 2. kontuan 

hartuzkoak hurrenez hurren), eta zer den lapurreta gizahilketaren 

ondorioarekin (VI.aren 1. kontuan hartuzkoa). Garaiok urraturiko arauak dira 

eta horregatik izango da ondoren zigortua. 

 

1.2.1. Aringarriak eta astungarriak 

Garai honetan sartu zen espainiar kode penalean (1870eko kodean), 

Europako beste legerietan bezala, inguruabar aringarrien doktrina. Praktika 

judizialean osatu gabeko salbuesleak edo erantzukizun kriminaleko salbuespen 

inguruabarrak deitukiroak zeuden. Aringarrien artean bi inguruabar 

nabarmendu ziren: “adin txikikoa izatea (gerora “Gazte delitugileen zuzenbide 

penal babeslea”) eta “iragan epaiketarik ez izatea”, hau da “berrerorketarik 

eza”. Alabaina, “buru-nahasmen iragankor hura eragin zezaketen estimulu oso 
                                                                                                                                                                          
zigor-testuaren arteko koordinazioa lortzea zen, baina beste mota bateko aldaketak sartzeko profitatu zuten, 
eskakizun politikoengatik batzuetan, eta indarrean zegoen testuari eginiko kritikengatik besteetan (Sainz, 
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indartsuez jardun izana”ren inguruabar aringarria ere sartu zen (Bernaldo de 

Quiros, 1940, 214). Eta hauxe da hain zuzen, alienista eta epaileen arteko 

ezbaiaren karia, eta hauxe Garaioren kasuaren inguruko epaietan islatzen dena. 

 

Kontuan hartuzkoetan ez da erabakiari buruzko argudiorik azaltzen, 

aipatu baino ez da egiten. Pentsatzekoa da garaiko testuinguruan 

kontserbadoreen tesiek zama gehiago izango zutela, eta tokiko botereen 

interesak -Gasteizko mediku taldeak, esaterako-, Apraizen nortasun nabaria 

buru zela. Burgosko Auzitegiak lehenengo, eta Auzitegi Gorenak ondoren, 

baieztatu zituzten tesiak. 

 

Epaileak alboratzen du Garaio erantzukizun krimenaletik salbu dagoela 
eta, beraz, adimen elbarria edo eroa dela. Horrela bada, ez du onartzen 
Garaiori 8. artikulua (1.zk.) aplikatu ahal izatea, zera dioena:  

“No delinquen, y por consiguiente están exentos de responsabilidad criminal: 
1º El imbécil y el loco, á no ser que éste haya obrado en un intervalo de razon. 
Cuando el imbécil ó el loco hubiere ejecutado un hecho que la ley calificare de delito 
grave, el Tribunal decretara su reclusion en uno de los hospìtales destinados á los 
enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin prévia autorizacion del mismo 
Tribunal” (López; Rodriguez; Ruiz de Gordejuela, 1988, 499) 

 

Gasteizko medikuekin bat etorriz, senean egon dela eta inputaturiko ekintzen 

erantzule izan dela irizten du. 

 

Salbuesleekin eta aringarriekin gertatzen denaren antzera, astungarriekin 

ere aurrera egiten du doktrinak garai honetan. Horren arabera, berrerortzeak 

garrantzi gehiago hartzen du. Ikusten den bezala, baliorik handieneko 

aringarriari kontrajartzen zaion figura da: iragan epaiketarik ez izatea. Horrela 

hartzen du antzinako kontrol eta egonkortze sozialak, hots, estigmak, legezko 

maila laikoa, zuzenbidean progresista izan nahi duena. 

 

                                                                                                                                                                          
1979, 236-237). 
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V. epaian biktimari eragindako heriotza (gizahilketaren ordez), erailketa 

gisa  kategorizatzen da, inguruabar astungarrien ondorioz, eta horrek heriotza 

zigorra dakar berekin. Honetan, gorpuaren autopsia funtsezkoa da, horrek 

argitzen duelako era mingarri eta gupidagabean hila izan zela. Hauek guztiak, 

gainera, bat datoz erruztaturikoak berak eginiko aitorpenarekin. Horretan 

guztian oinarritzen dira ankerkeria eta azpikeria inguruabar astungarriak, eta 

are gehiago, berrerortzea gehituko zaio. 

 

Alabaina, VI. epaian aipatzen diren astungarriek (ekintzen esplikazioan 

berrerortzea, eta azpikeria zein ankerkeria arrazoietan) ez dute gizahilketa 

erailketa bilakatzen, kodean delitu nagusi gisa lapurreta jasotzen delako eta 

gizahilketa honen ondorio. Gorago azaldu den legez, ez dela lapurretarik, izan 

da defentsak gezurtatuko duen kalifikazioa, irabazi asmorik ez zegoela 

argudiatuz; beraz, dagoen delitu bakarra gizahilketa da. 

 

1.2.2. Heriotza zigorra 

Arriskugarritasuna gizabanakoarenganako beldurrarekin eta ikararekin 

lotzen da gizartean. Arriskugarritasunari buruz ari garenean, tresna hezitzaile 

bat bailitzan ari gara, eta gizarte anomikoari buruz, berriz, helburuak 

unibertsalak izanik, bitartekoak gutxi batzuen eskura baino ez daudenean. 

Pentsamendu positibista berria izango da, delinkuentziaren zioetan eragin 

asmoz, bere etiologia azaltzeaz arduratuko dena. Era honetan, delituzko 

portaera ulertzearen aurrean, zentzabidea lortzeko ardura zabaltzen da 

(Larrauri, 1991). Mendekuaren, ordainez ematearen edo zigorraren aurrean, 

zigortuaren errentabilizazioak hartzen du indarra. 

 

Esan behar da, Garaiorengan arriskugarritasunak eta erruduntasunak 

esku emanda bukatzen dutela. Akusatua, bere ekintzen erantzule denez, 

errudun da. Beraz, gizarterako subjektu arriskutsua da. Ondorioz, desagerarazi 

egin behar da gizartea babesteko. Garaiok ez die biktimei bakarrik min egin, 
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gizarteari egin dio min eta hainbat lege urratu ditu, hau da, ordena juridikoa 

hautsi du, eta ondorioz, delitugile bilakatu da. Aipaturikoagatik guztiagatik, 

Garaio subjektu arriskutsu bat da (arduraduna da, ez dago erotuta), eta 

jendaurrean exekutatua behar du izan. Ez dezagun ahaz pasarte honetan 

esaten dena: 
“Para los positivistas el delito es síntoma o indicio revelador de la personalidad 
socialmente peligrosa de su autor. Se concreta de este modo el estudio del delito 
con el del delincuente, cuya figura, olvidada por los clásicos, fue elevada a primer 
plano por la nueva tendencia” (Sainz, 1979, 138) 

 

Delitugileak delituan bukatzen du. Hemendik aurrera berdin dio 

lehenengoarekin edo bigarrenarekin tratatu, eta gehienetan erosoagoa izango 

da azken honekin egitea. Garaioren errentagarritasuna merkantzia eredugarri 

bilakatzean datza. 

 

XIX. mendean zehar ez zen lortu heriotza zigorra indargabetzea. 

XVIII. mende amaieran eta XIX.aren hasieran heriotza zigorra usu aplikatzen 

zen Europako estaturik gehienetan. Estatu espainiarrean Beccariaren lana 

hamar urteko atzerapenarekin itzulia izan zen, eta ondoren Inkisizioaren 

aurkibidean sartua. Hirurteko liberal-aldian 1822ko kode penal berriarekin 

heriotza zigorra indargabetzen saiatu ziren, baina ez zuen arrakastarik izan; 

proposamena atzera botea izan zen horrelako neurri bat hartzeko girorik ez 

zegoelako. Edozein kasutan ere, erregimen penalaren gogortasuna epaileek 

arindu zezaketen (Gacto, 1985). 

 

Exekuzioak jendaurrean burutzen jarraitzen zuten, ohitura honen 
aurkako ahotsak gero eta ugariagoak baziren ere. Hala, 1832ko Erret 
Dekretuaren bidez, Fernando VII.ak garrotea ezarri zuen urka-heriotzaren 
ordez, erreginaren urtebetetzea ohoratu asmoz. Hona zer zioen: 

“Que en adelante fuera ejecutada en garrote ordinario para las personas de estado 
llano, en vil para los castigados por delitos infamantes sin distinción de clases, y en 
garrote noble reservada para los fijosdalgo” (Cuello Calón, 1953, 499). 
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Urte hauetan balio tradizionalak eta interes ekonomikoak eta 

estamentarioak pragmatika sozialean eta politika kontserbadorean gauzatzen 

dira. Alternantzia bipartidistaren garaiak ziren; kazikismoak kontrolatzen 

zituen hautestontziak, botoak erosi egiten ziren eta ustelkeria nagusitzen zen. 

Garaiori aplikaturiko heriotza zigorra Berrezarkuntza kanobistaren garaian 

kokatzen da, zeinetan lider monarkikoa, monarkia liberal parlamentarioaren 

fundatzailea, interes kontserbadoreen adierazgarririk handiena izango baita. 

 

Garaio atxilotu eta lurperatu bitartean, berdin epaitu eta exekutatu 

ostean, arau eta erritu mota guztien menpe egon zen. Behin epaitu eta 

Madrilgo Auzitegi Gorenaren kasazio epaitzaren ondoren, heriotza zigorraren 

aplikazioa jarri zen abian. Horretarako, tokiko instituzioak (Gasteizko udalak) 

eta mediku eta epaile instituzioek hartu zuten parte. Hona hemen, Gasteizko 

Udal Agiritegiko II. eranskinetik jasotako datuak121: lehenengo agindua 

Burgosko122 Auzitegiko presidentearena da, exekuzioa burutzeko beharrezko 

guztia Lehen Instantziako epaileari prestatzeko eskatuz. Halaber, hiriko 

alkatearengana jotzen du ordena publikoaz arduratu eta errudunak igaro behar 

duen tokian edari salmenta galarazteko. Berebat, atxilotuaren hurren egotea 

nolakoa izan behar duen azaltzen da (24 ordu), bi udaltzain exekuzioaren unea 

iritsi arte (1881eko maiatzaren 11) beti aldean dituela. Behin “gorpu” 

izandakoan senarraren gorpua medikuetariko bati entregatzea eskatzen zaio 

Garaioren emazteari, eta ondoren lur ematea eta gainerako eginbideak. 

 

2. V. eta VI. kasuen konparaketa igorle instituzional desberdinen 

testuetan  

Sexualitatea, jabetza pribatua eta bizitzaren eskubidea bezalako gai 

garrantzitsuak epaiketa-gai bilakatzen dira hemen. Gai hauetan aipatzen diren 

arauen urraketak era desberdinean jaso eta interpretatzen dira, tratatzen dituen 

                                                           
121 Gasteizko Udal Agiritegiko II. eranskinetik transkribaturiko dokumentuak (Maqueda 1985, 153-163). 
122 Burgos, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia eta Nafarroako jurisdikzio burua da. 
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igorlea nor denaren arabera, noski. Esquerdo, B. de Bengoa eta Apraizen 

testuetan nahiz epaietan modu desberdinean azaltzen da Garaioren jokabidea 

edo portaera, hots, haren erruduntasuna, bekatua eta/edo erotasuna. 

 

Hala bada, V. eta VI. epaiak azterturiko egile desberdinek kasu bietatik 

egiten dituzten kontaketekin konparatzen baditugu, VI. kasuan esaterako, 

aldaera garrantzitsuak daudela ikusiko dugu. V. kasuan, aldiz, oso antzekoa da: 

bortxaketa eta hilketa. Ikus dezagun ondoko taulan: 

 
27. taula: V. eta VI. kasuen arteko konparaketa igorle instituzional desberdinen testuetan 

 

BECERRO ESQUERDO APRAIZ EPAIAK 
V VI V VI V VI V VI 

Zapi batez 
itoa, 
bortxaketaren 
ahalegina eta 
labankadak. 
 

Txabusina 
batez itoa, 
bortxaketaren
ahalegina eta 
labankadak. 
 

Zakilaren 
tentsio 
penagarria... 
Lepotik eutsi 
eta bortxatu 
egin zuen 
zakarkeriaz 
hilzorian 
zegoela..., 
oraino 
nahikoa asetu 
ez eta ekintza 
genesikoa 
berregin nahi 
du... eta zauri 
batzuk 
eragiten 
dizkio. 

Eskuak 
lepora bota 
dizkio... 
ekintza gene- 
siko berbera 
burutu nahi 
du baina ez 
du lortzen 
inpotentzia-
ren 
ondorioz... 
haserre bizi-
an. Sabela 
 ireki, eskuak 
erraietan 
sartu eta 
giltzurruna 
ateratzen dio.
 

Guztiak legez 
bortxatu eta 
erail zuen, 
ondoren 
laban batez 
zauri batzuk 
eraginez. 
 

Lapurtzeko 
asmoarekin, 
antza denez, 
erail zuen 
sabela irekiz. 
 

Lehenengo 
bortxatu eta 
ondoren hil 
izana. 

Eseri egin 
ziren... 
gutxira 
gainean 
zeraman 
dirua eskatu 
ziola, 
eta ezer ez 
zuela eran-
tzundakoan 
mantala 
hartu... 
 

Desio lizunak Desio lizunak    Lapurtu   Lapurtu  
Aurre egin 
zion irmoki. 

Defentsarik 
gabea 

Gajoa       

 

B. de Bengoaren  kronikan, VI. epaian ez bezala, ez da lapurretaren 

motibazioa azaltzen. Bi kasuetan (V eta VI) ematen den motibazioa moral 

mailakoa da: desio desonestuak. Becerro politikoa da nabarmenki. Esquerdok 

aldiz —alienista bera—, patologia oinarritzat hartuta interpretatzen ditu 

ekintza berberak. Bat-bateko bertigo genesikoak bortxatzera eta hiltzera 
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bultzatu zuen (V eta VI). Hemen ere ez da lapurreta azaltzen. Buru 

gaixotasuna eta adimen-elbarritasuna dira Garaioren portaera kriminalaren 

kausa. Apraizen bertsioa, azkenik, bat dator epaiekin: V.ean, bortxaketa eta 

erailketa dira kausak. VI.ean, lapurreta gizahilketaren ondorioarekin. Irmoki 

ukatzen da Garaiok VI.a bortxatu edo bortxatzen saiatu zenik. 

 

Azken batean, erantzukizuna, Garaiok krimenetan duen erruduntasuna 

oinarritzat hartuta, honi egozten diote B. de Bengoa, Apraiz eta epaileek, eta 

zentzu moralago batekin B. de Bengoak. Aitzitik, erantzukizuna 

arduragabetzat jo zen, Garaioren zorotasuna zela eta, Esquerdoren eta 

Garaioren defentsaren arabera. Azken honentzat Auzitegi epaia emaileak 

gaizki interpretatu eta aplikatzen du Gasteizko medikuen irizpenari froga-indar 

gehiago esleitzerakoan. 

 

3. Komunikazio aktoreak  

Epaileak eta jasotzaileak garaiko diskurtso juridiko penalaren 

hizketakide bilakatzen dira. Hauek guztiak ere gerrak eta gaixotasunak gogor 

erasoturiko testuinguru batean (gerra karlisten eta izurrite garaian), 

desegonkortasun ekonomikoa eta politikoa tarteko direla, besteak beste, 

txirotasuna eta gobernu aldaketak. Eta Berrezarkuntzako XIX. mende honen 

azken laurdenean, hots, Garaioren bizitzaren azken urteetan, hain zuzen, 

kontserbadoreek aginduko dute Estatu espainiarreko bizitza politikoan. 

 

Horrelakoak dira epaiak kokatzen direneko garaiak eta inguruabarrak. 

Berauen eraikuntzan, lehenik eta behin eta ezbairik gabeko erreferente gisa 

Esquerdok ordezkatzen duen alienismoa edo garaiko buruko medikuntzaren 

eta Apraizek eta Gasteizko gainerako medikuek ordezkaturiko medikuntza 

tradizionalaren arteko eztabaida nabarmentzen da. 
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Igorle instituzionalaren diskurtso juridiko hezitzailea, hau da, 

epailearena 1870eko kode penalean oinarritua dago; are gehiago, bi aukera 

medikoren artean hautatu behar du (medikuntza tradizionala ala alienismoa), 

eta honek erantzukizuna onartzea suposatzen du eta, beraz, azken kasuan 

heriotza zigorra; eta bigarrenean, subjektuaren erantzukizunik ezaren 

ondorioz, eroetxean sartzea. 

 

3.1. Igorle instituzionala eta diskurtso juridiko penala 

Instituzio juridikoak aurrez landutako materiala du eskura epaileak.  

Zenbaki, paragrafo, arau eta artikuluz irudikaturiko legezko xedapenen 

hizkuntzan datza haren egitekoa. Horien guztien atzean legezko manu baten 

betekizuna helburu duten arau juridiko penalak edo jokabide arauak daude. 

Azken finean, legea urratzen duten jokabide eta gizabanakoen zigorra arautzen 

duten arau moralen sistema aurkitzen da hor. Zigor hau, ordea, ez da mugarik 

gabeko zigor bat besterik, zigortua suntsi bailezake. “Penitenciagite”-ren 

bideak gizabanako bekatariaren birsortzea bilatzen baldin badu, segurtasun 

publikoaren ongiarengatik justifikatuko da zuzenbide burges berriaren zigorra. 

 

Epaileak, berebat, sumarioko dokumentazioaren diskurtsoak ditu 

eskura. Material horren guztiaren bitartez, testu labur eta erabakigarria idatzi 

ahal izango du, epaiarena, alegia. Hitz batean, epaileak diskurtso deskriptibo, 

arau-emaile eta baloratibo anitz dauka eskura, eta berak aukeratzen, zatitzen 

eta birsortzen du, eta horren ondorioa da zigortu ahal izateko gauzatzen eta 

argi uzten duen diskurtsoa. Diskurtso performatiboa da, aldi berean, hau da, 

errealitate soziala sortzen duen diskurtso legitimoa. Subjektuen bizitzan 

inposatzea eta esku-hartzea lortzen duen botere diskurtsoa, berehalakoan eta 

zeharka, fisikoki eta moralki, nabarmen eta ezkutuan. 

 

Epaiaren testuetan ez da azaltzen inongo aktanteren hizkuntza zuzena. 

Hauen diskurtsoak (sumarioan jasotakoak), epaileak hautatu eta aldaturikoak, 
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iluntasun batzuk bailiran azaltzen dira orain. Epai bat eraikitzeko behar dena 

aipatzen eta jasotzen da, zeina epailearen diskurtsoaren muina baizik ez den. 

Gero eta formalagoa, abstraktuagoa den diskurtsoa da, non aurrez aurre 

dauden aldeen harreman zurruna (Garaio eta biktimen familiak), hirugarren 

batzuek ordezkatzen duten: abokatu defendatzaileak eta Ministerio Fiskalak, 

hurrenez hurren. 

 

Epaien bitartez epaileen borondatea adierazten da nolabait. Ebazpen 

hauetan bi aldeen jarrerak aurrez aurre jartzen dira. Epaileak zerbait erabaki 

behar du, ebazpena justifikatu, eta frogatu, kasu honetan, Garaio erailketaren 

eta bortxaketaren (V) erantzule dela bi inguruabar astungarrirekin, eta 

lapurretarena gizahilketaren ondorioarekin bi inguruabar astungarrirekin -

azpikeria eta ankerkeriarekin- (VI). Berebat, Burgosko Auzitegiak legeren bat 

urratu ote duen erabaki behar du (Auzitegi Nagusiko ebazpenean). 

 

Halarik ere, epaileari jartzen zaizkion mugak, nabariak dira. Honelako 

maneran, koherentzia ezinbesteko osagaia da epaiaren eta zigorturiko 

ekintzaren artean. Ikus dezagun VI. epaian zer gertatzen den. Epaileak 

alienisten txostena kontuan izan balu, Garaio gizahilketaz akusatua izango zen 

eta ez lapurretaz, epaiaren aldaketaren ondorioarekin. Eta horrek kode eta 

arrazoiketa ad hoc-en barruan beste kongruentzia juridiko bat eraikitzea 

behartuko zukeen. Edota, bortxaketa eta erailketaren kasuan, epaileak ezin 

ditu bi delituak, VI. kasuan bezala, konplexu batean elkartu, kode penalak ez 

diolako horretarako baimenik ematen. 

 

Epaien zentzua balio eta intentzionalitate sozialetan taiutua aurkitzen 

da. Azken finean, garai positibistako ideologia zein mentalitatea islatzen dute. 

Barattarekin jarraituz (1986, 35-39)123, positibismoak bat egiten du ideologia 

                                                           
 
123 Defentsa sozialaren ideologia eskola klasiko eta positibistarentzat berbera da. 
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nagusiarekin hainbat printzipiotan eta hori, gure ustez, epaietan islatzen da: 

ongia eta gaizkiarena, testu hauek zeharkatzen dituen printzipioa da. Ongia ez 

da ezein ondorio eskatologiko edo harandikoa (transzendentala). Erabat 

lurtarra da, gaizkiaz babestu behar deneko gizarte batek irudikatua baitago. 

Gaizkiak bere antagonistak duenaren antzeko izaera du. Kasu honetan, 

kaltearen irudiak irudikatzen du, Garaio delitugilearenak. Hona hemen maila 

honetan azaltzen diren beste gai batzuk: subjektuaren erruduntasuna, mugarik 

gabe zigortzeko Estatuak duen legitimitatea (heriotza zigorra), edota 

bortxakeria administratzeko duen monopolioa. Legearen aurrean izan 

beharreko berdintasuna ere -positibismoaren beste printzipioa-, zalantzan 

geratzen da, zeren akusatuak ero krimengileak izan ziren garaiko epaiekin 

alderatzen badugu, aldatu egiten ziren zigorrak.  

 

Bestetik, gizartearen interes orokorra ere agerian geratzen da; izan ere, 

VI. epaian azaltzen den bezala, aipatu interes hori, funtsean, talde 

menperatzaileen jabetza pribatuaren defentsara mugatzen zen soilik. Azkenik, 

epaietan prebentzio printzipioa ez bada betetzen ere, zigorraren helburua bai, 

betetzen da, delitua ordaintzearren, beti ere. Subjektua arriskutsutzat jotzen 

denean, eta berreskuragarria ez denean, aipatu ordainketa horrek zigortuaren 

desagerketara eraman lezake, eta orduan exekutatua beharko du izan.  

 

Aipaturiko alderdi sozio ekonomiko eta historikoez gain, jazarturiko 

jokabideen tipologiak agerian uzten du erlijioaren zama. Moral katolikoaren 

eragina antzeman daiteke 1870eko kodeak sexua eskatzeko modu desberdinei 

ematen dien trataeran. Han, bortxaketak eta abusu desonestuak (453. eta 454. 

artikuluak), adulterioarekin batera (448., 449., 450., 451. eta 452. artikuluak) 

“zintzotasunaren aurkako delituak” bezala biltzen dira. Honetan, lege 

positibista (XIX. eta XX. mendekoak) bekatuaren eta delituaren esparrua 

mugatuz joango da sexu gaietan, eta hauetan delituaren esparrua gero eta 
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gehiago murriztuz. Legeak ordena soziala, duintasuna, etab. asaldatzen duen 

ezein jokabide zigortuko du (Martinez 1972, 18-20). 

 

Testuetan ere bi jakintza mota jartzen dira agerian. Bata jakintza 

medikoa da, behaketa ostean Garaioren portaera aztertzen duena (alienistak 

eta Gasteizko medikuak), eta bestea, epaiaren diskurtsoarekin burutzen dena, 

diskurtso inputablea da. Bere adierazpen zabala legeen diskurtsoan aurkitzen 

da. Diskurtso honen bitartez delitu andana bat leporatzen zaio subjektuari. 

Epaituriko subjektua ustezko edo delitugile konbiktuaren kategoriara 

mugatzen du. Gauza bihurtzen du eta dagokion diskurtso juridikoaren 

beharretara egokitzen (positibista penalera, kasu honetan). 

 

3.2. Jasotzaileak 

Hartzaileak gizabanako arruntarengan hezurmamitzen dira. Beraiei 

zuzentzen zaizkie sistema juridikoak maneiatzen dituen kodeak. Beretzat 

pentsatuta daude. Beregan dihardute  epaien bidez, beste modu batzuen 

artean. Epai hauek sozialki nahi ez diren eta desiratzen ez diren portaerak 

agerian uzten dituzte, eta ondorioz, beraiek zehazten dituzten eran errotik 

erauzi beharrekoak dira. 

 

Epaiek, berebat, gizarteko sektore batzuk ordezkatzen dituzte beste 

batzuen kaltetan. Gure kasuan, bizikidetzako talde eta eredu atzerakoienak 

dira faboratuak. Gasteizko sendagileen diagnosi eta txostenekin gertatu bezala, 

batzuen eta besteen arabera, Garaiok, aukeramena eta askatasun morala 

dituenez, libreki hautatzen du bere jokabide gaizkilea. Ondorioz, Garaiok bere 

ekintzen errudun aldarrikatua behar du izan, uneoro bere aukeramenaren jabe 

delako. Epaitutako ekintzen larritasunak eta horien gizarteko oihartzunak 

zigor eredugarria ezartzea eskatzen du. Hau da, erruztatuarentzako zigorra eta 

gizarte jasotzailearentzat eredua, gutxien normalizaturiko, konformagaitz edo 

galtzeko gutxien duten sektore haientzat bereziki. 
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VIII. SACAMANTECAS: HERRI-SORKETA ETA ELEZAHARRA  

 

Elezaharra mitoa da, kolektibo baten autoadierazpena. Garaio 

“Sacamantecas” deituaren kasuan bi argibide mota daude: alde batetik 

instituzioetako igorleek emandakoa, gero ahoz aho igorri dena, eta, bestetik, 

oroimen historikotik eta errealitatea interpretatzeko mekanismo eta 

ereduetatik datozen irudi eta kontaerak. 

 

Herri-zurrumurruak ematen dio elezaharreko zentzua, eta aipatu bezala, 

Becerro de Bengoaren kronikan ere nolabait jasotzen dena. Kronikak eta 

elezaharrak elkar sustatzen eta indartzen dute, eta Sacamantecas bihurtutako 

Garaioren pertsonaia landu eta gaurkotzerakoan, munstro-identitatea ematen 

diote. Identitate hau, atal honetan ikusiko dugun bezala, beste egileen 

testuetan ere sortu izan da. 

 

Hurrengo taularen bidez Garaio-Sacamantecas kasuaren errealitatea 

interpretatzeko eta adierazteko bi moduak azalduko ditugu, alegia, bi arloak: 

zientifikoa, igorle instituzionalei dagokiena, eta elezaharrekoa, herri-

ikuspegiarekin erlazionaturik dagoena. 
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28. taula: Garaio-Sacamantecasi buruzko herri-jakintza eta zientifikoa 
 
 Topiko zientifikoa                                        Herri-topikoa 

 
Jakintza    
  

Fisiognomika, Frenologia  Ahozko ekoizpenak  
Krimen antropologia, Alienismoa                Herri-literatura  
                                                                         
 

  Ezaugarri fisikoak, Garun eta                              Pobrezia 
garezurraren morfologia, Giza talde eta                Familia 
jokabidearen arteko harremana, Erotasuna                                          

Beldurgarrizko 
jokabideak        
 

 

Jabegoarekiko 
 
 
 
Gorputzarekiko 
 
 
Gogamenarekiko 
 
 
Izakiarekiko 

Lapurreta                                                          Errai-erauzketa 
 
 
 
Bortxaketa                 Munstrokeria                   Antropofagia 
 
 
Erotasuna                                                           Grinak 
 
 
Heriotza                                                            Desagerpena 

                                            Beldurraren izurritea edo beldur orokortua 
 
                                                                         
 
                             Jazarpen legala                                         Ezagutza autodefentiboa 
                                                                    Erantzunak 
                                  
                                  Neutralizazioa                                          Buru-eskaintza 
 
 
 

Topiko dermioa (grekeratik topos: toki, kategoria, aldarte eta abagune) 

erabiltzen dugu errealitatearen azalpenari aurre egiteko modu mugatu bat 

izendatzeko. Horretarako, ezagutza zientifikoak bere estrategia berezia 

erabiltzen du xede horri begira. Estrategia hau hiru arlotan adierazten da: 

lehenik, bere metodoetan; bigarrenik, jakintza honek aztertutako gaiari buruz 

eskaintzen dituen bertsio edo azalpenetan, eta, hirugarrenik, honetatik guztitik 

ondorioztatzen diren esku-hartzearen proposamenetan. Beste honenbeste 

esan daiteke herri-jakintza edo ezagutzari buruz ere. 
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Ez da nahastu behar, bada, topikoaren adiera psikosoziala, kasu 

honetan komunitate batek modu iraunkorrean partekatzen duen ideia edo gai 

bezala hartuta. Ezta mitoaren dermioa beste hauetako batekin nahastu ere. 

Narrazio zentzuan erabiltzen dugu mitoaren dermioa, errealitate 

garrantzitsuaren berri ematen baitio komunitateari. Modu metaforiko eta 

aldaezinez egiten du, haren azalpena eta jokabidearen jarraibidea eskainiz. 

 

Garaioren kasua ez da krimen-portaera jakin batzuez akusaturiko gizon 

batena bakarrik, baita Sacamantecasen izenarekin bataiatzen duen gizon 

historiko batean hezurmamituriko Sacamantecasen mitoarena ere.   

 

Herri-topikoaren eta zientifikoaren zutabeetan Garaio kasuari buruzko 

bi jakintzen ezaugarriak deskribatu ditugu, hala nola, jabego, gorputz, 

gogamen eta izakiarekin lotutako objektuak, bi ezagutza horiek  kezkatzen eta 

motibatzen dituztenak.  Hona bada, ezagutzaren objektu bakoitzak ematen eta 

islatzen duen erantzunarekin osaturiko koadroa. 
Topiko zientifikoak, giza osasun eta jokabideaz ari diren zientzien jakintza berezia 
jasotzen du. Oro har, medikuntzaz pentsatzen dugu, baina are zehatzago 
fisiognomikaz, frenologiaz, krimen-antropologiaz eta alienismoaz. Gaur 
planteamendu hauek gaindituta edo deskreditatuak izan arren, gertaeren unean 
paradigma berriak eta prestigiodunak ziren. Aztergai eta ikertzeko gai dira ezaugarri 
fisikoak, garuna, giza talde edo klasearen eta jokabidearen arteko harremana eta 
erotasuna, hurrenez hurren. 

  

Herri-topikoak, bere aldetik, jakintzak helarazten ditu, unibertso horrek 

sortuak edo bereganatuak. Bi dira sortzeko arloak eta helarazteko bide 

nagusiak, ahozko ekoizpenak eta herri-literatura. Lehendabizikoen artean 

errezetak daude (sukaldekoak eta osasunekoak), famili barneko kontaerak 

(bizipen pertsonalak edo familiakoak edo familiaren baitan kontatutako 

taldeko istorioak) zurrumurruak eta esamesak, formulak (hezigarriak edo 

azalgarriak, bai eguneroko kontuei buruzkoak: lana, salerosketa, gorte-

egitekoak; bai transzendentalak: bizitza, ikusezinezko indarrak, galera). 
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Bigarrenen artean koplak, atsotitzak eta itsu kantak daude. Literatura 

unibertsaleko egileen testuetan jasotako kasu berezi bat nabarmenduko dugu, 

idazle hauek herri-topikoari –hemen Sacamantecasen kasuari- dagozkion 

gertaera eta pertsonaiak kontatzen dituztelako, hain zuzen. Egile hauek adituak 

-beren lanaren atal horretan behintzat-, erromantikoak, errealistak, folkloristak, 

herri-joerakoak dira, eta beren adimena eta estiloa gaiaren zerbitzupean jartzen 

dituzte. Honela, bada, guk pentsatzen dugu Dumas edo Pardo Bazanek testu 

hauek idazten zituztenean, herri-konnotazio jatorreko pertsonaiak, gertaerak 

eta unibertsoa zabaltzen zituztela, aberastasun eta askatasun gehiago edo 

gutxiagoz. Hori dela eta, guk beren kontakizunak herri-topikoaren esparruan 

sartzen baditugu ere,  ezagutzaren beste topikoekin egiten duen zubi-lana 

aintzakotzat hartzen dugu, jakintza nagusi edo menperatzailea (kultua), 

ilustratu edo zientifiko bezala. 

 

Topiko zientifikoari dagozkion aztergaiak aipatu ditugu. Hala, herri-

topikoa, jende horien bizitza mehatxatzen duten prekarietate eta segurtasun 

ezaren baldintzei buruz, eta bere konpromisoaz eta baliabide nagusi edo 

bakarrari buruz ari da, alegia, familiaz. Horrela bada, ezagutza honek 

funtsezko bi kari hauei buruzko argibideak, erantzunak eta  aterabideak 

ematen dizkie. Jakintza orok ezinegona sosegatzera edo mehatxua desegitera 

jotzen du. Halere, herri-topikoak eta zientifikoak bilatzen dituzten objektu 

fisikoen edo sinbolikoen azalpena eta aterabidea desberdinak dira. 

 

Beti bezala, Garaio-Sacamantecasi buruz ari gara. Horrela, bada, 

lehenengo kasuan lehendabiziko kezka ondasunen jabegoa –txanponera 

mugatua- den bitartean, bigarrenean, jabegoak organismoarekin du zerikusia. 

Han lapurretari beldur zaio, eta hemen errai-erauzketari. 

 

Sinbolikoagoak dira gorputzari dagozkion ikarak. Burgesa ohore ezatik 

babestu behar da, baita seme-alaben kontrol ezatik ere, honek bortxaketa 
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ekartzen baitu; berebat, nekazariak badaki irentsia izateko arrisku 

sinbolikoaren aurrean dagoela akabera fisikoaren bidez,  gose eta abaildura eta 

lur-sailen elkortasunarengatik. 

 

Gogamenari dagokionez, objektu beldurgarria erotasuna da topiko 

zientifikoan, arrazoi, produktibitate eta ordena publikoaren kodeetara 

makurtzen ez den jokabidea.  Herri-topikoan, objektu beldurgarri hori grinek 

ordezkatzen dute, ez grinaldiaren ondorioengatik soilik, jokabidea grinen 

nagusitasunera makurtzeagatik baizik. 

 

Burgesak irrazionaltasunari bere erotasun deterministarekin 

(aurredeterminatu eta amoralarekin) beldurra dion bitartean, nekazariak 

emozioek gainez egiteari beldurra dio,  bere erotasun finalistarekin (helburua 

lortzearekin) eta instintiboarekin. Azkenik, izakiaren natura mugatu eta 

balizkoa bi ikara handitan oinarritzen da. Heriotza bezain objektu zehatzak 

kezkatzen du ezagutza zientifikoaren protagonista burgesa, hots, bere 

heriotzak eta heriotza berak, honek heriotza guztiak ordezkatzen baititu. 

Herri-topikoaren objektu beldurgarria, aitzitik, ez da hain zehatza izango: 

gorputzaren edo pertsonaren desagerpena. 

  

Objektu baten zein bestearen berezitasuna, aztergai dugun ezagutza 

mota horietariko bakoitza lantzen edo partekatzen duen jendeak izan lezakeen 

jabetza sentimenduaren eta errealitatearen kontrolaren arabera dago. Izan ere, 

Garaioren kasuan eragiten dakusagun larderia horiek guztiek beste irudi bat 

dakarkigute gogora, baina bere azterketa ikerketa honetatik at gelditzen da: 

munstroaren irudia. Eta munstro bezala, berak pizten duen ikara, guk 

ikusitako objektu beldurgarrietan banatzen da. 

 

Munstroa, bere presentzia eta ekintza beldurgarria, beldurraren izurri 

sortzaile eraginkorretariko bat da. Ukitutako jendeak gertaera honi (edo gerta 
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litekeenari) eman dizkion erantzunak historikoki oso bestelakoak dira. Gure 

kasuan, erantzunak munstro zehatza identifikatzen denaren araberakoak 

izango dira, nahiz Garaio gizabanako gisa nahiz Sacamantecas pertsonaia 

mitiko bezala. Lehendabiziko kasuan, jazarpen legala jartzen da abian eta bere 

gobernu-neutralizazioa (eta zientifikoa). Bigarrenean, ezagutza autodefentsiboa 

ematen da (ez zaitez joan honekin…, ez onartu honengandik ezer…) eta bere 

buru-eskaintza bilatuko da.  

 

1  Elezaharra eta munstrokeria 

Herriak dituen sinesmenak eta beldurrak elezaharrean eta herri-sorketan 

adierazten dira, zeinak pertsonaien eta munstrokeriaren irudien inguruan 

errealitateak sortu dituen. Munstroak ezinezkoa eta debekatua bateratzen ditu 

izadiaren legeak eta gizartearenak urratuz. Horrenbestez, munstroa esparru 

juridiko biologikoan agertzen da, izadiaren salbuespen bezala, eta 

zuzenbidearen urratzaile gisa (Foucault, 1990, 3-84). 

 

Munstrokeriaren sorketa egitate ohikoa da. Bertan errealitatea, herri-

ahotsa edota literatura elkartzen dira, elezaharreko munstro-pertsonaiak sortuz. 

Zenbait adibide nabarmen aipatuko ditugu. 

 

Masters eta Lea autoreek (1970, 31-36) bi munstrokeria kasu iruzkintzen 

dituzte, munstrokeria hauetan, besteak beste, basakeria eta biktimen kopuru 

esanguratsua agerian geratzen direlako. Munstro-egintza hauek boterearen 

kokagunetik bakar-bakarrik egin zitezkeen. Halarik ere, kokagune pribilegiatu 

honek zuhurtasunaren eta kalkuluaren ausentziarik eza ditu lagun, eta 

horregatik, protagonistentzako zoritxarrekoa izango da. Hauek zorigaiztoko 

bilakatzen dira klase boteretsuaren subjektuak ere biktima egiten dituztelako. 

Beren portaerak ez ditu munstro egiten, beren errakuntzak baizik. Horietako 

bat Gilles de Rais da, Joana Arkekoaren tenientea eta jagolea, filosofoen harria 

bilatu nahi izan zuena, bizi luzea izan zezan. Ehundaka haur hil zituen bere 
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ikerketa alkimiko eta pseudokimikoetan, eta sutan erre baino lehen urkatuta hil 

zen, agidanez. Basakeria honen harian, Elisabeth Bathory kondesaren kasua 

kokatzen da, honek seirehun bat neskato hil baitzituen. Emakume hau 

“contesse hongroise sanguinaire” bezala ezaguna zen hau, odoletan murgiltzen 

zen bere edertasuna eta mardultasuna ez galtzearren. Haurren, neskatoen eta 

emakume helduen desagerpenaz zurrumurruak zabaldu ziren herrian; azkenik, 

antza denez, bere gazteluan giltzapetuta hil zen 1614an. 

 

Literatura fantastikoaren sorrerak ere asko lagundu dio munstrokeriaren 

sorketari, ingeles ipuin eta eleberri gotikoaren bidez. Ez da ahantzi behar hauek 

puri-purian zeudela XVIII. mende bukaeran eta XIXko hasieran, eta misterioan 

eta ikaran girotuta zeudela. Beste faktore bat “Psi” egitateei buruzko 

interesaren eta ikasketen garapena da, espiritismoa bezalako praktikekin. 

Hirugarrenez, hirien eta industriaren garapen itzel eta aldaketa sozial handiko 

testuinguru honetan, munstrokeria fenomeno irrazionalekin lotura agertzen da, 

besteak beste, eromenarekin eta krimenarekin, alegia. 

 

Ipuinaren alorrean esaterako, antropofagian adierazten da munstrokeria. 

Hau  krimen anizkunari lotuta dago eta autore izengabearen El pastelero de carne 

humana y el barbero asesino narrazioan –1415ean Parisen gertatutako egiazko 

kasuan oinarritua- kontatzen da. Autore izengabe baten jatorrizko testua, 

seguraski,  XIX. eta XX. mende bitartekoa da, garai postromantiko honetan 

iluna, basakeria eta munstrokeria gogoko osagaiak baitira. Inprimaketa tokiak 

berak ere, garai hori adierazten du zalantzarik gabe. 

 

Bi pertsonaiak, gozogileak eta bizarginak, -lehenengoak, gainera, 

gorpuen haragia pastelak egiteko baliagarria eta probetxugarria zuela jakinda-, 

143 lagun desagerrarazi zituzten lapurtzearen joranak  bultzatuta. Biak 

gurpildu ondoren, urkatu egin zituzten. Munstroaren halabehar kanonikoa 

irudikatzen du bukaera honek “munstroaren erabilpen ona” dei diezaiokegun 
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ikuspegitik begiratuta. Gizarteak behar duen munstro bat sortzen du 

lehenengo eta gero akabatu egiten du. 

 

Literatur esparruan, Guy de Maupassant: La madre de los monstruos ipuina 

nabarmentzen dugu. Hemen munstrokeria ezkontzatik kanpoko emakume-

sexualitatearen bidez adierazten da, eta emakumearen boterea biziaren 

sortzaile gisa. Protagonista emakumezkoa da, ama ezkongabea, maila apalekoa, 

zeinak, haurdun dagoela munstroak sortzen baititu erabiltzen duen kortsearen 

bidez. 

 

Baina elezaharreko pertsonaia bat hezur-mamizko pertsonaian 

gauzatzen denean Garaio-Sacamantecasen kasuan bezala, fikzioa eta 

errealitatea nahastu egin dira. Horrela bada, Garaiori buruzko kontaera 

ezaugarriztatzen da eskaera sozial handia duten argibideak ematen dituelako. 

Orobat, informazio edo jakintza mota hau unibertso sinboliko eta herri-

mitologikoari dario. Koblakariaren bertsio kultura itzularazten gaitu edo 

itsuaren kantu egilearen (itsuaren eta erratuaren124) bertsio apokrifo eta 

herrikoira. 

 

Ondoren burutuko dugun azterketak Garaio-Sacamantecasen kasuan 

islatzen den herri-sorketaren ikuspegia du oinarri. 

 

2. Sacamantecas: sorketa eta elezaharra 

Herri-munstrokeria kasu honetan, Sacamantecas gasteiztarrak 

ordezkatzen du Juan Diaz de Garaio pertsona. Hau ez da kasu bakarra edo ez 

da, behintzat, hango lurraldera bakarrik mugatzen. Halere, ez da gure xedea 

                                                           
124 Itsua egilea izan daiteke, transmititzaile hutsa edota egile faltsua, asmo handiagoko beste autore asko 
izan diren legez. Alabaina, “bere generoa” genero arrunta izatearen ideiak, edota herri xumeari 
zuzendutakoak ematen du bere jardueraren berri. Eta herri xumearentzat egiten dena letradun 
jendearentzat egiten denaren desberdina da eta behar du izan (Caro, 1969, 51). 
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azterlan konparatiboa egitea; horregatik, Penintsulan eta Europan gertaera hau 

jasotzera soilik mugatzen gara, ondoren aipatzen dugun zerrenda laburrak 

frogatzen duen bezala.  

 

Sacamantecasen beldurrari lotutako irudi hau haurrak izutzeko erabilia 

izan da, pertsonaia honek haurren gantzak ateratzen baitzituen ukenduak 

egiteko. Elezahar hau aipaturiko toki anitzetan zabaltzen da. Hona hemen 

hauetariko lekuko batzuk: 
“Juana l'Untu, una mujer escondida en una cueva que saca el unto a los críos 
(versión femenina) / siniestro personaje llega al extremo de cebar a los niños, como 
si se tratara de ocas, para luego extraer sus mantecas. También como, figura entre 
los seres indefinibles —que podían ser hombres o no serlo—, y succionaba las 
mantecas  de los niños díscolos o poco juiciosos hasta dejarlos exhaustos/(los 
Sacamantecas) despedazan a los niños como si se tratara de cerdos, para quitarles 
las mantecas (los trozos de carne alrededor de la parte inferior de la columna 
vertebral). Cuando los niños se acercaban a lugares peligrosos”… (Callejo, 1998, 
271-281) 

 

Halere, Sacamantecasen irudiak dituen konnotazioak ez datoz bat 

Garaio historikoak dituenekin, zeren, elezaharreko pertsonaia haurrek 

obeditzeko disuasio tresna gisa erabiltzen baitzen, eta orain gutxi arte 

Gasteizko Sacamantecasa haurrak izutzeko erabilia izan bada ere, Garaiok 

burutu zituen krimenak emakumeen kontrakoak izan ziren. Errealitatearen eta 

mitoaren arteko desadostasun hau bere funtzio hezitzailearen berregokitzean 

gauzatzen da. Horrenbestez, haur portaeraren kontrolari emakumearen  

sexualitatearen kontrola ere erantsi behar zaio, eta hori, praktikan, 

sexualitatearen normalizazioa da. Aipu honetan agertzen da Sacamantecasen 

munstro-irudia eta bere eginkizuna, zeina baita emakume desleialak eta gazte 

desbideratuak zigortzea: 
“Las gentes creían que se trataba de una diabólica maquinación que tenía por objeto 
la extracción de determinadas vísceras para componer pócimas o filtros 
portentosos. por eso se llamaba al desconocido el Sacamantecas. Decíanse de él 
cosas horripilantes: se señalaban cuevas donde se refugiaba, se le creía un monstruo 
infrahumano de hercúlea fuerza y lleno de poder maléfico. otros le pintaban como 
un errante fantasma, caminando a través de los campos con la velocidad del viento, 
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con largas melenas flotantes, dejando tras de sí el olor a azufre, cuya misión era 
castigar a las mujeres infieles y a los jóvenes extraviados” (Alfaro, 1951, 624). 

 

Honen froga gisa, esan daiteke XIX. mende bukaeran gurasoek eta 

anaia zaharragoek laguntzen zituztela beren seme-alabak eta arrebak, hurrenez 

hurren, dantzara. Berebat, gizonezko adulterioa onesten zen bitartean, 

emakumezkoarena gaitz okerrentzat jotzen zen. Emakumea zen famili 

indarkerien biktima nagusia  (Ariès; Duby, 1989, 278-279). 

 
Altubek Vitoria... o así. liburuan (1949) “Zurrumbón” deituaren zenbait 

kopla jasotzen ditu. Kopla hauek, autorearen esanetan,  krimen ikaragarrien  
“historia zehatza”  edo “egiazko erantzuna”125 eratzen dutenak dira, arabar 
herrixketan eta gasteiztar merkatuetan zabaldu zirenak. Herri-kopla hauek 
Garaioren ankerkeria erakusten dute, bere biktimak nola hiltzen zituen esaten 
da, bere krimenak nolako hoztasunez burutzen dituen, biktimaren ondoan 
jaten baitu. Orobat, berak sortzen duen ikara aipatzen da, baita segidako 
pasarteetan ikus daitekeenez subjektuari darion irudi narratsa ere: 
 
* Causando al que las veía 
tristeza y repugnación. 
En el pescuezo tenían 
señal de estrangulación; 
es decir, que las ahogaba 
por falta de respiración 
 

* De su flema 
Y después, con mucha calma 
Cual hombre sin corazón, 
si la víctima llevaba 
como alguna vez pasó, 
comestibles en la cesta, 
solía por más baldón, 
extenderlos en el suelo, 
sin la menor aprensión, 
y comerlos a su lado 
¡el pensarlo causa horror...!  
 

* De su facha 
Juan Díaz de Garayo 
que tiene ya sesenta años, 
es el criminal que aterra 
a sus honrados paisanos. 
Es de mediana estatura 
color moreno, casi pardo, 
su cara es ancha, encendida,  
y sus labios muy delgados; 
su barba poblada y sucia, 
y su pelo enmarañado  

 

Literaturaren arloan Garaio-Sacamantecas behin baino gehiagotan 

literatura-gai bihurtu da. Tomás Salvadorren Cuerda de presos eleberrian (1953) 

                                                           
125 “Minuciosa Historia” o “Reacción verídica”. 
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Sacamantecasen historia kontatzen da: Garaio krimenengatik auzipetua izan 

eta gero, guardia zibilek presondegiraino gidatzen dute hamaika egunetan. 

 

Oraintsuago, Zazpigarren alaba. Ipuin eta historio laburrak  liburuan “Juan 

Diaz de Garayoren egiazko historia”, Gasteizko haurren  beldurrari lotutako 

Garaioren historia birsortzen du Beltzak  (1984, 37-46), bere amamak 

kontatuta. Garaioren historiaren kontaerak beldurra ekartzen du gogora 

(haurrei labanaz gantzak ateratzen zizkien). Ikara honetatik bakoitzaren 

baitako beldurrak ondorioztatzen dira. 

 

Aipatu liburuan, haurrak harrapatzeko eta isunak jartzeko beti prest 

dagoen hiriko Udaletxeko langileak eragindakoa da protagonistak sentitzen 

duen ikara. Hemen, protagonistaren eta Sacamantecasen arteko identifikazioa 

nabarmentzen dugu, urratzaile edo hausle zentzuan. Ikus, haur protagonista 

nahiz Garaio historikoa elezaharreko pertsonaia horrek atzemanak direla. 

Erabilpen hezitzailearen boumerang  ondorioa. 

 
Obabakoak liburuaren "x eta y” narrazioan, Atxagak (1992, 386-395) 

beldurraren bitartez, Sacamantecasen historia Okerraren muskerraren 
istorioarekin lotzen du. Idazleak dio, amek Sacamantecasen istorioa kontatzea 
haurtxoak babestearen xedea izango zuela. Arriskuak ordezkaturiko beldurra 
erabiltzen zuten amek seme-alabek obedi zezaten, haiek ez baitzuten aintzat 
hartzen Sacamantecasen biktimak pertsona adinduak izatea. Munstroaren 
errentagarritasun pedagogikoa bistakoa da: 

“Ah, bai. Bada nik uste dut garai bateko amak zuhurrak zirela, eta oso kontuz 
ibiltzen zirela umeari ikara sartzeko garaian. ... ´Sasoi hartan, lehengo industriekin 
eta, ume asko ezkutatzen omen zen gurasoak lanean zeuden bitartean”. 
“... Antza, ez zituen umeak hiltzen, baizik eta edadeko andreak; baina, jakina, 
xehetasun hori berdin zitzaion ama jendeari. Ama jendeak ikara haundi bat zeukan 
bere barruan, bere umeak galtzekoa noski, eta ikara horrek sortu zuen pertsonaia 
berria”. 
“Ez ibili gauez eta bakarrik, maitea, bestela Sacamantecasek eramango zaitu eta!” 
(Atxaga, 1992, 383-395). 
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Atxagak pertsonaia aurrerapenarekin ere lotzen du, kasu honetan 
trenbideak irudikatua. Honek gurpilak urindatzeko koipe berezia behar zuen, 
eta horretarako ume txikiak urtzen ziren: 

“Baina zergatik ibiltzen dira hain azkar? Eta erantzuna: bere gurpilak oso koipe 

finez igurtzita daudelako. Bai? eta orduan, nondik ateratzen dute koipe fin hori? 

Nondik? Bada ume txikiak urtuz, Inglaterran urtzen omen dituzte galdara haundi 

batzuetan, hemen harrapatu eta han urtu...” (Atxaga, 1992, 383-395). 

 
Literatur ildoari jarraituz, Sacamantecas errai-erauzle gisa topatzen dugu 

Emilia Pardo Bazánek haurtzaroan entzun zuen elezaharrean, Un destripador de 
antaño y otros relato (1994, 7-44) liburuan. Minia umezurtza gaizki tratatzen dute 
honen osabak, izebak eta hauen seme-alabek. Izebak botikariari eskaintzen dio 
lobaren gantza, zeina birjina gorria zen eta hortaz beharrezkoa sendabiderako. 
Botikariak ezetza eman arren, neskatoa hilik agertzen da (erraiak zatikatuak eta 
moztuak). Izeba urkatu zuten eta osaba kartzelara. Halere, herri xeheak 
pentsatzen zuen botikaria –errugabe aitortu bazuten ere- besteak baino 
errudunago zela. 
 

Sacamantecasi lotutako egiazko beste kasu bat, Manuel Blanco 
Romasanta galegoarena da. Hemen gantzaren erauzketa eta antropofagia 
(honek zibilizazioaren muga iragaten du eta ez da legearen alorrean ukitzen) 
lotuta daude: Blanco Romasanta, alarguna eta saltzaile ibiltaria, animalien 
gantzarekin aritzen zen merkataritzan, besteak beste. Ourenseko basoan 
gertatutako hamahiru krimenen autorea zela aitortuta, 1853an garrotezko 
heriotza eman zioten. Esan zenez, bere biktimei erraiak atera eta irentsi egiten 
zituen, eta hiltzen zituen pertsonei bilgorra atera eta saldu egiten ote zuen 
zurrumurrua zabaldu zen (Callejo, 269-270). 
 

V. Riscok etnologo eta folkloristak, kasu bera jasotzen du likantropia 

aipatuz (Gubern; Prat, 1979, 83-84). Munstrokeria hemen animaliakoa 

bilakatzean datza. Gizakiaren eta animaliaren bi izaera horiek identitate berriz 

janzten dira, gizon-otsoa, alegia. Auzipetuak berak aitortu zuen moduan, ezin 

zuen beste modu batez jokatu, berak otso bilakatzearen zorigaitza zuelako, eta 
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eutsiezineko bulkada zela eta, bere basapiztiaren instintuak asebete behar izan 

zituen. 

 

Bestalde, A. Dumasen Mateo Barthas kontaera dago. Narrazio honetan, 
Sacamantecas tipoaren portaeran konplexutasun eta anbiguotasun moralaren 
osagai bat sartzen du. Pertsonaia honi leporatzen zaion portaeraren 
munstrokeriak ez du bere kariei buruz pentsatzeko lekurik uzten. 
Justifikatzeko deus ez dagoela pentsatzen da. Dumasek ez du aurkakorik 
defendatzen; halere, gizon on eta jakintsua deskribatzen du, gaixotasunak 
sendatzeko giza gorputzaren azterlanean buru belarri murgildutakoa. Ideia 
humanitario honek eramanda, bere etxera gonbidatutako erromes bat 
disekzionatzen du. Esan beharrik, gertakaria munstrosoa da, baina bikaina 
bere karia. Lehendabizikoarengatik heriotza zigorrera kondenaturik da. 
Bigarrengoarengatik bere abokatua jartzen da haren lekuan, hari ihes egiten 
utziz. Halere, istorioaren amaiera onak (abokatua urkamendian askatu egiten 
dute eta Mateo Barthasek zenobitar gisa amaitzen ditu bere azken egunak), 
airean uzten ditu bi galdera kezkagarri, munstroaren kariek merezi duten 
balorazioei eta bere salbazioari buruzkoak. 
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IX. ONDORIO GISA: MASA HEZKUNTZA IGORLEEN ESKUTIK 

 

Kasu honetan, testu desberdinen azterketan ikusi dugun bezalaxe, 

diskurtso instituzionalak subjektu bati leporatzen zaizkion jokabideak, 

ekintzak, eta abarri buruz ari dira. Alabaina, igorleek, beren diskurtsoen bidez, 

erlazionatzeko, pentsatzeko eta sentitzeko erak aurkezten dituzte. 

Kontzientzia erak, giza harremanak eta jarrerak bereizten eta banatzen dituzte. 

Hau da, kontrol sinbolikoaren jabe dira, zeinaren bidez botere-harremanak 

diskurtso eta, aldi berean, diskurtsoa botere-harreman bilakatzen baitira 

(Bernstein, 1993, 139). 

 

Zentzu honetan, testuetan negatiboan fotografiatuak agertzen dira 

igorle instituzionalen jarrerak, interesak, intentzionalitateak eta ideologia. 

Bistakoa den legez, hauek, aldi berean, portaerako jarraibideak, idealak, 

ereduak, balioak... transmititzen dituzte, eta transmisio horren estrategia, 

besteak beste, hitz instituzionalaren bitartez gizartea -are gehiago, masa 

moralizatu eta heztea da. 

 

Masa, gizarte industrialean XIX. mendean zehar azaltzen den 

fenomenoa da, eta, garaiko ikuspegiaren -alienistaren eta higienistaren- 

arabera, bere kriminalitate, ezjakintasun eta indarkeriarengatik ezaugarritzen 

da. Masa XIX. mendean hasi zen antolatzen eta bere interesen defentsan 

kolektiboki jarduten, boterean zegoen burgesia hegemonikoaren interesen 

aurka. Testuinguru honetan, intelektualek, talde menperatzaileen aitzindariek, 
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kontraerasoan dihardute. Masa fenomeno mehatxagarri bilakatzen da. Garai 

honetan, hain zuzen, Le Bon eta Sighelek, psikologia sozialaren sortzaileek, 

“horda primitibo, basati eta kriminal” gisa deskribatu zuten (Ovejero, 1997, 

113-114). 

 

Ortegaren hitzetan (1983, 385), masa, nolabaiteko homogeneitate maila 

duen kolektibitatea da, kohesioa eta erantzun emozional batzuk (haserrea, 

etsipena) bultzatzen dituzten gizarte, politika eta ekonomiazko alderdi jakin 

batzuen ekintzetara (zapalkuntza, langabezia eta esplotaziora) makurtua 

dagoena. Masa kontzeptuak, bada, gutxiespen zentzua izan zuen. Arruntasuna, 

kriminalitaterako joera, ardurarik eza eta ezegonkortasun politikoa bezalako 

ezaugarriak ezartzen zitzaizkion. 

 

Hemen aztergai ditugun igorle instituzionalek, beren diskurtsoen 

bitartez, masa hezteko egitekoa betetzen dute. Igorle instituzionalen mezuak -

kasu bakoitzari aplikatuak- euren berariazko hartzaileei transmititzen zaizkie, 

eta azken hauetatik hedatzen dira gainontzekoengana gizarte harremanen 

bitartez eragin biderkatzailearekin. Hau da, hartzaileen taldeari dagokionez, 

entzule eta irakurleengandik senitartekoengana eta lagun taldera hedatzen da 

informazioa, eta hauengandik zerbitzari eta auzokoengana.  Era honetan, 

mezua gutxi batzuengandik ia guztiengana zabaltzen eta iristen da; eta bestetik, 

klaseko zirkuitu batetik besteetara igarotzen da. 

 

Diskurtso desberdinen argudiatzeko modua egoera sozial zehatz batean 

garatzen da eta ordena instituzionaletik jariatzen. Kasu honetan, errealitateen 

ekintza eta konfigurazioarekin estuki loturiko diskurtso performatibo 

hezitzaileak dira. Finean, Garaiori buruzko testuetan, errealitate soziala ikusi 

eta eraikitzeko, eta, are gehiago, hura interpretatzeko modu bat islatzen da. 

Ondoko gaietan azalduko dugu hau guztia. 
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1. Igorleen diskurtso hezitzaileak 

Instituzioek, helarazten dituzten diskurtsoen bitartez, zuzen-zuzenean 

esku hartu eta erabakitzen dute arriskutsutzat jotzen den subjektu baten 

gainean. Berebat, instituzioak dira klase-interesei erantzuten dien gizarte 

eredua legitimatzen dutenak, eta halaber, kontrol sozialaren bitartez, botere 

harremanak diskurtso hezitzaile bihurtzen dituztenak. Kontrol soziala deritzo 

gizabanakoaren menpekotasuna sozializaturiko eredu eta jokabide-arauetara 

bultzatu eta bermatu nahi duten instituzio, estrategia eta lege sozialen 

multzoari (Kaiser, 1978, 82). 

 

Hala bada, subjektuen portaera kontrolatzean datza guztia. Horretarako, 

igorle instituzionalek euren gaitasuna azalduko dute beraien aginte-

eginkizunetik balioak eta jokabide ildoak transmititzeko, baita, arauak sortu, 

mantendu eta aplikatzeko ere. Beraz, gizarte geruzatu edo estratifikatu baten 

menpekotasun erari buruz dihardugu. 

 

Diskurtso hezitzailearen bidez –zeinak, azken finean, errealitate soziala 

sortzen duen-, instituzioek Popkewitzek (1998, 24-25) dioen legez, pertsonen 

eta taldeen gidaritzan eta orientazioan, gorputzen eta familien gobernuan parte 

hartzen dute. Era honetan, pertsonek diziplinazko erakunde horietan ezagutu 

eta autoerregulatzen ikasten dute. Horietan ezagutzarako eta trebetasunerako 

sarbidea errazten zaie. Instituzioa pertsonak taxutzeko, jarrerak eta portaera 

egokiak sortzeko tresna egoki gisa azaltzen da, baita menpekotasun politikoa 

eta elite gobernatzailearen interesekiko konpromisoa segurtatzeko ere. 

 

1.1. Diskurtso politikoa: Becerro de Bengoa 

Becerro de Bengoaren kronikak bere taldearen balioak inposatzeko 

proposamen inplizitua jasotzen du. Hauek zerikusia dute familiarekin eta 

erlijio katolikoarekin identifikatutako neurritasunaren moralarekin, eta  

jasankortasunarekin, gizartearen egitura asimetrikoaren aurrean ezikusiarena 



 

 
 

227

eginez. Honek gizarteko taldeek interes desberdinak izatea eta, ondorioz, balio 

desberdinak izatea dakar berekin. 

 

Garrantzitsua da harmonian eta adostasunean oinarrituriko gizarte ideal 

horren eredu sozial horietatik at geratzen diren subjektuak -gizonak eta 

emakumeak-  kontrolatu eta heztea. Becerro de Bengoak duen botere 

horretatik, irudi hori erabiltzen du bere balio burgesak gainontzeko talde 

sozialei inposatzeko, bi aktore sozial oso zehatzi inposatzeko, batez ere, hots: 

klase apalekoei eta emakumeei. 

 

Zein da B. de Bengoak proposatzen duen errealitate-eredua? Famili 

politika, zuzenketa eta sistema prebentiboa dira urte hauetako botere-taldeak 

transmititzen duen eredua. Botere honen helburuetariko bat, klase langilea 

hezi eta moralizatzea da. Eta hauxe topatzen dugu, hain zuzen ere,  testuan. 

 

Autorearen ustez, Garaio, heziketarik eta familiaren maitasunik gabe 

geratzean, moral zentzurik gabeko basapizti bihurtzen da. Gizarteko 

elkarbizitza heziketan oinarritzen da, eta heziketa horrek familia du ardatzat, 

eta morala eta erlijioa haren kodeak dira. Familiak porrot egiten duenean, 

morala suntsitzen da,  eta orduan aberrazioak egiten dira munstroak sortuz. 

 

Kronikan agertzen den moralak garaiko pentsamoldea adierazten du. 

Nortzuek sortzen duten gaizkia?  zein den proposatzen den moral mota? 

Testuan Gasteiz eta Araba eredugarriak bezala azaltzen badira ere, moralik eta 

kulturarik gabeko herriak ere existitzen dira, eta perbertsitatea da, hain zuzen 

ere, herri xeheari dagokiona, eta horren sortzaileak dira zenbait ideia, eredu, 

irakurketa eta doktrina txar eta gorrotagarri. Emakume mota batek, halere, 

gaizkiaren sorketan ere zerikusirik izango du. Emakume hori, emazte onaren 

aurkez, emazte txarra da eta prostituta. Honen parean B. de Bengoak  (1881, 
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56 eta 58) emakume onaren eredua proposatzen du, emakume maitakor eta 

ongi hezia, beti ere familiaren barruan: 
“¿... una mujer capaz de vivir en armonía con sus hijos, de sostener y mejorar su 
hacienda, y de rodearle de cuantas condiciones hacen querido, deseado é 
incomparable el hogar doméstico en vez de cambiarlo en repulsivo, frio y odiado? / 
sin el influjo benéfico de la mujer, que es el elemento más decisivo de nuestra 
existencia, que es el medio que más influye en nuestras transformaciones 
psicológicas y fisiológicas, sin la mujer educada, moral y amante, el hombre sin 
estos poderosos auxiliares es un ser caido que pide á voz en grito redencion”. 

 

Gainera, B. de Bengoak, garaiko kultura ofizialaren ordezkariak, erlijio 

kodea kode moral  bihurtzen du. Ikus dezagun hurrengo pasartea, kronistak 

hautatutakoa, Garaio bigarren liburua irakurtzen ikusi zuenean: 
“El temor de Dios es el principio de la sabiduría. -No hagas á otro lo que no quieras 
para tí.» le dije: -¿Qué le parece á V. de esto, Garayo? --Bien, señor, que si hubiera 
aprendido esto de chico, no me vería hoy en la cárcel!” (Ibid., 46). 

 

Baina, “Jainkoarenganako beldurra da jakituriaren funtsa” esaldiari 

Garaiok ematen dion erantzunak -“mutikotan ikasi izan banu”- zenbait gauza 

adierazten ditu. Bat: ez duela gizartean bizitzeko garrantzitsuenetariko bat den 

baliabide hura, zeina baita instrukzioa, jakintza; bi: jakiteak balio duela, baina  

ez hobekuntza dakarrelako, gaizkiari itzuri egiten diolako baizik, kasu honetan 

kartzelatik libre uzten duelako, alegia. Jakintzaren probetxu honek oroitarazten 

digu psikopaten emoziozko desatxikimendua. Beraientzat kode morala ez da 

balio barneratua, ezagutzeko tresna baizik. 

 

Sistema moral hau eratzen duten eragileak Jainkoa eta gizartea dira. 

Biok gaiztoei zigor duina jartzeko ahalmena dute. Jainkoa izanik epaile 

zorrotza, Hari begirunea eta beldurra zor zaizkio. 

 

Egon badago ere, kronistaren arabera,  naturaz gaindiko beste izaki bat: 

gaizkiaren jeinua. Hau existitzen den eta Garaio babesten duen 

pertsonifikazioa da; halere, erantzukizuna Garaiorengan uzten du garaiko 

gizartea deserrudunduz, hark ez baitzeukan ez sentimendu onik, ez lagunik, ez 
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emakumearen ongirik, ez inongo heziketarik, eta gainera, izaera iluna zuen, ez 

zekien inposatzen bere emazte eta seme-alaben gainean eta, nekazari xume eta 

txiroa zenez, ez zeukan bere balioaren kontzientziarik.  

 

Bestalde, neurritasunezko morala proposatzen du: dohakabeek hain 

berezkoak dituzten sen genesiko basatiak, perbertsoak eta hiltzeko bulkadak 

kontrolatu egin behar dituzte. Moral mota honek -garaiko higienismoak126 

bultzatuta- pasioei eta gehiegikeriei eustea aldarrikatzen du. Alderdi hau 

kronikan islatzen da, sexualitatearen diskurtsoa etengabe saihesten baitu, eta ez 

du inongo erreferentzia zuzenik agertzen eta ez dago sexu-deskribapenik ere. 

 

Kronistaren iritziz, familiarekiko maitasun saindua txertatu eta heziketa 

zabaltzea dira helburu nagusiak. Eta hauek dira, hain zuzen ere, Garaiori falta 

zaizkion alderdiak. Gizon hau, bigarren ezkontzaren ondotik,  familiaren 

maitasunaz gabetua da eta, heziketarik ez zuenez, ezin zuen sentimendu onik 

ukan. Gainera, zentzu moralik ez izaki; gabezia honek, B. de Bengoaren 

irudiko, “psikopata” bihurtzen du.  

 

Gai honen harira, Gasteizko medikuen ustez, Garaiok aukeramen osoz 

eta benetako askatasun moralez burutu ditu krimenak. Kasu honetan, 

moralaren kontzeptuak bere adiera arruntean zentzu orokorra baitu, moral 

hau guztiek onartutako sistema baten barruan sartzen da. Bestalde, askatasun 

moralaz mintzatzean, hura bere ekintzen jabe dela esaten da, baina moralari ez 

dio baliorik ezartzen. Horrela, bada, askatasun morala berezko portaera da eta 

bere inguruan ez dute besteek erabakitzen. Halere, taldearen harremanak 

arautzeko balio duen portaera kodea urratzean, Garaiok modu ezmoralez 

dihardu eta delitugile bilakatzen da eta horregatik zigortua izan behar du. 
                                                           
126Monlauren ustez, higienearen kontrako bizimoduaren baldintzek profilaxi orokortua behar dute. XIX. 
mendean gobernatzea higienizatzea da. Gobernua eta higienea batera doaz; hori dela eta medikuntza sozialari 
erabateko boterea emango zaio. Medikuntza honek kudeatuko ditu gorputzak, elikadura, ohiturak, etxebizitza, 
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Moral eta heziketaren eginkizunak presoenganaino ere zabaldu behar 

dira, eta Gasteizko ereduzko kartzelak ongi kunplitzen ditu betebehar horiek. 

Cola y Goiti garaikideak  (1883) honela dioenez: Gasteizko kartzela, 

Espainiako estatuan lehendabizikoa da, 1859. urtean eraiki zutena sistema 

zelularraren arabera. Kartzelan bertan Epaitegia ere bazen bere 

dependentziekin. Gurutzadura erdian aldare bat zegoen, zelda guztietatik ikus 

zitekeena; hauek, presoek, elkarren artean ikusi gabe, meza ikus eta entzun 

zezaketen. Lehendabiziko hezkuntzako eskola 1878an sortu zen. Bertan 

kartzelako zuzendariak bere laguntzailearekin eskola ematen zuen Garaioren 

garaian: honez gain, bazegoen liburutegi txiki bat ere presoen zerbitzurako, eta 

goiko solairuan erizaindegia. Ereduzko kartzela mota hau127, orduko “sistema 

hoberena” izango da. Gainera, presoen zainketa eta segurtasunerako nahikoa 

da langile gutxi izatea: zuzendaria, laguntzailea eta jagolea. Autore honek 

iruzkintzen du girgilak desagertu egin zirela; baina Garaiok jarrita zituen, 

kronikan esaten den moduan. 

 

Kronistak  kartzela goraipatzen du. Bertan ongi jaten zen; gainera, lehen 
eskola ematen da eta zenbait preso, kondena bete ondoren, eskolatuak aterako 
dira. Kasu honetan ere, Garaiok kartzelan ikasi zuen irakurtzen, eta kronistak 
berak dioenez, egindako bisitaldiren batean harro sentitzen omen zen 
horregatik. Arrakasta bikoitza, batetik, interesatuaren alfabetatzea eta honen 
errekonozimendua, eta bestetik, ereduzko sistemarena. Dena den, honek  ez 
zion inongo onura funtsezkorik ekarri heriotzara kondenatutako auzipetuari. 
 

                                                                                                                                                                          
osasuna, heziketa... Eginkizun honetan ekonomialariek, filantropoek, politikariek esku hartzen dute jakintza 
eta boterearen arteko elkarrekintza sortuz (Alvarez-Uría, 1983). 
127Ereduzko kartzelak, J. Benthamen Panoptikoan iradokiak, giltzapetuaren zuzentzea eta instrukzio morala 
zuen helburu. Hezkuntza eskubidea da, gizakia gizarterako probetxugarri bihurtzen duena. Burgesia botere 
benthamar teknologiaz jabetzen da, eta kartzela eskolan bilakatzeko asmotan arituko da, bertan irakurketa, 
idazketa, etab. irakatsiko dira, baita erlijio-irakaskuntza morala ere. Estatu espainiarrean 1820an itzuli zen Los 
principios de Legislación Civil y Penal. Hogeita hamarreko hamarkadan liberalek boterean zeudenean autorearen 
obrak garrantzitsuak zirela zeritzoten (Bentham, 1979, 137). 
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B. de Bengoak amaiera itxi eta zorionekoa duen istorioa sortzen du, 

arazoa irtenbidearen arabera definituz. Eta ematen duen konponbidea, hauxe 

da: justiziaren funtzioa ordena sozialerako funtsezkoa dela, alegia. Justizia honi 

esker, eskualdearen duintasuna, iritzia eta lasaitasuna kunplituta eta gogobeteta 

geratu ziren, eta gaizkilea garaitua eta suntsitua. Hiltzaileak beti ordaintzen du, 

gizarteak beti krimenaren arriskua izaten du, justizia eta agintea gizartea 

babesteko eta hiltzailea bahitzeko daude. Beraz, erabiltzen duen argumentua  

‘zuzen’ gobernatzen den gizarte baten eta legearen aldeko apologia da.  

 

Kronika honen bidez, B. de Bengoak onartu eta berretsi egingo du 
heriotza zigorraren beharra. Gainera, urkatua izan  baino lehenago idatzia izan 
da, hain zuzen ere, egun berean, eta, honela, heriotza zigorraren ekintza 
indartuta geratzen da historia honi probetxu guztia atera zaiolarik eta dena 
bere tokian uzten delarik, gizartea hiltzailearengandik libre eta legea kunplituta. 
 

1.2. Diskurtso medikoa: Esquerdo eta Apraiz 

Zientziaren helburu den ero kriminala bi instituzioen erdian kokatzen 

da, hots: medikuntzakoan eta juridikoan. 

 

Medikuntzak bere bi arlotan, hots, espezializatu gabean eta buruko 
medikuntzan, hainbat funtzio betetzen ditu. Bestalde, ohiko funtzioari, hau da, 
gizabanako gaixoaren osatzeari, esku-hartze sozial sorberriaren bultzada 
eransten zaio. Historikoki osasunaren kodea beste kode batzuekin estuki lotua 
egon da, erlijioso, moral edo politikoarekin, esaterako. Alabaina, besterik da 
XIX. mendean nolabaiteko berrikuntzarekin gertatzen den fenomenoa, zeina 
baita justizia eta politikaren eremuetan medikuntzako kodea itsasten dela. 
Honi eskatzen zaio desbideratuaren jokabideaz, honen buruko osasunaz eta 
higieneaz bere ebazpena eman dezala. 
 

Horrela dihardu medikuntzak boterearen makinerian bere eginkizuna 

betetzen. Garaio bezalako kasuek ematen diote horretarako aukera, 
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boterearentzat tresna baliagarria dela erakusteko bideak irekiz. Alienismoaren 

kasuan, “merkatu psikiatrikoa" sortzeko jakintza psikiatrikoaren dibulgazioa 

erabiltzen da (hitzaldiak, prentsako artikuluak...) eta ospe kolektiboa eta 

posizio soziala bilatzen (Huertas, 2002, 24). Apraizek aintzatespen sozialaren 

jomuga partekatzen du, hitzaldia gezurtapen modura erabiliz. 

 

Gure ikerketan aurkitzen dugun beste gaietako bat, garai horretan 

instantzia penalak eta buruko medikuntzak bizi duten borrokari buruzkoa da. 

Bateraezinak izan gabe, aurrez aurre dauden bi estrategia dira. Biok era 

desberdinak defendatzen dituzte gizabanako disfuntzionala baliogabetzeko: 

legezko heriotza krimengilearentzat, batek; hil arterainoko itxialdia, besteak. 

 

Osasun instituzioa bera ez da dikotomia honetatik libratzen. Apraizen 

txosten perizialak ohiko instantzia errepresiboaren, hots, justizia penaleren 

esku uzten du Garaio. Esquerdoren txosten perizialak aitzitik, Garaioren 

buruko gaixotasunaren aldeko hautua egiten du. Era honetan, subjektua 

ordena penaletik atera eta eromen ordenan sartzen da. Bere xedea bi epai-hitz 

hauen baitan dago; epaia edo diagnosiaren baitan, alegia: 
“Tous les textes médico-légaux de l’époque soulignent que l’expertise psychiatrique 
n’a pour but ni d’innocenter le crime, ni de remettre ou de laisser en liberté des 
aliénés dangereux. Leuret suggère même ici qu’elle est capable d’implanter un mode 
de contrôle plus efficace, préventif. Mais la médecine mentale ne pourra s’imposer 
comme instance de côntrole complémentaire de la justice que si elle est capable de 
se doter de structure institutionelle et législative originale qui lui fait défaut” (Castel, 
1973, 330). 

 

Apraizek, Esquerdok ez bezala, ez du Garaio patologizatzen; aitzitik, 

errudun aldarrikatzen du. Medikuntzaz duen ezagutza eta sendagile (higienista) 

gisa duen esperientzia, beste jakintza bat eta boterearen aginpidea baieztatzeko 

erabiltzen ditu. Berak badu frenologiari buruzko berririk, baina ez da fida, 

zeren kasu honetan (beste askotan legez) delituzko jokabide larria baita jokoan 

dagoena, eta horrek subjektu arriskutsuen biziraupena suposa dezake. 
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Apraizek horrelako mehatxu baten aurrean alienistek proposaturiko eroetxean  

sartzeko irtenbidea baino zigorrarena nahiago du. 

 

Apraiz bat dator instantzia judizial penalarekin, eta, honen 
eraginkortasunik  ezaz erabat jabeturik badago ere, garrote bidezko heriotza 
zigorraren ordez,  biziarteko kartzela-aldia eskatzeko sentipen bikaina 
erabiltzen du. Hala, bada, instituzio biek -medikuntza tradizionala, ez 
espezialdua, eta judiziala-, bat datoz Garaioren diagnosi-epaiarekin: hau 
zentzuduna da eta, ondorioz, erantzulea eta erruduna. Ideologia tradizional eta 
kontserbadoreenak bi igorleak elkartu egiten ditu. Aitzitik, buruko medikuntza 
perspektiba humanistagoan eta berrizaleagoan kokatzen da, nahiz eta 
praktikan sistemaren egonkortasuna iraunkortzeko asmo horretan besteak 
bezain itzulezina den eta haien helburuekin bat egiten duen, biktima eroetxean 
jarriz.  

 

Esquerdok bere hitzaldien bidez asmo hezitzaile morala duen diskurtso 

bat sortzen du. Esku-hartze medikoaren esparru bat ezartzen du, bertan 

diskurtsoaren bitartez normaltasunaren eta patologiaren arteko 

desberdintasunak bereizten dituelarik. Estrategia honek hezi egiten du 

profilaxi sozio morala (tratamendu morala) egiteko xedeaz. Determinismoan 

eraikitako ikuspegi hezigarritik, ero krimengilearen irudia sortzen du Garaiori 

bere izaera sozialaz gabetuz eta banako jite genetiko-hereditarioaren zergatien 

sarean sartuz. 

 

Hortaz, estrategia indibidualista eta portaeren gaineko kontrol 

sozialaren estrategiaren bitartez, desbideratze eta moldagabeziaren munduaren 

inguruko ikuspegi berri bat sortu eta berresten du, esparru sozial osoa arautuz, 

arriskugarritasun sozialaren aurka  borrokatzeko eta klaseen arteko harmonia 

sustatzeko xedearekin. Álvarez-Uría egileak (1983) dioenaren arabera, 

psikiatria berri honen izaera, zeinentzat krimena eta eromena eritasun moralak 

diren, politikoa da. 
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Gainera, zenbait esparrutan, zientifiko, sozial eta politikoan, botere eta 

jakintzaren espazioak hartzen ari dira beren diskurtso zilegien bidez. Hauek, 

sendagile alienistak, buruko patologiaren gaian benetako aditu bakarrak bezala 

aurkezten dira gizartearen aurrean (Huertas, 2002,  16). 

 

Esquerdok, instituzio medikotik arituz, eromena eta osasun mentalari 

buruz mintzatu eta erabakitzeko ahalmena du. Eta aholku, propaganda 

mediko eta abarren bidez, esparru zabalagoa hartzen duten jokabidearen 

jarraibideak igortzen ditu zuzendua izan behar den gizabanakoengana, hauen 

jokabidea erregulatzeko asmoz. Beraz, medikuak, bezeroa bere roletik hezi 

ahal izateaz gain, gizartea ere moralizatu egiten du, Eliza ordezkatuz, eta 

bidenabar, moraltasunaren printzipioak eta jarraitu beharreko hazturak 

helaraziz. 

 

Zentzu honetan, emakumea eta sexualitatea ekintza hezigarriaren 

alorrean sartzen diren gai garrantzitsuak dira. Emakumeari dagokionez, 

igorleak jarrera paternalista eta kontserbadorea erakusten du, garaiko giroari 

berezkoa zaiona. Bere gogobetetzea adierazten du hitzaldi aretoan emakumeen 

ausentziagatik, ezen emakumea, subjektu hauskorra denez gero, Garaioren 

ezaugarrien (moralik gabeko subjektu basatiaren) aurrean ikaraz kikilduta 

geratuko bailitzateke. 

 

Biktimen artean, prostitutak eta beste emakumeak, “bizitza 

zuzenekoak” bereizten ditu. Igorlea moraltasunetik mintzatzen da, eta ikuspegi 

honen argitan, garbi dago, Garaiok, bere krimenen bidez, bizitza normaleko 

emakume  hauen onestasuna suntsitzen duela. Bestalde, biktima prostituta 

diren edo izan daitezkeen biktimengan jartzen du arreta. Bi prostituzio mota 

bereizten ditu: pobreentzako prostituzioa da bata, zeinetan  ”bizimodu arineko 
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emakumeak” aritzen baitira, eta aberatsentzakoa, bestea, zeina luxu handiko 

kotxeetan eta gela erosoetan itxirik bizitza pasatzen duenari dagokiona baita. 

 

Igorleak prostitutaren ezereza agerian lagatzen du Garaiori adieraztean, 

emakume mota hori izanda, honek diru urritasunagatik salatuz gero, ezin 

izango ziokeela inongo kalterik ekarri: 
“Si era una mujer pública, ¿qué perjuicios podría causarle a V. el que lo dijese? 
(Esquerdo, 1881, 211). 

 

Dena den, sasoi horretan, prostitutak inolako onarpen sozialik ez 

bazuen ere, agerikoa zen prostituzioak gizonezko sexualitaterako funtzio bat 

kunplitzen zuela, eskongabeen sen genesikoa asetzen zuelako. Zuhurki 

sosegatzen zituen, gainera, senar frustratuak. Bestalde, tolerantzia erdiofiziala 

ematen baitzen, egoera honek bisitak eta esku-hartzea etxe publikoetan izatea 

eta, orobat, prostituten ezinbesteko osasun-kontrola egitea ahalbideratzen 

zuen. Kontrol honen defendatzaile nagusiak mediku higienistak ziren, 

horretarako argudiatzen zutelarik gizartea babestu beharra zegoela infekzio-

gaixotasunetik (kasu honetan, benereoetatik). Prostituten askatasuna erasotzen 

zuen araudi honen aurka joera abolizionista sortu zen Ingalaterran (Rey, 1990, 

17).  

 

Emakumearen biktimizazio hau guztia ez da sasoiko errealitatearen 

adierazpena baino, haren emantzipazioa ez da onartzen, emakume 

zatikatuaren gertaera errepikatzen da XIX. mendean, eta emakumearenganako 

sumindura ohiko bihurtzen da. Emaztea jotzea ere gizonezkoen pribilegioen 

barruan sartzen da nekazal gizartean eta langile munduan, batez ere. 

Esquerdok berak diosku Garaioren seme zaharrenak emaztea gaizki tratatzen 

zuela.  Esparru burgesean, aldiz, estrategia zoliago batzuk erabiltzen dira. 

 

Gainera, emakumearekiko beldurra handiagotu egiten da; amodio 

fisikoaz hitz egiteko diskurtso maskulinoak itzulinguruka hitz egin behar du. 
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Sexuari buruz, koito edo kopulazioari buruz mintzatzeko medikuak bakar-

bakarrik egin dezake aho betean; gauza bera sen genesikoaren kontzeptuaz, 

zeinetan sexua eta pasioa bereizten baitira eta, honela, sexualitatea eta giza 

ugalketa bateraturik geratzen baitira (Ariès; Duby, 1994).  

 

Sexualitate hitza 1859. urtea arte ez da agertuko, lehenagoko diskurtso 

erromantikoa maitasunaz, amodio-pasioaz eta desioez aritzen zena baitzen, 

hala nola sen genesikoaz, haragizko ekintzaz eta ekintza benereoez. Irudi 

erotiko berriak kode erromantikoa ordezkatzen du. Giro berri honetan herriak 

duen sexualitate libre eta indartsua, antsiaz eta beldurrez bizi du burgesiak, 

nola sartu eta kutsatzen duen ikustean, batez ere. 

 

Garaiok eta biktimak elkarrekin topo egiten duteneko eszenaz baliatzen 

da Esquerdo sexualitatearen diskurtso medikoa agerian lagatzeko, datorren 

testuan ageri den bezala: 
“Había concertado el acto genésico (I), había convenido carnal comercio (II), la 
viola en el estertor de la agonia (III), penosa tensión de su miembro viril, la violó 
brutalmente en la agonía, intenta reproducir el acto genésico, no puede y le 
introduce los dedos en los genitales, y la infiere heridas (V), sintiendo iguales 
asquerosos impulsos, emprende el mismo acto genésico, que no llega a consumar 
por impotencia (VI), perdió la erección del miembro viril (2), cede la erección del 
miembro viril (3)”. 

 

Sexualitatearen diskurtsoa medikuek arautzen dute eta sexualitatearen 

gaineko kontrol errepresiboaren rola hartzen, emakumezkoari dagokiona, 

batik bat; orobat, ezkontideen harremanak kodetzen ahalegintzen dira. Beren 

ahotik are eta gaitzespen gehiago entzungo dira jokaera desbideratuei buruz, 

dagoeneko aberrazio bezala hartuak. 

 

Sexualitatearen normalizazioaren prozesua gauzatzen da, eta, honetan, 

sendagile eta alienistez gain, higienista, pedagogo eta gurasoek hartuko dute 

parte; izan ere, sexualitate ez-neurritsu eta lasaka batek ekintza kaltegarriak 

dakartzala uste da, bai gizabanakoen mailan, bai biztanleria osoaren mailan. 
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Estrategia honetan sartuko litzateke endekapenaren teoria (Varela; Álvarez-

Uría, 1994, 24). 

 

Esquerdoren hitzaldiek erreformako irakaspen bat taxutzen dute, zeinak 

dagoen ordena sozialaren jarraipena bilatzen duen; horregatik, sortzen duen 

diskurtsoak arazoen eta gizarte gatazken sustraiak estaldu eta ezkutatzen ditu. 

 

Sendagile higienistaren ikuspegitik, Apraizek gehiegikeria eta grinen 

kontrolik eza direla irizten du jokabide urratzailearen eta deliktiboaren 

sorburua. Amodiozko grinaren diskurtsoak sexualitatearen kontrolari eta 

gehiegikeria fisiologikoaren arriskuari buruz hitz egiten duen garai honetan, 

ildo bat markatzen du amodiozko jokabideen inguruan. 

 

Neurritasuna proposatzen da, bada, bai gizonezkoentzat bai 

emakumezkoentzat. Ezkontza da grinaren arriskuetatik babesteko egiazko 

konponbidea, sexualitatea funtzio sortzailearen baitan bakarrik uler 

daitekeelako, eta hori ezkontzaren bitartez. Higienismotik neurritasuna 

aldarrikatzen da, kopulazioak seme-alabentzat eta emakumearentzat aurkezten 

dituen gehiegikerien arriskuen aurka. Horrela mintzatzen da Monlau (1853, 

90):  
“Los excesos de la copulacion no sólo hacen infeliz al individuo, sino que 
trascienden fatalmente á la prole… La mujer, á pesar de su papel ménos activo en la 
copulación, y de no evacuar esperma alguno tambien se resiente en gran manera de 
los excesos eróticos (Monlau, 1853, 90) 

 

Apraizek diskurtso mediko zigortzailea garatzen du epaileen 

diskurtsoarekin bat etorriz. Argudioak diskurtso erru egozle eta akusatzailera 

bideratzen ditu. Garaio gaizkilea da eta, ondorioz, zigortua behar du izan. 

Modu  honetan, eta aldi berean, segurtasuna transmititzen du: errudunak 

(ordena sozialaren ezegonkortzaileak) zigortua izan behar du. 
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Honetan, mediku higienistak kontrolik ezaren eta grinen gehiegikeriaren 

ondorio gisa aurkezten du krimena. Iritzi publikoa lasaitzen du, Garaiok 

askatasun osoz hautatzen du bere jokabidea (aukeramena, askatasun morala), 

eta egindako delitua zigortua behar du izan ordaindu eta pekatzen duen 

zehapen samingarri eta eredugarriaren bidez. Igorleak ez ditu boterearen 

egiturak inoiz zalantzan jartzen, ezta ezarritako ordena sozialekoak ere. 

 

Alienismoak ere, garaiko positibismoari jarraiki, ordena sozial honen 

defentsa partekatzen du. Izan ere, gaizkilearen ardurarik ezak ez dio inolaz ere 

gizartera itzultzen; aitzitik, planteamendu alienistan, eroetxean sartzera 

bideratzen du. Ardurarik gabea ez da pertsona librea, bere jokabidea 

fenomeno naturalez, fisikoz eta sozialez mugatua dago. Defenditu beharreko 

lehen ongia araua eta ordena soziala direnez, hiritar zentzuduna eta zintzoa 

izatea, alegia, gaixoa aldendua, ez besteei eta ez bere buruari erasotzeko 

egoeran jarria izango da. Itxialdia eta aldi bateko tratamenduak guztientzat, 

gizartearentzat zein alienatuarentzat du halako funtzio babeslea. 

 
Apraizek zigorra eskatzen du Garaiok buruturiko delitu guztientzat. 

Alabaina, Esquerdorekin bat dator gizaki arriskutsua bahitu edo ezabatu egin  
behar dela esatean. Azken batean, haren baztertzea edo gizarte heriotza 
ematen da kasu batean zein bestean. 
 

1.3. Diskurtso juridikoa: epaiak 

Epaiak justizia penalaren, hots, botere punitiboaren adierazpen bat dira. 

Botere hori legearen diskurtso preskriptiboan oinarritzen da. Epailea da 

epaitza ematen duena. Alabaina, azkeneko hitza epaileak baldin badu ere, 

epaiaren testua taxutu eta eratzen duten aktore gehiago daude. Hala, ekintzen 

kalifikazioan esaterako, epaileaz gain, Ministerio Fiskalak, erruztatuaren 

defentsak eta akusazio partikularrek hartzen dute parte, hauek baldin badaude. 
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Epaiaren emaitzatik lortzen da erabilpen preskriptiboa. Mota honetako 

diskurtsoen xedea, Correasen esanetan (1995, 56) botereaz baliatzea da. Arau 

punitiboak, ordea,  ez dira soilik hautakortasunez eratu eta aplikatzen; aldiz, 

zuzenbide penalak aktiboki dihardu, desberdintasun-harremanak areagotu eta 

berregin egiten ditu (Baratta 1986, 173). 

 

Azken batean, lege penalak gizarteko sektore jakin batzuen 

diskriminazioa bultzatzen du eta, aldi berean, baliagarria da talde 

hegemonikoentzat. Honetan, Garcia-Pablos de Molinak (1988, 617) 

Greenbergen pentsamenduaz egiten duen sintesia aipatuko dugu: 
“La ley penal no es producto de un consenso moral o de los intereses comunes de 
toda la sociedad, sino del poder relativo de los diversos grupos que se sirven del 
Derecho para el logro de sus intereses privativos o para imponer a los demás 
grupos sus propios valores morales”. 

 
 

Epaileen jurisprudentzian eta 1870eko kodean oinarrituriko epai hauek 

bizi-baldintzak, ohiturak eta portaerak atzemateko bidea ematen digute, baina, 

batez ere, igorlearen asmoa zein den adierazten dute. Igorle instituzionalak 

justizia egitea du helburu. Nolanahi ere, guk mahaigaineratzen dugun gaia, zer 

motatako justizia egiten duen eta nora bideratua dagoen jakitea da. 

 

Esan beharrik ez dago, epailea legeak berak eta jurisprudentziak 

mugaturik aurkitzen dela, eta muga horiek erabakiko dituztela hein batean 

behintzat, igorle instituzionalaren arrazoiketa juridikoak. Gure kasuan, gainera, 

epaiek kontuan hartzen dituzte Gasteizko medikuen tesiak onartzen dituzten 

jasotzaileak, hau da, garaiko sektorerik tradizionalistenak. Hori horrela, 

helarazten den mezua honakoa hau da: begien bistako desordena egon 

badagoenez, erruduntasun pertsonalizatua dagoela. Are ziurrago, egon, 

errunduntzat hartua nekazari apal bat denean. Garaiok erruduntasun herrikoia. 

irudikatzen du Ordena moral eta legal zehatz batean birkokatzen du berez 
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beste ordena sozio ekonomiko batekoa dena: txirotasuna, gerra eta aukeren 

banaketa asimetrikoa. 

  

Bestetik, V. epaiaren kondenan islatzen da emakumezkoaren 

sexualitatearen inguruan gizonezkoaren nagusitasunaz egiten den diskurtsoa. 

Bortxaketa, gizon-emakumeen arteko harremanetan ohiko ekintza izanik ere, 

epai honetan bortxaketa ez da ondorio praktikoetarako zigortzen. 

Astungarrien ondorioz erailketa bilakaturiko krimena bakarrik zigortzen da, 

hark bere izana kentzen dio bortxaketari. Bestalde, lapurretak trataera berezia 

jasotzen du kodearen baitan. Gizahilketarekin batera, zigor oso gogorra jasoko 

du, VI. epaian gertatzen den bezala. Hemen jabetza pribatuaren nagusitasuna 

nabaria da: opiltxo ziztrin bat lapurtzeari, balio material handiko zerbait 

lapurtzeari bezalako zigorra ematen zaio. Lapurtutakoak ez du mugarik, hau 

da, ez du axola gauzaren balioak, lapurreta egin izanari ematen zaio garrantzia. 

Kasu honetan, gizahilketa ondorioarekin buruturiko ekintza da. 

 

Heriotza, halaber, mendebaldeko kulturan egiazko tabua baino gehiago 

kanonikoa, zio pribilegiatu bilakatzen da herriaren heziketarako. Ikusi dugun 

legez, gorpuaren erabilera eta heriotza zigorra kudeatu eta errentabilizatu 

egiten dira. Gorpuari dagokionez, Grazia eta Justizia Ministroak, zientziaren 

interesengatik, helburu zientifikorako autopsia egitea eskatzen du. Heriotza 

zigorra hiriko jendaurrean burutzen da, eta gorpua orduetan uzten da 

urkamendian erakusgai herriarentzat, ereduzko izan dadin. 

 

Laburbilduz, zigor-epaiak diskurtso hezigarri oso argia helarazten dio 

herriari, berez bere bizi-baldintzen ondorioz aski zigortua dagoen herriari. 

Kode punitiboko galtzaileak klase herrikoiak eta emakumea izango dira. Azken 

hau, gizonezkoa bezala zigortua izan zitekeen kode penalean, baina ez 

eskubide berberekin honekiko, indarrean zegoen legeriaren arabera 
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bozkatzeko gaitasunik ez zuelako. Azaldu den bezala, bortxaketaren eta 

lapurretaren tratamendu legala eta praktikoa zinez desberdinak dira. 

 

2. Igorleen diskurtso salbagarriak 

Igorleek moral manikeista eta inposatzailea transmititzen dute. 

Garaioren indarkeriaren aurrean, eurek beldurgarri gisa eraikitzen duten 

subjektua suntsitzera daramatzaten diskurtsoak jartzen dituzte abian. Hala, 

beren doktrinamendua gaizkia eta munstrokeria ordezkatzen dituen Garaioren 

bitartez zuritzen dute. Igorleek subjektuan delituzko ekintzen azalpena 

bilatzen dute, bai bere ezaugarrietan, erantzukizunean nahiz honen gabezian, 

etab. Ekintzak sortarazi dituzten zergatiak argudiatzen dituzte, helburutzat 

subjektua ulertzea ez, baizik zuzentzea edo akabatzea dutelarik. Emakumearen 

irudia ere bikoiztu egiten da. Alde batetik, emakume eredugarria dago; baina, 

bestetik, aipaturiko eredura moldatzeko, zuzendu eta hezia izan behar du. Bi 

genero edo izate sozialak diziplinamendu edo deuseztapenaren helburu dira. 

Moralitatera makurtzen ez den emakumea eta gizon bortitza arrisku bat dira 

ordena sozialarentzat. Ematen zaizkien hitz-estigmak inmoralitatea, gaiztakeria 

eta munstrokeria dira. 

 

2.1. Ongia eta gaizkia. Arriskugarritasuna 

Ongia eta gaizkiari buruzko diskurtsoa komuna da igorle guztietan. 

Diskurtso alienistarentzat eta Becerro de Bengoarentzat Garaio eroa da gaizkia 

ordezkatzen duena; beste igorleentzat, berriz, Garaio hiltzailea da. 

 

Garaio lege urraketaren ordezkari paradigmatiko gisa hautatua da, eta 

iritzi egoerak sortarazteko erreferente bezala eta normaltasuna azaltzeko nahiz 

inposatzeko erabiltzen dute. Nolako normaltasuna, ordea? Lehenik eta behin, 

igorleek eraikitzen duten normalizazioaren ideia ongia eredugarritasun gisa 

hartzen duen ikuspegian oinarritzen da. Edota beste modu batera esanda, 

gaitzesgarriaren aurkakoa. Gaizkia Garaiok irudikatzen du, hau da, banakako 
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euskarri gisa. Estrategia bezala deskontestualizazio soziala erabiltzen dute, 

aztoragarria eta gatazkatsua den testuinguru sozial batean, hain zuzen ere. 

Horrela, testu desberdinetan ez da gerrarik aipatzen, XIX. mendean hainbeste 

izanda, eta klase apalek, nekazariek, eta are gehiago jornalariek bizi duten 

miseriaren bortxakeria isiltzen da. 

 

Garaiok, ero eta hiltzaile bezala mehatxu jasangaitza irudikatzeaz gain, 

gizartea, hau da, ordena, normalitatea eta ongia kaltetu dituen subjektu 

arriskutsua da. Horregatik, Garaiok zuzendua edo ezabatua, suntsitua behar du 

izan. Gaizkia desbideraturiko portaera hiltzailea da, zeren gizartea ongia baita. 

Ongiaren eta gaizkiaren printzipio hau, defentsa sozialaren diskurtsoari bere-

berea zaion ideologia hau, komuna da eskola klasikoarentzat eta eskola 

positibarentzat128. 

 

Garaio klase sozial arriskutsukoa da, nekazaritza sektorekoa, eta horien 

artean jornalarien taldekoa. III. kapituluan ikusi dugun legez, arlo juridiko 

penalean nabarmentzen zen, eta miseria gorrian bizi zen taldekoa. Hala bada, 

klase ez pribilegiatuen (klase arriskutsuen) ezaugarritzat jotzen ziren miseriak 

eta krimenak ordezkatzen dute, kasu honetan, zuzendu edo ezabatu beharreko 

gaizkia. Horregatik, garaiko diskurtso politiko eta kultuan hain ohikoa zen  

moralizazioak klase ez pribilegiatuekin erabilitako estrategia normalizatzaileari 

erantzuten dio.  

 

Aipaturiko estrategia lortu ahal izateko, hiru taktika erabiltzen ziren: 1) 

Moral burgesa aurrezkiaren eta erosteko ohituraren bitartez orokortzea; 2) 

Eskola, ezagutzak emateko baino gehiago betebehar moralak zabaltzeko 

                                                           
128 Ongiaren eta gaizkiaren diskurtsoa eztabaidatu egiten da anomia eta desbideratzearen teoria funtzionalista 
medio: desbideratze kriminala  egitura sozial ororen fenomeno “normala” da. Delitugilea sistema sozialaren 
elementu negatibo eta disfuntzional bat da. Teoria funtzionalistak agerian uzten du desbideratzearen zergatiak 
ez direla patologian (sozialean edo banakakoan) bilatu behar. Aitzitik, desbiderapen kriminala egitura sozial 
ororen fenomeno “normala” da (Baratta, 1980, 20). 
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bitarteko gisa erabiltzea; eta 3) gizabanakoen moralizazioa erabateko 

instituzioetan (espetxea eta eroetxeetan) (Donzelot, 1991, 37-38). 

 

Azken estrategia honetan, buruko medikuntzak eroa, bere 

gaixotasunaren ondorioz, beretzat eta besteentzat, hots, guztientzat 

arriskugarria den subjektua bailitzan estigmatizatuz kontrolatzen du. 

 

Igorleek kondenagarritzat hartua izateko irudi ezin egokiagoan 

aurkezten dute Garaio, ondoko delituzko ekintzetan oinarrituz: lapurretan, 

eraso sexualean eta krimenean. Euskarriaren egokitasuna gizonezkoa izatean 

oinarritzen da, eta, ondorioz, ekintza mota hauek burutzeko moduko aktorea 

da. Ezer ez duen klase eta familiakoa da, hau da, ez du bere kidekoen 

defentsarik.  

 

Igorleen iritziz, azkenik, Garaiok ezjakintasuna, atzerapena eta patologia 

irudikatzen ditu, alegia, nekazari-balio tradizionaletan islatzen direnak. Orobat,  

haiek balio horiei kontrajartzen zaien gizarte mota bultzatzen dute. Zentzu 

honetan, igorleek kopla-burukoaren irudia erakusten dute Garaiorengan129, 

eurek, gizartea gero eta garapen handiagokoa, ilustratuagoa eta seguruagoa 

irudikatzen duten bitartean. 

  

2.2. Munstrokeria 

Garaioren irudia gizakiaren bazterretatik eraikitzen da, hau da, gizakia 

ez den arloetatik begiratuta. Garaio hiltzailea, edo ero kriminala, ez da gizakia, 

munstroa baizik. 

 

                                                           
129 Ikuspegi psikologikotik, “kopla-burukoa”, zenbait taldek beren agresibitatea askatzen duteneko biktima 
lagungarria da, tratu txar fisiko edo psikikoen bitartez, gutxiagoko eta errudun sentipenak sortaraziz. Ikuspegi 
hau frustrazio-agresio teoriekin lotzen da, eta hauek gizaki edo talde bat frustratua sentitzen denean eta 
frustrazioko motibo horiek konplexuegiak, ezezagunak edo gaindiezinak direnean agresibitate maila areagotu 
eginen dela iradokitzen dute, eta helburu lorterrazago edo zaurgarriago baterantz joko duela (Garrido; 
Gomez, 1998, 74). 
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Garaioren ekintzak, alderdi, zantzu eta pasarteak igorle bakoitzaren 

nahierara aurkezten dira bere munstrokeria frogatzeko, erotasun, adimen-

elbarritasun, edo kriminalitate moduan. Garaio, igorle bakoitzarentzat, 

aipaturiko “rol” horietarikoren bat da, funtsean. Baina Garaio, bereziki, 

guztientzat subjektu arriskutsu, errudun, hiltzaile edo eroa da, munstroa da, 

azken finean, legea, bizikidetza, morala urratzen duena, gizakia bera hondatzen 

duena. Beraz, normaltasunetik at dagoen Garaio aurkezten dute. Garaioren 

irudi munstrosoa edo deliktiboa eraikitzen dutela esan genezake. 

 

Zentzu honetan, ahots instituzionala inposatzen da bere diskurtsoarekin 

eta gizakiak (Garaiok) bere hitza galtzen du, honena  ordena instituzionalak 

ordezkatu duelako. Era honetan, hitz ofizialak gorputz berri bat sortzen du 

diskurtsoaren bitartez. Hitz ofizialak sorturiko gorputz munstrosoa da, 

berezko gorputza ezkutatu eta desagerrarazten duena. Honela, subjektu 

propioaren biografia pertsonaia abstraktua (munstroarena) eraikiz eraldatzen 

da. 

 

Munstroa, berez, ez da inongo ordenarena, bere hitza desagertu egin da; 

ezen botereak eraikitzen duen gorputzak –munstroari buruzko diskurtsoetan 

deskribatuak eta taiutuak- hezur eta mamizko subjektua estali baitu, hots, 

subjektuaren gorputz fisiologikoa eta biografikoa; alegia, abian jarri den 

gorputz bilakatu horrek bestea jan egin du. Horrenbestez, subjektu “erreala” 

(bilogikoa) diskurtso horien biktima bihurtzen da, gorputz abstraktu horrena, 

munstroarena. Era honetan, munstroaren inguruko diskurtso honetatik -

legezko eta ofizialetik-, errentagarritasun batzuk lortzen dira hala nola, 

euspena, onarpenaren sorketa eta disfuntzioen ezabaketa. 

 

Becerro de Bengoak Garaioren hilketak eta atentatuak bere kronikan 

kontatzen dituenean, ahozko eta herriko tradizioko Sacamantecasekin lotuz 

eta identifikatuz egiten du. Garaio-Sacamantecas hiltzaile-munstro gisa 
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azaltzen du. Zentzu honetan, kronistak, Esquerdoren gertukoa den honek,  

gizabanako anomaloa, desberdina kontsideratzen du Garaio-Sacamantecas, bai 

bere itxura fisikoan bai portatzeko eran. 

 

Esquerdok jaiotzetiko hiltzailearengan eta ero moralarengan kokatzen 

du diskurtsoa, hau da, munstro moralarengan. Sendagileek izaera (portaera) 

gaixo (arriskutsu) bezala azaltzen dute, gainontzeko gizaki normalak ez 

bezalakoa. 

 

Diskurtso hauek, garaiko diskurtso lombrosoarretan oinarriturikoek, 

klase apaleko subjektu anomaloa –hiltzailea eta munstroa- dute oinarri. 

Alabaina, XVIII. mendetik aurrera finkatzen joan zen botere punitiboaren 

antolaketa berriari ere lotzen zaizkio. Sistema subiranoaren menpe zegoen 

botere punitibo arbitrario eta irrazionala ordezkatzen duen sistema berria da 

hor islatzen dena,  legean oinarriturik, zigortzeko botereak duen teknologia 

berria. Krimenak orain izatea du, hitzarmen soziala bortxatzen duen interes 

desbideratu eta irregularra. Lehen aldiz ikusten da kriminaltasunaren izatea 

patologikoa izan daitekeela: hiltzailea gaixo bat izan daiteke (Foucault, 2001, 

79-102). 

 

Diskurtso juridikoa ere errealitate hauetara moldatuko da; ordena sozial 

berriaren, iraultza frantsesaren oinordekoaren, beharrizanetara moldatzeko. 

Legeetan egiten diren aldaketak (arlo honetan munstroa ero delitugilea da), 

iritzi mediko-legalen beharrarekin batera doaz. Patologia eta arau penalaren 

urraketa erlazionaturik daude.  Urraketa azaltzeko beste instituzio baten 

lankidetza behar da orain: medikuntzarena. Baita, Garaioren kasuan gertatzen 

den antzera, lehenengo definizioa erailtzailearena egiten denean ere. Apraiz ere 

bat dator definizio honekin. 
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Baina munstruokeriaren ideia emakumearengana ere zabaltzen da, hau 

mehatxu gisa edo esleituriko “rol”a urratzen duen norbait bezala hartzen 

denean. Horrela gertatzen denean, bizitza publikotik baztertzea inposatuko 

zaio eta familiako arloan bere egitekoa zuzen bete ahal izateko heziko da. Ildo 

honetan:  
“El Estado desempeñó un papel decisivo en la articulación de relaciones de poder 
entre los sexos. Se efectuaron mecanismos de control social de índole legal y 
política para garantizar la asimetría de los sexo. De este modo la configuración 
social de la mujer descansó en una compleja articulación de instancias diversas de 
control social formal e informal”  (Nash, 1989, 151-152) 

 

Prostitutari, honi bereziki, ematen zaion trataera da, besteak beste, 

testuetan nabarmentzen dena. Izaki miserable bat bailitzan azaltzen da, irri eta 

zentzura moralaren objektu gisa. Prostitutaren inguruko ikuspegi honek, 

Elizak eta sendagileek haren gaiztakeria eta maltzurkeriaz egiten dituzten 

diskurtso atzerakoi eta sexofobikoetan du bere jatorria. Lombroso eta 

Ferreroren diskurtso zientifikoak azpimarratzen ditu La donna delinquente, la 

prostituta e la donna normale (1893) lanean, non prostituzioa emakumearen 

egitura kriminalaren agerpena dela esaten duen.  

 

XIX. mendean prostituzioaren gorakada nabarmena izan zen, eta 

horren ondorioz gaixotasun benereoak ugaldu ziren, sifilisa, batez ere. 

Gaixotasun hau erabiltzen dute klase kontserbadoreek eta puritanoek sexu 

harremanak ezkonduen artean soilik izateko ideia indartzeko. Sifilisari 

munstrokeria asko leporatu zitzaizkion; gainera, anormaltasun sozialaren 

faktoretzat jotzeaz gain, prostitutarekin nahiz sexualki aske zen 

emakumearekin lotzen zen aipatu gaixotasun benereo hau (Bornay, 1990, 61-

63). 

 

Munstroa, azken batean, eta beste gauzen artean, ezarritako ordena 

mantentzeko baliagarri da, kontrol sozialaren ondorio bat. Larritasunean 

sosegua eta disuasioa sortarazten ditu zigorpean jartzen denean eta 
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ezabaketara irits daitekeen jazarpenera makurtua denean. Ondorioz, 

munstroaren halabeharrak heriotza, bahiketa edo giltzapean sartzea izango 

dira. Bizitza soziala eramatea eragotziko zaio. Egun, lehen izan den bezala, 

komunikabideen gaia izan da, eta oraintsu arte, ikuskizun eta arte gaia izan da. 

Alor hauetan dibertsio eta iseka gai izatean130 hain zuzen, azaltzen da 

munstroaren azken erabilgarritasuna. 

 

 
 

Zerk lotzen ditu aztertutako diskurtso instituzional hauek? Lehenik eta 

behin, Garaioren erabilerak, beldurraren sustatzaile gisa hartuz, bera delako 

hiltzailea, eroa edota munstroa. Horretarako, Garaio deskribatua izan 

daitekeen subjektu bilakatzen dute, bere fisikoa, jokabidea, morala... azalduz, 

eta, ondoren diagnostikatua izateko gai bihurtuz. Honela, subjektu ez-

normalaren, asaldariaren –eta ondorioz, arriskutsuaren eta jazargarriaren- 

iritzia merezi izateko ezaugarriak leporatzen zaizkio. Alabaina, aipaturiko 

deskribapen honek diskurtsoetako igorleen aurrealdearen irakurketa 

ahalbideratzen du berebat.  Izan ere, hauek, kontrol sozialaren agenteak, alegia, 

gizarte osoarentzat berdina den irudi adostu bat eraikitzen ahalegintzen dira. 

Berebat, gizartearen interesentzat beharrezkoak izango liratekeen balio batzuk 

egongo lirateke ordena sozialaren zaintzaile diren neurrian; besteak beste, 

jabetza, segurtasuna eta beren askatasun eredua. Nolanahi ere, batez ere, arlo 

sozial jakin batzuen interesekin bat datozen balioak dira horiek. Ez du 

askatasun eta segurtasun ideia bera izaten ekonomikoa aldetik sendo dabilenak 

edo ahul dabilenak, eta sarkastikoa da behartsuari jabetzari buruz galdetzea. 

 

                                                           
130 XIX. mendeko mendebaldeko gizarteetan eta XX. mendean nahikoa aurrera jo arte, gizaki basatiak 
ikuskizun ziren eta atzerapen mentalaren kasuak ere erakusten ziren. Estatu Batuetan joan den mendean 
freaks shows direlakoak oso herrikoiak ziren, haietan gizaki anormal mota guztietakoek munstro-ikuzkizuna 
eratzen zuten, eta euren aurrean bisitariek izua eta txundidura erakusten zituzten (Bartra, 1997, 355-357).  
Eroetxeak zirkoaren, eskolaren eta ikuskizunaren funtzioa ongi bete zuen XX. mendean nahikoa sartu arte; 
esparru horretan munstroaren tokia eroak bete zuen 
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Garaio, jornalaria da, kulturarik gabeko gizona, (bere maila sozialeko 
emakumeak erasotzen dituena), eta biktima soziala da, aldi berean. Klase 
apaletako gizon eta emakume horien ordezkaria da, miseria ez beste 
bizimodurik eskaintzen ez dien gizarte bateko biktima.  
 

Garaiok, kasu eta Sacamantecas bihurtuak, moralizatzeko eta 
diziplinatzeko parada eskaintzen du ordena desberdinetan, emakumezkoaren 
sexualitatetik hasi eta jabego pribaturaino, kodeen derrigorrezko obedientzia 
barne. 
 

Aro honetan behartsua hiritar zintzo eta ondratuaren antitesia bailitzan 

azaltzen da, ideal sozial burgesaren negatiboa. Txirotasunak sustaturiko balio 

etikoen eraso zuzena irudikatzen du (behartsuek gehiago lapurtzen dute, baina 

ez baldintza material txarrengatik, erakusten duten moralitate baxuagatik 

baizik): izate hutsarekin bakarrik larbaturiko mehatxua dira, hierarkia 

sozialaren, ordena publikoaren eta ekoizpen ekonomikoaren aurkako eraso 

nabarmena ez direnean. Familia burgesaren, auzokoen, lanaren, 

aurreikuspenaren, aurrezkiaren eta heziketaren portaera-ildoekiko erreserba 

edo aurkako jarrera helarazten dute (Carasa, 1989, 183-184). 

 

Garaio munstro-hiltzaile bilakatzen duen bizitza eskubidearen 

erabilerari buruz, Estatu horren beraren erabilera eskuzabalaz galde egin 

daiteke heriotza zigorra aplikatzerakoan edo gerraren praktikan. Gure kasuan 

adierazgarria da kasazio helegitearen ostean zigorra berretsitakoan indulturik 

inork ez eskatzea. Kasuaren aurrean euren azalpen, diagnostiko eta 

erabakiekin, hitzaldiak emanez, kronikak idatziz, epaiak emanez, hitz batean 

esateko, moralizatuz mugitu zirenetako inork ez zuen indultua eskatu. Garaio 

jornalaria, hainbat interes medio erabilia izan da, bere kasua tratatzen duten 

boterearen instantzietatik hasita. Alde bakoitzak bere onura atera nahi du. 

Guztiak bat datoz giltzapetu edo suntsitzearekin, une horretako legeak, 
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zientzia edo nagusi ziren iritziak aplikatuz. Garaiok ez du salbamenik, 

desordenaren aurkako irakasgai bilakatua izan delako.  

 

Eta amaitzeko, askatasunaren kontzeptua normaltasunaren 

ikuspegiarekin lotzen da. Hau orain ez da izaera penaleko arauetara bakarrik 

egokitu behar, baita izaera psikologiko, moral eta frenologikoko arauetara ere. 

Arau ugaltze honek inbutuaren metafora oso ongi azaltzen duen egoerara 

garamatza: bere alde zabalak gizarte osoa biltzen du, baina bere alde estuak 

araudi exijentziek igarotzea baimentzen dieten gizabanako gutxi batzuk 

bakarrik iragaiteko aukera emango du. 

 

Ondoko taulan, hemen eta beste atal batzuetan azaldutakoa laburbildu 
dugu. Eskaintzen ditugun argibideak polaritateen ardatz bertikalean antolatu 
ditugu; goiburu bezala gizarte ordena menperatzailea eta azpian egitura sozio 
kulturala. Orobat, bi igorle nagusien desberdintasunak –jabegoari, 
sexualitateari, bizitzari eta gogamenari dagozkienak- deskribatzen ditugu 
sarrera horizontaletan. 
 

 
29. taula: Erantzun desberdinak gertaera desegituratzailearen (Garaio-Sacamantecas kasuaren) aurrean 

 
                       Gizarte ordena menperatzailea                        Gizarte egitura 

 
                                    Instituzioak                                            Herri-klaseak 
                                    Gizarte kontrola                     Miseriaren aurkako biziraupena eta 
                                                                                         Autodefentsa 
 



 

 
 

250

                                   Kode unibertsala:                                          Kultur kodea: 
                                          Arauak                                             Baloreak eta harreman 
                                         Baloreak                                                  tradizionalak 
 
Jabegoari 
dagokionez 
 
 
Sexualitateari 
dagokionez 
 
Bizitzari 
dagokionez 
 
Gogamenari 
dagokionez 

Lapurreta                                                            Eskasia 
 
 
 
Bortxaketa                   Heziketa                        Ernalkuntza 
 
 
Heriotza-                                                             Tabu 
Zigorra 
 
Erotasuna                                                  Grinei eta  senei euspena 
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GLOSARIOA 

 

ANKERKERIA: delituaren kaltea nahita handiagotzea, delitua 
egiteko behar ez ziren beste kalte batzuk ere eginda (Gómez de 
Liaño, 1979, 131. or.). 
 
AZPIKERIA: azpikeria egoten da errudunak pertsonen aurkako 
edozein delitu egiten duenean erabilitako bide, era eta moduak, 
zuzenean eta bereziki segurtatzeko direnean, minduak egin lezakeen 
defentsatik errudunarentzat arriskurik ez izatearren (Gómez de 
Liaño, 1979, 20. or.). 
 
BULKADA: behartu edo bultzatu egiten duen indarra. Ekiteko 
joera edo azkartasuna (Saranson, 1977, 582. or.). 
Norbanakoa berariazko helburura gidatzen duten barne-baldintzak, 
normalean bere baitan motibazio psikologikoak baino gehiago 
motibazio biologikoak izaten dituena (Coleman; Butcher; Carson, 
1988, 725. or.). 
 
DIPSOMANIA: egarri handiaz izaten den eldarnioa: edateko 
amorru, irrika edo mania modukoa (Domínguez1, 1850, 625. or., I. 
alea). 
 
ERRUDUNA: zigorra izateko delituren bat egin duena. Epaiketa 
zibilean edo kriminalki auzi-jartzailea ez eta demandatua dena 
(D.J.F.A., 1831, 207. or.). 
 
ESTROA: (Med.) emakumeez gozatzeko amorrua (Domínguez, 
1850, 772. or., I. alea). 
 
GAIZTAKERIA: txarkeria handia; ohituren galbideratze izugarria; 
behar den egoera guztiz andeatzea edo gainbeheratzea eta 
                                                 
1 Guk jasotzen ditugun zenbait hitzen adierak Domínguez hiztegiari dagokio, obra aintzatetsia 
urte haietan, eta Becerrro de Bengoa, Esquerdo eta Apraiz autoreen garaikidea. 
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gaiztotzea; aberetzera eta espiritu desnaturalizatuan materia usteldua 
nagusi duen ohiko txarkeriara bideratzen duena, sen, on, eskuzabal, 
eta sentikor oro hil edo ito egiten duena; bihotzaren ankerkeria 
hotza, ikaragaitza eta gogortasun basatikoa, entimendu on, gizatiar 
edo filantropiko orori gorroto diona (Domínguez, 1851, 1368 or., 
II. alea). 
 
GIZARTEA: izaki arrazionalen talde ororentzako izen generikoa. / 
Naturak, tradizioak, moral onuragarriak elkartuta legeen babesean 
bizi den pertsona edo familien bilduma (Domínguez, 1851, 1579 
or., II. alea). 
 
HIDROZELEA: (Pat.) eskrotoko ehun zelularrean infiltraturiko 
edo barrabiletako edo kordoi espermatikoen geruza batzuetan 
zabaldutako likido serosoak eratutako tumorea (Domínguez, 1850, 
939. or., I. alea). 
 
INTSANIA: hitz juridikoa, adimen-gutxiegitasuna, “ona” eta 
“txarra” bereizteko gaitasun eza eta bere burua zaintzeko gaitasun 
eza adierazten dituena. Hitz hori askotan erabiltzen da kontrolatu  
gabeko portaera bortitzak adierazteko eta adimen-gaitasunen 
kalterik gabeko emozio-eztandak adierazteko. Besteekiko enpatia 
edo sinpatiarik eza (Saranson, 1977, 582-583. or.). 
 
KONTUAN HARTUZKOA: lege edo epai, auto, dekretu edo 
ebazpenaren testua bermatzen duen edo oinarri den arrazoietako 
bakoitza. Horrela deitzen zaio hitz horiekin hasten delako. 
Prozedura Zibileko eta Kriminaleko Legeek kontuan hartuzkoan 
ipintzea exijitzen dute, autoak eta epaiak legalki oinarritzeko 
(Gómez de Liaño, 1979, 80. or.). 
 
KOSTUAK ORDAINTZERA KONDENATZEA: auzi zibil 
edp kriminalak izan duen kostu osoa eskubiderik izan gabe 
demanda egin duenari edo errudunari, egindako eta autoak 
sorrarazitako delituaren zigorraren zati gisa, ordainaraztea (D.J.F.A., 
1831, 98. or.). 
 
MENDEKU PUBLIKOA: justizia hutsagatik jendearentzat 
eredugarri izan dadin delituak ordaintzea (D.J.F.A., 1831, 235. or.). 
 
MUNSTROA: ekoizpen organikoa, forma naturaren sorrera 
erregularraren aurkakoa duena. / Irudizko adieran, ohiz kanpoko 
edozein gauza miresgarri. / Oso itsusia den edozein pertsona, 
animalia edo gauza. / Pertsona anker eta bihozgabea (Domínguez, 
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1851, 1219 or., II. alea). Adiera hori Covarrubiasek aurkeztutako 
ikusmolde klasikoaren oinordekoa da: arauaren eta ordena 
naturalaren aurkako edozein erditze da; adibidez, ume bat bi 
bururekin, lau besorekin eta lau hankarekin jaiotzea (Covarrubias, 
1987, 812. or.). 
 
NORTASUNA: norbanakoarengan ezaugarriak, jarrerak, 
gaitasunak, etab. antolatuta dauden era berezia (Marx; Hillix, 1985, 
516. or.). 
 
NORTASUN-DESOREKA: barne-esperientzia eta portaerazko 
eredu iraunkor eta zurruna da, subjektuaren kultura-itxaropenetatik 
nabarmen urratzen dena; nerabezaroan edo helduaroaren hasieran 
hasten dena, denboran zehar egonkorra da eta subjektuari ondoeza 
edo kalteak, eragiten dizkio (American Psychiatric Association, 
DSM IV, 1995, 645. or.). 
 
PORTAERA: norbanakoaren ekintza eta erreakzio guztiak 
(Blumenberg; Kury, 1979, 47. or.). 
 
PROSTITUTA: emagaldua, lizunkerian eta desordenan dabilena, 
diruaren truke gizonen baten asmo haragikoiak asetzen dituena 
(Domínguez, 1851, 1431 or., II. alea). 
 
SENA: ikasketarik ez dagoenean jakineko baldintza batzuetan 
portaera-eredu partikular baterako berez dagoen joera. Espezieen 
ezaugarria da (Coleman; Butcher; Carson, 1988, 726. or.). / Berezko 
portaera, konplexua eta estereotipatua (Marx; Hillix, 1985, 509. or.). 
 
SUSTATZAILEA: perfekziora irits dadin eginbideak burututa, 
zerbait sustatu edo aurreratzen duena. Auzitegi batzuetan fiskalei 
deitzen zaie horrrela (D.J.F.A., 1831, 193. or.). 
 
 ZOROTASUNA: legeetako hitza, adimenaren desordena 
adierazteko erabiltzen dena. Norbere ekintzengatiko erantzukizun 
eza eta norbere gaiak tratatzeko gaitasun eza adierazten ditu. 
Adimen-desordena larrientzako teknikoa ez den sinonimoa 
(Coleman; Butcher; Carson, 1988, 727. or.). 
 
 
 








