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A Mikel Zabalza, conductor d'autobús a Sant Sebastià, 
el van detenir el 26 de novembre de 1985 en el marc 
d'una batuda antiterrorista. També van capturar a la 
seva nòvia, a dos dels seus germans, al seu cosí i 
a un altre home amb el qual no tenien cap relació. A 
tots els van acabar deixant en llibertat sense càrrecs, 
excepte a ell. El 15 de desembre, vint dies després 
de la seva detenció, el seu cadàver va aparèixer a la 
llera del riu Bidasoa. La versió oficial va sostenir que 
s'havia fugat, però avui se sap que el seu cas és un 
dels episodis més flagrants del terrorisme d'Estat, i 
que va morir a causa de les tortures que li van infringir 
a la caserna d'Intxaurrondo.
35 anys després, les ferides de la seva història 
continuen obertes, mentre la veritat treu el cap 
tímidament. El 22 de febrer d'aquest 2021 el diari 
Público va treure a la llum una conversa entre dos alts 
comandaments de la Guàrdia Civil que confirmaven la 
mort de Zabalza com a conseqüència de les tortures. 
I paral·lelament, estrenem Non dago Mikel?, un 
documental d'Amaia Merino i Miguel Ángel Llamas 
'Pitu' projectat al Festival de Sant Sebastià, que intenta 
il·luminar els tràgics esdeveniments.
"Feia només deu anys que s'havia mort Franco, i 
després de la santa Transició estàvem suposadament 
en una democràcia consolidada. Aquí tothom s'havia 
tornat bo, fins i tot aquells que havíem conegut fent 
maldats i afusellant gent en temps de la dictadura. 
Tots, excepte els d'ETA, que eren cada vegada pitjor. 
Era molt difícil fer entendre a la gent que t'havien 
torturat ". Aquestes paraules són part del testimoni 
de l'escriptor i director artístic Ion Arretxe a Non dago 
Mikel?, el qual va ser detingut i torturat en la mateixa 
operació policial que Mikel Zabalza i els seus familiars. 
Els que coneixien els fets tremolaran al recordar-
los explicats pels seus testimonis directes. Els que 
no, a més a més, s'espantaran. Non dago Mikel? 
posa davant la realitat pura i dura de la violència del 
sistema. És un infern explicat des de dins. No hi ha ni 
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un sol intent dels directors d'intervenir en el relat, que 
únicament amb els testimonis, sense trucs narratius ni 
adorns que distreguin l'atenció, aconsegueix horripilar. 
En cert tipus de cinema, menys és més.
Només es recolza en l'abundant documentació 
videogràfica. Eren altres temps, no existien traves 
informatives. Les càmeres de l'època van deixar 
testimoni del dolor de la família Zabalza, de les 
declaracions de les autoritats sobre el cas, de la 
brutalitat policial a les multitudinàries manifestacions 
on es va reclamar justícia pel jove, i fins i tot de com 
van treure el seu cadàver del riu.
I malgrat tot el seguiment mediàtic, la veritable 
naturalesa del que va ocórrer fou tabú llavors, igual 
que durant les dècades següents. Fins i tot la seva 
pròpia família va mantenir guardades anys i anys una 
caixa amb cartes d'amenaces, d'ànim, retalls de diari 
i altres papers que representen la pesada càrrega de 
la memòria.
És, per tant, una narració plural i heterogènia, acurada 
per no entelar el rerefons amb una batalla ideològica. 
Non dago Mikel? no és un documental polític, és un 
document gràfic sobre com en una democràcia es 
van violar sistemàticament els drets humans amb total 
impunitat. I tot i que hi ha proves de sobres, encara 
queden incògnites a l'aire sobre el que va passar, i per 
tant aquest documental no és ja només excepcional, 
sinó també necessari.
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