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Aitzinsolasa.
Memoria historikoa: egia eta ordainaren artean
Francisco Etxeberria Gabilondo,
Aranzadi Zientzia Elkarteko lehendakaria

Azken urte hauetan «Memoria historikoaren berreskurapena»ren inguruan mugimendu sozial bat garatu da1. Mugimendu horrek harreman estua du Europa osoan
XX. mendeko historiaren iragan hurbilaren ikerketak bultzatu duen korrontearekin.
Korronte horren ondorioz sortu ziren, besteak beste, Nazio Batuen Erakundea eta
Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala.
Hirurogeita hamahiru urte igaro ostean, Gerra Zibilaren gaia eztabaida eta
jarrera gogorren eragile da oraindik ere. Zenbaitek gainditutzat jo nahi du, beste
askok alde batera utzi nahi du eta beste hainbatek gaurkotasuna eman nahi dio gai
horri. Hala ere, egunero dugu ate-joka prentsan eta, hori dela-eta, eztabaida biziak
nagusitu dira gizartean.
Memoria Historikoaren Legearen lanketaren, eztabaidaren eta onarpenaren
ondoren, argi geratu da Gerra Zibila eragin zuen gizarte antagoniko eta bateraezinak
defendatzaile eta aurkako sutsuak dituela gaur egun ere. Historiako atal hura oinarri
sendorik gabe itxi zela esan genezake. Frankisten ikuspegia beste guztien gainetik
gailendu zen eta, gaur egun ere, ikuspegi hori hedatu nahi dute berriz, bestelakorik
ezagutu ez dezagun. Inondik inora ere ezin uka dezakegu eskubide eta askatasunen
urraketa jasan zutenek eskubide osoa dutela beste ikuspegi bat ezagutzeko.
Harrigarria da herrialde honetako eskuin demokratikoa memoria historikoaren
aurka agertu izana. Horretarako, gainera, frankismoak ezarritako tesi eta oinarriak
bere egin ditu. Kasurik okerrenetan isiltasunaren aldeko hautua edo gauzak bere
horretan uztearen aldekoa egin du eskuin demokratiko horrek. Hori da, hain zuzen
ere, gurean barneratu zuten memoria historikoa; gizartean oraindik indarrean
dagoena eta diktaduraren ondare historiko ideologikoa baino ez dena.
1. Testua gai honi buruz idatzitako artikulu batzuen laburpena da. Horien artean, 2006an Deustuko Unibertsitateko Giza Eskubideen Pedro Arrupe Institutuak El derecho a la memoria izenburupean argitaratu zuen liburua landu dugu. Bertan, berreskurapen- eta memoria-eskubideari buruzko
hainbat ikuspegi lantzen dira bai nazioarteari dagokionez bai eta Espainiako estatuari dagokionez ere.
(Gomez Isa, F. (2006): El Derecho a la Memoria, Derechos Humanos 5, Universidad de Deusto).
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Betiko argumentu hori erabiltzeaz gain, «Memoria Historikoa» terminoa bera
ere ezbaian jarri dute. Oroitzapenak eta memoria esparru pertsonaletik kolektibora
igarotzean, historiaren zehaztasuna nahasi eta estaltzera iritsi gaitezkeela-eta, memoria historia dela ukatzen dute. Eta, are gehiago, mugimendu hori izendatzeko erabiltzen den terminoaren zehaztasun eza, mugimendua bera gutxiesteko darabilte.
Errepublikaren historia eta hari amaiera eman zion altxamendu militarrari
buruz, Gerra Zibil desorekatua eta berrogei urtez luzatu zen ondorengo diktadurari
buruz dugun irudia desitxuratua da. Irabazleen ikuspegia historiaren ikuspegi
bakartzat ezarri zen eta artxiboetan ere irabazlearen memoria soilik aurki dezakegu.
Espainiako elizetako hormak «Jainkoaren eta aberriaren alde eroritakoen…»
izenekin bete ziren. Errepublikaren alde hil zirenak, aldiz, ahanzturara kondenatu
zituzten.
Demokraziaren etorrerarekin isiltasunaren aldeko hitzarmen bat egitea beharrezkotzat jo zen, demokraziaren hastapena Gerra Zibilaren traumarik gabe izatea
ahalbidetuko zuena eta gure historia hurbileko errealitatea ezkutatu eta ahazten lagunduko zuena. Errepublika zen gugandik hurbilen zegoen erreferentzia demokratikoena. Baina, errepublikazaleak gertatutakoaren errudun sentitzen ziren eta beharrezkotzat jotzen zuten «ezinbesteko altxamendua». Hori zela-eta, ezinezko gertatu
zen gertatutako guztiaren irakurketa justua aldarrikatzea. Behin eta berriz errepikatu izan da bi bandoak berdinak zirela baina hori ez da egia: Gerra Zibila legalki
eratutako gobernu baten aurkako eraso armatu, basati eta odoltsua izan zen; gizartea hondamenera bultzatu zuen erasoa.
Memoria historikoak oztopo ugari ditu bere bidean eta oztopo horiek gutako
askok amesten dugun bidea ixten dute. Horren arrazoi nagusia demokraziaren heldutasun eza da. Demokraziak, gaur egungo egonkortasuna kinkan jarri gabe, iraganari begiratzeko eta etorkizuna elkarrekin idazteko aukera eman beharko liguke.
Memoria historikoaren berreskurapenean lan egiten dugunok autoritateei
aurre egin behar izaten diegu, ikerketa hauen baliozkotasuna ezbaian jartzen baitute eta guganaino iritsi den beldurraren soziologiaren parte baitira. Gero eta errazagoa da gai hau jorratu eta lantzea, gaur egun, beste diziplina batzuetara ere hedatzen
ari baita. Hala ere, erreferentzia-markoak ezartzerakoan duen garrantzia kontuan
hartuz gero, harrigarria da eztabaida juridikoa horren berandu ezarri izana2.
Trantsizioa ez zela zuzen egin argudiatu izan du zenbaitek; Francoren heriotzaren ostean egin behar zela memoriaren berreskurapena abian jartzeko ahalegina.
Ideia hori defendatzen dutenek arrazoi dutela ukatu ezin dugun arren, kontuan izan
behar dugu frankismoa gure gizartean erabat errotuta zegoela urte haietan. Heldu-

2. Egia, Justizia eta Berreskurapena giza eskubideen oinarrizko printzipioak dira. Beti eta leku
guztietan biktimek hiru printzipio horietarako eskubidea dute.
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tasun demokratikoarekin soilik gaindi dezakegu trantsizio luze hau. Eboluzio soziala
izan da memoria historikoaren berreskurapenari ateak zabaltzea ahalbidetu duena.
Horregatik, arkeologo, mediku eta auzitegi-antropologo talde batek Gerra
Zibileko hobi komun batean indusketa-lanak burutu genituen 2000 urtean Leongo
Priaranza del Bierzo3 herrian. 1936ko urriaren 16an eraildako hamahiru gizonezkoren gorpuak atera genituen. Indusketa-lan haietan oinarrituta, hedapen handia
izan zuen artikulu bat argitaratu zuten «Arqueología de la reconciliación»4 izenburupean.
Amaitzeko, esan beharra dugu, memoria historikoaren berreskurapena abian
dela. Giza eskubideei esker solidarioago eta sentiberago bilakatu den gure gizarte
honetan, injustizia historiko hura konpontzeko balio demokratiko bilakatu da.

3. Lantaldea Aranzadi Zientzia Elkarteko kideek osatu zuten eta ondoren beste zenbait adituren
kolaborazioa izan dugu. Besteak beste, Iñaki Egaña, Sabin Egilior, Mikel Errazkin, Francisco
Etxeberria, Almudena García, Lourdes Herrasti, Jimi Jimenez eta Luis Ríos. Aranzadi Zientzia
Elkarteko kideen zuzendaritzapean unibertsitate hauetako ikasle eta espezialistek parte hartu dute:
Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Udako Euskal Unibertsitatea, Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Cantabria, Universidad de Oviedo, Universidad de Burgos, Universidad de
Extremadura, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Alicante, Universidad de Valencia,
Universidad de Granada.
4. Artikulu hau Interneten argitaratu da: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/arqueo.html.

Sarrera
Lore Erriondo Korostola,
UEUko zuzendaria
Gerra Zibilean giza eskubideen urratze ugari gauzatu ziren; izugarrikeria horiek,
gainera, ez ziren 1936 eta 1939 artean bakarrik gertatu, denboran luzatu ziren.
Behin altxatutako militarrek garaipena aldarrikatu ostean, garaituek errepresio
bortitza jasan behar izan zuten. Diktadurak iraun zuen urteetan era anitzeko eta
intentsitate ezberdineko giza eskubideen urraketak izan zirela ahazterik ez dagoen
arren, Gerra Zibileko memoriak, orduan gertatutako izugarrikerien zein ostean
galtzaileek jasan zuten errepresio bortitzaren memoriak, bizirik iraun zuen gatazka
bizi izan zutenen gogoan. Ez hori bakarrik, oroitzapen horiek bizirik jarraitu zuten
frankismoaren ostean trantsizio politikoaren protagonista izan zirenen gogoan.
Urte askotako isiltasunaren ondoren, gaur egun gero eta ahots gehiagok aldarrikatzen du memoria historikoaren berreskurapena. Errepresio horren biktimek
edota hauen senideek behingoz errespetuzko aitortza publikoa egitea aldarrikatzen
dute; izan ere, senitartekoek 70 urtez baino gehiagoz isilean jasandako mina eta
bidegabekeria gutxienez moralki zuzentzeko ordua dela uste baitute. Argitalpen
honen bidez, diziplina ezberdinetan diharduten ikertzaileek idatzitako artikuluen
bidez, biktimen oinarrizko eskubidea den egiaren jakintzan sakondu nahi izan da.
Arestiko gure historiarekin daukagun zorra kitatzea eta biktimen memoria duintzea, horrenbestez, biktimentzat prozesu onuragarri eta premiazkoa izateaz gain,
gizarte osoarentzat ere baliagarria gertatuko litzateke, etorkizunari begira edozein
herrik ezinbestekoa baitu ikuspegi konpartituko iraganaren ezagutza.
Liburu hau Udako Euskal Unibertsitateak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak
elkarlanean daramaten ikerkuntza- eta hezkuntza-programaren dinamikaren barnean kokatzen da. Izan ere, UEUren zeregin nagusietakoa aditu euskaldunak formatzea da, eta horretarako ezinbestekoa dugu gisa honetako ikastaroak antolatzea.
Euskal gizartearekin dugun konpromisoa da gurea, eta euskal gizarteak ezinbestekoa du esparru guztietan goi-mailako ikasketak dituzten adituak izatea. Gauzak
horrela, 2003an Aitzpea Leizaolak UEUren Iruñeko Udako Ikastaroen baitan «Gerra
ondorengo memoria: isiluneak eta hitz(l)apurtuak» ikastaroa zuzendu zuen,
zeinean Aranzadiko ikertzaileek ere parte hartu zuten. Kurtso horren ingurumarian
«Memoria hautsia, memoria luzea: gerra eta memoria antropologian» erakusketa
atondu zen.
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Aranzadiren eta UEUren artean antolatutako arkeologia-ikastaroko ikasleak
Gerra Zibilean fusilatutakoen gorpuak hobitik ateratzen, Altable (Burgos), 2006
(F. Etxeberria eta L. Herrasti, Aranzadi ZE).

Era berean, 2006an UEUk eta Aranzadik Juantxo Agirre-Mauleonen zuzendaritzapean «Euskal Arkeologiari buruzko Ikastaro, Teoriko, eta Praktikoa» antolatu zuten. Ikastaro telematiko eta praktiko horretako analitikari buruzko moduluan
Lourdes Herrastik irakatsitako antropologia fisikoa irakasgaiaren barnean jarduera
praktikoak burutu ziren. Francisco Etxeberriaren, Lourdes Herrastiren eta Jimi
Jiménezen zuzendaritzapean, ikastaro horretan parte hartu zuten ikasleek Altablen
(Burgosen), bertan fusilatu eta hobi komun batean lurperatutako Toribio Cantabranaren, Domingo Castrilloren, Diodoro Fresnoren, Maximiano Gómezen, Isidro
Gordoren, Félix Herránen, Francisco Herránen eta Gregorio Mahaveren gorpuzkinak hobitik atera zituzten arkeologia-metodologiari jarraituz. Gorpuzkinen berreskuratze-lanez gain ikasleek hobiaren kokatze-, zundatze-, dokumentazio historikoaren biltze-lanak eta asasinatutako zortzi gizon horien senitartekoen lekukotasunak
grabatu zituzten.
2007an UEUren eta Aranzadiren artean elkarlanean «Historia Ondarea eta
Oroimena» izeneko ikastaro-zikloa antolatu zen. Ziklo horren barneko hiru ikastaroetako bat Mikel Errazkinek zuzendutako «1936ko Gerra. Oroimena eta ahanztura
Euskal Herrian» izeneko ikastaro teoriko eta praktikoa izan zen. Hamarkada ho-
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netan euskal gizartean memoria historikoaren berreskurapenak sortutako interesa
tarteko, unibertsitateetan jasotzen den hezkuntza osatzeko trebakuntza praktikoa eta
telematika bidezko jarduera teorikoa eskaini zen, memoria historikoaren berreskurapenean jarduteko oinarri teoriko eta praktikoak eskainiz. Ikastaroaren lehen
zatian II. Errepublikaren, 1936ko Gerraren bilakaera historikoa eta frankismo-garaiaren ondorioak landu ziren. Bigarrenean, Iruñeko Ezkaba mendiko gotorlekupresondegian hil eta bertan hobiratutakoen gorpuak atera ziren, metodo arkeologikoari jarraituz; horretarako, aurretik antropologia fisikoaren jakingarriak irakatsi
ziren. Jarraian ahanztura eta memoria kontzeptuak landu ziren, frankismo-garaian,
1936ko Gerrako garaileek landutako memoria-politika, garaituei inposaturiko
ahanztura aztertuz. Eredu teoriko hauez gain, izaera praktikoko ariketak ere burutu
zituzten ikasleek, kasu konkretuak iker zitzaten erreminta eta bitartekoak eskaini
zitzaizkien irakasleen eta tutoreen aldetik. Horrela, datuak prozesatzeko datubaseak eskaintzeaz gain, dokumentazio originala arakatzeko edo lekukotzak
jasotzeko garaian jarraitu beharreko printzipioak eskaini ziren. Azken moduluan,
narrazio digitalak kudeatzeko metodologia irakatsi zen, amaieran ikasleen aukera
digital horiei jarraituz eta baliabide teknologikoez baliatuz bildutako lanarekin
narrazio digitalak burutu zituztelarik.

Altablen(Burgos), 2006an burututako gorpuak hobitik ateratzeko lanetan
parte hartu zuten ikasleak, irakasleak eta fusilatuen senitartekoak
(F. Etxeberria eta L. Herrasti, Aranzadi ZE).
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Esku arteko liburu honen ernamuina aipatutako «1936ko Gerra. Oroimena eta
ahanztura Euskal Herrian» ikastaroa da, artikulu gehienak ikastaro horretarako sortutako materialetik abiatuta idatzi baitira. Liburuan biltzen diren artikuluen egileak
ikastaro horretan parte hartu zuten irakasleak, ikasleak eta Euskal Herriko diziplina
ezberdinetako ikertzaileak dira. Artikuluak bost atal ezberdinetan banatu dira.
Lehenean II. Errepublika, Gerra Zibila eta frankismo-garaiko bilakaera historikoa
eta errepresioa aztertzen dira. Bigarrenean frankismo-garaian eta frankismo osteko
trantsizio politikoan 1936ko Gerraren memoria nola landu zen. Hurrengo atalean
gerra-krimenen sinbolo nagusiak bilakatu diren hobi komunen indusketa arkeologikoen ingurumaria aztertzen da. Laugarrenean biktimen eskubideen inguruan
erregistro ezberdinetako ikuspuntuak bildu dira. Eta bosgarren eta azkenengo
atalean, memoria historikoaren ikerketarako metodologia-proposamenak biltzen
dira. Horretarako, DVD batean bilduta Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko aktore
sozialei buruzko informazio-bilketarako datu-basea eskaintzen da.
Bereziki eskertu nahi nituzke aipatu ikastaroan parte hartu zuten ikasle, irakasle, bultzatzaile eta laguntzaile guztiak eta nola ez liburu honetan parte hartu
duzuen ikertzaile guztiok. Nabarmentzekoa da, era berean, Udako Euskal Unibertsitateko Historia Sailak eta Aranzadi Zientzia Elkarteko Antropologia eta Arkeologia Historikoaren Sailak hasiera-hasieratik eman duten sostengua eta laguntza.
Ildo berean, esker-hitzak ere eskaini nahiko nizkieke aipatutako ikastaroa babestu
eta lagundu zuten Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailari,
Udalbide Elkarlan Elkarteari eta Berril@b eta argitalpen hau diruz lagundu duen
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari.

I. Historia

1. II. Errepublika Euskal Herrian
Emilio Majuelo Gil,
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Euskal Herriko hainbat hiritan II. Errepublika aldarrikatu izana poz- eta itxaropeneztanda izan zen, sarritan gogoratu izan denez. Gizarte- eta politika-alorretan
errotiko aldaketen premian zegoenez, jendearen poza oso ageriko eta errespetatua
izan zen, eta hurbiltzen ari zen aldaketarekin bat ez zetozen indar sozialen artean
ere ikusmina eta errespetua eragin zituen
Errepublika aldarrikatu zuen lehenengo hiria izan zenez, Eibarko kasu goiztiarra paradigmatikoa da. Langile-tradizio handia eta hamarkada asko atzera ere
haztatu eta aintzatetsitako gizarte-mugimenduak izanik, industria- eta hiri-garapenak
ekonomikoki eta sozialki eraldatu eta langileen eta klase sozial baxuen sektoreen
presentziak moldatutako euskal gizartearen kemena irudikatzen du Gipuzkoako
hiribildu horrek. Mugimendu politiko garrantzitsuenei —errepublikanoari, sozialistari eta abertzaleari— izaera emango zien aldaketa politiko demokratikoaren
premia sakonak jai-jitea eman zion apirilaren 14ak hasiera eman zion egutegi
historikoari. Bilboko «kaleetan sortua zen ezinegona» —zioen Euzkadi egunkariak— alaitasun zintzo bihurtu zen monarkia jauzia zelako ziurtasuna izan zutenean. Indar publikoek kalea utzi zuten «herritarrei bere kasa barrua husten uzteko».
Beste hiri batzuetan irudiz eta ahoz jasotako lekukotzek, gainera, herritarren
animo-eztanda hori berretsi egiten dute.
Modu desberdinean bada ere, Euskal Herria erabat aldatuta zegoen XIX.
mendearen amaieraz geroztik. Nekazaritzako biztanleria aktiboaren portzentajeek
behera egin zuten nabarmen Bizkaian eta Gipuzkoan (Gipuzkoan, 1900ean % 43,5
– 1930ean % 25; Bizkaian 1900ean % 51,6 – 1930ean % 21,5). Araban eta
Nafarroan, ordea, 1930ean, nekazaritzan ziharduen populazioa guztizko biztanleria
aktiboaren zatirik handiena zen (Araban % 48,4 – Nafarroan % 60,2). Baina hori
ez zen oztopo izan nekazaritzan oinarritutako gizarte horietan ere aldaketa nabarmenak hautemateko. Hainbat eta hainbat ezaugarri daude pentsatzeko 1930ean
ezer ez zela lau hamarkada atzera arte ezagutzen zenaren berdina: hamarreko
hamarkadako urteetan Nafarroan izan ziren industrializazio-zantzuak (bigarren
sektorea bikoiztu egin zen, 1910ean biztanleria aktiboaren % 11,6 zen, eta
1930ean % 23,1), nekazaritzako garapen kapitalistaren ardatzetan (hau da, Ebro
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eta Aragoi ibaien erriberan) kokatutako biztanleria-nukleoak herrialde horretan
sendotu izana, eta hazkunde demografikoa, eta ondorioz, hiriburuaren hazkundea.
Ekonomia-hazkunde industrialaren zatirik handiena Bizkaiko eskualde jakin
batzuetan eta Gipuzkoako zenbait tokitan gertatu zen, jakina. Ondo moldatu
gabeko hazkunde-ereduak bazituzten ere, Errepublika aldarrikatu aurreko garaian,
bi herrialdeetan multzo handia osatzen zuten erregimen berriaren alde zeuden klase
ertainekoek eta langileek.
Gizarte-indarrek eskatzen zuten aldaketa ez zen homogeneoa izan lurralde
osoan, hasierako gutxieneko puntuetan izan ezik, hau da: konstituzio demokratikoa, hauteskundeetako ustelkeriaren amaiera, estatuaren lurralde-egituraketa berria, estatuaren eta korporazio-kolektibo garrantzitsuen (armada eta eliza, esaterako) arteko harremanen egituraketa berria, eta gizarte- eta lan-alorrean gizartealdaketa jakin batzuei ekiteko premia, justizia sozial handiagoa bermatzera
bideratuak.
Lege-alorreko aldakuntza-proiektu horiek zehaztea eta ondoren praktikan
jartzea oso ataza luzea izan zen, eta gainera, tartean inguruabar politikoek,
alderdien kontzepzio desberdinek, estatuaren aurrekontu-ahultasunak eta munduko
egoera ekonomiko larriak ukitua. Estrategia politikoak zehazteko abiapuntua 31ko
apirileko udal-hauteskundeen emaitzek markatu zuten, eta are gehiago, urte bereko
hauteskunde orokorretako emaitzek; izan ere, ezkerrekoen eragina bilakaera ekonomiko industrialik handiena zuten inguruetara, hiri handietara eta nekazaritzaeremu gatazkatsuetara mugatu zen. Hor agertzen da II. Errepublikaren garaian
Euskal Herriko sistema politikoak zuen berezitasun adierazgarrietako bat: herrialdearen barrualdeko zenbait tokitan karlismoak eta beste batzuetan abertzaletasunak
zuten berebiziko garrantzia; izan ere, estatuko gainerako tokietan gertatu zenaz oso
bestelakoa zen, oro har, eskuineko indar politikoak parlamentuko ordezkaritzatik
ia baztertuta geratu baitziren.
Eskuinaldekoak (Comunión Tradicionalista, katoliko independenteak eta EAJ)
garaile izan ziren hauteskunde-lehian, euren planteamendu bateratuari —Araban
izan ezik, ez zelako koaliziorik izan— eta etorkizunerako garrantzi handia zuten bi
gairen inguruan (erlijioaren eta eliza katolikoaren interesen defentsa eta Euskal
Herrirako autonomiaren lorpena) egon zen mobilizazio sozial handiari esker.
Egiteke zeuden erreformei begirako ekimen politikoak abian ziren jada
hauteskundeak egin baino lehen, eta horien emaitzan eragin zuten. Alde batetik,
sozialistek hainbat dekretu bultzatzen zituzten Lan Ministeriotik: zortzi orduko
lansaioaren arauketari buruz, udal mugarteei eta enplegu-zerrenda zorrotzei buruz,
errentamenduen mantentzeei buruz, errenten murriztapenari buruz, errentamendu
kolektiboei buruz, epaimahai mistoei buruz, industriako eta landa-eremuetako
laneko istripuei buruz, edo benetan hobegarriak ziren finkei buruz. Beste alde
batetik, errepublikanoek onespena eman zioten legeria horri, eta nekazaritzako
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erreforma nola gauzatuko zen, konstituzioaren edukia eta Estatuaren lurraldetasuna
eztabaidatzen zuten biek.
Euskal Herrian, EAJk —zeinaren funtsezko programa estatutuaren lorpenean
oinarritzen baitzen— Baskonia penintsularraren autonomiaren aldeko jarduera
biziari ekin zion, eta protagonismo ukaezina izan zuten euskal alkate batzuek hasitako kanpainaren bidez. Herrialdeetako Gestorek, bestalde, bloke errepublikano/sozialistaren ordezkari ziren aldetik, testuaren idazkuntzan esku hartu nahi
zuten. Ondorioz, Sociedad de Estudios Vascos elkarteari eskatu zioten udalek
estatutuaren proiektua lantzeko, eta hark gaiari buruz aldez aurretik eginda zeuden
ikerketetan oinarrituta egin zuen
Bi ekimenek zehaztu zuten gai horren inguruan indar politikoen artean zegoen
banaketa, eta banaketa hori ezinbestean areagotu zen, 1931ko ekainaren 14an, Lizarran egin zen euskal udalerrien biltzarrean hainbat zuzenketa onartu zituztenean,
hala nola etorkizuneko euskal estatuaren eta Vatikanoaren arteko harremanak
gordetzea, alderdi demokratiko errepublikanoentzat onartezina baitzen.
Autonomiaren lorpena gai nagusi bilakatu zen 1931ko hauteskunde-kanpainan, bai eskuinekoen koalizioarentzat bai ezkerrekoen blokearentzat. Horrela,
bada, Lizarrako zuzenketen aurrean, errepublikanoek eta sozialistek autonomiaranzko bidea eskaintzen zuten, Indalecio Prietoren hitzetan, «Espainia osoarekiko
konkordiaren» ondorio gisa, hau da, errepublikanoen, sozialisten eta euskal abertzaleen artean, eta ez abertzaleen eta Errepublikaren etsaitzat jotzen ziren eskuin
katolikoen artean.
Dena dela, Baskonia penintsularrerako autonomia lortu beharrak Estatuarekin
zer harreman mota nahi zuten azaltzera behartu zituen alderdi guztiak. EAJrentzat
estrategia politikoaren gunea zen kontzepzio federal batean, errepublikano eta
sozialistentzat, errebindikazio onargarri bat zen, betiere etorkizuneko konstituziotestuari men egiten bazion. Oso bestela zen karlismoarentzat; izan ere, hauteskundeetan EAJrekin bat egiteko apustua egin zuen, autonomiaren aldeko borroka
erregimen errepublikanoarekin aurrez aurre jarduteko gaia izan zitekeen bitartean,
eta abertzaleek ezarritako legeria errepublikanoarekin bat egin zutenean, hauteskunde-bazkideengandik urruntzen joan ziren apurka-apurka. Horrela, 1932ko
ekainean, lau herrialdeetarako estatutu komuna lortzeko adostasunik ez egotea eta
Nafarroa autonomia-prozesutik aldentzea lortu zuten. Herrialdeko udalek Iruñean
egin zuten bilera ezin garrantzitsuago hartan bi gauza garrantzitsu ikusi ahal izan
ziren; alde batetik, karlismoaren baitan zein iritzi gailentzen zen —1932. urteko
udaberri amaieran, estatutu bateratua lortzearen aurkakoa—, eta bestetik, errepublikano eta sozialista gehienek haren alde jarri zuten enfasi txikia edo hutsala.
Laurentzako autonomiaren aurkako emaitzekin, Estatuaren lurraldetasunkontzepzio berrian lau herrialdeak legez bateratuta sartzeko aukerak porrot egin
zuen. Arrazoi bakarra hori izan ez zen arren, Berrezarkuntzaren garaitik eta Primo
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de Riveraren diktaduratik zetozen Nafarroako politikarien garrantzia erabakigarria
izan zen udalerrietako ordezkariek 1932ko ekaineko biltzarrean hartu zuten
erabakian. Egia esan, proposamen hori, 1919an, haien parte-hartzearekin hartutako
erabakiaren jarraipena baino ez zen.
Estatutu-prozesua Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara mugatu zen; 1933ko azaroaren 5ean bozkatu zuten eta gehienen botoekin onartu zuten estatutu-testua jasotzea; hala ere, prozesua galgatu egin zen, eta ez zen Gorteetan onartu, ez zitzaion
berriro ekin, eta autonomia-eskaera horiek ase gabe geratu ziren Gerra Zibilaren
sasoi latzera arte, 1936ko urrira arte, hain zuzen.
Gizarte-arazoa beste gai garrantzitsu bat izan zen 1931ko ekaineko hauteskunde-kanpainan, eta eragin handia izan zuen emaitzetan. Lurraren jabegoaren
egituran aldaketa sozial garrantzitsuak egingo zirelako itxaropena aspaldiko kontua
zen arazo sozial konplexua zuten landa-inguruetan. Udaberri errepublikanoan,
Erriberan eta Nafarroako mendebaldean, oso agerikoa izan zen lehenengo hauteskunde haietan nekazariek, lur-jabe txikiek eta jornalariek nekazaritzako erreformaren agintza hari eman zioten aldekotasuna. Korralizeroen gatazka amaigabeak
gerra napoleonikoaz geroztik, XIX. mende osoan garatu zen egiturari eta historiari
dagokienez, udal-ondareen ondoz ondoko pribatizazioak eragin zituen. XIX.
mendeko azkeneko hamarkadetan Nafarroako hegoaldean agerikoa izan zen mugimendu komuneroa, eta oso aktiboa XX. mendearen lehenengo bi hamarkadetan.
Klase-sindikatuek (UGTk esaterako) eskaintzen zizkion antolakuntza-plataformetan eta errebindikazio-programan oso tresna egokia aurkitu zuen mugimendu
horrek lurraren jabetzari buruzko errebindikazioak testuinguru soziopolitiko
errepublikanoan bideratzeko.
Hori izan zen UGTk Erriberako landa-guneetan izan zuen antolakuntza-hedapenaren jatorria, baina lehenagokoa eta bestelakoa izan zen langileen erakundeak
hiri-gune eta gune industrializatuetan sortu izanaren arrazoia, ugetistak, sindikalistak edo solidarioak izan. Jarduteko berezko dinamikaren eta testuinguru
ideologikoaren ondorioz, aldez aurretik egitura demografikoen, ekonomikoen eta
sozialen aldakuntza-prozesuan gauzatu izan ziren lekuetan garatu ziren langileen
erakunde haiek.
Erakunde sindikalen sorburua alde batera utzita, aipatu beharrekoa da 1931n,
parte-hartze eta politizazio orokorra ahalbidetu zuen aldaketa politikoari esker,
sindikalismoa egoera soziala dinamizatzeko elementu aparta izan zela. Hain zuzen
ere, UGTko erakunde sindikalek 1931 baino lehenagoko eskarmentua zuten, eta,
horri esker, beste irizpide batzuekin (nekazariek zerabiltzatenez bestelakoak)
neurtu ahal izan zituzten egoera politiko berria eta gizarte-aldaketarako aukerak,
eta lehenengo biurteko erreformatzaileko gobernuetan langileen ordezkari sozialistek zuten jarduera politikoa kontuan hartzen zuten uneoro.
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Azaleko hurbilpen kuantitatiboa eginez, argi geratzen da sindikalismoak
euskal lurretan zeukan garrantzia. UGTk 35.000 lagun zituen sindikatuan 1933.
urtearen erdialdean Bizkaian, 12.000 Gipuzkoan, ia 9.000 Nafarroan eta 1.600
Araban. Langileen beste erakunde garrantzitsuak, Euskal Langileen Alkartasunak,
ia 40.000 euskal langile bildu zituen bere baitan 1935ean (Nafarroan 1.000;
Araban 3.000; Gipuzkoan 15.000 eta Bizkaian 18.000). CNTk, afiliatu kopuruari
dagokionez hain garrantzitsua ez zen arren, nukleo sindikalista oso aktiboak izan
zituen lau lurraldeetan.
Errepublika-garaiko lehenengo bi urteetan langileen erakunde horiek guztiek
izan zuten hedapenak islatzen du jokaleku politikoaren aldaketak izan zuen garrantzia eta aprobetxamendua. Oso antzera gertatu zen langileen alderdi politikoen
eta erregimen berriaren defendatzaileen bilakaeran. Horrela, bada, PSOEk antolakuntza-garrantzia irabazi zuen, alde batetik ordezkari sozialista garrantzitsu batzuk
erabaki politikoak hartzen ziren guneetan zeudelako, eta bestetik, langileen klasea
antolatzen eta integratzen hamarkada askotan egindako lanagatik. Aldaketa soziala
gerta zedin, historia osoan Espainiako sozialismoak defendatu izan zuen mailaz
mailako dinamikak oso ondo egin zuen bat errepublikanoen proiektu erreformistarekin.
Primo de Rivera diktadoreak legez kanpo utzi ez zituen arren, sozialismoaren
eta sindikatu sozialisten garapenerako une garrantzitsua erregimen errepublikanoaren ezarpenarekin batera gertatu zen. Garapen hori oso garrantzitsua izan zen
lehenengo biurtekoan, 1933. urte aldean galgatu egin zen, eta 1934an erabat eten
zen gobernuaren jardun errepresiboaren eraginez; lehenik eta behin, nekazarien
ekaineko grebagatik eta urriko iraultza-ahaleginagatik, ondoren. Nekazaritzako
erreformaren konkistaren amua eta industria eta hiri-guneetan sindikatu ugetistek
zuten garrantzia eta tradizioa izan ziren antolakuntza-garapenean lagundu zuten
elementurik garrantzitsuenetako bi.
1931ko abenduan, 13 elkarte sozialista eta 400 bat afiliatu zeuden Nafarroan;
1933an, 23 elkarte zeuden eta Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, berriz, 1934an
4.000 afiliatu zituen PSOEk.
Alderdi errepublikanoen antolakuntza ere sendotu egin zen abagune berri
horretan. Adierazgarria da Nafarroan sortu ziren kasino, elkarte eta zentro
errepublikanoak, 1931n (75 erakunde errepublikano sortu ziren) eta 1932an (beste
26). Gauza bera esan daiteke erakunde abertzaleei dagokienez, baina berezitasun
batekin —tradiziozko eragin-eremuetan karlismoak eta, hein txikiagoan, Bizkaiko
sozialistek partekatzen zutena—, hau da, makrokosmos ideologiko eta bizipeneko
bat osatzen zuten, eta ez alderdiko militantzia hutsa.
Hainbat euskal zentro, batzoki, emakumeen, gazteen, ikasleen, haurren
elkarte, sindikatu, kirol, aisialdi eta kultur elkarte, erakunde sozioekonomiko,
komunikabide, edo bestelako zeudenez, abertzaleek eta tradizionalistek euren
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planteamendu politikoetara begirako galbahea eratu ahal izan zuten, eta oinarri
sozial egonkor eta leiala lortu zuten. Oinarri sozial horrek bere egiten zituen
erakunde sozial horien identitate-zeinuak eta idealen defentsa, harreman sozialetarako osagarria zen, eta eremu afektiboan ere nolabaiteko asebetetzea.
Hala eta guztiz ere, II. Errepublikaren garaiko lehenengo urteetako antolakuntza-garapen horretako gauzarik harrigarriena ez da oinarri sozial karlistak edo
abertzaleak suspertu izana edo errepublikanismoaren eta sozialismoaren hedapena
soilik; hori guztia eragin zuen egoera politiko berria baizik. Borroka politikoa inoiz
baino aske eta irekiagoa zen, eta horrek proiektu politiko jakin batzuei atxikitako
izaera ideologikoa eman zien erakunde horiei; horri esker, borroka politiko
gogorreko uneetan alderdien aldeko makineriak abian jarri ahal izan zituzten.
Karlismoaren kasua abertzaletasuna edo sozialismoa bezain adierazgarria da.
Herrialdearen barnealdeko zenbait gunetan pisu sozial espezifikoa zeukan arren,
karlismoak ez zituen gaindituak barne-banaketak eta ez zuen pizgarririk aurkitu
barne-antolakuntza lanak egiteko Primo de Rivera jeneralaren diktadurapean
lozorroan egon zen bitartean.
1931ko apirilaren ondoren, kontzientzia demokratiko eta errebindikatiboa
piztea, eta administrazioko eta gobernuko kudeaketa-organoetan (eta eremu
publikoan) herriko eta ezkerreko ordezkariak egoteak ekarri zuen haustura, eurek
nahi zituzten balio erlijiosoen, ohituren eta ordena sozialaren aurkako mehatxu
apokaliptikotzat hartu zuten karlistek, eta ia ustekabean ikusten zuten mehatxua
gauzatzen. Errepublikaren, iraultzaile eta laikotzat zuten erregimenaren aurkako
erreakzioa denbora gutxiren buruan egituratu zen, eta 1932. urtearen hasieran, Comunión Tradicionalista izenekoan egin zuten bat ordura arte zeuden joera desberdinek. Kasino eta zentro karlisten edo tradizionalisten antolakuntza-garapena
berehalakoa izan zen Euskal Herri osoan.
1933. urtea enblematikoa izan zen hilabete horietan gurutzatu ziren elementu
ugariengatik, eta horiek izan ziren errepublikanoen gobernu-politikaren ildoa aldatzeko arrazoia. Proiektu erreformista amaitzen ari zela zirudien lehenengo begiratuan, gobernuko aliatuen arteko barne-tirabirengatik, eta sindikatu bateratuek eta
CNTk bultzatutako borroka sozialak areagotzen ari zirelako. Hala ere, errepublikanismo progresistaren neke horretan gobernu barruko desadostasunak baino gauza
garrantzitsuagoak zeuden.
UGTko oinarriek nekazaritzako erreformaren aplikazioan gertatzen ari zen
atzerapenagatik sentitzen zuten etsipena begien bistakoa zen korraliza deituriko
bazkalekuetan, 1932. urtearen erdialdean. Horiek horrela, ez da harritzekoa antolakuntzatik bideratuta ez zegoen gatazka (aldez aurretik jakinarazi gabeko greba,
sabotajeen, finken okupazioaren, suteen, kalteen edo beste modu baten bidez adierazten zena) behin eta berriz erabiltzen zen praktika izatea nekazaritza-guneetan.
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UGTri loturiko industria-sindikatu diziplinatuek, bestalde, errepublikaren
lehenengo bi urteetan gobernu errpublikano/sozialistan zeuden euren ordezkari eta
kideen aurrean zuzeneko protestarik erakutsi ez zuten arren, eskuinak lan-harremanen eremuan zekarren erasoa ikusten hasi ziren 1933an, eta nazioarteko krisialdi ekonomikoaren ondorioak gero eta gogorrago pairatzen.
Izan ere, ugazaberiaren erakundeek, jabeen sindikatuek, 1931n ildo politikorik izan ez zuten (urte hartako ekaineko hauteskundeen emaitzetan ikusi ahal izan
zenez) eskuineko indar sozioekonomikoek oinarriak mugiarazi zituzten 1933an
gobernuaren politika ekonomiko eta sozial erreformistaren aurrean, eta horrek oztopo gaindiezinak gehitu zizkion egoera politikoari. Polarizazio politikoa benetakotzat sentitzen zen. Mailaz mailako bokazio eta praktika politikoa izanik, alderdi
sozialista gobernu-zereginetatik baztertuta sentitu zen uda amaieran. Alderdi
errepublikanoak elkarrengandik urruntzen ari ziren, eta barrutik bereizten ari ziren.
Eskuineko alderdi politikoen sorrerak —hala nola Unión Navarra, Rafael Aizpún
buru zuela— Espainiako politikaren eremu orokorragoan CEDA —hura atxiki
zitzaion— sortu izanak zer adierazi zuen islatzen du.
Horrek guztiak oztopo ugari eragin zizkion gobernuari 1933ko azaroko hauteskunde orokorretarako deia egin zenean. Nazioarteko egoerak nola eragiten zuen
alde batera utzita, egia da gobernu erreformista ez zela existitzen koalizio gisa, eta
bitartean, eskuinekoek espazio soziopolitikoa berreskuratu zuten; izan ere, ordena
sozialaren eta nekazaritzako erreformaren ukazioaren doinupean, hasierako politika errepublikano/sozialistarekin etsituta zeudenak erakarri zituzten, eta laneko
arloetan, erlijiosoan, militarrean eta politikoan 1931z geroztik legeria progresistak
ukitzen zituenen protestak bideratu zituzten. Ugazaberiaren erakundeen antolakuntza-errealitateak garai hartan ondo adierazten du sozialisten eta ezkerreko errepublikanoen aurkako gorrotoa ez zela ideologiara mugatzen, gero eta antolatuago
zegoela baizik.
Langabezia langileen errealitatearen beste aldea izan zen. Landa-eremuetan,
nekazaritza-erreforma oso berandu onartu zen, eta ia ez zen aplikatu, baina hiri-guneetan arazoa jarduera ekonomikoa moteltzearen eraginez zetorren batik bat.
Egoera horren aurrean oso konponbide eraginkor gutxi zeuden; langabeziaren eragina arindu behar zutenak tokiko edo herrialdeko erakundeak zirelako eta baliabide
gutxi zituztelako zeregin horretarako. Langabeziaren eragina arintzea lortu zuten,
baina ezinezkoa egin zitzaien krisialdi ekonomikoaren arrazoiak errotik desagerraraztea.
Bizkaian meatzaritzako, siderometalurgiako eta eraikuntzako langileak izan
ziren kaltetuenak, eta II. Errepublikaren garaian izan ziren langabetu guztien % 90
hartzen zuten. Gipuzkoan ere hazi egin zen langabezia 1932tik 1934ra bitarte, ia
% 25, eta 1934an herrialdeko biztanleria aktibo osoaren ia % 20 izatera iritsi zen.
Arabako egoerari buruz ere beste horrenbeste, baina bereziki eraikuntzan,
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nekazaritza-sektorean eta siderometalurgian, eta Nafarroan, UGTren Federación
Obrera Provincial izenekoak ia 4.400 langabetuko kopurua eman zuen 1932ko
udazkenean, korraliza edo bazkalekuetan. Langabezia kopuru horiek areagotu egin
ziren 1935 eta 1936 urteen artean. Hori pentsatzera garamatza orduko prentsan
jasotakoak eta aldi horretan Espainiako ekonomiak bizi zuen egoera orokorrak.
Herrialde kapitalisten krisialdi estrukturalaren eragina eta 1933ko azaroko
hauteskundeetako emaitzetatik eratorritako eragin politikoa nahasi egin ziren.
Entente errepublikano/sozialistaren amaieran sortutako hautagaitza ugarien
(Bizkaian izan ezik) eta 1931n aliatuak zirenen (EAJ eta tradizionalista katoliko
independenteak) bereizketaren ondoren alderdi errepublikanoen arteko zatiketa
orokorra etorri zen. Gero eta polarizatuago zegoen nazioarteko eta Espainiako testuinguru politikoa eta krisialdi ekonomikoaren ondorioak —penintsulan gero eta
gehiago nabaritzen zirenak— zentro/eskuineko (P. Radical) eta eskuin kontserbadoreko (CEDA) posizio politikoen aldeko hauteskunde-emaitzetan eragin zuten
elementuak izan ziren.
1931ko ekainaren aldean aurki zitezkeen beste desberdintasun batzuk dira
honako hauek: eskuineko alderdien indartze politikoa eta gobernu errepublikanoen
erreforma-politiken aplikazioan konfiantza galdu izana. Lehenengoaren adibide
dira hainbat alderdiren sorrera —Unión Navarra, esaterako, 1933ko uztailean, eta
gero CEDAri atxiki zitzaiona— eta enpresa-erakundeen —Unión Económica,
kasu— lanbide-sindikatuen, landa- eta hiri-finken jabeen erakundeen, eta abarren
sendotzea. Beste alde batetik, hauteskundeen emaitzek erakutsi zuten erreformen
aldekotasunak behera egin zuela; ezkerreko hautagaien portzentajea emandako
boto guztien % 24,5eraino jaitsi zen (1931n % 44 izan zen), eta aurretik zituen bederatzien ordez, bi ordezkari baino ez zituen lortu. Emaitza horiek euskal sistema
politikoaren berezitasuna utzi zuten agerian berriro ere, hots, ezkerrak (PSOE eta
ezkerreko talde errepublikanoak), zentroak (EAJ) eta eskuinak (Comunión Tradicionalista eta katoliko independenteek osatua) osatzen duten hirukia. Espainian,
ordea, eskuina eta zentroa CEDAk eta Partido Radical izenekoak osatzen zuten.
Azaroko hauteskundeen ostean, gobernu berriek lehenengo biurtekoaren
legeria aurrerakoiaren zati handi baten aplikazioa moteltzeko zuten asmoa berretsi
zen. Horrek indartu egin zuen sozialisten artean eskuinari emandako errepublikak
traizionatu eta utzi izanaren sentipena. Nazioartean, berriz, Alemaniako nazismoa
indartzen ari zen eta Vienako langile-klasea lurra jotzen. Bi gai horiek oso
garrantzi handia izan zuten 1934ko gizarte-konfrontazio garrantzitsuetan.
1933ko hauteskundeen emaitzek alderdien sistema politikoa aldarazi zuten
hurrengo legealdian. PNVk alderdi errepublikanoekin konpondu nahi zuen bitartean, Espainiako eskuma autonomia-estatutua onartzearen aurka agertu zen, gorteetan zentro-eskuina nagusi zela aprobetxatuz. Dinamika politikoa hondatu egin
zen, batetik, 1934an gobernuak euskal udalen aurka hartutako jokabidea zela medio,
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eta bestetik, nazionalisten urriko gertakizunen aurrean hartu zuen jarrera zela-eta.
Sozialistei dagokienez, alderdiko eta sindikatuko zuzendaritza berritu eta patroien
aurka gatazka areagotzeko estrategiara jo zuten. Are gehiago, CEDAk hain argi
ordezkatzen zuen azpilanaren ondorioz errepublika hutsaldu egin zitekeela-eta,
altxamendu iraultzailea ere aurreikusi zuten. Azkenik, Izquierda Republicana eta
Unión Republicana sortu ziren, klase ertainen errepublikanismoaren baitan etorkizunean antolaketa-alorrean zatiketarik eta botoaren sakabanaketarik gerta ez zedin.
Antolakunde politikoen estrategia honen eta sortu zen egoera berriaren emaitza bezala ulertu behar da Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (UGT)
izenekoak 1934ko ekainean antolatu zuen nekazarien greba, idazkari nagusi Ricardo
Zabalza Elorga baztandarra aitzindari zutela. Nekazariek, eta zehatzago FNTTn eta
CNTn afiliatutako nekazariek, lur-jabeen erreakzioa jasaten zuten, 1931ko behinbehineko gobernuak nekazaritzako erreformari buruz eta nekazaritzako lanoinarriei buruz emandako dekretuak euren erara betetzen baitzituzten, edo hobe
esanda, ez baitzituzten betetzen. Zabalzaren eta FNTTko zuzendaritzaren ustez,
nekazarien greba orokorra baizik ez zen geratzen lan-kontratuetan txandaketa
zorrotza errespeta zedin eta lan-oinarriak bete zitezen.
Nafarroan grebak landa-eremu aurreratuetan izan zuen eragina, eta ordainetan, errepresio latza jasan behar izan zuten nekazari borrokalarienek: bilguneak
itxi eta isunak eta espetxe-zigorrak ezarri zizkieten. Ondorioz, sindikatu ugetista
indartsua gainbeheran etorri zen. Gizarte-mugimendu modernoen testuinguruan,
greba hori Nafarroako nekazarien lehenengo masa-mobilizazio handia izan zen,
alde batetik izan zuen eraginagatik (49 udalerritan hedatu zen), eta bestetik,
aurkeztutako aldarrikapenengatik.
CEDAko ministroak gobernuan sartu zirela salatzeko urriaren 5erako deitutako greba orokor iraultzailearen ostean piztu zen gatazkaren protagonista nagusiak
hiriguneetako sindikatu ugetistak izan ziren; eta haiekin batera, komunistak,
anarkistak eta baita inoiz abertzaleak ere. Bizkaiko eta Gipuzkoako inguru
batzuetan, hala nola Ibaizabalen Ezkerraldean, Erandion, Eibarren eta Arrasaten,
greba horrek eragin nabarmena eduki zuen.
Borroka gogorren ondoren, errepresioak ezkerreko eta langile abertzaleen
indar sozial eta antolatzailea ahuldu zuen, matxinada-saioak erantzun latza jasan
behar izan baitzuen: egoitzak itxita, ehunka atxilotu, ezkerreko alkateak eta hautetsiak kargugabetuta, egunkariak zentsuratuta edo itxita, etab. Nekazarien antolakundeak desegin ostean, langile-antolakundeen eraispena iritsi zen; ezkerreko
mugimendu herritarra isilarazita zegoen.
Frente Popularra hautatu arte urriko zorra ordaintzen segitu behar izan zen, ez
bakarrik espetxeratuen kopuruagatik (1.500 preso 1936ko otsailean) edo ezkerretik
aldarrikapenak egiteko aukera errotik moztuta gelditu zelako; horretaz gain,
errepresioaren ondorioz patroiek eta enpresaburuen antolakundeek argi eta garbi
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hartu zituzten langileak mende: errepresioaren lehen kolpeen ondoren etorri ziren
nekazaritzako kontra-erreformaren legea, lan-oinarriak atzera botatzea, nekazaritzako errentamenduen legea, zentsura eta eskubide demokratikoak bertan behera
uztea.
Hala ere, horrek guztiak ez zituen sindikatuak desagerrarazi. Aitzitik, ezarritako zigorrak baretu ahala berriz ekin zieten ekintza errebindikatiboei, gehiago
industria-sindikatuen eskutik nekazaritzako sindikatuen eskutik baino. 1935ean
zehar, patronalak inposatutako soldaten murrizketaren aurka eta langabetuak ugaltzen zirela salatzeko errebindikazio-ekinbideak jorratzen hasi ziren, batik bat greba
modura eta batasun sindikalaren itzalpean: CNT, UGT, ELA eta baita, batzuetan,
Nafarroako kasuan, Langileen Sindikatu Profesionalak ere.
Batasunean eta, aldian aldiro izan ezik, sindikatuen arteko ñabardura politikoak alboratuz, langile-mugimendua abian jarri zen, eta harekin batera hedatu ziren
hainbat aldarrikapenek —eskubideak berriro indarrean jartzea, milaka presorentzako amnistia osoa, euskal autonomia-estatutua onartzea, Kataluniako autonomiaestatutua berriz ezartzea, eta lehen biurteko politika erreformazaleari berriro ekiteko
borondatea— politika berriro lehen mailara ekarri zuten. Ezkerreko errepublikanismoa Izquierda Republicana antolakunde berriaren itzalpean berrantolatu izana,
barne-zatiketen gainetik sozialismoak zeukan pisua eta abertzaletasunak zeukan
gizarte-babesari eustea izan ziren berriro egoeraren protagonistak 1936aren hasieran.
Hauteskunde orokorretarako deien aurretik Partido Radicalak prestigioa
erabat galduta zeukan, eta argi zegoen CEDAk ezin izango zuela hurrengo gobernuaren buru izatea lortu. 1936ko otsailean zehaztu ziren hurrengo erregimen politikorako zeuden aukerak: errepublika kontserbatzailea edo errepublika aurrerakoia.
Estatuan Fronte Popularra alderdien hauteskunde-koalizio sortu berriak emaitza
onak jaso zituen eta Euskal Herrian indarrean zegoen alderdien sistema baieztatuta
gelditu zen. EAJ berriro ere giltzarri suertatu zen, alde batean Fronte Popularra
zeukala —Euskal Herrian estatuan baino ahulagoa—, eta beste aldean eskuina,
CEDAren ordezkaritza baino handiagoa Comunión Tradicionalistarena zeukala.
Hauteskundeen emaitzetan Gerra Zibilaren hasieran ikusiko zen mapa aurreikusi
zen: Gipuzkoan eta Bizkaian Fronte Popularra eta abertzaleak nagusi, eta Araban
eta Nafarroan eskuina nagusi.
Hala ere, emaitza horiek ez zuten ekarri erregimenaren haustura ez eta altxamendu iraultzaile baten ataria ere. 1933ko amaieratik baztertuta zeuden erreformei
berriro ekiteko jarraipen moduko bat izan zen: nekazaritzako erreformari gogoz
ekitea, eta Euskal Herriari zegokionez, aurreko mendean pribatu bihurtu ziren
herri-lurrak berreskuratzeko aukera; landa-eremuan eta industrian harreman
sozialen benetako aldaketa; edota autonomia-estatutua behingoz onartzea, 1936ko
udaberrian abian jarri ziren gai handietako batzuk izan ziren.
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Errepublika-erregimenaren etorkizuna otsaileko hauteskundeen porrota onartu ez zuten sektore eskuindarrek galarazi zuten: eskuin muturreko sektore batzuek
denbora zeramaten estatu-kolpea antolatzeko lanetan eta benetan autoritarioa izango zen politika bat ezartzeko ametsetan. Karlistek, esaterako, 1934ko udaberrian
hasi ziren talde paramilitarrak, erreketeak, prestatzen. Erregezale alfontsotarrek eta
falangistek bide berbera zeramaten. Arabako eta batez ere Nafarroako eskuindar
petoenen artean gauzatu zen posibilismo errepublikanoaren bukaera eta errepublika suntsitzeko bide armatuaren aldeko apustua. Kostata izan bazen ere, armadako
sektore matxinoekin akordioak uztailaren lehen hamabostaldian gauzatu zituzten,
eta errepublikaren aurkako estatu-kolpea abian jarri zen.
Euskal Herrian errepublika berehala erori zen, nahiz eta frankismoak gero
apologia egiteko erabili zituen topikoetatik (iraultza sozial komunista, erlijioaren
suntsipena edo Espainiarekiko zatiketa) batek ere ez zuen birtualtasunik eduki
gatazka hasi aurreko hiletan. 1936ko udaberrian gatazka-maila gutxituz joan zen,
erlijio-kontuei zegokienez, bai alderdi politikoen arteko desadostasunei zegokienez
eta bai eta aldarrikapen sozialei zegokienez.
Fronte Popularraren gobernuei atxiki nahi izan zaien hondamendi-itxuratik
ezin urrunago dago errealitatea. Gatazkak ez zuen inoiz eduki ez izaera ezta indar
iraultzailerik ere. Aldiz, langabeziaren aurka eta langileriaren egoera ekonomikoaren aurka, aurretiko egoera ez-iraultzaileetan eduki zuen izaera eta indar errebindikatibo bera gorde zuen. Komunistak, sozialistak eta, zer esanik ez, abertzaleak ez
ziren egon errepublikako erregimena gainbeheran botatzeko inolako konplotetan.
Aitzitik, erregimen hori mantentzea erreforma politiko eta sozialak gauzatzeko
bidea zela uste zuten. 1936ko urrian estatutua onartzea ekarri zuten negoziaketek
ere ez zeukaten beren baitan independentzia politiko baten bermerik. Estatuaren
lurralde-antolaketa ulertzeko arazo politiko zahar bati jarrera demokratiko ez-zentralisten bidez erantzun nahi zitzaion, besterik ez. Demokrazian sozialki sakontzeko bidea zen hura indar erreakzionarioek apokalipsia bailitzan interpretatzeak
bultzatu zuen gutxiengo bat apirilaren 14ko itxaropen kolektiboa armen bidez
suntsitzera.
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2. Gerra Euskadin. Bilakaera historikoa
Josu Chueca,
Euskal Herriko Unibertsitatea

Euskal Herriko enparantza batean, Eibarkoan, hain zuzen ere aldarrikatu zuten II.
Errepublika 1931ko apirilaren 14ko egunsentian. Beste batean, Errepublikaren izena zuen Iruñekoan, alegia, hasi zen hiltzen, 1936ko uztailaren 19an ehunka matxinok bat egin zutenean Madrilera joateko, indarrez agintea hartzeko asmoz. Eibarko
udaletxean jarritako bandera errepublikanoarekin abiatu zen Espainiak izan zuen
lehen aro demokratikoa, 1936ko uztailaren 19ko goizean, falangistek Izquierda
Republicanaren egoitzaren errotuloa lurreratzearekin eta bertako egoitzaren aurka
egindako erasoarekin hasi zen deuseztatzen. Horixe ez zen ekintza isolatu bat,
ordurako horrelako legez kontrako sartzeak baimenduta zeudelako, Molak eta
beste militar matxinoek zabalduriko gerra-bandoen bitartez, hain zuzen ere.
Eibarren 1931ko udaberrian eta Iruñean, 1936ko udan, jazotakoek arras ongi
adierazi zituzten errepublikarekiko gorpuztu ziren jarrera desberdinak, 1936ko
altxaldiaz geroztik, gerraren bitartez, aurrez aurre lehiatuko zirenak. Horrela argiro
azaldu ziren errepublikaren aurka, hilabete luzeetan zehar, gorpuztuz joan ziren
konspirazioak. Jakina, horiek jatorri desberdinak bazituzten ere, bat egin zuten,
1936ko uztailaren erdialdean, Emilio Mola, Alfonso Beorlegui, Jose Soltxaga eta
antzeko militar matxinoen aginduetara jartzeko. Konspirazio bateratuak Espainiako
aro garaikidean hain ohiko izan diren jazarraldien ezaugarriak hartu zituen baina,
Madrilen, Bartzelonan, Bilbon, Valentzian…porrot egin zuenez berehala gerra
bilakatu zen.
Euskal Herrian, lehen unetik, bai lurralde mailan, baita gizartean ere, haustura
itzela izan zen. Izan ere altxaldiak, Nafarroan eta Araban arrakastatsua suertatu zen
bitartean, huts egin zuen Bizkaian eta hainbat egun igaro ostean baita Gipuzkoan
ere. Jakina, errepublikaren aurkako altxaldiak ez ziren mugatu euskal lurraldeetara.
Melillatik Donostiaraino, El Ferroletik Mallorcaraino, Bartzelonatik Estorileraino,
baita Madriletik bertatik ere, konspirazio desberdinak prestatzen ari ziren. Alde
batetik, koarteletan eta esparru militarretan, hala nola militar monarkikoena, UME
delakoan elkartuta zeuden agintarienak. Bestetik, eremu zibiletan, esate baterako,
karlistena, etab. Horiek guztiak gorpuztuz joan ziren eta 1936ko martxoaz geroztik,
Sanjurjorena, Molarena eta Francorena bateratuta nagusitu egin zen. Konspirazio
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horien guztien bat egitearen azpian zio desberdinak antzeman daitezke. Batetik,
armadako hainbat buruzagik erregimen errepublikanoarekiko zuten kontrako
jarrera. Bestetik, Espainiako eskumak, nahiz eta 1933ko hauteskundeetan garaile
izan, 1936ko bozketan izan zuten galera ez onartzea. Era berean, Elizaren esparru
garrantzitsu zenbaitek, II. Errepublikako urte orotan, izan zuten jokabide konspiratzailea ahantzi gabe, hainbat eskualdetan nahiko erroturik jarraitzen zuen karlismoak kinka larri hartaz baliatu nahi zuen bere adar monarkikoa zein ideia atzerakoiak ezartzeko. Euskal Herrian alderdi horiek guztiek eragin zuzena izan zuten
eta neurri handiagoan edo apalagoan, lau hiriburuetako militarrak errepublikaren
aurkako azpilanetan nahasiak zeuden.
Eskuma politikoari dagokionez, karlismoaren bitartez, egundoko parte-hartzea izan zuen altxaldia sustatzeko baita horixek berak porrot egin zuen lurraldeen
aurka jotzeko ere. Izan ere, Nafarroan eta Araban, tradizionalisten sostengu masiboa eta Falangeren taldeetan altxaturiko jendetza dugu gerraren lehen uneetako bereizgarri nabarmenetako bat. Ezaguna denez, karlismoak 1931tik bertatik altxaldia
prestatzeari ekin zion. Beraien burua zuritzeko asmoz, aipatu zuten autodefentsarako edo Elizaren babesarako prestatu zituztela «dekuriak» bezalako talde paramilitarrak. Baina, ustezko defentsa maila hori aise gaindituz, errepublika aldarrikatu bezain laster, hasi ziren tiro-ariketak, maniobrak egiten, armak eskuratzen
eta antzeko gerra-jardunak aurrera eramaten. Errepublikak, 1933ko azaroaren 19an,
izandako hauteskunde orokorren ondorioz bide kontserbadorea hartu zuenean,
jarrera horiek, moteldu ordez, sakondu egin zituzten txapel gorriek eta enparauek.
Izan ere, 1934ko martxoan, «Biurteko Beltza» indarrean zegoen egunetan, Italiara
joan ziren Antonio Lizarza, Rafael Olazabal karlistak, Antonio Goikoetxea monarkikoa eta Emilio Barrera militarra, altxaldirako dirua eskuratzeaz gain, Mussoliniren laguntzaz, euren partaideen irakaskuntza militarra martxan jartzeko asmoz
(Lizarza, 1953; Del Burgo, 1970).
Esparru eskuindar horien militarizazioak ez zuen aginte errepublikanoaren
arretarik bereganatu, nahiz eta komunikabide ezkertiarrek hainbat salaketa plazaratu. Benetako egoeraren gutxiespena, nabastarrea edo prestatzen ari zen matxinadaren mailaz jabetzeko ezintasunaren seinalea Emilio Mola bera, 1936ko martxoan, Iruñera, komandante bidaltzea dugu. Jakina denez berau izan baitzen,
1932ko altxaldiaren ondorioz erbesteratuta zegoen Sanjurjoren ordezkaria, hiriburu
nafarretik bertatik mugitu gabe, erosotasun osoz, karlistekin harreman zuzenak
izan zituena. Paratu zioten izengoitia «El Director» —zuzendaria— peto-peto
zihoakion Iruñeratu berria zen komandanteari. Izan ere, Nafarroan oldartzea antolatzeaz eta gidatzeaz gain, erlazio zuzenak izan zituen auzoko lurraldeetako buruzagi militar zein matxino zibilekin, altxamendu ahalik eta indartsuena bermatzeko.
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Nafarroari begiratuz, Emilio Molak berak sinatu zuen eskubide demokratiko
guztiak bertan behera lagatu zituen Gerra Deia1. Haren aginduei jarraituz, egoera
larri horrek zekartzan ondorioak hasi ziren ezartzen ankerkeria osoz. Uztailaren
18an bertan, aipaturiko Gerra Deia kaleratu baino lehen, Jose Rodriguez Medel
guardia zibilen buru nagusia, estatu-kolpean parte hartzeko Molaren gonbidapenari uko egin ziolako, bere menpekoek erail zutelarik gerra hasita zegoen. Hurrengo orduetan, errepublikano, sozialista, ezkertiar eta nazionalisten atxiloketak
abiatu ziren hiriburuan baita herri askotan ere. Era berean, esparru politiko horien
egoitzez, batzokiak, Casas del Pueblo direlakoak, inprimategiez indarrez jabetu
ziren matxinatuak, edozein erresistentzia-asmorik, errotik deuseztatuz. Altxaldiarekin batera gauzatu zen errepresio latzak sinestezina zirudien Nafarroa bezalako
lurraldean, non eskumak Diputazioa, udal garrantzitsu gehienak baita ordezkaritza
parlamentarioa ere bere osotasunean zituen, 1933ko hauteskundeez geroztik. Ia-ia
erabateko hegemonia politiko izateak eta altxaldi militarra inolako erresistentziarik
gabe burutzeak ez zuen moteldu bere jite anker-ankerra. Izan ere, 1936ko uztailaz
geroztik, gauzatu ziren erailketak 3.000tik gorakoak izan ziren AFAN deituriko
elkarteak eta geroxeago Altafaylla Kultur Taldeak egindako ikerketek erakutsi
zuten legez (AFAN, 1986; Altaffaylla2, 1986).
Araban, eraildakoen eta errepresaliatuen kopurua apalagoa izan bazen ere,
Nafarroan gertaturikoa errepikatu zen. Bertako agintari militar gorena, Camilo
Alonso Vega konspirazioan nahasia zegoen baita lurralde horretan ezarrera oso
haundia zuten tradizionalistak, Jose Luis Oriolek gidatzen zituenak hain zuzen ere.
Gasteizen, talde ezkertiarrek greba-deialdia egin zuten uztailaren 23rako, baina ez
zen aurrera atera. Azkenean, Bizkaiarekin muga egiten duen Aiala bailara kenduta,
matxinatuek lurralde osoa menpe izan zuten.
Egoera oso desberdina izan zen Bizkaian. Garellanoko kuarteletako militar
zenbait —Pedro Fernandez Ichaso, Ramos Mosquera— errebeldeekin harremanetan ibili baziren ere, ez ziren gauza izan bertako soldaduak armetan altxarazteko.
Errepublikarekiko leialak Vidal Munarriz teniente koronela buru zutenak nagusitu
zirelako eta alderdi ezkertiarren eragina askoz handiagoa zelako, altxaldiaren
aukerak ez zuen aurrera egin hiriburu bizkaitarrean. Garellanon ez zen saiorik izan
eta kuarteletatik kanpo mobilizazio zibil handia, anarkistengandik hasita EAJko
abertzaleenganaino iritsi zena, gauzatu zen uztailaren 19ko ordu erabakigarrietan.
1. Diario de Navarra egunkariko lehen orrialdean azaldu ez ezik, horren inprimategian bertan ere,
kartel moduan, inprimatu zuten Nafarroako herri guztietara bidaltzeko. Kolpea prestatzeko lanetan
eta gerra-garaian egunkari horrek izan zuen partaidetza oso handia izan zen, buru-belarri aritu
zirelako bere zuzendaria Raimundo Garcia «Garcilaso» eta zuzendariordea Eladio Esparza. Auzi
horretaz ikus nire: “El Diario de Navarra. De la conspiración a la guerra” Comunicación, cultura y
política durante la II República y la Guerra civil. Bilbo (1990).
2. Behin eta berriro berrargitaratu dute lan hau eta hildakoen zerrenda haundituz joan da. Erabili
dugun seigarren argitalpenean, 2003koan, 2.857 izenetara iritsi zen.
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Demokraten eta matxinatuen arteko lehia askoz korapilatsuagoa suertatu zen
Gipuzkoan. Donostiako agintari militar aunitz —Leon Carrasco, Jose Vallespin—
prest zeuden bat egiteko altxaldiarekin baina, zalantzak zalantza, uztailaren 21 arte
ez zituzten tropak mobilizatu. Beraz, barnealdeko lurraldetakoetan gertaturikoa ez
zen gauzatu baina, urrun gelditu zen Bizkaiko militarren immobilismotik edo
leialtasun errepublikanotik. Nahasmendu ikaragarria suertatu zen Donostian, lehen
egunetan, Loiolako kuarteletan zeuden militar matxinoak ez aurrera ez atzerako
kinkan egon zirelako. Julian Zugazagoitia buruzagi eta kazetari sozialistak adierazi
zuen legez: «Kuarteletako eraikuntza berrietan oso ongi babestuta, erresistentzia
luze baterako jarrita, agintari militarrak ez zeuden prest amore emateko, baina ez
zuten aski adorerik kaleratzeko» (Zugazagoitia, 1940). Bertako gobernadore zibilak,
Jesus Artola Goikoetxeak, estualdiak gaindituta, militar horiekin burutu behar izan
zituzten negoziazioak hainbat politikariren esku utzi zituen. Horrela, Miguel
Amilibia sozialistak, Manuel Irujo, Juan Antonio Irazusta eta Jose Maria Lasarte
jelkideek harremanak izan zituzten Loiolako matxinatuekin, amore eman zuten
arte (Irujo, 1978; Irujo, 1945).
Euskal Herrian gauzatu zen haustura lurralde mailakoa baino askoz sakonagoa izan zen. Atzeguardia guztietan izandako maila desberdinetako adierazpide
errepresiboak horren froga ditugu. Nafarroan eta Araban armetan altxaturikoek
zapaltzerik latzena aurrera eraman zuten arren, Gipuzkoan Defentsa Batzordea
agintean zegoen egunotan ere suertatu ziren Tolosako eta Ondarretako kartzeletako
desmasiak3. Zatiketa oso sakona ere elkarteetan zein instituzioetan suertatu zen.
Gerra abiatu arte, ekimen kulturaletan elkarren ondoan ibilitakoak aurrez aurre,
alde desberdinetan lerrokatu ziren 1936ko uztailaz geroztik.
Antzeko zerbait gertatu zen Euskal Elizaren baitan. Hierarka gehienek matxinoekin egin zuten bitartean, izan zen sektore handi bat, gehienbat Gipuzkoan eta
Bizkaian kokaturik, legalitate errepublikanoaren aldean geldituta, bere eginkizun
erlijiosoekin jarraitu zuena. Are gehiago, gerra gorpuztuta, ez zuten zalantzarik
izan gudarien batailoiak osatu zirelarik kapilau gisa laguntzeko. Jokaera horren
bitartez, pikutara zihoan faxisten leloa, gerra erlijioaren aldeko gurutzada berria
zela zioena, errepublikaren legalitatearekin bat eginda euskal apaizeriaren multzo
nabarmena aritu zelako (Goñi, 1989; Euzko Apaiz Taldea, 1982).
Horrelako hausturaren tamainak zaildu egin zuen neutraltasunari eustea. Izan
ere, alderdi eta erakunde guztiek, nahi eta nahi ez, gorpuztu ziren bi alde politikomilitarren artean zuri ala beltzeko hautua egin behar izan zuten. Ildo horretatik,
euskal lurraldeetan, adierazgarria izan zen Eusko Alderdi Jeltzalearen jokaera. Al3. Uztailaren 30ean, Ondarretako kartzelara jo zuten hainbat militzianok eta Loiolako kuarteletatik
eramandako 41 militar eta beste 12 zibil, preso zeudenak, fusilatu zituzten. Hurrengo gauean,
Tolosako kartzelatik 12 preso atera ostean, Donostiako Pasealeku Berrian erail zituzten, abuztuaren
1ean. Ondarretako gertaerez ikus Irujo, 1978, eta Barruso, 2005. Tolosako gertaerez, Errazkin eta
Saizar, 2008.
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derdi eskuindarra bazen ere, legalitate errepublikanoaren alde, erakunde ezkertiarrekin batera azaldu zen. Lehen unetik, Jose Maria Lasarte eta Manuel Irujoren
bitartez, uztailaren 18an bertan, Donostiako Irratiaren uhinetatik jakinarazi zuten:
«Matxinatuek izan dezaketen edozein helburu eta sostengu izanda ere, gu demokrata gisa, Errepublikan ordezkaturik dagoen herri subiranotasunarekin bat egiten
dugu. Gutxiago axola zaigu nortzuk diren matxinatu direnak edo zeintzuk izan
diren gurekin bat eginik arituko diren demokrazia erregimen bezala eta Errepublika gobernu gisa defendatzeko» (Irujo, 1978: 37; Iturralde, 1978: 33).
Alderdi bereko buruzagiak, Juan Ajuriagerrak, urte dezente beranduago, lerrokatze politiko-militarra gauzatzeko izan zituzten zalantzak oso argi azaldu zituen
erranez: «Erabakia saihesteko berriren bat jasotzea itxaroten ari nintzen. Alde batek edo besteak irabazi egin zuelako berria, alegia. Gaua aurreratzen ari zen heinean, gero eta argiago genuen honako hau: gure aurka jotzeko bideratu zena, batasun espainiar oldarkorra leloa zuen oligarkia eskuindarra altxaldi militarraren erantzulea zela. Eskuma, Euskal Herrirako izan zitekeen edozein autonomia-estatuturen
aurka zegoen goitik behera. Bestalde aginte legalak ordurako agindua zigun autonomia hori. Goizeko 6etan aho batez, erabakia hartu genuen. Gobernu errepublikanoaren aldeko adierazpena aldarrikatu genuen. Gogo handirik gabe hartu genuen
ebazpen hori, baina Euskal Herriko interesei begira alderdirik aldekoena sinetsita
hautatu genuen. Etsi-etsirik, beste bandoaren alde jokatuz gero, gure jendea aurka
izanen genuela» (Fraser, 1979: 65-66).
Lerrokatze politiko horiek, uztailaren 18ko pronuntziamendua gerra bilakatuta, laster oso, erantzukizun militarra izan zuten. Armetan altxaturiko militarrek
zein eskuindarrek Madrilgo agintea helburu azkarra bezain eskuragarria jotzen
bazuten ere, berehala jabetu ziren batzuk eta besteak, gerraren bitartez erabakiko
zela demokraziaren ala faxismoaren arteko norgehiagoka.
Euskal Herriari dagokionez, lekukoak zein historialariak bat datoz euskal
lurretan gerrak iraun zuen bitartean izan zituen aroak zehazteko. Lehendabizikoa,
Euskal Autonomia Estatutua baino lehenagoko garaia dugu. Orduko hainbat lekukok, Manuel Irujok edo Indalecio Prietok esate baterako, testigantza zuzenak utzi
zituzten lege goren hura mugarritzat joz. Aro horretan, 1936ko udan zehar, zutabeen bitartez matxinoak saiatu ziren Madrilera hurbiltzen baita Gipuzkoan barrena
eta Bizkaiko mugetatik errepublikarekiko leialak erasotzen ere. Eusko Alderdi
Jeltzaleak eta Fronte Popularreko alderdiek, tokian tokiko defentsa-batzordeen bitartez, aurre egin zioten egoera berri horri eta saiatu ziren Nafarroatik zein Arabatik gauzatu zituzten lehen erasoak deuseztatzen. Defentsa-batzorde esanguratsuenak, Donostian, 27an eratutakoa, eta Bilbon, abuztuaren 12an antolaturikoa
ditugu. Bata eta bestea, geroxeago egituratuko zen Eusko Jaurlaritzaren aurrekaritzat jo dezakegu, hor bildu zirelako errepublikaren alde lerrokatu ziren talde
guztiak. Baina barneko indar erlazioa desberdina izan zen. Gipuzkoakoan, esate
baterako, EAJk ordezkaritza bakar bat izan zuen bitartean, ordena publikoarena,
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Fronte Popularreko ordezkariak nagusitzen ziren 5 komisario eta presidentearen
ardura Miguel Amilibia sozialistarentzat eskuratuz. Bizkaikoan, antzekoa suertatu
zen. Horren burua bertako gobernadorea zen Jose Echeverria Novoa zela, nagusigoa zuten alderdi ezkertiarrek, nahiz eta horretan hiru ordezkari abertzale izan.
Probintzia mailako batzorde horiez gain, hainbat tokitan martxan jarri zituzten
antzeko komiteak gerra-egoerari aurre egiteko. Azpeitian, esate baterako, Manuel
Irujoren aginduetara eta Eibarren, Juan de los Toyosen menpe. Lehendabizikoan,
jelkideak nagusi ziren bitartean, Eibar aldekoan, sozialistekin batera alderdi
guztietako ordezkariak izan ziren ardurak aurrera eramateko4.
Berehala, oso nabarmen gelditu zen bi bandoen arteko desoreka. Matxinatuek
zuten nagusigo militarrari aurre egiteko, errepublikarekiko leialak hala-moduzko
eta bat-bateko defentsaguneak eta taldeak sortu behar izan zituzten. Aitzitik, Emilio
Mola eta Camilo Alonso Vegaren aginduetara zeudenek, laster oso, gerrarik latzena aurrera eramateko prest zeudela argi laga zuten. Gerra hasi zenetik astebete
igaro gabe zegoelarik, uztailaren 22an esate baterako, Otxandio herria bonbardatu
zuten militar matxinatuek. Eraso anker horren ondorioz, 55 hildako eta 40tik
gorako zauritu suertatu ziren. Hala ere, Bizkaia aldean, nahiz eta horrelako eraso
basatiak izan, zaila izan zuten faxistek aurrera egitea.
Ondorengo egunetan, Urtotik, Lizarrustitik baita Etxegaratetik ere, militarrek
eta boluntario karlistek osatutako zutabeak hasi ziren erasotzen mugetako herri
gipuzkoarrak. Lehen konfrontazio latza Beasainen izan zen uztailaren 28an. Hor
Beñaran guardia zibila buru zutela, Nafarroatik zetozen Cayuelaren soldaduei
aurre egin zieten, baina alferrik. Azken horiek nagusitu ostean, fusilamendu asko
burutu zituzten eta aurrera jo zuten. Hori dela-eta, uda horretan, Gipuzkoa bihurtu
zen gudalekurik nabariena. Gudaldiei dagokienez, elkarren aurka jarritako soldaduen kopuruari eta erabilitako hegazkineria eta artileriari begira, garrantzitsuen
bezain erabakigarriena, Bidasoa aldean gertatu zen, gerra abiatu zenetik hilabetea
igaro ostean. Izan ere, lehen aldiz, aurrez aurre milatik gora soldadu metatu ziren.
Alde nazionalean, Iruñetik bidalitako soldaduez gain, 550 legionario, 450 errekete,
beste hainbeste falangista eta 400 inguru guardia zibil. Alde errepublikanoan,
orduko kazetarien arabera, antzeko militzianoen kopurua aritu zen. Estreinako
aldiz ere, infanteriarekin batera, nazionalek artileria ugari eta hegazkineria erabili
zuten Irun aldeko defentsak suntsitzeko.
Era berean, ordu arte anaien arteko borroka zena, abagune horretan nazioarteko bilakatu zen. Alde batetik, mugaz bestaldetik egundoko jarraipena eskaini
ziotelako Bidasoa ezkerraldean gertatzen ari zenari. George L. Steer (1938)5 eta
4. Gipuzkoako Batzordeaz berri zehatzak eman zituen Frente Popular egunkariak. Azpeitikoaz,
Irujo, 1978; eta Eibarkoaz, Gutierrez, 2007: 25-30.
5. Steerri buruz, ikus Rankin N. (2005): Crónica desde Guernica: George Steer, corresponsal de
guerra.
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makina bat kazetari muga aldera gerturatzeaz gain, jendetza hurbildu zen Biriatura,
Behobiara eta Hendaiara, gudaldiak eta bonbardaketak ikusteko.
Ikusmin horren gainean, gatazkaren nazioartekotasuna jokaturik zegoen aldez
aurretik, Londresen eta Parisen. Izan ere, berriki martxan jarritako “Parte ez
Hartzearen Batzordea” erabakigarria suertatu zen mugako inguruko lehiaren zoria
erabakitzeko. Claude G. Bowers, enbaxadore estatubatuarrak argi azaldu zuen auzi
hori, honakoa idatzi zuenean:
Irungo gudaldian, une larrienetan, defendatzaileei armak eta munizioak ekarri behar
zizikieten kamioiak ez ziren Hendaiako nazioarteko zubitik igaro eta errepublikanoak
biluzik gelditu ziren etsaien aurrean. Molak lortu ez zuena, gobernu demokratikoek
indarrean jarritako Parte ez Hartzearen Batzordeak erdietsi zuen, errepublikanoei,
une larri horretan, egundoko zartakoa emanez. Orduz geroztik, indar leialek
ezinezkoa izan zuten Espainiako ipar frontea defendatzea (Bowers, 1954: 290-291).

Fusilen kopuru eta su-ahalmen aldetik, nolabaiteko parekotasuna zegoen
arren, gainerako arloetan frankistak nagusi ziren. Irungo defendatzaileen aldetik,
Pikoketa eta Erlaitzeko defentsaguneak galdu ostean, Puntxasen eta San Martzialen zituzten artilleriako toki nagusiak. Pixka bat atzerago, itsas aurreko azken suiturria zuten Guadalupeko gotorlekua. baina nazionalak artilleria mugikor ugarirekin eta itsasotik Almirante Cervera, España eta Velasco gerraontziekin, nagusi
ziren gerra-eremu horretan.
Era berean, nazioarteko neutraltasunari muzin eginez, nazionalek etengabe
erabili zituzten Italiatik ekarritako hegazkinak. Izan ere, Caproni 101 eta Savoia
Marchetti tankerakoek abuztuaren 25etik aurrera Irunera jo zuten San Martzial,
tren-geltokia eta inguruak behin eta berriro bonbardatzeko. Fronte-lerroa mugitzen
hasi zen egun horrez geroztik eta erasoaldiak zein kontrako defentsa-mugimenduak
txandakatu ziren hurrengo orduetan, Puntxas, Zubeltzu eta San Martzialen inguruan.
Defentsa gune horien aurkako behin betiko oldarrak irailaren 2an burutu zituzten
nazionalek eta leku horietaz jabetutakoan Irungo zoria erabakita gelditu zen
(Chueca eta Fernandez, 1997: 23-37; Steer, 1938; Cia, 1941).
Hori baino egun batzuk lehenago hiri horretatik ihesaldi jendetsua hasi zen
gauzatzen. Bidasoa zeharkatzen duten nazioarteko zubietan barrena, herritarrak
lehen eta milizianoak azken uneetan, milaka lagun erbesteratu zen. Hori gertatzen
ari zen bitartean, frankistek gero eta hurbilago zituzten Behobiako eta Irungo mugak. Izan ere, irailaren 4an legionarioak eta Montejurrako tertzioko erreketeek
nazioarteko zubia eskuratu zuten Ventastik eta San Martzialetik Irun bonben eta
metrailaren pean erasotu zuten bitartean. Hiria galtzear zegoela, anarkistek, lur
errearen taktikari eutsiz, sua eman zioten zenbait etxeri. Pixka bat beranduago,
irailaren 5ean frankistak sartu ziren mugako hiri horretan. Irun neurri handi batean
txikituta eta hutsik zegoen arren, iparreko muga beraien esku izateaz gain, Donostiara jotzeko zuten oztoporik handiena, milizianoen defentsa-lerrorik garrantzitsuena gaindituta zuten.
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Irun galtzearekin batera, frankisten aurrerapena azkartu zen. Donostia hurbil
zutenez, Andoaindik, Hernanitik eta Errenteriatik erasotu zuten hiriburu gipuzkoarra. Bidasoa aldetik, berdintsu suertatu zen. Defendatzaile errepublikanoek oso
azkar laga behar izan zituzten Jaizkibel, Pasaia eta Errenteria. Hortik, arazo handirik gabe, luzatu zuten euren aurrerapena frankistek eta irailaren 10az geroztik
Gipuzkoako hiriburuaren aurkako behin betiko erasoa prest zuten.
Horri aurre egiteko, egun pare bat geroago, irailaren 12an Diputazioko
jauregian, Defentsa Batzordean zeuden komisario eta lantaldeko guztiek batzar
luze bezain mamitsua izan zuten. Frankistak Errenteriaz jabetu zirela jakin ostean,
zirt edo zart erabaki beharra zuten: Loiolako kuartelak matxinatu zirenean bezala,
kalez kale aurre egin erasotzaile frankistei ala Donostia lagatzea. Irungo defentsan
nabarmendu ziren batzuek bota zituzten pisu handiko hitzak. Antonio Ortegak,
orduan Gipuzkoko gobernadorea zenak, hiriburua uztea proposatu zuen. Hark
zioenaren arabera, ez zegoen nahiko muniziorik borrokatzeko eta Bidasoako gudaldia galdu ondoren jendea etsituta zegoen. Imanol Asarta buruzagi komunistak
bat egin zuen argudio horiekin. Era berean, Manuel Cristobal Errandoneak, muga
aldean gertaturikoa gogoan, frontetan egiten zen defentsa era, hirietan ezinezkoa
zela argudiatuz, erresistentziari eustea ezinezkotzat jo zuen. EAJkoek, Irunen suertatu zen erreketaz mesfidati, alde egitea ahalik eta mantsoen egin behar zela zioten. Baina, azken finean, ordezkari guzti-guztiek adostu zuten Donostia, borrokatu
gabe, hustea.
Ordurako jendearen ebakuazioa hasita zegoen. Kaiatik emakume eta ume
aunitz itxasoratzen ziren bitartean, kostaldeko trenez ere mendebaldera jo zuten
askok. Biharamunean, igandea eta 13an, frankistak hurbildu ziren, pentsatu zuten
baino azkarrago. Ulia menditik, hainbat tiro jaso zituzten, baina hortaz aparte,
inolako erresistentziarik gabe, hirurogei errekete artaxoar, Lakar Tertziokoak,
Ureta kapitaina buru zutela, Mirakruzetik eta Santa Catalina zubitik Donostiako
bihotzeraino sartu ziren. Eguerdiko hamabi eta erdiak ziren. Ordubete beranduago,
faxistak uholdeka hasi ziren sartzen hiriburura. Arratsaldeko 3retan Beorlegiren
soldaduek eta Esparzaren artileroek zapaldu zuten Boulebarra. Bandera gorrihoriak
nonahi, Diputazioan, Gobernu Zibilean, Komandantzian... esekitzen zituzten
bitartean, uztailaren 19 Iruñean egindakoa hasi ziren errepikatzen. Ezkertiarren,
errepublikanoen, jelkideen egoitzez jabetzeaz gain, horien txikizioari ekin zioten.
Garibai kalean, Izquierda Republicanak zuen egoitza, errepublika gauzatzen lagundu zuen Donostiko Hitzarmenaren biltokia hain zuzen ere, izan zen lehenetako
bat erasotua izateko (Barruso, 1996).
Hurrengo egunetan, aurrerapenak jarraitu zuen itsas aldetik baita Andazarratetik eta Udanatik ere. Irailaren bukaeran frontea egonkortu zen Eibarko mugetan
baita Elgeta aldean ere. Ez zen funtsean aldatuko 1936-1937 tarteko negua igaro
arte. Aipatutako eskualde horiek kenduta, Gipuzkoa osoa Molaren soldaduen
menpe zegoen.
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Hala eta guztiz ere, aurreratze militar hori gauzatzen ari zen bitartean, esparru
politikoan, euskal erakundetze-prozesuak egundoko urratsak eman zituen. Izan ere,
Frantziako lur-mugak, Donostia eta Gipuzkoa ia-ia osoa frankisten esku gelditzen
ari ziren egunotan, 1931z geroztik, errepublika sortu zen egunetatik aldarrikatzen
ari zen autonomia-estatutua gauzatzear zegoen. Irun frankisten alde erortzeak eta
Espainiako hegoaldetik ere matxinoek oso azkar aurreratzeak larritu egin zuen
Madrilgo gobernua. Toledo hartu ostean, geldiezina zirudien nazionalen behin
betiko erasoa, Estatuko hiriburuaren aurkakoa. Hori dela-eta, Jose Giral Espainiako
gobernuburuak dimisioa aurkeztu ostean, Manuel Azañak Francisco Largo Caballero sozialistari eman zion gobernua eratzeko ardura. Horretan legalitate errepublikanoaren alde borrokatzen ari ziren indar politiko gehienak ordezkaturik izatea
helburu zutenez, Eusko Alderdi Jeltzalearen parte-hartzea balio handikoa zen. Haren
izaera konfesionala zela medio, nazioarteko iritziaren aurrean nabarmenduko zuen
gobernu errepublikanoaren aniztasun zein askatasun ideologikoa. Bestetik, horrek
sendotuko zuen alderdi jelkideak ordu arte hartutako engaiamendua, errepublikaren aldekoa, alegia.
EAJk Espainiako Fronte Populistekin batera aritzea maila goreneko jardun
politiko-militarretan jauzi ikaragarria zen. Kontuan izanda, ideologiaren aldetik
oso desberdinak izateaz gain, alderdi horrek errepublika osoan zehar erribindikatu
zuen xede politiko nagusia, autonomia-estatutua, bete gabe zegoela. Baina auzi
horri irtenbide azkarra bermatzeak erraztu zituen nazionalistek eta ezkertiarrek
burutu zituzten negoziazioak. Jakina denez, gerra bezperetan oso aurreratuta zegoen
autonomia-estatutuaren testua, parlamentuan eztabaidatu eta bozkatu beharko
zena, behin betikoz burutzea eta onartzea adostu zuten. Era berean, estatutua Madrilgo parlamentuan onetsi baino egun batzuk lehenago, irailaren 25ean, Manuel
Irujo buruzagi jelkidea sartu zen gobernu errepublikanoan. Horren ondorioz, urriko
lehen egunean, Gorteek gerra hasi ostean egindako lehen saioan, Largo Caballeroren gobernuari luzatu behar zioten konfiantzazko botoarekin eta urteko aurrekontuekin batera, Euskal Estatutua izan zen bozkatu zen gai nagusietako bat. Madrilgo
parlamentuan, batzordeak prestaturiko 14 artikuluren eta 4 xedapen iragankorren
testua irakurri ondoren, hor bildutako guztiek aho batez onartu zuten. Horrela, Gernikan, 1931ko apirilaren 17an hasitako ekimenak, orduan, errepublika jaio berriaren agintarien aldetik errepresio zuzena jaso zuenak, Madrilgo San Jeronimoko
armailetatik sostengu oro lortu zituen (Irujo, 1978).
Bozkaturiko testuaren lehen artikuluaren arabera Arabak, Gipuzkoak eta
Bizkaiak Espainiako estatuaren barruko erregio autonomoa osatzen zuten. Jakina,
idazkitik orduko errealitatera tarte handia zegoen. Araba eta Gipuzkoa, ia-ia bere
osotasunean, frankisten esku zeuden eta Bizkaia erabat setiatua. Baina gaitzerdi,
lurraldetasunaren aldetik zegoen gabezia, gerrak ekarritako isolamenduak orekatu
zuen neurri batean. Gerrako egoera bereziari aurre egiteko asmoz, xedapen iragankor batean azaltzen zen behin-behineko gobernua izanen zela euskal lurraldeetan.
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Gainera erakunde hori amestuko zuten baino askoz sendoagoa izanen zen. Izan ere
aginte berri horrek garaturiko eskumenak estatutu horrek eta aurreko guztiek zituztenak baino askoz handiagoak izan ziren. Bere emagina izanik, gerrak baldintzatu zuen autonomia berri horren atal multzoa. Estatutua baitzen, errepublikako urtetan zehar, eztabaidatu zirenen artean, laburrena. Baina gerra-egoerak
zabaldu zuen estatutuaren eragina eta eskuduntzak idatzita zeudenak baino askoz
harantzago garatuak izan ziren. Lehen ondorio zuzena izan zen Eusko Jaurlaritza
osatzea eta horrek gerraren ardurak eskuratzea.
Borroka-frontea gertu-gertu zelarik, ordurako Ondarroa frankisten esku baitzegoen, eta Bizkaia, Santander aldeko lur-adarra kenduta, gainerako lurralde errepublikanoetatik isolatuta, aipaturiko gobernu horren lehendakaria hautatzeko behar
ziren urratsak burutu zituzten. Horrela, 1936ko urriaren 7ko komunikabideetan
iragarri zuten nortzuek, non, noiz eta nola egin behar zituzten bozketak. Izan ere,
Bilbon jarritako bozkatzeko barrutiak eta mahaiak ere, zehaztasun osoz, azaldu
ziren egunkarietan. Era berean, Fronte Popularreko alderdiek, prentsa-oharraren
bidez azaldu zuten beraien ordezkariek «aitzakiarik gabe» Jose Antonio Agirreren
aldeko botoa emango zutela. Gauza bera jakinarazi zuen EAJren Euzkadi Buru
Batzarrak zinegotzi jelkideen botoari zegokionez.
Bozketaren zenbaketa eta lehendakariaren zin egitea, aldiz, ez zen inon azaldu burutu zuten arte. Bizkaiko Diputazioa aipatzen bazen ere, Gernikara eraman
zuten ekitaldi hori. Jakina, hiri hori eta bertako Juntetxea gerra-frontetik ez zeuden
oso urrun, ordurako nazionalak Ondarroara eta Eibar-Elgetako mugetara iritsiak
zeudelako. Hala eta guztiz ere, euskal autogobernuaren ikur nagusietako bat zenez,
hara bertaratu ziren euskal autonomiaren lehen gobernua gauzatzeko. Hori zela
medio, urriaren 7ko arratsaldean ehunka ordezkari politiko, ezkertiarrak eta jelkideak, errepublikanoak, sozialistak, komunistak eta ANVkoak Gernikara joan ziren,
hainbat militzianok eta gudarik lagunduta.
Horien guztien aurrean, Juntetxeko areto nagusian botoen zenbaketa azaldu
zutenean, ez zen inolako ezusterik suertatu. Jose Antonio Agirrerentzat 291.471
bozka, Ramon Madariagarentzat 100. Horren ondorioz eta segidan, Agirrek bere
ardura berriaren zin egitea burutu zuen, aldaketa gutxirekin, hurrengo lehendakariek errepikatu dituzten esaldiekin: «Jaungoikuaren aurrean apalik, Euzko lur ganian zutunik eta Gernikako areitz azpian asabaen gomutaz nire aginduba zintzuen
betetzea zin dagit» (EJ-GV, 1956). Lehendakariak hori esan ostean, jakinarazi
zituen berarekin batera arituko ziren sailburuak. Gehienak, Gipuzkoako eta Bizkaiko Defentsa Batzordeetatik zetozen, Fronte Popularreko alderdiak —PSOE, IR,
UR eta PCE— eta EAJ ordezkatuz. Baina aldaketa esparru horien arteko indarerlazioan zetzan. Aipaturiko batzordeetan, EAJk oso ordezkaritza urria izan zuen
bitartean, Jaurlaritzan, lehendakaritza izateaz gain, beste hiru sail —Justizia eta
Kultura, Ogasuna, Gobernazioa— bereganatu zituen.
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Eginbehar politikoei zegokienez, aldez aurretik, alderdi guztiek adostu zuten
programa politikoa azaldu zuten hortxe bertan. Iparrorratza «garaipena lortzea eta
bakea egonkortzea eta antolatzea» bazen ere, zehaztasun askorekin, arlo guztietako
auziez —defentsakoaz, ordena publikoaz, gizarte-politika aurrerakoiaz, langileen
eta kapitalaren eta kudeaketaren arteko harremanez, maila guztiko irakaskuntzaz,
lan publikoez...— lortutako adostasun zabalak isla zuzena izan zuen. Gainera,
iparraldeko fronteak bizi izan zuen halabeharrezko isolamenduaren ondorioz, autonomia oso handia izan zen. Euskadi autonomoa ia-ia burujabea balitz aritu zen,
egoera horretan dauden estatuen ezaugarriak, armada, txanponak eta diru-txartelak
jaulkitzea, kanpoko harremanak izatea… garatuz.
Euskal nazionalismoak ontzat eman zuen independentziara hurbiltzen zen
egoera hura eta armadari dagokionez nabarmen bultzatu zuen Euskadikoa Asturiaskotik edo Santanderrekotik bereizi izatea. Defentsa-ardura Jose Antonio Agirre
lehendakariak berak eskuratzea argi eta garbi adierazten du, gerra-egoeran, sail horrek izan zuen lehentasuna. Premia larriz eratu behar izan zuten armada, alderdiek
eta erakundeek martxan jarritako batailoietan oinarri izan zuena. Buruzagi militarren aldetik izugarrizko gabeziarekin, 750 inguruko gizonez osatutako bataloien
bitartez 40.000 soldadu mobilizatu zituzten.
Euskal industria ere gerrarako birmoldatu zuten, 1936ko abuztuaz geroztik,
Bizkaiko gobernadore eta Defentsa Batzordeko buru izan zen Jose Echeverria Novoaren politikari jarraipena emanez. Izan ere, Olabeagako Euskaldunak kamioiak
blindatzen zituen bitartean, Santurtziko lehergailu-fabrikak Sevolita eta detonagailuak ekoizten zituen. Era berean, Markinako Esperanza y Cía delakoak morteroak, munizio eta hegazkin-bonbak prestatu zituen, Gernikako Unceta eta ciak
pistolak zein metrailadoreak, eta Babcock Wilcoxek ahalmen handiko lehergailuak
(Gonzalez eta Garmendia, 1988).
Gobernazio Sailean, nabariena Ertzañaren sorrera izan zen. Ordena publikoari
eusteko sortutako polizia autonomoak helburu hori neurri handi batean lortu zuen.
Dena den, horren inguruko orban bakarra izan zen 1937ko urtarrilaren 4an, Bilbok
bonbardaketa jasan ostean, izan ziren kartzelen aurkako erasoak eragotzi ezin izatea.
Ogasun Sailak, hainbat inkautazio —nabariena, CAMPSAkoa— arduratzeaz
gain, diruaren gabeziei aurre egiteko diru-txartelak eta erbestetik ekarritako txanpon
berriak jaulki zituen. Kultura Sailetik, gerrarekin zerikusirik ez zuten zenbait
ekimen, baina esanahi politiko handikoak zirenak, martxan jarri zituzten. Esanguratsuena, ezbairik gabe, Euskal Unibertsitatea abiaraztea izan zen. Mende-hasieratik
errebindikatzen zen irakaskuntza goreneko instituzio hori Jesus Maria Leizaolak
1936ko urriaren 9an plazaratutako dekretuaren bitartez gauzatu zen Basurtuko
Ospitaleko ikasgeletan hain zuzen ere6. Bide batez, aspaldiko proiektua eta ametsa
zen euskara hutsezko egunkaria, gerraren abagunean bertan eratu ahal izan zuten.
6. Ikus Chueca, 2006; eta Sebastián, 1997.
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Errepublikako urteetan, amets mailatik igaro ez zen eguneroko hori, errealitate
bihurtu zen 1937ko urtarriletik aurrera. Esteban Urkiaga «Lauaxeta» bultzagile
nagusia zelarik, parte-hartze zuzena izan zuten Agustin Zubikaraik, Jesus Insausti
«Uzturre»k, Manu Ziarsolo «Abeletxe»k eta Jose Mari Arizmendiarrietak, egunez
egun, euskal prentsa kioskoetan zein lubakietan egon zedin7. Justizia eta Kultura
Sailaren eraginez ere, nazionalistek zuten errebindikazio zaharrenetakoari helduz,
Auzitegia sortu zuten Bilbon. Horrekin batera, Epaitegi Herrikoia, Euskadiko
Merkataritzaren Erregistroa, etab.
Gobernua eratu zutenetik hartutako erabaki askok autonomia-estatutuak berak zituen mugak atzean laga zituzten. Esanahi handiko neurriak estatu burujabe
bati legozkiekeen honako hauek, Euskadiko Akademia Militarra, Euskal Armada,
Epaitegi barrutia sortzea… aurrera eraman zituzten. Ikurren mailan ere, ordu arte,
Eusko Alderdi Jeltzalearenak zirenak, ikurrina edo Hegoaldeko lau euskal lurraldeetako armarria, gainerako talde politikoen baimenarekin, euskaldun guztien
banderatzat edo ikurtzat jo zituzten.
Dena dela, Euskal Estatuaren ideala, erdietsitako eskuduntza maila ikaragarri
horrekin, goitik behera etorri zen Ipar Frontean gerrak aurrera egitearekin batera.
Bizkaiaren aurkako erasoaldia 1937ko martxoa amaitu zenean etorri zen. Ezaguna
denez, frankistek Madril eskuratu ezinik, urte horretako martxoaz geroztik, beraien
estrategia aldatu zuten. Estatuko hiriburua inguratzen jarraitu bazuten ere, beste
fronte batzuetara bideratu zituzten gerra-eraso nagusiak. Izan ere, haien garaipena
ez zen Madril hartzearekin bat etorriko, eskualdez eskualde lortutako aurrerapenekin baizik. Ikuspegi horri helduz, Ipar Frontean jarri zituzten begiak eta indarrak,
Molak, Francok eta beraien borroka-kideak ziren Alemaniako Condor Legioak eta
Corpo di Truppe Volontarie italiarrek.
Durango izan zen Bizkaiaren aurkako erasoaldiaren hasierako jomuga. Nazionalek, artileriaz eta Nafarroako brigadetako soldaduez baliatuz, Otxandiotik eta
Arrasatetik eraso egin zuten bitartean, hegazkinez frontetik hamabi kilometrora
zegoen hiri hori eraso egin zuten hiru egunez. Durangoren eta Elorrioren aurka
buruturiko hegazkin-erasoa, mundu mailan egindako lehen lur- eta aire-operazio
bateratua izan zen. Baina horrez gain, helburu militarrak ez zirenak jo zituelako
nabarmendu zen oldarraldia. Francok operazioari baietza eman zion eguneko
instrukzioetan, argi eta garbi irakur zitekeen: «Aire-indarrek tokian tokiko erreserbak erasoko dituzte, biztanleria zibilari jaramonik egin gabe». Eta halaxe egin
zuten. Martxoaren 31n, goiz-goizetik abiatu ziren Soriatik bi hegazkin bonbaketari talde eta Logroñotik aireratutako beste ehiza-hegazkin batzuen laguntza izan
zuten. Durango atzeman orduko, bertako Andra Mari eliza hartu zuten jomuga.
7. Ikus, Egunaren birrargitalpenerako Agirreazkunega Josebak idatziriko “Eguna: Euskeraren
egunerokotzea komunikabideetan”. Gasteiz, 1990. Ib. “Prentsa euskaraz: 1936-eko Gudaldian eta
Lehen Euskal Gobernuaren Garaian” Jakin, 50. zenb., 95.-119. or.
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Kurutziaga gainetik hasi ziren bonbak botatzen, inolako erresistentzia barik, ez
baitzegoen aire-defentsarik. Arratsaldean bonbardaketak errepikatu zituzten
hegazkin nazionalek Elorrion eta Durangon. Hurrengo egunetan, apirilaren 2an eta
4an, Savoia 81 hegazkinek berriro ere. Oldar horien guztien ondorioz, Andra Mari
elizaren inguruak, Kurutziaga, Barrenkale, Barria eta erdialdeko kaleetako eraikinak
guztiz suntsitu zituzten. Biktimen kopuruak oso gora egin zuen. Izan ere, lehen
egunetan Durangon bertan hil ziren 127koei, Basurtun, Zornotzan eta beste ospitaleetan hil zirenak gehituta, 256 hildako ingurura igo zen8 (Chueca eta Fernandez,
1997: 117-128; Irazabal, 2001).
Horrelako erasoekin, Euskal Estatuaren patua erabakita zegoen. Hegazkineria
eta artilleria ataletan frankisten alde zegoen desorekak ezinezkoa egiten zuen
iraupen luzeko defentsari eustea euskal armadaren aldetik. Izan ere, bi arma arlo
horietan zuten nagusigoaz baliatuz, pixkanaka-pixkanaka aurrera jo zuten Molaren
soldaduek. Durangoko bonbardaketaren ostean, 1936ko irailaz geroztik helezinak
zituzten helburu militarrak gero eta gertuago zituzten. Otxandio hartu ostean,
Zumeltzuko mendatea gaindituta, Saibigain erasotu zuten Rafael Garcia Valiñoren
gizonek, mairuen eta italiarren parte-hartzeaz. Altubetik eta Barazartik, Nafarroako
IV Brigadakoek lagundu zuten baina gudariek jarritako erresistentzia zela medio,
aurrerapena ez zen batere erraza izan nazionalentzat. Saibigaingo eraso eta kontraeraso andana sorrarazi zituzten apirilaren lehen hamabostaldian, azkenean
frankisten esku gelditu zen arte. Saibigaingo borrokaldi horrek adierazi zuen, oso
argi eta garbi, euskal armadaren defentsak gauza zirela haranetatik zetozen erasoei
aurre egiteko, baina gailurren gainetik erasotzen zuten hegazkinen oldarrei ez.
Pixka bat beranduago Intxortetan izan ziren gudaldietan berriro errepikatu zen
erabakigarria suertatu zen desabantaila hori.
Armada frankistak, Legio Condor eta Italiako hegazkineriak lagunduta, atal
horretan zuen erabateko nagusigoak ulergarria egiten du Gernikako suntsipena,
apirilaren 26an gertaturikoa. Izan ere, hiru ordu luze iraun zuten eraso anker horietan, ez zen inolako erresistentziarik edo kontraerasorik izan, euskal armadaren
aldetik, ezinezkoa zutelako. Horrela errepikatu zen, gerra abiatu zenetik, Otxandion, Irunen, Bilbon, Eibarren eta Durangon gertatutakoa. Hegazkin frankistak
inpunitate osoz aritu ziren hiri horiek bonbardatzen, aurrez aurre inolako areriorik
topatu gabe. Gernikako desmasiaren tamaina zela medio, eta ondoren gorpuztu zen
oihartzun mediatiko artistikoa, aipaturiko hegazkin-eraso horien guztien katebegi
mingarrienetakoa suertatu zen. Gertaera, frankistek urtetan zehar zabaldu zituzten
gezur andanaren gainetik, arras ezaguna dugu egun. 1937ko apirilaren 26an, astelehena eta ohikoa zuten legez, azoka-eguna zuten gernikarrek eta ingurukoek. Hiri
horretan ez zegoen helburu izan zitekeen eraikuntza militarrik eta gerra-frontetik
aldenduta zegoen. Hala eta guztiz ere, Molaren eta Francoren aginduetara ari zen
8. Ikusi Chueca, 2007.
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Legio Condorreko hegazkinek, hiru ordu luzez, bonbardatu zuten Euskal Askatasunen Arbolaren hiria. Inolako eragozpenik gabe, 15:30 18:45 bitartean, Gasteiztik eta Burgostik aireratu ziren Junker 52 eta Heinkel 111 hegazkinek bonba
hausleak, su-eragileak eta metraila ugari bota zituzten. Azken finean, bonbardaketa
izugarriekin frankistek lortu zuten frontea puskatzea9. Izan ere Gernika bonbardatu
zuten egunean bertan, txikitutako Eibarren sartu ziren frankistak eta bi egun
geroago, zanpatu zuten hilabete eta erdi lehenago bonbardatutako Durango.
Bermeo eskuratu ostean, Solluben, Bizkargin eta Lemoa aldean azken gudaldiak
burutu zituzten Burdin Gerrikoa aurrez aurre antzeman zuten arte (Vargas, 2007).
Izan ere, Lemoako Haitza behin betiko hartu ostean, hegazkineriak aritzeko
behar zuen oskarbia azaldu bezain laster, jo ta su hasi ziren erasotzen Bilbora iristeko bidea oztopatzen zien porlanezko defentsa-lerro hura. Horretarako 6 Brigada
nafar eta beste bat italiarra bere aginduetara zituen Fidel Davilak, hilberria zen
Mola ordezkatu zuenak. Ekainaren 11ko lehen orduetan, 60 hegazkinek bederen,
jo ta ke erasotu zuten Burdin Gerrikoa baita horren atzealdean zeuden herriak ere.
Ordu batzuk beranduago, hegazkinek birrindutako lekuetatik aurreratu ziren soldadu nazionalak. I Brigada nafarrak Urkulu mendia hartu zuen bitartean, VI.ekoak
Fikara iritsi ziren. Hurrengo egunean, Gaztelumendiren eta Urrutiren artean pasabidea izan zuten I., V. eta VI. Brigadakoek Burdin Gerriko mitifikatua gainditzeko. Ziri horretaz baliatuz, iparraldera zein hegoaldera zabaldu zuten beraien
oldarra.
Oso argi gelditu zen Alberto Montaudek eta Alejandro Goikoetxeak prestatutako defentsa-lerro horrek oinarrizko akatsak zituela. Batetik, sua egiteko kokalekuen desegokitasuna. Bestetik, bere luzeraren eta soldaduen arteko hein makala.
Gerriko osoari eusteko beharko ziren 70.000 soldadu, ozta-ozta 30.000ra iristen
ziren. Baina akats horien gainetik, 1.937an hegazkineriak eta artilleriak egin
zitzaketen erasoei aurre egiteko babes egonkor horiek zuten ezintasuna. Gerrikoa
gainditzeak frankisten erasoaldiak lagundu zituen ondorengo egunetan. Zenbait
brigada Asuatik Algortara hurbiltzen ziren bitartean, beste batzuek, Deriotik eta
Lutxanatik Artxandarantz jo zuten.
Egoera hori ikusita, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzan, gailur politikomilitarra burutu zuten. Jose Antonio Agirrerekin batera, Euskal Armadako Estatu
Nagusiko Alberto Montaud eta Mariano Gamir Ulibarri bildu ziren. Era berean,
9. Liburu andana ditugu Gernikako gertaerez eta bere ondorio politiko, diplomatikoez, etab. Dena
den gero eta ugariago direnen artean, honakoak nabarmentzen dira: Aguirre, J. A. (1937): El informe
del presidente Aguirre al Gobierno de la República sobre los hechos que determinaron el derrumbamientos del Frente del Norte, [1978an berragitaratua]; Bravo, F. (1978): Guernica, el impulso
soberano; Elosegi, J.: Quiero morir por algo; Maier, K. (1976): Guernica, 26-4-1937: La intervención alemana en España y el caso Guernica; Steer, G. L. El arbol de Guernica. Un ensayo sobre
la guerra moderna; Soutworth, H. (1977): La destrucción de Guernica: Periodismo, diplomacia,
propaganda e historia; Aldaba, (1987): Sustrai Erreak. Gernikako bonbardaketaren 50. urteurrena.
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kanpoko aholkulari militarrak, Vladimir Goriev sobietarra eta R. Monnier «Jaureghy»
frantziarra eta Gobernuko hainbat kontseilari bertaratu ziren, Bilbotik gero eta gertuago zeuden tropa frankisten aurrean zer egin eztabaidatzeko (Astigarraga, 1955).
Mota guztietako iritziak azaldu ziren arren, hiriburu bizkaitarra defendatzeko
jarrera hasieran nagusitu zen. Hori dela medio, buru militar nagusia zen Gamir
Ulibarriri hortxe bertan agindu zioten, hiria defendatzea zeuden defentsa-lerroetatik
eta eraikuntza sendoenez baliaturik, gotorleku bailiran hirian bertan ere, babesak
ere prestatzea. Bide batez, ezkerraldean egitura defentsiboa eratzen zuten bitartean,
Ibaizabal gaineko zubiak leherrarazteko prestatze-lanak aurrera eramatea. Hurrengo
orduetan asmo horien guztien premia larriagotuz joan zen. Izan ere, ekainaren
14an «Flechas Negras» deitutako brigada italiarrak Jatatik abiatuta Plentziaraino
iritsi ziren, Gatika, Lemoiz eta Gorliz, faxisten menpe gelditu ziren uneetan, Nafarroako V. Brigadak Santo Domingo (Egirleta) mendixka ere eskuratu zuen. Mugimendu horiek antzemanda, Gamir Ulibarrik euskal armadako batailoien atzeraegitea agintzeaz gain, ezkerraldera mugatu zuen Bilbon egin beharko zen defentsa,
itsasadarra, zubiak leherrarazi ostean, babes-zuloa bilakatuta. Saiatu ziren Agirre
eta alderdi sozialista, irratiz eta egunkarietan azaldutako deien bitartez, defentsaren
gogoa zabaltzen baina orduak igaro ahala faxisten adar desberdinek estuagotu
zuten hiriburu bizkaitarraren aurkako hesia. Izan ere, Bilbo defendatzea erabaki
zutenetik 48 ordu igaro gabe zeudelarik, jaurlaritzakoek baztertu zuten asmo hori.
Euskadiko armadako buruek Bilbo laga behar zutela erabaki ostean, Valentziatik, defentsa-ministroa zen Indalecio Prietok, nola edo hala defentsaren
jarrerari eusten zion, sekulan iritsiko ez ziren laguntzak aipatzen zituen bitartean.
Era berean, eraman ezin zitezkeen osagai industrialen suntsipena azaldu zuen, berehala puztu beharko zuten horri buruzko eztabaida hauspotuz. Nazionalek Artxandara eta Malmasinera iristen ari ziren unean, Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen, Juan
Astigarrabiak, Jesus Maria Leizaolak eta Santiago Aznarrek osatu zuten ordezkaritza Bilbon utzita, gainerako sailburuek, Jose Antonio Agirre lehendakariarekin
batera, Turtzioz aldera joko zutela. Erasotzaileek hegazkinen laguntzarekin gauzatzen ari ziren oldarrak saihestezinak zituzten gudariek eta militzianoek eta Madrilen, 1936ko urrian gertatu zen legez, gobernua anka egiteko behartuta zegoen.
Artxanda, artilleriarekin eta hegazkinekin birrindu ostean, Nafarroako V.
Brigadak eskuratu zuen Bilbo gaineko mendixka hori, ekainaren 17an. Egun horretako gauean, hainbat batailoik —Kirikiño, Itxasalde, Itxarkundia— Artxandako
kasinoa, Fuerte Banderas eta Artxandasarri berreskuratu zituzten arren, ordu batzuk
beranduago, behin betiko utzi behar izan zituzten leku horiek frankisten eskutan.
Biharamunean, nazionalen aurrerapena Bilboko beste mendi-muga den Pagasarritik gauzatuz joan zen. Izan ere, Nafarroako I. Brigada mendi horretatik zabaldu
zen Pastorekortaraino. Azken leku hori miliziano asturiarrek hustu ostean, frankistek Bilbo mugatzen duten Malmasin, Artxanda eta Pagasarri mendiez jabetuta,
Euskadi autonomoaren hiriburuaren patua idatzita zegoen.
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Hori dela-eta, ebakuazioa azkartzeaz gain, zein eraikuntza eta lantoki suntsitu
beharko zituzten eztabaidagai izan zuten harrezkero. Dirudienez, Leizaolaren
eragina erabakigarria suertatu omen zen suntsipenak ahalik eta gehien mugatzeko.
Deustuko Unibertsitatean jarrita zeuden lehergaiak, esate baterako, kenarazi zituen.
Lantokiak ere suntsipenetatik kanpo gelditu ziren eta aldez aurretik iragarritako
hainbat leherketa burutu zituzten, zubietakoak, hain zuzen ere. Nerbioiko bi aldeak
lotzen zituzten 6 zubi bilbotarrak, goizeko 2etan eztanda ikaragarrien bitartez hondoratuta suertatu ziren. Preso zeudenak ere, Leizaolak luzaturiko aginduei jarraituz,
Larrinagako espetxetik atera ostean, Gorritxo eta hainbat gudariren babesarekin,
hurbildu zituzten frankistek menpe zituzten lekuetaraino, hortxe libre uzteko.
Ordu batzuk beranduago, Deustutik eta Begoñatik, Atxuritik eta San Frantziskotik brigada frankistak Bilboratzen hasi ziren. Udaletxean ezarri orduko hainbat batailoik, Bilbon gelditu zirenak, errendizioaren nahia adierazi zuten. Gudariak
eta milizianoak, beren nagusien antzera, garaiturik bezain zatiturik azaldu ziren.
Gehienek Kantabria aldera jo zuten arren, Bizkaiko hiriburuan bertan, gerra
amaitutzat jo nahi izan zutenak izan baitziren. «Otxandiano», «Saseta», «Amuategui», eta «Malato»ko gudari eta miliziano gehienek, esate baterako, etsi-etsirik
hortxe abandonatu zituzten armak eta gerra.
Bilbo zanpatu ondoren, Santander aldera aurreratzea zirudien frankisten
hurrengo helmuga. Horretarako, 1937ko uztailaren hasieran, Kantabriara jo zuten
soldadu ugarirekin Jose Soltxaga eta Fidel Davila buru zituztelarik. Dena den
eraso hori atzeratu behar izan zuten, Madril aldean, Bruneten alegia, fronte-lerroa
armada errepublikanoak puskatu zuelako. Baina hogei eguneko gudaldi latzak
suertatu eta gero, Brunetekoa amaiturik zegoen eta berriro ere armada frankistaren
iparrorratzak Kantabriari so egin zion. Horren ondorioz, gudaloste ugari Santander
aldera birbidali zituzten egunetan, Mariano Gamir Ulibarrik agintzen zituen
Armadako XIV., XV. eta XVI. atalak, Oviedoko frontean zein Bizkaiko mugetan
kokatu zituen.
Gerra hasi zenetik eskuratu gabe zuten hiriburu asturiarra erasotzeaz gain,
Enkarterritik aurrera zitezkeen tropa frankistei aurre egitea zuten helburu. Eskualde
horretan eraso-saioren bat, Kolitzakoa esate baterako, aurrera eramaten saitu
baziren ere, galerak baino ez zituzten jaso hara joandako gudariek. Hauxe izan zen
euskal orubeetan buruturiko azken eginahala. Azken batean, Bizkaia galdu eta gero
antzematen zen adorerik eza larriagotu zen Kolitza aldean izandako porrot horrekin.
Euskal lurra galduta, armada garaitua eta erretiradan, Eusko Jaurlaritzak bat
egin zuen Santanderren bertan zegoen Defentsa Batzordearekin. Jose Antonio
Agirre lehendakariarekin batera, Telesforo Monzon, Eliodoro de la Torre, Gonzalo
Nardiz… hiriburu hartan egon ziren harik eta frankisten esku erortzear egon zen
arte. Dena den, Eusko Jaurlaritza, Bizkaia galdu ostean, oso ahul zegoen politikoki
eta onartu behar izan zituen agintari militarren irizpideak. Hutsaren parekoak izan
ziren, esate baterako, Jose Antonio Agirrek Manuel Azañarekin, Indalecio Prie-
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torekin, Juan Negrinekin eta Yvon Delbosekin izan zituen elkarrizketak, itsasoz
eta Frantzian barrena, gudariak Katalunia aldera eramateko asmoa zutenak.
Testuinguru horretan kokatu beharra dago Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi
Buru Batzarrekoek sustatu zuten bide negoziatzailea, Santoñako kapitulazioan
bukaera izan zuena, alegia. Izan ere, gerra hasieran hainbat negoziazio-saio izan
baziren ere, guztiek porrot egin zuten. Baina 1937ko maiatzaz geroztik, Bizkaiaren
aurkako erasoaldia indarrean zegoenean egokitzat jo zuten EAJko buruek Italiako
diplomatikoen bitartez bake-errendizioaren bideak aztertzea. Negoziazio hori
Euskadi Buru Batzarreko burua zen Doroteo Ziaurrizek Pantaleon Ruiz de Olanoren eta Alberto Onaindiaren esku jarri zuen. Azken horrek Donostian Italiako
kontsula zen Cavallettirekin, aldez aurretik Donibane Lohizunen, harremanak izan
zituelako; bide berean jarri zuen Juan Ajuriagerra agintari militar italiarrekin hitz
egin zezan. Bilbo erori baino lehen izan ziren estreinako harremanak, baina,
uztailaz geroztik, bizkortu egin ziren nabarmen (Onaindia, 1983).
Ordurako euskal armadaren egoera ez zen batere egokia borrokan jarraitzeko.
Izan ere, Bilbon bertan eta geroxeago Barakaldon, batailoi zenbaitek amore eman
zuten eta hortxe bertan deseginda eta gatibu gelditu ziren. Beste batzuek, giza
galera dezenterekin, Karrantza eta Muskiz atzean lagata, Kantabriaratu ziren. Hor
zeudenean iparreko armadan burutu zuten berregituratzeak harrapatu zituen. Hori
dela medio, hainbat batailoitako gudariek, beste batzuetan sakabanatzeaz gain,
Eusko Gudarostea desegintzat jo zuten, Ipar Armadako XIV. erakunde bilakaturik.
Bestalde, Bilbo galtzearen inguruan eztabaida latzak berpiztu ziren. Jesus
Larrañaga buruzagi komunistak Euskal Gobernuak, Bizkaiko azken egunetan,
eramandako politikaren aurka, kritika zuzenak egin zituen bitartean, beste batzuek
aginte errepublikanoak ipar fronteari ez laguntzea gaitzetsi zuten. Hegazkineriaren
aldetik izandako erabateko gabezia erabakigarria suertatu zelako euskal lurra
galtzeko, askok eta askok ez zuten gogo handirik Euskaditik kanpo borrokan
jarraitzeko. Halaber sentimendu hori ez zen mugatzen abertzaleengana. Hilabetetan metaturiko neke eta etengabeko zapuztea ere hor antzeman zitezken. Miliziano asko jota zeuden eta gogo gutxi zuten ordu arte izandako baldintzetan gerrari
aurre egiteko. Uztailaren bukaeran egindako azken erasoan, Balmaseda gainean
dagoen Kolitzako baseliza berreskuratzea helburu zuena, beste porrot bat pairatu
zutelarik, batzuek eta besteek, atzerantz egitea eta ahal bazen itsasoz ebakuatzea
bakarrik gelditzen zitzaiela barneratu zuten.
Hori dela medio, ulergarriagoak suertatzen dira Agirrek euskal armadako
partaideak Kantauritik ateratzeko egindako proposamenak. Hutsalak suertatu
zirelarik, borrokaren ala errenditze negoziatuaren arteko aukera gelditu zitzaien.
Egoera hori hil edo bizikoa bihurtu zitzaien, Bruneteko saio errepublikano geldiarazi ostean, abuztuaren 14an indar handiz frankistek Kantabriaren aurkako
erasoaldiari ekin ziotenean. Azkar oso, bi egunen buruan, zanpatu zuten nazionalek Reinosa eta, ondorioz, errepublikanoek Asturiasekiko zuten lotura arrisku
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bizian jarri zuten. Oldar indartsu horren aurrean, alde errepublikanoaren baitan
jarrera desberdinak azaldu ziren: defentsa-esparrua estutuz, Santanderri eustea
sostengatzen zuten batzuek. Beste batzuek, ezinezkoa zelakoan, Asturias aldera
atzera egitea egokiena jotzen zuten.
Abagune zail horretan, euskal burukide jeltzaleek, Juan Ajuriagerrak nabarmenki, elkarrizketak izan zituzten «Manzini» izengoitia erabiltzen zuen Mario
Roatta general italiarrarekin. Elkarrizketa horien ondorioz, honako hitzarmenetara
iritsi ziren: eusko gudariek ez zuten erresistentziarik eginen eta utziko zieten Italiako legionarioei Santoña-Laredo eskualdeaz jabetzea. Eremu horretan ordena publikoaz arduratuko ziren eta atxilotuen bizitza bermatuko zuten. Horren truke,
Italiako ordezkari militarrek errendituriko soldadu guztien bizitzaz arduratzea eta
agintariek erbestera joateko baimena izanen zutela hitzeman zuten. Era berean,
errendizio horretan loturiko eusko gudariak gerran parte hartzeko eginbehar
guztietatik landa lagatzea.
Hitzemandako puntu horiek aurrera eramateko, abuztuaren 24ko azken ordu
arte, itsasontziak Santoñaratuko ziren biztanleria zibila eta arestian aipaturiko
buruzagi politiko zein militarrak erbesteratzeko. Negoziazio horretan adostutakoari
helduz, batailoi nazionalistek Santoñara eta Laredora jo zuten. Bizkaiko mugetan
zeudenek aise egin zuten mugimendu hori, baina hegoalderantz ematen zuten
mendateetan zeudenek nabarmenago utzi zuten beren lerroetatik alde-egite hori.
Hori dela-eta, abuztuaren 23an agintari errepublikanoek batailoi nazionalistak
gauzatzen ari ziren elkartze-maniobra bitxi horren berri izan zuten. Bistan zegoen
ez zirela defentsan ari, ezta Asturias aldera mugitzen ere. Armadaren baitako
matxinada antzekoa zen eta EBBkoek babestuta. Izan ere, tropa-mugimendu horiei
eutsi nahian, EBBkoek beren konfiantzako gudariburuak jarri zituzten hor
zirriborratu zituzten gelditze-esparruetan. Itsas aldetik Pontarroneraino, Sabin
Apraizen aginduetara. Pontarronetik Karrantzaraino, Jose Salegirenetara, eta azken
gune horretatik Solaresera, Emilio Uriarteren pean. Era berean, Alejo Artazak eta
Gabriel Aranak batailoiek Laredora eta Santoñara egin behar zuten atzeraldiaz
arduratu beharko zuten.
Juan Ajuriagerra bera, Miarritzetik hegazkinez itzuli zen, Italiako agintariekin adostutakoari, Santoñatik bertatik, jarraipena egiteko. Harekin bildu ziren,
azken aldiz, Santanderren oraindik zeuden Monzon, De la Torre, Agirre lehendakaria eta EBBko kideak zituen Luki Artetxe, Ander Arzelus eta Iñaki Unzeta. Hortxe,
Ajuriagerrak Roattarekin hitzartuaren berri eman zien. Bilkura hori amaituta, Ajuriagerrak hara joateko erabilitako hegazkina, Negus deitu zutena, Agirrek, Monzonek
eta De la Torrek hartu zuten Santanderretik ospa egiteko (Aguirre, 1942).
Italiako militarrekin adostu zuten hitzarmenaren bitartez, atera beharko zuten
agintarien multzoa, berriz, ia-ia hutsaren hurrengoa izan zen. Santoñan metatu
ziren gudariak eta agintariak erbesteratzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzak alokatu
zituen 14 itsasontzietatik, bi bakarrik, Bobby eta Seven Seas Spree iritsi ziren
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Santoñara. Gainera jendea barkuetara igotzen hasi bazen ere, berehala lehorrera,
italiarrek emandako kontragindura makurturik, jaitsi behar izan zuten. Artilleriako
bateriak ontzien aurrean jarri zituztenean dagoeneko desarmaturik zeuden gudarien
barkuratzea eragozteko, Santoñako kaietan zeudenak konturatzen hasi ziren
hitzarmena betetzea zaila izanen zela. Bigarren zapuztea berehala etorri zen. Izan
ere, italiarrek errenditu zirenak babestu izatea ordu gutxiko kontua izan zen. Babes
hori El Duesoko espetxean edo Laredon bertan, orduan martxan jarritako kontzentrazio-zelaian, harrigarria bazen ere, okerrena heltzear zuten. Izan ere, irailaren
4an Italiako soldaduen menpe zeuden esparru horietan zaindarien txandakatze
adierazgarria suertatu zen. Corpo di Trupi Volontarieko legionarioen ordez, soldadu frankistak azaldu baitziren. Aski zen hori gatibu zeuden gudariek antzemateko
hitzarmenaren maltzurkeria. Italiarren atzetik, frankistak zetozen, eta negoziaketa
horien jakinaren gainean ere omen zeuden. Hilabete eskas beranduago, inolako
epaiketarik gabe edo sasiepaiketen ondorioz, lehen heriotza-zigorrak, Santoñako
hondartzan bertan gauzatzen hasi zirenean, faxisten hitzak ez zuela batere balio
egiaztatuko zuten. Beranduegi zen, Manu Egidazurentzat, Francisco Rabanerarentzat, baita Eusko Gudarosteko burua izan zen Ramon Azkuerentzat, edo EBBko
kidea izan zen Florencio Markiegirentzat (Landa eta Guezala, 1998).
Historialariek, lekukoek eta hala edo nola 1936ko Gerrara hurbildu diren
gehienek, Santoñan amaitutzat eman dute sarritan euskal atala gatazka zibil
horretan. Alde nazionalekoen aurrerapen militarra aparte lagata, ez dute arrazoirik
falta, batailoi askok, Euskal Gudarostekoek nabarmenki, aipaturiko herri horretan
amore eman zutelako. Dena den okerra izanen zen, Laredoko eta Santoñako
kaietan eta paduretan euskal gudari horiek egindako errendizioarekin behin betiko
gerra amaitu izan zela esatea. Alde batetik, hainbat batailoik jarraitu zutelako
borrokatzen Asturias aldean. Beranduago ere, 1939ko udaberrira arte, euskal borrokalariek zein politikariek eutsi ziotelako guduari beste fronteetan. Bestaldetik,
azken urte horretako apirilaren 1ean, Francok bidalitako telegrama ezaguna
«Armada gorria gatibu eta desarmatua. Helburu militar guztiak lortuta, gerra
amaitu da» zioena, iruzur handia, gezur galanta zen. Izan ere frankistek gerra
amaitutzat jo zuten arren, gatazka horren ondorio errepresibo zuzenek —heriotzazigorrak, kartzelaldiak, isunak, erbesteratzeak— urte askotan zehar jarraitu
zutelako, gerraren tragediak luze-luze jo zuen Estatuko eremu guztietan.
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3. Zapalkuntza-politika gerran eta gerraren ondoren.
Errepresioa, heriotza eta bortxakeria bi aldeetan
Mikel Aizpuru Murua1,
Euskal Herriko Unibertsitatea

3.1. ARGAZKI BATEN HISTORIA
2008. urtean kaleratu zen Astola aldizkariaren bigarren zenbakia. Durangaldeko
historia lantzea helburu duen urtekariak Jon Irazabalen lan bat argitaratu zuen,
inguru hartan frankistek fusilatutako pertsonen berri ematen, nortzuk ziren, noiz
hil zituzten, zer-nolako egoeretan, eta abar azaltzen du2. Lan txukuna da eta
gainera oso argazki berezi bat du, 54-55 orrialdeak oso-osorik hartzen dituena.
Bertan Durangoko kanposantuan dagoen soldadu-pelotoi bat ikusten da hainbat
lagun fusilatzen. Batzuk lurrean hilda daude, 7 bizkarrez heriotzari itxaroten eta
beste 5 edo 6 eskuineko aldean txandaren zain. Ezkerreko aldean, berriz, gertatzen
ari dena behatzen ari dira zenbait lagun. Bi gauza egin zitzaizkidan deigarri. Bat,
ikusleen artean oso ume txikiak zeudela, eta nahiz eta maiz irakurri frankistek
egindako fusilatzeetan ikusle ugari egoten zela, baita emakumeak ere, ez zait oso
normala iruditzen hiru urteko umeak bertara eramatea. Bigarrena, hildakoak eta
hiltzeko zeudenak batuta asko zirela, 20 lagun inguru, hain zuzen. Izan ere,
Irazabalen artikuluan, 25 bat lagunen fusilatzeren berri ematen da, baina toki eta
garai desberdinetan. Beraz, argazki hura ezin zitekeen izan Durangaldean
frankistek egindako fusilatzeen lekuko.
1. Lan hau Luis Castells katedradunak zuzentzen duen Euskal Unibertsitate Sistemako GIC 07/30IT-286-07 Ikerketa Taldearen barruan egin da.
2. Irazabal, J. (2008): “Fusilados del franquismo. 70 años de olvido”, Astola, 2, 52-69.
Bibliografia irakurtzeko oztopo izan ez dadin azken urteetako lanetara eta gertaeren irakurketa
berrietara mugatuko da. Gaiari buruzko erreferentziak nahi dituenak jo beza, adibidez, neure
zuzendaritzapean kaleratutako lan honetara: Aizpuru, M.; Apaolaza, U.; Gómez, J. M. eta Odriozola,
J. (2007): 1936ko udazkena Gipuzkoan. Hernaniko fusilatzeak, Alberdania, Irun.
Deigarria da ikustea oroimenaren inguruko kezkak ez duela sortu Euskal Herrian azken urtean
argitalpen esanguratsurik, tokiko omenaldi eta ikus-entzunezko batzuk gorabehera. Espainiako
iparraldeko ikuspegi orokorra eman nahi duen lan kolektiboak ere atal bakarra eskaintzen dio Euskal
Herriari, apaizei buruzkoa eta ez du datu berririk ematen. Rodero, J.; Moreno, J. eta Castrillo, J. (2008):
Represión franquista en el Frente Norte, Ediciones Eneida, Madril.
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Irazabalekin jarri nintzen harremanetan eta kontua argitu zidan: emaile baten
eskutik heldu zitzaion argazkia, inongo daturik gabe, baina garbi ikusten zen
Durangoko hilerria zela. Azalpen posible bakarra zegoen: herrian fusilatutako
karlisten heriotzaren argazkia zen. Irazabalek bere artikuluan beste bandoko
biktimak zeharka aipatu arren, ez du zehazten artikulu horretan, bai, ordea, beste
lan batzuetan, Durangon bertan 22 karlista hil zituztela 1936ko irailaren 25aren
inguruan, egun horretan herriak jasandako bonbardaketak utzitako 12 hildakoen
mendeku gisa. Baina argazkia ez zen fusilatzeen garaikoa, ondoren egindako
berreraikitze bat baizik. Pelotoia, esate baterako, soldaduek osatzen dute eta ez
milizianoek. Hala ere, argazkiaren ikusgarritasuna kontuan hartuta, artikuluan
erabiltzea erabaki zuen Irazabalek.
Beraz, artikulu horrek agerian jartzen digu, Memoria Historikoari buruz egun
dagoen polemikaren ardatzetako bat: bi aldeetako biktimen presentzia. Gure ustez
ezin dira parekatu frankistek eta errepublikazaleek erabilitako indarkeria motak.
Batetik, aritmetika desberdinak dituztelako, aurrerago ikusiko dugunez; bestetik,
sakontasun eta iraupen desberdinak izan zituztelako, laburra izan zen errepublikazaleek zuzendutakoa eta berrogei urtez luzatu zen, nahiz eta intentsitate aldakorra
izan, frankistena. Bestetik, Francoren erregimenaren oinarria izan zen indarkeria
eta legedi berezia sortu zen indarkeriaren erabilera zuritu, babestu eta zilegi egiteko. Baina, era berean, ezin da esan frankistena aurrez pentsatutakoa zela, eta
bestea, errepublikarrena, izaera defentsibo hutsekoa. Biek zuten iturburua gerraaurreko tentsio-giroan. Garai horretan desagerrarazi beharreko arerio bilakatu zen
aurkari politikoa eta horretan antzera pentsatu zuten ezkerrak eta eskuinak. Gutxi
izan ziren errepublika-garaian, eta are gutxiago, gerra-denboran gizalegez jokatzen
saiatu zirenak. Garaiko lekukoen testigantzak irakurriz gero, antzeko krudeltasuna
ikus daiteke alde batean zein bestean. Nahiz eta kasu batzuetan oso era desberdinean izan, bi aldeetan aurki daitezke heriotzak, errepresio ekonomikoa, lanetik
kanporatzeak eta depurazioak, lapurretak, isunak, inkautazioak eta gerra finantzatzeko edota garbiketa ideologikorako eta kulturalerako bitartekoak.
Dena den, gerra-garaiko bortxakeria, ez zen izan gatazka militarraren gailurra, besterik gabe, ezta iraultza-garaiko nahasketaren berezko adierazlea ere. Bortxakeriaren erabilera ez zen izan kasu guztietan Errepublika-garaiko gatazken
jarraipena, matxinatuek armekin altxatzean sortutako botere-hutsunearen ondorioa
baizik. Indarraren erabileran zegoen monopolioa desegin zuen botere-hutsuneak
eta gertaera horrek ateak ireki zizkion iraultzari eta bortxakeria kolektiboari.
Bortxakeria ez zen izan gerraren arrazoia, estatu-kolpearen ondorioa eta adierazlea
baino. Bestalde kolpe-saiakerak huts egiteak, ateak ireki zizkion Gerra Zibilari, eta
aurretik zeuden talde guztiak bitan, edo bi bandotan, bildu ziren. Beraz, boterehutsunea ezinbesteko baldintza izan zen bortxakeria eragin eta bizkortu zuten
bestelako arrazoiek ateak zabalik aurkitzeko. Horien artean daude errepublikagaraiko gizarte-gatazkak, tokiko boterearen inguruan izandako borrokak eta
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iraultza-ahaleginen aurkako erresistentzia. Bortxakeria mota horrek Frantziako eta
Errusiako iraultza-saioetan izandakoaren antza du, baina ez zen boteretik antolatutakoa eta bultzatutakoa izan. Horrela, estatu errepublikarra berrantolatu eta egonkortu egin zenean, atzera egin zuen berezko bortxakeriak. Beraz, bortxakeria mota
hori ez zen sistemaren parte, eta ez zuen agintari legalen babes eta bultzadarik
izan. Ez zen Estatu totalitario baten emaitza, Estatu gabeziarena baino.
Egia da, halaber, frankistek ahalegin berezia egin zutela gerra ostean beren
biktimak gogorarazteko (preso ohien elkarteak sortu, beraientzat eta hildakoen senitartekoentzat abantailak eskaini lanpostuak lortzeko orduan, gorpuak berreskuratu,
oroigarriak jarri hil zituzten tokietan) eta, era berean, Causa General izeneko
prozedura antolatu zutela, «gorriek» egindako gaiztakeria guztiak, Itsasondon
lapurtutako platerak ere, bertan azalduz, ustezko errudunak atxilotu eta zigortzeko.
Logikoa da, erreakzioz, azken urteetako lanen ardatza frankistek zuzendutako
errepresioa izatea, ezezagunagoa eta zabalagoa delako, eta, bestetik, ez duelako
erakunde publikoen aldetik, ez behar besteko aitortzarik izan, ezta okerrak zuzentzeko benetako ahaleginik oraintsu arte bederen. Altafayllaren lehenengo ahaleginaren ondoren nahiko ondo ezagutzen dugu Nafarroan gertatutakoa, Arabakoa,
Flores eta Basterraren lanari esker3 eta Gipuzkoakoa, Pedro Barrusoren lanen
bitartez eta nik neuk bultzatutako ikerketa-taldeari esker, besteak beste4. Bizkaia
da oraindik umezurtz geratzen den lurraldea5. Paradoxikoa, bera baita erraztasun
gehien duen lurraldea: errepresio motagatik, askoz ere antolatuagoa eta burokratikoagoa izan zen frankisten ekintza, eta, ondorioz, arrasto gehiago utzi zituen. Horrek ez zuen eragotzi, jakina, lurralde horretan heriotza inkontrolatuak gertatzea
edo bereziki ankerrak ziren sistemak erabiltzea, garrotea esate baterako 1937ko
abenduan.
3.2. ERREPRESIOA ALDE ERREPUBLIKANOAN
Urte asko dira frankisten ahaleginak amaitu zirela; eta militarren aldeko hildakoen
senitartekoek baino ez dute gogoratzen beraiek ere biktima direla, eta harriduraz
eta etsipenez begiratzen diote beste aldekoek azken urte hauetan hartu duten protagonismoari. Alderdi Popularraren gehiengo absolutuaren garaian sortu zen Memoria
Historikoaren mugimendua, baina kontrakoa ere ezagutu dute PSOEren gobernuek. Gurean, Euskal Herrian, zenbait lan azaldu dira errepublikazaleek egindako
3. Flores, T. eta Gil Basterra, I. (2006): Araba en 1936: guerra y represión, Arabera, Gasteiz.
4. Barruso, P. (2005): Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la guerra civil y el
primer franquismo: (1936-1945), Hiria, Donostia.
5. Badaude, noski, tokiko lan batzuk, baina lan orokorrak falta dira. Markinako kasurako, adibidez, ikusi Juaristi Larrañaga, P. (2008): Gerra Zibila, jendea da hila, Markinako Udala, Markina.
Lan aitzindaria: Agirreazkuenaga, J. (1987): "Armada frankistaren sarreran: errepresioa eta heriotzak
Busturialdean", M. González Portilla (ed.), La guerra civil en el País vasco. 50 años después, EHU,
Leioa, 329-345.
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gehiegikeriak salatzeko asmoz. Ez dira lan historiografikoak, garaiko lekukotasunak
berreskuratzeko ahaleginak baino. Hor kokatu behar da Miguel de Legarraren lana,
La otra mitad – Las cárceles de “Euskadi” 1936-1937 (Sahats, Iruñea, 2008).
Errekete gipuzkoarrak, familiako oroimena eta gerraostean kaleratutako liburuak
erabiliz, hauxe erakutsi nahi du:
Los datos exactos de lo ocurrido en Guipúzcoa y en Vizcaya durante los once meses
en que estuvieron sometidas al ‘conturbenio’ —lo fue— rojo-separatista. (...)
recuerdo amargo que se hallaba escondido, dormido, en un lejano rincón, que ahora
se empeñan en despertar deformado cuatro pelafustanes de la política revanchista y
unos cuantos ‘historiadores’ que manejan impunemente la falacia y la tergiversación,
las medias verdades y las mentiras enteras, maestros de la manipulación, con la
complicidad de quienes tienen en sus manos los medios de difusión y silencian a los
que pretenden rebatirles con la verdad entera.

Alde biek astakeria handiak egin zituztela onartu arren, Agirre lehendakariaren pean gertatutako sarraskiak erakustea da haren asmoa. Ulergarria izan daiteke
Legarraren ikuspegia, protagonista ere izan zelako eta ez duelako egindakoaren
damu handirik erakusten, baina harrigarriagoa iruditzen zaigu antzeko joera ikustea ustez historialari profesionala den baten eskutik. Izan ere, Jose Manuel Azconak, José María Vicario Calvoren testigantza jasotzen duen liburuaren sarreran6,
lerro berari jarraitzen dio, testuinguruei jaramon handirik egin gabe eta datu edota
azterketa berririk sortu gabe:
Parecía que la suerte de los reclusos iba a cambiar al habérseles sacado de los
buques-tortura para ser acondicionados en cárceles en tierra firme, máxime cuando el
1 de octubre de 1936 se había instaurado el gobierno autónomo bajo la presidencia
del Lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube. Sin embargo, nada de esto sucedió.
Si seguimos con detenimiento el contenido del Diario Oficial del Gobierno Vasco
tenemos la certeza de que el ejecutivo no controló de forma absoluta la represión
indiscriminada (...).

Lan horien orientazioa eta iturriak erabiltzeko, eta aipatzeko, dituzten
moduak gorabehera, egia da badutela meritu bat, errepublikazaleek, erakunde
ofizialetatik edota bestelakoetatik, bultzatutako errepresioa plazaratzea.
Pedro Barrusok hiru indarkeria mota bereizi ditu fase errepublikazalean: Justizia Espontaneoa, Justizia Iraultzailea eta Herri Justizia. Justizia Espontaneoa
kontrolik gabeko ekintzek osatzen zuten, matxinatutako indarren aurrerapenak
eragindako frustrazioari erantzuteko, era berean, zibilen kontrako aireko eta itsasoko bonbardaketekin eragindako hilketei erantzuteko. Altxamenduaren ustezko
6. Azcona, J. M. (2007): Los desastres de la Guerra Civil Española. La represión en Bilbao (julio
de 1936-junio de 1937). Sobre el testimonio inédito “Los crímenes del Quilates. Recuerdos de mi
cautiverio” de Don José María Vicario Calvo, Servicio de Publicaciones Universidad Juan Carlos I Editorial Dynkinson, S.L., Madril.
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jarraitzaileak ziren pertsonen atxiloketak, hilketak, horien jabetzen aurkako ekintzak eta elizaren ondasunen eta eraikinen kontrako ekintzak ere gertatu ziren.
Justizia Iraultzaileak, Madrileko gobernuaren aginduei jarraituz, era irregularrean
eraturiko auzitegi mistoak, zibiko-militarrak, ezarri zituen. Urritik aurrera Herri
Auzitegiak osatu ziren, epaile zibilekin, baina zinpekoak Fronte Popularreko eta
EAJko kideen artean aukeratuta7.
Elizaren estamentuaren eta haren ondasunen aurkako erasoei dagokienez,
aipatu beharra daukagu euskal probintzietan estatuko gainerakoetan baino eraso
gutxiago gertatu zirela eta ahulagoak, baina gertatu gertatu ziren. Euskal Herrian,
guztira 48 apaiz eta erlijioso hil ziren errepublikanoen esku eta 16 frankisten
esku8. Militar matxinatuek, gainera, ehunka apaiz eta erlijioso erbesteratu, atxilotu
edota zigortu zituzten, ustez, abertzaleak zirelako. Hainbat eliza, komentu eta
eskola erlijioso kuartel, kartzela eta biltegi moduan erabiliak izan ziren. Apaiz
askok kaleko arropa erabiltzen zuten segurtasun-neurri moduan, baina herri
gehienetan, elizkizunak normaltasunez ospatzen jarraitu zen.
Ustez errepublikaren etsai ziren lagun ugari atxilotu zituzten Gipuzkoan,
Bizkaian eta Arabako iparraldean. Ikerketaren eta frankisten ahaleginen mugen
erakusgarri dugu ez dakigula zehatz-mehatz zenbat lagunek jasan zuten egoera
hori, nahiz eta Bizkaiko frontea apurtu zenean, ia guztiak libre geratu ziren eta militarrek zerrenda bereziak egin zituzten balizko abertzaleak edota errepublikazaleak ez nahasteko benetako eskuindarrekin. Iturri batzuek 3.000 lagun aipatzen
dituzte. Kartzeletan bizi izan zuten egoera oso gogorra izan zen, bereziki barkuetan
egon zirenena. Gerraostean ateratako liburuetan azaldutakoa egia bada, tortura,
mehatxu, iseka, gosea eta mila pena jaso zituzten zaintzaile eta herritar ezkertiarren eskutik. Lekukotza horietatik ondoriozta daitekeenez, preso gehienak klase
ertainekoak ziren, abokatuak eta jabeak asko, hainbat militarrak, baina bazegoen
langile eta artisau ugari ere. Katolikoak eta kontserbadoreak, familia bereko kide
bat baino gehiago heldu ziren errepublikako espetxeetara. Preso zibilen artean,
gehienek ez zuten parte hartu altxamenduan, eta 1937ko ekainean oraindik epaitu
gabe zeuden.
Heriotzei dagokienez, errepublikazaleekin gertatzen den moduan, ezin da
datu zehatz bat eskaini, baina zalantza gutxiago daude beraien kontabilitatea egiteko orduan, bereziki Nafarroan eta Araban, 4 eta 20 heriotza, hurrenez hurren,
nahiz eta iturri batzuek Arabako datuak bikoiztu, hots, 42raino igotzen dute bertan
hildakoen kopurua. Gipuzkoa errepublikanoen esku egon zen bitartean 800 bat
lagun atxilotu eta 280 inguru hil zituzten eta horien artean hainbat udatiar zegoen.
7. Herri Auzitegiei buruz, Arizaleta, M. (1994): Historia del Tribunal Popular de la República en
Vizcaya, Oibar, Bilbao.
8. Martínez Sánchez, S. (2007): “Mons. Antoniutti y el clero nacionalista vasco (julio-octubre de
1937)“, Sancho el Sabio, 27, 39-79.
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Donostia erori baino ordu batzuk lehenago Ondarretako presoak hartu eta itsasontziz Bilbora eraman zituzten. Bizkaian 2.000 preso hartu zituzten errepublikanoek
1936ko uztaila eta 1937ko ekaina bitartean, bereziki irailera arte, Jaurlaritza osatu
aurretik. Gipuzkoan bezala, zenbait momentutan, gehienetan bonbardaketen
ondoren, eta errepresalia moduan, ezkerreko erakundeetako kideek edota herritar
arruntek kartzela eta barkuei eraso zieten eta hainbat eta hainbat lagun hil zituzten
era ankerrean. Abuztuan, 83 lagun, irailaren amaieran beste 120, eta urtarrilean
220 inguru. Horietaz gain, Bizkaiko zenbait tokitan ere hil zituzten ustez eskuindarrak ziren hainbat lagun, inongo epaiketarik gabe. Jaurlaritzak sortutako auzitegiek,
beraien aldetik, hainbat lagun heriotza-zigorrera kondenatu zituzten eta horietako
19 hil zituzten Derioko kanposantuko hormen aurka. Gehienak militarrak ziren
edota espioitza-salaketak zituzten. Era batera edo bestera, 440 lagun inguru hil zituzten errepublikazaleek Bizkaian. Guztira 770 bat lagun hil ziren errepublikazaleen eskuetan Hego Euskal Herrian9.
3.3. ERREPRESIO NAZIONALAREN EZAUGARRIAK
Hurrengo orrialdeetan gure arreta handiena matxinatutako militarren fakziotik
sustatutako errepresioan jarriko dugu, biziena, luzeena eta ondorio gehien izan
zuena izan baitzen; Bigarren Errepublikaren aurkako altxamendu militarra gertatu
eta hilabete gutxi batzuetara, Hego Euskal Herri osoa matxinatuen esku baitzegoen.
Errepresiorako estrategia eta makineria garatu zuten lehenengo egunetik, eta garaitua fisikoki deuseztatzeaz gain eta «atzealdea» garbitzeaz gain, corpus legegile
sui generis bat eratu zuen, garaituei bizirauteko askatasuna, ondasunak eta bitartekoak kenduko zizkiena. Azken finean, disidentzia guztiak ezabatzea zen helburua. Errepresio-prozesu horiek gizarte-maila guztiei eragin zieten, garbitzeko
ahaleginean; izan ere, azken finean, gizartea berriro hezi nahi zuten balio tradizionaletan oinarrituz. Jarduera horretan, zeregin garrantzitsua bete zuten armadak
—bere esku zituen ordena eta justiziaren administrazioa—, Eliza Katolikoak eta
matxinadaren inguruan zebiltzan erakundeek. Militarren errepresiorako oinarrizko
piezak ziren apaizek, alkateek eta Comunión Tradicionalistaren eta Falange Españolaren tokiko batzordeek egindako txostenak. Horiek guztiek, hein handiagoan
edo txikiagoan, hartu zuten parte zigor-ekintza, fusilatze eta exekuzioetan; era
berean, «zerrenda beltzak» eratzen, konfiskazioetan, isunetan, langileak kaleratzen,
erbesteratzeetan, zapalkuntza publikoetan, ile-mozketetan eta beste hainbat zigorretan. Euskal populazioaren zati handi bat, gehiena euskal abertzalea edo errepublikazalea, errepresioaren biktima zuzena edo zeharkakoa izan zen (seme-alabak,
emazteak, gurasoak), nahiz eta kasu askotan ez dagoen 1936ko Gerran, gerraostean
eta Francoren diktaduran bizitakoa eta sufritutakoa jasotzen duen dokumenturik.
9. Martín Rubioren arabera, Araban errepublikanoek 37 lagun hil zituzten, 490 Bizkaian, 304
Gipuzkoan eta 0 Nafarroan. Martín Rubio, Á. D. (1997): Paz, piedad, perdón... y verdad, Editorial
Fénix, Toledo, 375. or.
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Errepresio frankistaren muturreneko kasuak edo adierazpenik gogorrenak
matxinatuen bandoaren aurka egin edo laguntzarik eman ez zioten pertsonen
atxilotze edota hilketen inguruan gertaturikoak izan ziren. Hurrengo kapituluetan
aztertuko ditugu arreta bereziz, baina beharrezkoa iruditzen zaigu azpimarratzea
militar erreboltarien eta beren akolitoen ekintza beldurrarazlea ez zela «beroberoan egindako errepresiora» edo indarrean zegoen erregimen konstituzionalari
leial zitzaizkion pertsonen aurkako gerra-kontseiluetatik ondorioztatutako errepresiora mugatu. Izan ere, Franco hil ondorengo urteetan, errepresio frankistaren
inguruan egindako ikerketek fusilatzeak eta exekuzio sumarioak izan zituzten
jomuga ia bakarra.
Zalantzan jarri nahi dugu gai hau landu duten historialari askok «errepresio
ilegalaren» eta «legeztatutako errepresioaren» artean egiten duten bereizketa. Lehenengoa bortitza, basatia eta inongo kontrolik izan ez zuena, gerraren lehen uneetan
garatu zena; eta bigarrena agintari berriek eta 1936ko urriaren 1ean autoizendatutako estatu berriak arautu zutena. Gero eta zentzu gutxiago duela bereizketak uste
dugu. Baieztapen hori egiteko bi arrazoi ditugu. Lehenik eta behin, badakigu
militarrek zuzenduriko errepresio guztia argi eta garbi ilegala izan zela; izan ere,
agintaritza zibil legitimoetatik (Gorteek gainbegiratutako Errepublikako Presidentearen edo Gobernuaren dekretua) bakarrik bideratu zitekeen gerra-egoera, eta ez
gertatu zen legez, eratutako gobernuari zin egindako leialtasunari muzin egin zioten militarren eskutik. Bando militarrek, gainera, segurtasun juridikoa galarazten
zuten, ez baitzuten zehazten salbuespenezko legeriak indarrean noiz arte iraungo
zuen. Nahiz eta gerra, berez, 1939ko apirilean amaitu zen, gerra-egoerak 1948ko
uztailera arte iraun zuen indarrean, une hartan 1946an jadanik ez zegoela indarrean
adierazi bazen ere. Errepresio-ekintzaren zati bat ezarritako prozedura legalei
jarraiki egin zela onartzeak honako hau ekarriko luke: batetik, gerra-kontseilu
batek epaituak izateko «zortea» zutenen (ez zieten auzipetutako guztiei heriotzazigorra jartzen) defentsarik eza ontzat hartzea eta, bestetik, nolabait altxamendu
militarra prozedura juridiko edo militar legitimoetan oinarritu zela onartzea.
Bigarren arrazoia, gure aburuz, garrantzitsuagoa da: uztailaren 17tik aurrera,
Espainiako hainbat eskualdetan jazotako gertakarien azterketek gero eta argiago
erakusten dute altxamenduko buruzagien aginduei erantzunez erabiltzen zutela
indarkeria eta muturreko zapalkuntza mendekoek. Mola jeneralak gatazka piztu
baino hilabete batzuk lehenago botatako esaldi batek —ondoren mila aldiz errepikatua— adierazten zuen indarrean jarri beharra zegoela muturreko indarkeria
«acción en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo…» eta,
behar izanez gero, zigor eredugarriak aplikatu behar ziren disidentzia guztiak
deuseztatzeko, «…castigos ejemplares». Ez bakarrik hori; Extremadura, Galizia,
Segovia, Burgos, Errioxa, Nafarroa edo Arabari buruz egindako ikerketek adierazten dutenez, gerraren lehen hilabeteetako errepresio ilegala edo espontaneoa
agintari berriek kontrolatzen zuten —salbuespenak salbuespen—, hala militarrek
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nola zibilek. Osterantzean, ez dago eten kronologiko zehatzik eredu «espontaneoaren» eta «instituzionalizatuaren» artean. Gipuzkoan bertan, kasu bat edo beste
ezagutzen dugu, Ordiziako Antonio Murua Arruabarrena abertzalearena esaterako,
1936ko abuztuaren erdialdera exekutatua Nafarroako Etxarri-Aranatzen, gerrakontseilu bat izan ostean, eta, bien bitartean, beste hainbat exekutatu ziren urriaren
edo abenduaren amaieran, inongo epaiketarik izan gabe.
Zigor-jurisprudentziak bi esparru zituen. Lehenak Altxamendu Nazionalaren
aurka zeuden guztiei jazartzen zien errepresioa, gerra-auzitegi eta gerra-kontseiluen bidez kartzela eta heriotza-zigorrak ezarriz. Bigarrenak, alderdi errepublikanoko jarraitzaileak zigortzera bideratutako xedapenak biltzen zituen, esaterako,
Ondasunak Konfiskatzeko Dekretua (1936/37), Erantzukizun Politikoen Legea
(1939) eta enplegatu publikoen garbiketa. Nahiz eta gu gerra-garaira mugatuko
garen, erregimen frankista oinarritu zeneko indarkeriaren eta errepresioaren
larritasuna bere osotasunean ulertzeko, gutxienez, berrogeiko hamarkadara arte luzatu behar da begirada. Hain zuzen ere, behin gerra amaitu zenean, ustez, kanpotik
mota guztietako erakundeek babesten zuten barne-erresistentzia hipotetiko baten
aurkako corpus legegilea eratu zen estatua «defendatzeko», oinarrian 1940ko Komunismoaren, Masoneriaren eta Judaismoaren Errepresiorako Legea eta 1941eko
Estatuko Segurtasunerako Legea zituena. Matxinatuek eratutako esparru «legaletik» kanpo, agintari berriak eta gerra irabazi zuten taldeak beren indarraz baliatu
ziren mota guztietako burugabekeriak egiteko, garaituak publikoki iraintzetik hasi
eta, haien aurkako indarkeria era ezberdinetan gauzatzeraino, heriotza barne.
Lurraldea okupatu ahala frankisten errepresioak oinarrizko bi foku izan zituen: «aurkako» pertsonak eta «aurkakoen» ondasunak. Pertsonei zegokienez, errepublikazaleak, abertzaleak edo horien lagun zirelako susmoa zutenak atxilotu egiten
zituzten eta, sarritan, gero exekutatu. Errepresioaren bigarren fokuari dagokionez,
errepublikari leial zitzaizkion alderdi, erakunde eta kideen ondasun higigarri eta
higiezinak konfiskatzea zen helburua. Aldi berean, propaganda-materiala eta liburutegietako fondoak jende aurrean erretzen ziren (ez zirenean lapurtzen). Gerrako
Junta Carlistak edo udal berriek hartzen zuten erabakia. 108. dekretuak zilegitu
egin zuen de facto gertatzen ari zena tropa erreboltariak okupatuz zihoazen herrietan, hau da, banakoen, erakunde politikoen eta horien buruzagien ondasunak
konfiskatzea edo desjabetzea. Neurri horiekin batera, isilpeko konfiskazioak heldu
ziren: altxamendua babesten zuten erakunde eta taldeek sustatutako harpidetza
anitzen bitartez, borondatezko ekarpenaren izenean mozorrotutako estortsio ugari
egin ziren. «Aurkakoengandik» eskuratutakoarekin gatazkak eragindako gastuak
ordaindu nahi zituzten agintari berriek; eskudirutan edo jenerotan egin behar zuten
ekarpena, eta jasotakoa, ustez, tropak hornitzeko erabiltzen zen. Bertan geratutakoak ez ziren kaltetu bakarrak izan. Altxatutako militarrek eta beren aliatuek
aurrera egin ahala, zuten guztia zegoen-zegoenean utzi eta jasan zitzaketen
zigorren beldurrez atzerrira ihes egin zuten pertsonei ere eragin zien.
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Ondasunak Konfiskatzeko Batzorde Nagusiak eratzeko 1937ko urtarrilaren
10eko dekretuaren bidez sistematizatu ziren ekintza zigortzaileak. Ordura arte
gutxi gora-behera espontaneoak izan zirenak. Aipaturiko 108. dekretuan jasotako
erakundeen kontra eta Mugimendu Nazionalaren garaipenari aurka egiten zioten
pertsonen kontra jardutea zen Batzordearen helburua. Urtarrilaren 26an Gipuzkoako
Ondasunak Konfiskatzeko Batzorde Probintziala (CPIB) eratu zen eta ordura arte
de facto egiten ari zirena ofizial bihurtzeko erakundea izan zen. Ondasunen
konfiskazioak hiru helburu nagusi zituen: aurkari politikoak zigortzea; bigarrenik,
bere ondasunak kentzean, erresistentziarako edozein borondate uxatzea; eta,
azkenik, gerraren gastuak ordaintzeko fondoak biltzea. 1937ko apirilean hasi ziren
espedienteak bideratzen. Baten bat Mugimendu Nazionalaren kontrako kausaren
batean sartuta zegoela pentsatzen bazuten, espedientea irekitzen zion Batzordeak
eta pertsona horren ondasunak zerrendatzen ziren bertan, instantzia posible
guztietan informazioa jasoz. Instrukzioaren ondoren, epaileak txosten bat azaltzen
zuen bere epaiarekin. CPIBk Burgosera bidaltzen zuen, non eskualde militarreko
jeneral buruak, zigor bat ezartzeko kasuan, kantitatea zehazten zuen, espedientedun pertsonaren ondasunen bahiketa agintzearekin batera.
Hiri-lurreko ondasun higiezinak, landa-ondasunak (baserriak, lanerako lurrak,
pinudiak...) eraikin industrialak, bankuko kontuak edo baloreak izan ziren konfiskatutako ondasun nagusiak. Auzipetutako pertsonen ondasunak, prozeduren pean
zeudenenak edo ihes egindako pertsonen ondasunen inbentarioa egiten zen, eta
gero bahitu edo desjabetu egiten ziren. Agintari berrien esku geratzen zen horien
administrazioa, eta gehienetan udalek egiten zuten lan hori. Estatu berria finantzatzeko —hori zen helburua— erabiltzen ziren desjabetutako ondasunak. Batetik,
gatazkako gastuei aurre egiteko, bestetik, matxinoen aldekoei kalte-ordainak
emateko eta, batzuetan, oraindik «liberatu» gabeko lurraldeetatik heldutakoei
ematen zitzaizkien ondasun horiek alokairuan. Batzordearen esku geratzen zen
jasotako errentaren %15. Gipuzkoan guztira 2.481 pertsonari ireki zitzaien espedientea, eta etxe, ondasun, fabrika, lur-eremu eta akzio ugari konfiskatu ziren; 76
udalerritan izan zuten eragina desjabetzeek. Batzordeak bere jarduerak 1940ko
otsailera arte luzatu bazituen ere, 1939ko otsaileko Erantzukizun Politikoen Legea
indarrean jarri zenean amaitu zen berez haren zeregina, eta Erantzukizun Politikoen Auzitegiei transferitu zitzaizkien bideratutako auziak. Araban 1.100 lagunek,
horietako asko kartzelan egondakoak, jaso zuten Erantzukizun Politikoen Auzitegiko deia eta asko eta asko zigortu egin zituzten10.
Erantzukizun Politikoen Legearekin, altxamendu militarraren hasieratik
ezarriz joan ziren neurriak maila gorenera iritsi ziren, osatu egiten baitzituen,
baliogabetu gabe. Legearen atzeraeraginezko izaera zela-eta, auzitegi berezien
10. Marín, I. (2008): “Al menos 4.500 alaveses fueron víctimas de Franco”, Dato Álava, 90,
abendua, 14-23.
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jurisdikziopean geratzen ziren honako egoera hauetan zeudenak: auzitegi militar
batek kondenatu izana, baimenik gabe atzerrian bi hilabete baino gehiago igaro
izana eta 1936ko irailean legez kanpo utzitako erakunde politiko edo sindikaletan
karguak izatea edo Mugimendu Nazionalari aktiboki aurre egin izana. Erregimen
errepublikanoan guztiz zilegi izandako ekintzak epaitzen ziren oraingoan, altxamendua legitimotzat eta ezinbestekotzat hartzea baitzen helburua. 1934ko urritik
aurrera, era batera edo bestera legeak deskribaturiko egoeraren batean izanez gero,
espedientea irekitzeko arriskua zuten. Horren ondorioz, aipatutako legearen
arabera auzipetu beharreko pertsonak asko ugaritu ziren.
Frankismoak martxan jarritako zeregin zapaltzaileen artean lan-garbiketak ere
egon ziren: arlo guztietan gauzatu ziren, enpresa pribatutik hasita Administrazio
Publikoa, diplomazia, epaileak, heziketa publikoa eta eskola profesionalak harrapatu zituen, besteak beste. Altxamenduaren aurkakoak zigortzeaz gain, iritzi
politiko zehatzik ez zuten horiek beldurtzea eta jarraitzaileak sustatzea izan zen
garbiketaren helburua, eta, hortaz, Mugimenduaren jarraitzaileak jartzen zituzten
lanpostu estrategikoetan. Era horretan, matxinadaren garaipenaren alde borrokatu
zirenei ordainsariak ematen zizkieten.
Baina errepresio «espontaneoa» edota «legala» ez ziren uztailaren 18az geroztik tropa matxinatuak okupatuz zihoazen herri horiek jasan behar izan zituzten
bakarrak izan. Errepresiorako beste bide batzuk ere izan ziren, inongo dokumentutan jaso ez direnak, baina jasan zituztenen gogoan geratu zirenak, eta ahozko
berreskurapen-lanei esker ezagutu ditzakegunak. «Soziala» dei diezaiokegun errepresio horri buruz ari gara, gizarte garailearen barnean —baita gizarte garaituaren
barruan ere— garaileen kontrako pertsona guztiak «markatzen» zituena; gerraren
ondorioz, aitaren, amaren, anai-arreben, seme-alaben galera pairatutako pertsonak
markatu zituena; errepresio honek exekuzioa, kartzela-zigorrak, kontzentrazioesparruetan sartzea, edo behartuta armada nazionalean edo langileen batailoietan
sartzea jasan zuten pertsonak eta beren familiak seinalatzen zituen; seinalatze horrek beren ondasunak edo karguak galdu zituztenei ere eragin zien, baita «borondatez» erbesteratzera behartuak izan zirenei eta beste askori. Biolentzia sinbolikoaren eta subliminalaren artekoa zen, beldurtzean, etengabeko mehatxuetan,
eguneroko bizitzaren edozein arlotan gauzatzen zen indarkerian oinarrituta zegoena; garaituak eta beren senitartekoak izutzea eta iraintzea ziren biolentzia
horren helburuak. Milizia armatuen presentziak edozein unetan zigor bat jasan
zitekeela gogorarazten zuen. Gosea bera ere errepresioaren zati bat zen, kasu
askotan, Martin Ugaldek gogoratzen duenez: «Goseaz hitz egiten genuen, beti
goseaz... Ogi puska bat eskuratzen genuenean, segituan jaten genuen eta handik
aurrera egun osoa jan gabe eman behar izaten genuen. Izugarria zen». Galtzaileek
bereziki jasan zuten egoera izan baitzen elikagaien faltarena.
Batez ere gerrako lehenengo hilabeteetan, kalean zihoan edozein oinezko
behartzen zen kanta nazionalak abestera, besoa altxatuz agurtzera edota Viva
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España oihukatzera, besteak beste. Herritarrek nahitaez hartu behar zuten parte
desfileetan eta ekitaldi publiko faxistetan, erlijiosoetan zein zibiko-militarretan,
eta bandera nazionalak zintzilikatu behar zituzten leihoetan. Arestian aipatutako
«legezko» errepresio ekonomikoaz gain, beste adierazpen batzuk ere bazituen
indarkeriak, esaterako, isunen mehatxuak, diskriminazioa zenbait agiri edo
laguntza lortzerakoan (diru-laguntzak, dokumentu ofizialak, familia-sorospenak
eta errazionamendu-liburuxkak) eta matxinatuek oso maiz egiten zituzten dirubilketetan derrigorrez lagundu beharra (Plater Bakarreko Eguna, Postrerik Gabeko
Astelehena, Soldaduen Aldeko Diru-laguntza, Soldaduaren Gabonsaria, etab). Azken kasu horiei dagokienez, diru-bilketak alderdi frankistaren baliabide ekonomikoak areagotzeko tresna izateaz gain, gizartea kontrolatzeko era bat ere baziren,
ordaintzen ez zuten pertsonak susmagarri bihurtzen baitziren berehala.
Euskal Herriaren kasuan, Katalunian eta Galizian bezala, garaituen aurka
zuzenduriko errepresioak teorialari frankistek bultzatutako beste aurpegi bat ere
bazuen: ama-hizkuntzaren erabileraren debekua, kasu honetan euskara, batez ere
espazio publikoetan. Desagertu egin ziren hizkuntza horretan argitaratutako aldizkariak, euskaraz idatzitako atalak edo zutabeak zituzten egunkariak, egiten ziren
irratsaio gutxiak, euskarazko antzezlanak edota eliztar gehienen hizkuntza zen horretan egindako sermoiak. Bigarren Errepublikan udal batzuetan edo lehen hezkuntzan euskararen erabilera normalizatzeko egin ziren ahaleginak deuseztatu egin
ziren. Agintariek euskaraz idatzitako errotulu komertzialak kentzeko agindu zuten.
Kalean erabiltzea ere debekatu zen. Berez, Donostian, tropa frankistak sartzean,
euskararen erabilera areagotu egin omen zen protesta moduan, baina horrek euskara debekatzea ekarri zuen eta kalean erabiltzen zutenei isunak jartzea. Beasaingo
komandante militarrak espresuki debekatu zuen Ave Maria otoitza euskaraz hastea,
hots, Agur Maria esaerarekin. 1938ko udaberritik aurrera lasaitu egin zen presioa
erabilera partikularraren esparruan eta parrokia batzuetan berriz erabiltzen hasi
ziren, baina betiere, gaztelaniarekin batera. Urte horretako abuztuan Urolako
treneko burua kendu zuten txartel elebidunak saltzen jarraitzen zutelako11.
Ziur asko, emakumezkoak izan ziren «irain sozial» gehien jasan zutenak. Ildo
horretan, jarrera oso desberdina izan zuten bi aldeek. Osatu berri zen Euzko
Jaurlaritzak emakumeak gatazkatik aldentzeko ahaleginak egin zituen, preso hartutako emakume gehienak aske utzi zituen eta Bizkaitik ihes egiteko baimena eman
zitzaien (150 emakumek alde egin ahal izan zuten Baionara, Britainia Handiaren
eta Nazioarteko Gurutze Gorriaren babespean), nazionalen aldean preso zeudenekin aldatuko zituztela aginduz. Baina matxinatuek ez zuten beren hitza bete eta
askatutako emakumeak Euskadi autonomoan integratzea galarazi zuten. Hainbat
emakume fusilatzeaz gain eta, abenduan, ehunka emakume, zahar eta haur kanporatzeaz gain, zilegitasun errepublikanoen jarraitzaileak ziren emakumeak iraindu
11. Ugarte, J. (1987): Odisea en cinco tiempos: guerra, prisión, confinamiento, resistencia, exilio,
Itxaropena, Zarautz.
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egiten zituzten: ilea moztu edo kaskamotz uzten zituzten, gero herriko leku jendetsuenetatik «paseatzeko», errizino-olioa (purga) edatera eta soinean ikur faxistafalangistak eramatera behartzen zituzten, publikoki ideologia horretako aldarrikapen eta esloganak adierazi eta oihukatzera derrigortzeaz gain. Batzuetan ilematazatxo bat uzten zieten lazotxo monarkiko bat lotzeko.
3.4. ERREPRESIO NAZIONALAK SORTUTAKO KARTZELARATZEAK
Errepresioaren alde gordinenak kartzelaratzeak eta heriotzak izan ziren. Kartzelaratzeak aztertuko ditugu atal honetan eta hurrengorako utziko ditugu heriotzekin
lotutako datu eta iruzkinak. Oraindik ez dugu informazio zehatzik kopuru orokorrei buruz, ireki berri direlako kartzeletako agiritegiak eta nahasketa handia dagoelako beraien inguruan. Hainbat hipotesi eta datu ditugu eskura. 18.000 euskaldun
baino gehiago espetxeratu zituzten Iñaki Egañaren arabera. Beharbada, motzegia
da kopurua, kontuan hartuta gero Araban bakarrik —azterketa hori gehien aurreratu duen lurraldean— 3.000 pertsonak zeharkatu zutela kartzelako atea uneren
batean edo bestean, gerran edo gerraostean. Bizkaian, 1937ko irailaren erdialdera
8.147 lagun prozesatuta zeuden Gerra Auditorian, Aita Santuaren ordezkaria zen
Antoniutti apezpikuaren arabera 12. Ez dakigu kopuru horretan sartzen ziren
Santander aldean ordurako preso zeuden milaka euskaldunak. Aranzadik Eusko
Jaurlaritzarentzat egindako ikerketan 1936-1945 garairako 55.546 lagunen datuak
bildu ditu13. Bestetik, kontuan izan behar dugu, iturrien arabera, 100 eta 150.000
lagunen artean utzi zutela, denbora gehiago edo gutxigorako, beren etxea.
Horietako asko, 20.000tik gora, umeak ziren, eta zenbaitek ezin izan zuen etxe eta
familietara itzuli urte luzeetan edo betiko geratu ziren atzerrian.
Atxiloketei dagokienez, bi multzo bereiz daitezke atxilotze-moduaren arabera,
bai eta preso bakoitzak jarraitutako bideari erreparatuz gero ere. Gerran parte hartutako miliziano eta gudariak, alde batetik, eta etxean bertan atxilotutako zibilak
bestetik. Lehen kasuan presoak militarren esku geratu ziren eta ibilbide propioa
egin zuten, berehala ikusiko dugunez. Bigarrengoen egoitza arruntena kartzela izan
zen, ofiziala edota falangistek edota erreketeek antolatutakoak, errepublikazaleen
aldean ospetsu egin ziren txeka famatuak. Arrazoi ugari zeuden pertsona bat espetxean sartzeko: politikoak, sindikalak edota kristau moralaren aurkako jokabidearekin lotutakoak ugari, baina beste askok zerikusi gehiago zuten eguneroko
harremanekin, beste pertsona batzuekin zituzten zorrekin, esate baterako, edota
familia arteko ezinikusiekin. Hurbileko pertsonak izaten ziren salatzaileak, maiz,
aurreko urteetako haserreak edota diferentziak era horretara konpondu nahi zituztenak. Askotan gerra aurreko kontuak ere epaitzen ziren, hala nola 1934ko sozialisten iraultza-saioan parte hartu izana.
12. Martínez Sánchez, op. cit., 63. or.
13. Iñaki Egaña: “Kutsatuaren erantzuna”, http://www.berria.info/paperekoa/iritzia/2008-0523/005/007/lege_info.htm
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Behin kartzelan sartuta, egoerak oso desberdinak izan ziren: batzuk ordu edo
egun gutxiren buruan libre irten ziren, «konfiantzazko» norbaitek beraien alde egin
zuelako; beste asko epaitu egin zituzten eta «delituaren» arabera zigorra jaso (espetxean bete beharreko urte-pila, erbesteratzea edota heriotza-zigorra). Gipuzkoan,
bereziki, bi bideak uztartzen zituzten egoerak gertatu ziren; alegia, libre utzi eta
kartzelatik irten ondoren, fusilatu. Salbador Zapirain «Ataño»ren Espetxearen
negarrak liburuak ondo baino hobeto biziberritzen ditu Ondarretako espetxeko
gorabeherak 1936ko udazkenean. Gehienek uste badute ere presoen lanerako indarra aprobetxatzeko modu bakarra langileen batailoiak izan zirela, altxamenduarekin batera hasi ziren gatibuak lanerako erabiltzen erregimen berrian. Helburu
bikoitza zuen presoen indarra kanpoko lanetan erabiltzeak. Alde batetik, zigortzeko era bat zen; eta, bestetik, gerrako ahaleginetan lanerako indarra eskuratzeko
modu bat zen, bestela lortzea ezinezkoa zen eskulana agintari berrien zerbitzurako.
Milizianoen eta gudarien kasuan, politika desberdinak erabili zituzten
matxinoek garaiaren arabera. Hasieran, harrapatutako boluntario errepublikazaleak
tokian bertan fusilatu zituzten, Gipuzkoako frontean bereziki. Handik gutxira,
aldatu egin zen politika hori eta, nahiz eta behin baino gehiagotan gertatu horrelako ekintzak, gerrako presoek beste trataera bat izan zuten. Gero eta preso gehiago
hartzen zenez, berauek sailkatzeko agindu orokorra eman zuen Francok 1937ko
martxoan eta lau multzo posible aurreikusi zituzten:
1. Erregimen frankistaren aldekoak. Armada frankistan borrokatu behar zuten
horiek.
2. «Desafectos» edo errepublikaren aldekoak, baina erantzukizun politiko edo
militarrik gabeak. Armada frankistan sartu zituzten edo langile-batailoietara bidali. Kontuan izan behar dugu, errepublikak derrigorrezko soldaduska
erabili zuela bere armada indartzeko, eta eskuindarren aldeko askok errepublikaren bandoan egin zutela gerra hasieran. Kontzientzia politiko
txikiko ziren beste asko eta beraien inplikazioa soldadu izatera mugatu
zen. Askotan jeltzaleak bakarrik sartu izan dira talde horretan, baina gauza
bera gertatu zen, gutxienez, sozialistekin borrokatu zuten miliziano askorekin14.
3. Errepublikaren aldeko erakundeetan edota armadan erantzukizunak izan
zituztenak. Espetxeratuak, epaituak edo erailak izan ziren.
4. Kartzelara bidali zituzten delitu arruntak leporatutako atxilotuak, baina
behin baino gehiagotan preso politikoen aurka erabili zituzten.

14. Vargas Alonso, F. M. (2008): Los batallones socialistas de Euzkadi en la Guerra Civil, PSEPSOE, Bilbao, 61. or.
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Bilbo erori arte presoen ibilbide ohikoenak Murgiako kontzentrazio-zelaia
izaten zuen helmuga. Han edo Gasteizen, egiten zen arestian aipatutako sailkatzelana, eta horren arabera hartzen zuen presoak bide bat edo bestea. Orduñako
kontzentrazio-zelaiak ere funtzio hori bete zuen, baita Mirandako zelaiak ere,
baina beste neurri batean.
Presoak zigortzea eta makurraraztea ziren kartzelaren helburu nagusiak.
Hurrengo unean zer gertatuko zitzaien jakin gabe, eta horren beldur, etengabeko
larritasun-egoera horrek presoen izaera eta osasuna suntsitzen zuen. Espetxeetako
baldintza materialek asko lagundu zuten lan horretan. Izan ere, preso asko
zegoenez, bereziki Santander galdu ondoren, edozelako kartzelak prestatu zituzten.
Komentuak, etxeak, ukuiluak15, batzuk errepublikazaleek erabilitakoak, Bilboko
El Carmelo, adibidez, eta beste batzuk berriak, Deustuko Unibertsitatea eta Eskolapioen ikastetxea Bizkaiko hiriburuan, Zapatariko kuartela eta San Jose ikastetxea
Donostian eta Karmeliten komentua Gasteizen. Nafarroan Ezkabako gotorlekuak
funtzio bera bete zuen gerra hasieratik. Berriez gain, aurreko kartzelak ere erabili
zituzten, bai herrialdekoak, (Ondarreta, Larrinaga, Gasteizkoa edo Iruñekoa), baita
justizi-barrutietakoak ere. Gernikan, presoentzako ospitale batek funtzionatu zuen
1938 eta 1940 bitartean (270 bat lagun hil ziren bertan). Emakumeentzako ohiko
ziegaz gain, zentru berriak ireki ziren, Saturraranekoa da ezagunena, baina egon
ziren beste batzuk, Durangokoa eta Zornotzakoa, besteak beste. Durangokoan,
2.000 emakume eta haur egon ziren, beste hainbeste Saturraranen; gehienak
Espainiako beste toki batzuetatik ekarritakoak. Gela bakoitzean behar baino askoz
ere jende gehiago sartzen zuten, hasiera batean ohe, ur edota janari nahikorik gabe.
Zaintzaile gutxiegi egotea zen presoek zuten abantaila bakarra. Horren ondorioz,
zenbait espetxeratu erabili zituzten bulego-lanetan laguntzeko eta horrek, besterik
ezean, informazio zuzena izateko balio izan zien.
Gerra-garaia azaltzen duten oroimen-liburu gehienek tarte zabala eskaintzen
diete kartzelako urteei, eta antzeko pasarteak errepikatzen dituzte. Julio Ugarte
apaiz nafarra, esate baterako, gudarien kapilaua izan zen eta Santoñan atzeman
zuten 1937ko abuztuan. Duesoko kartzelan sartu zuten eta bertan ezagutu zituen
zaintzaile gehienen bortxakeria basatia, espetxea zaintzeko arduragabekeria, eremu
oro betetzen zuen zikinkeria, zaintzaileen eta presoen arteko lapurretak eta gose
handia; izan ere, familiek bidalitako janarientzako dirua ere kendu egin zioten
behin baino gehiagotan. Irailean preso batzuk eraman zituzten Bilbotik Santoñako
espetxera, baina normalean kontrako norantza izaten zuen preso-mugimenduak.
Azaroaren 28an, 500 preso bidali zituzten Bilboko Larrinaga espetxera: kargu
politikoak, errepublikari leial mantendu zitzaizkion militar profesionalak eta
ordurako heriotzara zigortutakoak. Urte-hasieran Gurutze Gorriaren ahaleginei
15. Gasteizen Sierras Alavesas-eko korta erabili zuten. Aita Rafael (2005): “Gerra Zibila eta
Larreako Karmeldarrentzat ondorioak”, Karmel, 252, 235. or.
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esker16, zenbait preso trukatu zituzten matxinatuek eta errepublikanoek, 1938ko
urtarrilaren 20an 41, gehienak gudariak, baina azken trukaketa izan zen. Ugarte
bera, beste kapilau talde batekin, martxoaren amaieran Langraizko Menesianoen
komentu batera eraman zuten eta urrian Burgoseko Dueñas komentura. Euskal
presoen multzo handi batek Burgoseko kartzelan pasatu zituen gerrako urteak, oso
baldintza gogorretan, beste batzuk San Pedro de Cardeñako kontzentrazio-zelaian
egon ondoren, langile-batailoietara eraman zituzten, derrigorrezko lanak egitera.
Dena den, Espainiako beste kasu askotan ez bezala, euskal preso gehienek ez zuten
urte asko eman ziegetan eta 1942 ingururako gehienak kalean zeuden, poliziaren
begirada zorrozpean. Ez zen gauza bera gertatu Katalunian, Valentzian eta Espainiako beste lurralde batzuetan, 1939. urtean giltzapetutako euskal errepublikazaleekin. Horiek, oraindik, urte luzeak pasatu behar izan zituzten Francoren kartzeletan.
3.5. ERREPRESIO FISIKOA: EPAIKETAK ETA HERIOTZAK
Gerra Zibilaren atalik beltzenetakoa eta deiagarriena atzerritar askoren begietara,
bi aldeek erakutsitako elkarren aurkako grina izan zen, eta frontetik urrun gertatu
ziren heriotza kopuru altuan izan zuen isla. Frankistek, eta Francok berak, hasierahasieratik azpimarratu zuten bortxakeriaren garrantzia beren helburuak gauzatzeko
orduan. Altxatuen errepresioa aldatuz joan zen denboran zehar. Ez da erraza garaien
arteko muga zehatzak ezartzea, baina tipologia jakin bat ikus daiteke. Helburu bat
baino gehiago izan zituen matxinoen zapalkuntzak: alde batetik, altxamenduaren
alde jarri nahi zituen ordura arte jarrera garbirik hartu ez zutenak; beste alde batetik, izuaren bitartez geldiarazi nahi zituzten gobernu errepublikanoen aldekoak;
eta, azkenik, atzeguardia zaindu behar zuten, erresistentziaren aldeko jarrerak
saihesteko. Beraz, ez du zentzurik gerrako operazioak eta zapalkuntzarekin
zerikusia zutenak bereizteak, txanpon beraren alde biak baitira.
Edozein modutan, ezin da hitz egin kontrolik gabeko ekintzez, bereizketarik
gabeko errepresio itsuaz, zenbait kasu azaltzeko dugun argudio bakarra hori izanda
ere. Nekez pentsa genezake errepresioa berezko kontua izan zenik. Militarrak eta
agintari politikoak (karlistak eta falangistak bereziki) denak bat zetozen errepresiobideen kontrolean. Hori kontuan izanda, pentsaezina da 1936ko udazkenean
fusilatu zituztenak, inolako kontrolik gabe, aurretik harturiko erabakirik gabe eta
agintarien ezagutzarik eta oniritzirik gabe egin zirenik. Militarrak, tradizioz eta
ohituraz, oso uzkur agertzen dira zerbait garrantzitsua inoren esku uztekotan, are
gutxiago inkontrolatuen ardurapean. Goi-agintaritzaren onespenik gabe jokatzeko
izandako saio gutxi batzuk berehala etenarazi ziren bide ezberdinak erabiliz.

16. Anasagasti, I. (2007): Marcel Junod: su mediación ante el Gobierno Vasco y los sublevados
durante la guerra civil en Euskadi, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzua, Vitoria-Gasteiz.
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Lau faktore aztertuko ditugu indarkeriaren erabilera testuinguru zabalagoan
ulertze aldera. Espainiako armadak lehenagotik zuen borrokaldietako eskarmentua
da lehenengo eragilea. XX. mendearen hasieratik aurrera, tropa espainiarrak kabila
marokoarren aurka baino ez ziren borrokatu. Gatazka hartan, basatitzat hartzen
zuten etsaia, inolako eskubiderik ez zioten aitortzen eta zilegi zen edozein arma
mota erabiltzea, arma kimikoak barne. Altxamenduko buruzagien jokabidean garbi
azaleratzen zen indarkeria erabiltzeko zaletasuna, altxamenduaren kontrako edozeinen aurka. Espainia iraunkorraren ideia defendatzen zuen pentsamendu erregenerazionistaren pisuak eta gizarte-higienean sinesten zuen biologia darwinistaren eraginak Espainiako biztanleak bortxakeriaren bitartez garbitu beharraren ideia
erraztu zuen. Hirugarren faktorea zuzenean lotuta dago bigarrenarekin. Espainiako
Bigarren Errepublika garaian bizi izan zen tentsio soziopolitikoa handia izan zen,
eta horren eraginez, zenbait gatazka, greba edo nekazari-mugimendu (beste testuinguru batean arreta-gai soilak) apokalipsiaren aurrekari arriskutsu bihurtu ziren.
1936ko udaran, errepublikazaleek eskuindarren eta militarren aurka izan zuten indarrezko jarrerarekin du zerikusia azken faktoreak. Altxatutakoek edozein aurkariren
kontra izandako jokabide gogorra azaltzeko, orain arteko lerroetan agerturiko
argumentuak nahiko badira ere, badirudi logikoa dela pentsatzea nor bere aldean
«martiriak» izateak bideragarriago egiten duela indarkeriaren erabilera.
Lau izan ziren, era berean, frankista izango zirenek beren esku geratzen ziren
errepublikazaleak hiltzeko jarraituriko estrategiak: 1.- Borroka-guneetan bertan,
frontean, hiltzen zituzten, erresistentzia errepublikazaleak eragindako giza galerak
eta bestelakoak ordaintzeko zabaltzen zen odol-gosearen ondorioz (hori da, adibidez,
Oiartzun aldean Pikoketan gertatu zitzaiena 13 gazteri eta beste 20ri Zubeltzun).
2.- Sarritan, etxean bertan atxilotzen ziren ustez Movimientoaren aurkakoak eta
berehala hiltzen zituzten gorri-separatista eta marxista susmagarritzat hartuta. Hori
da Nafarroako hildako gehienen kasua. 3.- Kartzela batera edo atxilotuak edukitzeko toki batera eramaten zuten susmagarria, eta handik egun gutxira «aske uzten
zuten» exekutatzeko. Gipuzkoan eta Arabako zenbait kasutan erabili zuten.
Azkenik, 4.- Gerra-kontseilu sumarisimoak egiten ziren, defentsarako aukera
handirik eskaini gabe. Prozedura horren bitartez heriotzak «legezko» bihurtzen
ziren. Bizkaian, Santanderren eta Asturiasen atxilotutakoekin izan zuen berebiziko
garrantzia, baina beste lurraldeetan ere erabili zen. Gerra-kontseiluen bidea da,
ordea, neurri handi batean ezezagunena. Paseo eta aske utzitakoen heriotzei buruz,
Altafayllakoen lana eta geuk Hernaniri eskainitakoa ikus daitezke.
Agintari militar frankistek argitaraturiko dekretuek oso garbi adierazten zuten
zein prozedurari jarraitu behar zitzaion atxilotuekin: Justizia Militarreko 3. tratatuko
19. tituluaren arabera, gatibu guztiak epaitu behar ziren gerra-kontseilu guztiz
sumarioetan. Beraz, ez zen beharrezkoa «que el reo sea sorprendido “in fraganti”
ni que la pena a imponerse sea la de muerte o perpetua» (BOE-JDN, 1936ko
irailaren 4koa). Sarritan sumario bakar bat erabiltzen zen bat baino gehiago
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epaitzeko, nahiz eta haien artean ez izan harremanik. Historialari gehienak ados
daude prozedura horren helburua zehaztean: ahalik eta azkarren jokatzeko modua
izaten zen, eta presoaren eskubide gehienak ukatzen ziren, denak ez baziren.
Deklarazioa hartu ondoren, Instrukzioa Plenariora pasatzen zen, Aginte Militarraren bitartez, edo, egonez gero, Auditorearen dekretu bidez (BOE, 1936ko irailaren
4a). Nahiz eta lege-arloko heziketarik ez izan, armadako nagusi eta ofizial guztiek
bete zezaketen epailearen, idazkariaren edo defendatzailearen kargua gerrakontseiluetan. Fiskalak zigorra eskatzeko erabiltzen zituen akusazioek salaketaren
batean zuten oinarria (oso ahula, gehienetan), edo presoa bizi zen herriko botere
faktikoek (udala, parrokoa, guardia zibila, erreketeak, Falange…) bidalitako
txostenetan. Abokatu defendatzailea ere militarra izaten zen, baina epaileak baino
graduazio baxuagokoa; «ofiziozko abokatua»ren zeregina errukitasuna eskatzera
mugatzen zen, gehienetan, defendatuaren alde egiteko inolako interesik gabe.
Epaileak bat etortzen ziren fiskalak eskaturiko zigorrarekin eta Kode Militarra
aplikatzen zen; ez da ahaztu behar Gerra Egoera aldarrikaturik zegoela, eta
heriotza-zigorra zela sarritan ematen zen sententzia. Denborak aurrera egin ahala
heriotzak murriztuz joan ziren, baina, kasu gehienetan oso gogorrak ziren zigorrak.
6. Dibisioko Gerrako Auditoreari bidaltzen zitzaion ebazpena Burgosera, eta
horrek, zenbait tramite formal bete ostean, zegokion agintari militarrari ematen
zion txostena, 6. Dibisio Organikoko buruari hasieran, Francori, ondoren, heriotzazigorra baldin bazen. Horren onespenarekin auditoreari itzultzen zitzaion kausa,
eta bide hori eginda sententziak ez zuen bueltarik. Orduan, epaile instruktoreari
bidaltzen zitzaion kausa, zigorra bete zedin.
Ez da inoiz jakingo hildakoen kopuru zehatza, eta, ondorioz, eskainitako
zenbakiak aldatu egiten dira ikertzaile batetik bestera eta garai batetik bestera17.
Kontuan hartu behar dugu frankistek eskura zituzten oztopoak jarri zituztela
egindakoa ezkutatzeko, eta, ikertzaileek egindako ahaleginak ez direla izan behar
bezain sistematikoak. Asko aurreratu da azkeneko urteetan. Lan horietan garrantzitsuenak bi izan dira: Iñaki Egañak egindako Gerra Zibila Euskal Herrian
bilduman eta, ondoren, Aranzadi Zientzia Elkarteak, Egaña ere tarteko, Eusko
Jaurlaritzaren Justizia Sailaren laguntzarekin, bultzatutako lanetan. Beraien azken
emaitza 2008. urtean amaitu zen, eta bertan, sarrera baten ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoan frontean hil eta fusilatutako pertsonen izenak agertzen dira (izenabizenak, bizitokia, heriotza-tokia, data eta heriotza mota baino ez)18. Datu horietatik hainbat ondorio atera daitezke. Lehena, EAEn 2.080 lagun inguru fusilatu
17. Lehen aipatu dugun Martín Rubioren arabera, Araban 246 hildako egon ziren frankisten esku,
1.788 Bizkaian, 932 Gipuzkoan eta 1.129 Nafarroan (azken kasu horretan berak ondo ezagutzen ditu
Altafayllako datuak). Martín Rubio… 377. or
18. Aranzadi Zientzia Elkartea-Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lana eta Gizarte Segurantza Saila
(2008): Proyecto de investigación y localización de fosas de las personas desaparecidas durante la
guerra civil, argitaragabea.
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zituztela, 890 gipuzkoar, 289 arabar eta 900 bizkaitar. Datuak xehetasunez aztertu
ez arren, kopuru hori jaitsi beharrean gaude, hainbat arrazoiren ondorioz. Arabako
kasuan, esate baterako, Logroñoko 4 lagun eta Mirandako beste 4 sartzen dira
zerrendan. Bizkaiako kasuan oso deigarria da 1938. eta 1939. urteetan Deustun
hildako pertsonen artean askok eta askok Deustun bertan izatea ustezko bizitokia.
173 lagun horien artean ez dago ia abizen euskaldunik eta bai aldiz ugari katalanak: Ametiller, Calahuig, Agustí, Pra, Albert, Amill, Bartroli, Santacana, Mitjans...
Fenomeno horrek oso azalpen sinplea dauka. Lagun horiek Aragoiko frontean preso
hartu eta Deustuko Unibertsitatean zegoen kartzelara ekarri zituzten eta bertan hil.
Bizkaiko kopurua, beraz, murriztu egin behar da. Gipuzkoan, antzeko zerbait
gertatzen zaigu, nahiz eta maila apalagoan izan. Esaterako, 1940ko otsailaren
12an, 8 lagun fusilatu zituzten Oiartzunen, ustez bertako auzokideak. Bakar batek
ere ez zuen euskal abizenik. Inguruan lanean ari ziren preso-batailoietako kideak
izango ziren ziur aski. Donostiako kasuan ezin da baieztapen biribilik egin, baina
1938 eta 1940 bitartean fusilatutakoen artean, euskal abizen dezente dauden arren,
oso posible da asko kanpotik ekarri eta bertan epaitu eta hildako presoak izatea.
40/50 bat lagun inguru sar daitezke talde horretan. Kontuan izan behar da gainera,
horietako batzuk, taldeetan fusilatu zituztela, 10 lagun 1938ko abuztuaren 3an,
beste 4 hil horretako 17an eta bost lagun 1939ko urriaren 10ean.
Aurreko datuen ondorioz, azken kopurua mugatu eta txikitu egin behar dela
pentsatzen dut, 280ra Arabarako, 640 ingurura Bizkairako eta 850 ingurura
Gipuzkoarako. Datu horiek erakusten dute egungo Euskal Autonomia Erkidegoa
osatzen duten lurraldeek jasan zuten heriotzen proportzioa Espainian errepublikaren alde egin zuten beste lurralde batzuetakoa baino txikiagoa izan zela, baina
erraza da azaltzen zergatia. Hainbat faktorek izan zuten eragina, garrantzitsuenak
bi dira: euskal gizartean zegoen hurbiltasun sozio-erlijiosoa eta ezkerraren ahultasuna izan ziren. Azterketa horiek egiteko orduan biztanleria osoa hartzen da kontuan, eta euskaldunen artean askok eskuineko indarrei ematen zieten botoa;
abertzaleen kasuan, katolikotasunak eskuinera urreratzen zituen eta jarrera horrek
babesa errazten zuen. Gizarte-diferentziak ere ez ziren beste toki batzuetakoen
parekoak. Badaude, gainera, gutxi aipatzen diren beste bi faktore. Lehena ihes
egiteko aukera dugu. Gipuzkoako eta Bizkaiko errepublikazale askok aukera izan
zuen Frantziara joateko eta era horretan militarren atzaparretatik ihes egiteko.
Faktore horrek laguntzen du ulertzen Araban izandako errepresio altua, proportzioan; aukera horrek zailtasun gehiago zituelako. Azken faktorea lanerako eskuen
premiarekin lotuta dago, matxinatuek eskulan gaitua behar baitzuten hainbat
arlotan, gerrarako materiala sortzeko bereziki, eta ezinezkoa zen langileak erraz
ordezkatzea. Zigortu bai, baina lanpostuetan mantendu zituzten kasu askotan.
Ez dugu xehetasunez aztertu Nafarroako kasua, bertan Altafaylla taldearen
lan aitzindariari esker askoz hobeto ezagutzen dugulako han gertatutakoa. 2003.
urtean argitaratutako edizio errebisatuaren arabera, 2.857 lagun hil zituzten
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Nafarroan. Baina hor ere arazo berarekin egiten dugu topo, nafarrak eta Nafarroan
hildakoak nahasten baitira. San Cristobaleko kartzelako ihesaldiaren amaiera
trajikoa, esate baterako, garrantzitsua da kopuru hori ulertzeko. Era horretan, egun
EAE osatzen duten lurraldeetako 46 lagun hil zituzten bertan. Bortziriko erdigunean,
Beran, beste 9 lagun hil zituzten, bina gipuzkoar Urbasan eta Altsasun eta lau
ordiziar Etxarri-Aranatzen. Hego Euskal Herriko batuketa egiteko orduan, beraz,
Nafarroako kopurutik gutxienez 64 lagun kendu beharko genituzke, gehi Nafarroan
hil, baina beste lurralde batzuetakoak zirenak. Beste lurralde batzuetan baino askoz
ere proportzio altuagoa dugu Erresuma Zaharrean, ihes egiteko aukera murritzaz
gain, gizarte-tirabirek azaltzen dituzte kopuru horiek. Bigarren Errepublika itxaropen-unea izan zen langile eta nekazari askorentzat eta beldur-garaia nagusientzat, bereziki Erribera aldean. Gerrak mendeku hartzeko aukera eman zien nagusiei.

4. «Goiztik gabera lan eiten dugu soldatarik jaso gabe».
Bortxazko lanak eta euskal ekonomia (1937-1962)
Fernando Mendiola Gonzalo,
Memoriaren Bideak-Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Aberatsaren meriyoz dator
emengo nahaste osua
oinpean beti iruki nayak
langille edo beartsua
Joxe Mari Lopetegi (1937)1
conseguir la corrección del prisionero, (...) ,
adquiriendo el hábito de la profunda disciplina,
pronta obediencia y acatamiento al principio de autoridad,
precisamente y muy especialmente en el trabajo
Reglamento de los Batallones de Trabajadores (1938)2
Gosealdi ta nekeak
ta barau egun luzeak
guk baditugu paseak (...)
Gorputzari on egiten nunbait
gailur hontako haizeak
nola bait garen gazteak
sano dauzkagu hesteak
ez egon arren beteak
Iñaki Eizmendi, Basarri (1941-42)3

1. Elosegi, 2004.
2. Archivo General Militar de Ávila, AGMA, CGG, 2, 155, 16.
3. Basarrik Aiako Harrian lanean zegoelarik egin zituen bertso hauek, 38. Diziplina Batailoian
(BDST). Kapituluaren izenburua ere hortik jasoa dago (Goizetik gabera laneiten dugu / soldatarik
jaso gabe). Guk Juanito Arantzamendi prisionero ondarrutarraren ahotan jaso ditugu bertsook, eta
azken honek gogoraturiko bertsio osoa gure beste lan batean irakur daiteke (Gaston eta Mendiola,
2007: 221)
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Ez zebilen oker Joxe Mari Lopetegi Irungo bertsolaria. Azken batean, Langile Batailoien arautegian ere oso argi gelditzen da bortxazko lanen helburuetako bat, hau
da, langileei ulertaraztea zein zen haien betebeharra Espainia berrian: obeditzea, hain
zuzen ere, aberatsen oinpean egotea, euskal kulturan hain ahaztua egon den Joxe
Mari Lopetegi bertsolariaren esanetan4. Beste bertsolari ezagunago batek, Basarrik,
bertsoetan islatu zuen nola jarri ziren praktikan arau horiek, Aiako Harrietan
Lesaka eta Oiartzun arteko errepidea irekitzen zuelarik, 1941-1942 bitartean.
Errepresioaren mota ezberdinen artean, garrantzi ekonomiko eta sozial handia
izan zuten bortxazko lanek, baina egia esan horixe izan da alderik ezezagunenetako bat, eta horren froga da errepresioari buruzko sintesi-argitalpenetan izan duten
presentzia eskasa. Edozein modutan, argi dago oraindik ere asko direla errepresio
frankistaren gaiaren inguruan euskal historiografiak dituen erronka eta hutsuneak5.
Azken batean, oraindik ere ez baitago adostasunik historialarien artean Bizkaia eta
Gipuzkoan egondako fusilatu kopuruaren inguruan, eta aldi berean, oraindik ere
egin gabe gelditzen dira errepresioari buruzko ikerketa konparatiboak, Gipuzkoan,
eta bereziki Bizkaian, errepresioaren logikak Espainiako estatuko beste eskualdeekin konparatuta izan zuen intentsitate baxuagoa azaltzeko6. Bortxazko lanen
kasuan ere, ikerketa gehiagoren beharrean gaude, nahiz eta azken urteotan Pirinioetako errepideei, Bermeoko trenbideari edota Bizkaiko meategiei buruzko
ikerketak argitaratuak izan (Mendiola eta Beaumont, 2006 eta 2007; Olaizola,
2005, eta Pastor, 2008)7.
Hutsune hori neurri batean betetzea izanen da, beraz, kapitulu honen helburu
nagusia, eta horretarako ikerketa propioak zein beste autoreen ekarpenak aintzat
hartuko ditut, Euskal Herrian bortxazko lanen sareak izan zuen hedapena ikusarazteko eta bere logika ekonomikoa azaltzen saiatzeko. Beste ikerketa batzuetan
azpimarratu dugun moduan, bortxazko lanen eragina eremu ekonomikotik baino
askoz harago zabaltzen da, eta Roussetek plazaraturiko «unibertso kontzentrazionarioa» kontzeptua ongi ulertzeko prisioneroen senitartekoen esperientzia edota
bortxazko lanak izan zituzten herrietako biztanleen ikuspegia aintzat hartu behar
dugu8. Hala ere, horretarako ezinbesteko lehen urratsa da prisioneroen lanaren
4. Gehien bat Elosegik (2004) egindako bildumari eta Joseba Tapiaren musikari esker egin da ezagun Lopetegi euskal kulturan azken urteotan. Berriz, nabarmentzekoa da bertsolari errepublikazaleak
izandako oihartzun eskasa euskal bertsolaritzaren historian.
5. Herri mailako ikerketan ekarpen garrantzitsuak egin badira ere, esanguratsua da orain arteko bi
sintesi-lanek (Egaña, 1999, eta Barruso, 2007) datu hain ezberdinak jasotzea errepresioaren inguruan.
6. Hori da bere azken artikuluan Espinosak (2009) planteatzen duen galdera garrantzitsua,
artikuluko aspektu batzuk eztabaidagarriak badira ere.
7. Azken honi eskerrak eman nahi dizkiot oraindik argitaratu gabe dagoen ikerketa kontsultatzen
uzteagatik.
8. Beste argitalpenetan ikusi ahal izan dugu bortxazko lanen eragina inguruko herrietan (Altsasurako: Arenal, 1999; Bizkaiko Meatzalderako: Pastor, 2008; Erronkari eta Zaraitzu ibarretarako:
Mendiola eta Beaumont, 2006) eta gatibuen senitartekoentzat (Abad, 2005; Del Río, 2007 eta Mendiola eta Beaumont, 2006).
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presentzia jasotzen duen ikerketa egina egotea, eta asmo horretan lagungarri izan
nahi du kapituluak.
Ikerketak eta artxibategiak gaur egun duten egoera aintzat hartuta, espero
izatekoa da hemen agertuko den zerrenda osatuago geldituko dela hurrengo
urteotan, edo, behintzat, hemen ematen diren datuak zehaztuago agertuko direla.
Azken batean, bortxazko lanak ikertzeko artxibategi ezberdinetara jo behar da, eta
oraindik informazio gehiago eman ahal izanen dute tokian tokiko dokumentazioak,
ahozko testigantzek edota ikertzaileen esku geldituko den dokumentazioak. Aukera
horri dagokionez, azpimarratzekoa da azken hilabeteak arte ezin izan dela kontsultatu oso fondo aberatsa, Madrilgo Archivo General del Tribunal de Cuentas izenekoan gordetzen dena. Fondo horren kontsultak gure beste ikerketetako datuak hobetzen lagundu digu, eta hori izan da, beste artxibategi militar (Avila eta Guadalajarakoak) eta hainbat herritako artxibategiekin batera, kapitulu honen informazioiturri nagusia dokumentazio idatziari dagokionez. Horretaz gain, edozein modutan,
ahozko iturriek ere garrantzia handia izan dute hemen agertzen den modalitate
errepresiboaren eragina ulertu ahal izateko.
Kapitulua hiru atal nagusitan banatuko dugu. Lehenengoan azaldu eginen dut
nola sortu zen bortxazko lanen antolaketa legala; bigarrenean, bortxazko lanen
geografian eta garrantzi ekonomikoan murgilduko gara, sektore ekonomiko ezberdinetan izan zuten presentzia neurtuz, eta hirugarrenean, bortxazko lanek memoria
kolektiboan izan duten presentzia aztertuko dugu.
4.1. ESKLABOTZAREN ANTOLAKETA LEGALA
1937ko udaberrian, iparraldeko fronte deiturikoan bataila gogorrak borrokatzen
ziren bitartean, aldaketa garrantzitsuak ari ziren gertatzen errepresioaren antolaketan, eta horiekin batera bortxazko lanen egitura legala ezarri zen.
Egia esan, gerraren hasiera-hasieratik zigor moduan erabili zuten lana kolpistek, atzeguardiako alde askotan preso edota fusilatuen senitartekoak agintari
berrien etxeetan edota lurretan lan egitera zigortuak izan baitziren. Errepresio mota
honek bereziki emakumeengan eta gazteengan izan zuen eragina, eta beren senitartekoei ezarritako zigorrek eragindako tristura edota larritasunez gain, beren borreroen mesederako lan egin behar izateko umiliazioa ere jaso behar izan zuten,
Nafarroako alde batzuetan, besteak beste, gertatu zen moduan (Altaffaylla Kultur
Taldea, 2003).
Aldi berean, kanpaina militarrek prisioneroen lehen atxiloketa masiboak ekarri zituzten, eta horietariko gehienak berehala izan ziren espetxeratuak edota fusilatuak. Andaluziako mendebaldetik eta Extremaduratik tropa afrikanistek egiten
zuten bidea, Heriotzaren Koloma famatua lekuko, gerraren hasieran kolpistek
prisioneroekin praktikan jarri zuten terrorearen politikaren adibide ona da. Haien
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bidean heriotza-arrasto itzela utzi zuten atzean, eta Yagüe jeneralak berak, Badajozeko zezen-plazako sarraskiaz galdetu ziotenean, praktika horiek justifikatu
zituen. Bertan, jakina denez, milaka prisionero giltzapeturik eta harmailetatik
tirokaturik izan ziren, Francisco Espinosa historialariak ongi dokumentatu duenez
(Espinosa, 2003 eta 2005). Lehen hilabete haietan zenbait unitate militarrek ere
prisioneroak erabili zituzten haien alde lan egiteko, baina oraindik ez zegoen inongo egitura legalik horren inguruan, Javier Rodrigok azaldu duenez (2005 eta 2008).
Dena den, hilabeteak pasatu ahala, estatu-kolpe epe batetik gerra-epe batera
pasatu zen 1936ko bukaeran eta 1937ko hasieran. Egoera horretan prisioneroen
kopurua handitu egin zen eta militar kolpistek hauei emandako tratua aldatzen hasi
zen, multzo handi horri probetxua ateratzeko asmoz. Hainbat historialarik aipatu
dute hilabete horietan estatu-kolpeko errepresio mota batetik gerra-errepresiorako
jauzia eman zela, eta aldaketa horretan kokatu behar da bortxazko lanen antolaketa
legalaren jaiotza. Egoera berrian, antolatu eta burokratizatu zen jarduera errepresiboa, eta horren ondorio dira funtsezko bi neurri legal.
Horietako lehena 1937ko maiatzean onarturiko Decreto del Nuevo Estado
concediendo el derecho al trabajo a los prisioneros y presos políticos y fijando la
justa remuneración a ese trabajo y su adecuada distribución izeneko dekretua izan
zen. Hilabete batzuk beranduago, hasiera bateko eta nahiko inprobisaturiko
kontzentrazio-eremuak kontrolatu eta antolatzeko egitura egonkor bat sortu zuen
Francok, Prisioneroen Kontzentrazio Eremuen Ikuskaritza, Inspección de Campos
de Concentración de Prisioneros (ICCP) izenekoa, gero eta ugariagoak ziren
prisioneroak sailkatzeko eta lanean jartzeko asmoarekin.
Kontzentrazio-eremuetan eta haien inguruetan prisioneroek lan batzuk egin
bazituzten ere, eremuen funtzio nagusia gatibuen sailkapen-prozesua izan zen,
betiere haien portaera politikoan oinarrituriko arau batzuen arabera. Gerra aurrera
joan ahala arau horiek aldaketa batzuk jasan zituzten, baina, orohar haien lehen
bertsioan, 1937ko martxoan, ezarri ziren hiru talde handiak mantendu zituzten
denboran zehar9. Alde batetik militar matxinatuen aldekoak ditugu, askatasunean
gelditu zirenak, gerra frankisten tropen artean jarraituz. Bestaldean bereziki arriskutsutzat hartuak izan zirenak zeuden, errepublikaren armadan edota talde politiko
zein kulturaletan nolabaiteko erantzukizunak izan zituztenak. Hauek, agintari
berriek antolaturiko «alderantzizko justiziari» jarraituz, matxinadarako laguntzaile
moduan epaiturik eta zigorturik izan ziren, prozesu penal bat dela medio. Bi talde
hauen artean prisionero multzo handi bat zegoen, erregimenaren «aurkakoak»
(desafectos) eta «aldekoak, zalantzekin». Hauek guztiak prozesu penalik gabe
bortxazko lanen modalitate nagusian gatibu mantendu ziren, Langile Batailoiak edo
Batallones de Trabajadores (BT) direlakoetan, hain zuzen ere. Beraz, maiatzeko
9. Sailkapenerako aginduak eta horretan egondako aldaketak kontsultatzeko J. Rodrigoren lanak
irakur daitezke (2003 eta 2005).
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dekretuak eta prisioneroen sailkapenerako aginduak bortxazko lanen modalitate
ezberdinen oinarria suposatu zuten.
Arestian aipatu bezala, erdiko multzoko prisioneroak bortxazko lanak egitera
zigortu zituzten, Langile Batailoietan antolatuta. Batailoi horiek, 1937an sortu
ziren eta Prisioneroen Kontzentrazio Eremuetako Ikuskaritzaren (ICCP) menpe
mantendu ziren (Rodrigo, 2003 eta 2005). Langile Batailoietan 100.000 prisionero
inguruk egin zuten lan, eta horietako gehienak aske geratu ziren 1940ko ekainean,
batailoiak desegin zirenean. Hala ere, urtebeteko baino gutxiagoko zigorraldia
zeramatenak Diziplina Batailoietan integraturik gelditu ziren, behin-behinean.
Hilabete hauetan, hain zuzen ere, martxan jarri zen batailoien birmoldaketa,
zerbitzu militarraren arau berriarekin lotuta. Azken horren arabera, 1915 eta 1920
bitartean jaiotako mutil gazteek berriro egin beharko zuten soldaduska armada
frankistan, aurretik bete gabe edota errepublikaren alde egina baldin bazuten.
Horietako gehienek aldez aurretik Langile Batailoietan bortxazko lanak eginak
zituzten, eta berriro ere irizpide politikoekin sailkaturik eta «desafecto» moduan
hartuta kontzentrazio-eremuetara bidaliak izan ziren (Mendiola eta Beaumont,
2006). Bertan jaio berriak ziren Batallones Disciplinarios de Soldados
Trabajadores (BDST) izenekoetan sartu eta lan ezberdinak egitera joan behar izan
zuten, berriro ere. Batailoi hauek sortu berria zegoen Jefatura de Batallones
Disciplinarios y Campos de Concentración menpe gelditu ziren, urtebete
beranduago sortu ziren batailoiekin batera. Azken hauek, BDST (Penados)
baldintzapeko askatasunean gelditu berriak ziren gazte presoentzat antolatu ziren,
1941etik aurrera (López Jiménez, 2003). Osotara, 50.000 gazte inguruk lan egin
zuten Diziplina Batailoien sistema honetan antolaturik 1942ko abendu arte.
Orduan BDST gehienak desegin ziren, «Penados» direlakoentzakoak izan ezik.
Gerra bitartean ere, 1938an, bortxazko lanen beste modalitate handia martxan
jarri zen, jadanik epaiturik eta zigorra betetzen ari ziren presoentzat diseinaturikoa.
Milaka presok, bereziki kondena baxua zutenek, Lanaren bidez Zigorra Berrerosteko Sistemaren barrenean (Sistema de Redención de Penas por el Trabajo delakoan) lan ezberdinak egin behar izan zituzten, batez ere gerra ondoko urteotan.
1938tik 1943 arte, gero eta preso gehiagok hartu behar izan zuten parte sistema
horretan, azken urte horretan kopuru gorena izan arte: 27.884 preso, alegia (Prada
Rodríguez eta Rodríguez Tejeiro, 2003: 376), eta hurrengo urteotan kopuru hori
poliki-poliki jaitsi zen. Gualdalquivirreko Ubidea ikertzeko taldeak (Acosta et al.,
2004) azaldu duenez, sistema horren barrenean ere lana antolatzeko zenbait modalitate egon ziren: lehendabiziko urte hauetan Colonias Penitenciarias Militarizadas direlakoak, Dirección General de Regiones Devastadas izenekoaren menpekoak, edota Espetxe Tailerrak, eta hurrengo urteotan bestelako formak ere hartu
zituzten lan hauek, 1995ean behin betiko ezabatuak izan ziren arte. Kontzentrazioeremuen egituraren menpe zeuden lanen kasuan ez bezala, honakoetan lanak
enpresa pribatuek eraman zituzten aurrera, 1938an sortutako Patronato de Nuestra
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Señora la Merced delakoaren bidez estatuari presoak oso baldintza onetan kontratatuz.
Beraz, bortxazko lan mota ezberdinak antolatu ziren urte haietan, bereziki
gerra-prisionero edota preso politikoentzat diseinaturikoak, nahiz eta gero, hurrengo urteetan, bestelako presoentzat ere mantendu, betiere askoz kantitate baxuagoan. Gainera, errepresio mota hau gerra eta diktaduraren salbuespenezko egoera
legalaren fruitua izan zen, eta, paradoxikoki, lan egitera zigortuak izan ziren
gehienek ez zuten inongo prozesu penalik edo zigor-epairik jaso. Besterik gabe,
irizpide politikoetan oinarritutako sailkapen-prozesu baten ondoren, erregimenaren
«aurkakotzat» hartuak, eta Langile Batailoietara edota Langile Soldaduen Diziplina Batailoietara bidaliak izan ziren, kontzentrazio-eremuetatik pasatu ondoren.
Aurrerapen nabarmenak egin badira ere, oraindik ere historiografiaren erronka da bortxazko lanen mapa zehatza osatzea Espainiako estatu osorako, baita lan
horien balio ekonomikoa kalkulatzea ere. Hala ere, behin betiko mapa osatu gabe
badago ere, zenbait ikerketari esker geografia esklabista honenganako hurbilketa
posiblea dugu jadanik. Zigorra Lanaren bidez Berrerosteko Sisteman integraturiko
obrekin egindako mapa Acosta eta beste ikertzaile batzuen liburuan agertzen da
(Acosta et al., 2004: 43-49); Langile Batailoien kasuan, Rodrigok zenbait zerrenda
aurkezten digu, data ezberdinetarako; eta BDSTetarako, Mendiola eta Beaumontek
1942ko kokapena adierazten duen grafikoa aurkezten dute beren lanean (2006: 99100). Estatu-mailako beste zerrenda zabala argitaratu zuen Isaías Lafuentek (2002),
eta zenbait lurralde zehatzetarako ere aurrerapen handiak egin dira, hala nola
Andaluzian (Acosta et al., 2004: 21-22), Aragoin (Forcadell eta Sabio, 2006),
Nafarroan (Mendiola eta Beaumont, 2006: 75) eta Katalunian (Barriuso, 2005, eta
Dueñas, 2008).
4.2. BORTXAZKO LANAK HEGO EUSKAL HERRIAN
Espainiako estatuko gainerako eskualdeetan bezala, ikerketak aurreratu ahala gero
eta nabariagoa da bortxazko lanen presentzia gerra eta gerra osteko ekonomian.
Hemen ere oso sektore ezberdinetan topa dezakegu giltzapetuen lana, momentuko
behar beliko eta ekonomikoen arabera. Lehen koadroan jasotzen dira orain arte
dokumentatu direnak, sektoreka, eta herrialdeka, eta horrek aukera ematen digu
gaiari lehen hurbilpen bat egiteko.
Koadro honetan agertzen diren datuen arabera, oso argi daude hainbat elementu. Alde batetik, gutxienez 36.000 gatibu aritu ziren lanean Hego Euskal Herrian frankismoaren esklabo moduan, eta horietatik erdiak, 18.000 inguru, Nafarroan aritu ziren. Gainerakoak Gipuzkoan eta Bizkaian aritu ziren gehienbat,
herrialde bakoitzean 8.000 inguru prisionero, eta Araban kopuru txikiena topatzen
dugu, 2.000 baino gutxiago.
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1. koadroa. Bortxazko lanetan aritutako preso eta prisioneroak
Hego Euskal Herrian10.
Bizkaia
Lan hidraulikoak
Hirietako berreraikuntzalanak
Aireportuak
Meatzaritza
Mugalde eta kostaldeko lanak
Hainbat lan militar eta
beste ezezagun batzuk
Burdinbidea
Errepideak
Industriak
Espetxe barneko tailerrak
Osotara

Araba

Gipuzkoa

Nafarroa

Hego Euskal
Herria

1.146

366

550
174

550
1.686

1.636
968
927

0
0
7.378

0
0
13.143

1.636
968
21.448

2.660

1.627

294

887

5.468

66

125

421
168
7.992

1.752

0
125
110
91
8.364

3.258
0
27
20
18.059

3.449
125
558
279
36.167

Iturria: eranskineko datuak.

Lan motari dagokionez, argi dago mugaldeko errepide eta gotortze-lanek izan
zutela garrantzi gehien, horretan aritu baitziren lanean gatibuen bi heren, gutxi gorabehera. Aurrerago ikusiko dugun moduan, lan horien barrenean ezberdindu behar
dira mendiko errepideak eta bestelako gotortze-lanak, errepide horiek bestelako
erabilera izan zutelako ondorengo urteotan, eta horregatik hain zuzen ere ezberdina
izan zen eskualdeotan bi lan mota horien eragin ekonomikoa. Nafarroako kasuan,
ikusiko dugunez, errazago izan da bereizketa hori egitea, eta esan dezakegu 6.758
prisionerok, gutxienez, egin zutela lan mendiko errepideak irekitzen, mugaldeko
lanetan ibili zirenen erdia baino gehiago.
Beste arloetan ere erabili zen gatibuen lan-indarra, eta horien barrenean garrantzia handia dute bestelako garraio-azpiegiturek, trenbideak eta aireportuak,
alegia. Bien artean, eta azalpen zehatzagoan oraindik sartu gabe, 5.000 preso eta
prisionero aritu ziren lanean. Arloz arloko deskribapena geroago eginen badugu
ere, koadroak argi uzten du hirietako berreraikuntza-lan zibiletan ere prisioneroen
lanak izan zuen garrantzia, eta bestalde, nabarmentzekoak dira dokumentazioan
askotan ongi deskribatu gabe agertzen diren bestelako lan militarrak, hortxe aritu
baitziren 4.000 inguru gatibu.

10. Koadro honetan behin baino ez da zenbatzen batailoi bakoitza, nahiz eta obra ezberdinetan
aritu. Gainera, ez daude zenbatuak BD 7 eta BD 81eko partaideak, lehenago beste batailoietan ere
arituak baitziren lanean Hego Euskal Herrian. Horregatik geroago agertuko diren hainbat koadrotan
kopuru ezberdinak jasotzen dira, prisionero berberak, eta batzuetan batailoi berberak, lan ezberdinetan aritu zirelako.
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1. grafikoa. Frankismoaren esklaboen kopurua, urtez urte (1937-1945).

Iturria: eranskineko datuak.

Datei dagokienez, agerian dago lehen grafikoan gatibuen lanaren erabilera
1939 eta 1940an kontzentratu zela gehienbat, 1943tik aurrera ia-ia desagertzeraino. Ikusten denez, urte horretatik aurrera ia ez dira topatzen lanean arituriko
prisioneroak, nahiz eta oraindik 1958an Sukarrieta eta Bermeo lotzen dituen
trenbidean 60 presok lan egin.
Ikuspegi orokor hau deskribatu ondoren, sektore bakoitzean murgilduko gara,
haien barrenean izan ziren lan garrantzitsuenak aipatuz, eta lan horiek antolatzeko
erabili ziren estrategia ekonomikoak azalduz, hau da, enpresa pribatuen partehartzea, bilakaera ekonomiko orokorrekiko loturak... Betiere, informazio guztiz
zehaztua nahi duenak kapituluaren bukaeran agertzen den gehigarrira jo dezake.
4.2.1. Bizkaiko meategiak, esklabotzaren esperimentu-gunea
Bizkaiko Meatzaldea berehala bihurtu zen bortxazko lanen jokalekua, are
gehiago, ICCP delakoa bortxazko lanen antolaketa eztabaidatzen hasten denean,
1937an, Bizkaiko meategiak aipatzen dira, Hurdes eskualdearekin batera, lehen
langile-batailoietako kokapen moduan11.
Izan ere, 1937ko udan, frankistek Bizkaia hartu bezain laster, berehala argi
gelditu zen ezkerraldeko industria eta meategiak ezinbestekoak izanen zirela
matxinatuen gerra-ekonomiarako, eta hemengo enpresa-gizonak oso prest azaldu
11. AGMA, CGG, 1, 57, 42.
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ziren agintari berriekin hitzarmenak egiteko eta gerratik etekin ekonomikoa ateratzeko, Garmendia eta González Portilla (1998) historialariek ikertu duten moduan. Meatzaritza, bestalde, sektore estrategikoa izan zen militar matxinatuentzat
gerra-hasieratik, eta 1937an prisioneroen lana meategietan erabiltzeko mekanismoa
jarri zuten martxan. Izan ere, alde hau frankisten menpe erori eta berehala, 1937ko
udan, Bizkaiko Meategi Ganbararen eta Prisioneroen Kontzentrazio Eremuen
Ikuskaritzaren arteko lehen harremanak sortu ziren, prisioneroak meategietan
erabiltzeko plan bat osatu nahian.
Bilbon egin zen lehen bileran, 1937ko irailaren 16an, prisioneroak meategietan aritzeko plana adostu zen, eta horretan hauxek izan ziren parte hartu zutenak:
«El vicepresidente de la Comisión Militar de Incorporación y Movilización
Industrial Sr, Bastos, dos ingenieros de la Jefatura de Minas, dos representantes de
la Cámara Minera y tres vocales de la comisión Técnica Asesora de Campos de
Concentración, Sres Sancho, ingeniero de minas, Diez, arquitecto, e Iribas, Secretario e ingeniero de caminos»12. Planaren arabera, urtero 1.700.000 burdina tona
aterako ziren, eta horietatik 1.400.000 tona esportatuko ziren. Horien truke milioi
bat libera esterlina jasoko zuen Espainiak. Horretarako 3.000 prisionero beharko
ziren, Camara Minerak ordainduko zituen barrakoietan ostatu izango zutenak.
Planaren arabera 200 prisionero Bilbon egon beharko ziren jadanik urriaren 1ean,
eta gero 100 gehiago aste bakoitzean. Prisioneroen erabileraren justifikazioa
hemendik dator: «Si se quiere llegar a una explotación aproximada a la normal, ya
que no hay en toda la zona obreros parados a los que, como es lógico, habría que
atender preferentemente. En general, sólo el 20% del personal actual tiene la edad
conveniente para estos trabajos»13.
Aldi berean, plana egiterakoan Estatuarentzako onura handiak aurreikusten
dira. Enpresek, arestian aipaturiko dekretuaren arabera, beste langileei ordaintzen
zieten kopuru berbera ordaindu behar zioten estatuari, eta plana bultzatu zuen
Batzorde Teknikoaren arabera, horren ondorioz hilero 400.000 pezetako aldea
geldituko zen Estatuarentzat, etekin garbia («que se pueden emplear en hacer nuevas obras dando de comer a otros prisioneros, con la cual se descarga doblemente
la Hacienda»)14. Gainera, burdinaren parte handi bat esportaziorako bideratu behar
zenez, dibisak eskuratzeko garrantzia ere aipatzen da hasiera bateko plangintza
horretan. Etekin ekonomikoak erraz ziren aurreikusten, beraz, eta aldi berean argi
gelditzen da esperimentuak, bideragarria izanez gero, jarraipena izango zuela
frankisten menpe geldituko ziren beste eremuetan: «Se hace al mismo tiempo un
ensayo político social que servirá para poner en marcha la explotación de las
cuencas mineras de Santander y Asturias, que pronto serán liberadas»15.
12. AGMA, CGG, 1, 57, 42
13. AGMA, CGG, 1, 46, 1
14. AGMA, CGG, 1, 57, 42
15. AGMA, CGG, 1, 57, 42
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Bortxazko lanen antolaketari begira ere, aitzindariak izan ziren Bizkaiko
meategietako lanak. Lehendabizikoetarikoak zirenez, ez zegoen oraindik arau
zehatzik, eta horregatik lehen arau batzuk zehaztu ziren Bilbon 1937ko irailaren
17an16. Bertan argi gelditzen da arauak indikatiboak baino ez direla, prisioneroen
betebeharra obedientzia baita. Gaizki portatuz gero, lanetik botako zituzten
prisioneroak: «No debe permanecer en el trabajo, que se considerará como premio.
No se hará más que una advertencia, inmediatamente el obrero pasará, como se ha
dicho, a un Campo de Castigo, o a rendir cuentas de su conducta a la Justicia»17.
Azken batean, arau hauek egon ziren 1938an estatu osorako atera zirenen oinarrian.
Dena den, planak ez zituen bere ondorioak bete. Fatima Pastorren lanean oso
ongi jasotzen denez, prisionero kopurua inoiz ez zen heldu hasiera batean aurreikusitakora, eta puntu gorena 1938ko urrian izan zen, zeinean 968 prisionerok egiten
zuten lan. Hortik aurrera, eta geroago aipatuko ditugun arrazoiak direla medio,
kopuru hori jaisten joan zen. Meategi eta enpresei dagokienez, esan behar da garai
horretako ustiapen garrantzitsuenetan aritu zirela lanean prisioneroak, 2. koadroan
ongi ikusten den moduan. Bertan ere argi gelditzen da prisioneroen portzentaje
altu bat, heren bat gutxi gorabehera, ez zegoela lan egiteko moduan, gaixotasunak
zirela medio.
1939. urtea aurrera joan ahala, gero eta nabariagoak egin ziren sistema honek
zituen zailtasunak, eta gainera horri gehitu behar zitzaion meatzaritzaren eskariaren beherakada, Alemaniarako esportazioen aukera moztu baitzen II. Mundu
Gerraren eztandarekin. Pastorren lanean oso ongi jasotzen denez, meategietako
patronalak uste baino gastu gehiago izan zuen prisioneroen erabilerarekin (azpiegiturako kostuak ordaindu behar zituen, prisionero ezinduen gastuak, bulegoko prisioneroen gastuak...), eta horrek tirabirak sortu zituen Estatuarekin. Are gehiago,
negoziazio horietan behin baino gehiagotan aipatzen da patronalaren aldetik prisioneroen errendimendua meatzari libreena baino baxuago zela, haien esperientzia
falta eta ahulezia zirela medio (Pastor, 2008: 91-101).
Tentsio hauek, gainera, gerraren bukaeraren testuinguruan ulertu behar dira.
Momentu hartan etxera ari ziren bueltatzen armada frankistan borrokatutako
gazteak, eta garai bateko arazo garrantzitsua, eskulanaren gabezia, ezabatua zegoen
Meatzaldetik. Gerra bukaturik, eskualdeko enpresek guztiz konponduak zituzten
aurreko urteotako arazo nagusiak. Alde batetik, gerra garaiko langile falta ez zen
jadanik nabaritzen, ekoizpenaren beherakadarekin eta soldaduen bueltarekin. Bestetik, aintzat hartu behar da frankisten garaipenak klaseen indar-korrelazioa erabat
aldatu zituela Meatzaldean, estatu osoan bezala. Izan ere, askatasun sindakalak
ezabatuta zeuden, egun bakoitzeko lan-jarduera 9 ordutara igo berria zegoen, eta
16. AGMA, CGG, 1, 46, 1
17. AGMA, CGG, Kutxa 2397, paper-sorta 155, karpeta 12.
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2. koadroa. Meategietako prisioneroen lantokiak 1939ko urtarrilaren 15ean.
Meategia
Escarpada (Urallaga)
Berango (La Caña)
Concha 1
Concha 2
Trianoko burdinbideko
tailerrak

Jabea
Altos Hornos de
Vizcaya
Altos Hornos de
Vizcaya
Orconera I.O.C.
Soc. Franco Belga

Escombrera El Zarzal

L. Nuñez
Anchústegui

Mame

C. Zunzunegui

Blondin
Parcocha
Carmen 2
Obras La Reineta
Carmen 3

James Campbell
Orconera I.O.C.

Kontratista

Herria
Galdames
Galdames

Pris.
Pris. lanean
76
50
26

23

J. Jubeto
Gallarta
A. Eguzquizaga Gallarta
Gallarta

175

92

Gallarta

29

23

Zugaztieta

51

50

Zugaztieta

75

74

Zugaztieta
Zugaztieta
Zugaztieta
Zugaztieta

82
43
7
6
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Zugaztieta

23
712

Oiabarría y
Zubizarreta
Oiabarría y
Zubizarreta
Iceta Hermanos
J. Jubeto
Oiabarría y
Zubizarreta

Beste batzuk
OSOTARA

5

416

Iturria: AMGA, CGG, 1, 46bis, 10, eta Pastor, 2008, 65–67.

gainera, industriaren kasuan ikusiko dugun bezalaxe, prezioen eta soldaten arteko
ratioak langileen erosteko ahalmena nabarmenki kaltetu zuen18. Diktaduraren
ezarpenak enpresarien mozkinak handitzeko aukerak zabaldu zituen, horretarako
prisioneroen lan-indarra ezinbestekoa izan gabe, Meatzaldean, behintzat. Faktore
hauek guztiak aintzat hartuta, meategietan lan egiten zuten prisioneroen kopurua
jaisten joan zen urtean zehar, eta abendurako desegin zen 1. Langile Batailoia.
Bertan aritzen zirenak 126 BTra pasatu ziren, Sondikako aireportuan lan egiteko.
4.2.2. Prisioneroen lana zeregin belikoetan
Kontzentrazio-eremuetan sailkaturik izan ondoren, prisioneroz osaturiko batailoi hauen lanaren parte handi bat zeregin militarrek bete zuten. Izan ere, armarik
gabe, eta zaintzapean egonez gero, prisioneroek jarduera belikoarekin estuki
lotutako lan ugari egin zitzaketen armada matxinatuaren alde: material belikoa jaso
gerra-eremuan, erasorako azpiegiturak prestatu, intendentzia-lanak edota
armadaren autoak konpondu. Horren froga da Langile Batailoiak armada frankistaren unitate batzuei atxikituta zeudela, eta agintari militar horien irizpideen arabera bideratzen zen prisioneroen lana.
18. González Portilla eta Garmendia, 1988, 115-118.
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Lan hauen artean modu bereziki tristean gogoratzen dute borrokalari antifaxista batzuek frontean, «inorena ez zen lurrean», armada frankistak aurrera egiteko
lubakiak ireki behar izatea. Zalantzarik gabe, hauxe izan zen prisioneroek egindako lanik gogorrenetako bat, alde batetik, etsaiaren alde oso modu gordin eta
ikusgarrian aritu behar zutelako, eta bestetik, zeregin horretan zeuden bitartean,
haien kide ohien, errepublika defendatzen zuten soldaduen tiroak jasotzen ahal
zituztelako. Txomin Uriarte prisionero bizkaitarrak honela deskribatzen zuen
egoera hori, Guadalajarako frontean:
Frente bixen erdixen igoal imintzen ginduzan. Da guk biharrian “pico y pala”gaz. Ta
bidiak eitten hurrengoan abantzetako edo atakia emoteko. Ba gorriek ez doskun
tirotuten, esan egiten doskun ganera: “bai, badakigu nortzuk zarien”. Eta ez doskun
tirotuten (Mendiola eta Beaumont, 2006: 86).

Egoera gogorra, tristea... eta arriskutsua oso! Batzuetan egoera hortaz baliatu
ziren hainbat prisionero errepublika defendatzen zuen aldera ihes egiteko, baina
saio horiek ez ziren beti arrakastatsuak izaten, eta porrota heriotzarekin ordaintzen
zen. Gainera, batzuetan haien kide antifaxisten tiroak ere jasotzen zituzten zeregin
horretan. Egoera samina benetan! Felix Padín prisionero bilbotarrak honela
bukatzen zuen honetaz hitz egitean: «!Igual tenían que habernos matao a todos!».
Gipuzkoa eta Bizkaiko fronteetan borrokatzen zen bitartean, oraindik ez
zegoen ongi antolaturik Langile Batailoien sistema, baina hala ere, prisioneroak
erabili zituzten frankistek gerra-eremuetan. 1936an bertan, Gasteizeko La Paz kaleko espetxe zaharretik presoak ateratzen zituzten egunean Gorbeia aldean lubakiak irekitzeko, eta hurrengo urtean, 1937ko maiatzan, prisioneroz osaturik Langile Batailoi bat zegoen armada matxinatuarentzat lanean19. Gipuzkoa eta Bizkaiko konkisten ostean ere, hemengo gerra-eremuetan erabilitako material belikoa
jasotzen aritu behar izan zuen hainbat batailoik. Izan ere, dokumentazioak20 jasotzen du Durangon, Bilbon edota Larrabetzun aurkitzen zirela momentu batzuetan,
gehienbat 1937 eta 1938an, milaka prisionero jasotzen zituzten batailoi batzuk,
baina zaila izaten da haien mugimenduei jarraitzea.
Prisionero horietako bat Rufino Orozco galdakarra genuen, eta berak ongi
gogoratzen zuen Bizkargi aldean egindako lanak: «He recorrido todos los montes,
apartando las bombas, recogiendo los espinos (…)». Gerra oraindik pil-pilean
zegoen, eta prisionero hauek jabetzen ziren beren lanaren garrantziaz. Horregatik,
erresistentzia isilari ekiten zioten, sabotajeari, alegia:

19. Gasteizeko presoen lana Isaac Puente mediku anarkistaren gutunetan emandako informazioaz
ondorioztatzen du Fernández de Mendiolak (2007: 41). Oraindik izenik ere ez zuen Langile Batailoiari buruzko informazioa, berriz, dokumentazio militarrean agertzen da (AMGA, CGG, 2, 154, 1).
20. Eranskinean jasotzen da horren inguruko informazioa.
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¡Y éramos malos también entonces, malos, malos! (…) Como el alambre en una
pieza no podíamos recoger, pues cogíamos un trozo y en vez de hacer un nudo y
enganchar, metíamos la punta en cualquier parte y con la banda empezada metíamos
en otra y seguida, seguida, hasta que vino una queja que perdíamos el aprovechamiento del alambre, porque venía el alambre macerao y en cuanto soltabas el último
trozo, ¡zas!, ¡soltaba todo el alambre! Sabíamos que eran para aprovecharlas contra los
rojos. Y mandábamos todos los rollos inutilizaos (Mendiola eta Beaumont, 2006: 216).

Ikerketa horretan modu sakonagoan azaldu dugunez, ez ziren asko izan
prisioneroek modu orokorrean martxan jarritako erresitentzia-ekimenak. Askotan
egoerak beharturiko etsipena nagusitu zen haien artean, eta ihesaldiak prestatzea
izan zen erresistentzia modu erabiliena, baina edozein kasutan, erresistentzia isila
edota ez kolaborazioa ere behin baino gehiagotan eraman zuten aurrera, eta
horietako adibide ona dugu Rufino Orozkok azaldutakoa.
Bestalde, Araba eta Nafarroan ez ziren horrelako lanak martxan jarri, herrialde horietan ez baitzen apenas batailarik egon. Dena den, Iruñea eta Gasteiz hainbat
unitate militarren kokaleku izan ziren gerran zehar, eta behin baino gehiagotan
prisioneroen batailoiek, edota zuzenean kontzentrazio-eremuetatik lanerako
ateratako gatibuek hainbat zereginetan aritu behar izan zuten. Zaila da kasu guztiak
horiek guztiak zehaztea, baina horietako batek garrantzi berezia izan zuen, automobilen konponketa eta berreskuratzea, alegia, eta horretara espresuki bideraturiko
bi batailoi aritu ziren Bilbo eta Zorrotzan, eta talde txiki bat Nafarroan, Tafallan21.
4.2.3. Euskal industria eta gatibuen lana
Meatzaritzan bezala, industrian ere oinarrizko arazoa izan zen gerra-garaian
eskulanaren urritasuna. Arazoa izaten zen enpresarientzat, baina estatu-arazo ere
bihurtzen zen, agintari militarrek oso argi zutelako ekonomiaren funtzionamendu
egokia ezinbestekoa zela gerra aurrera joateko, eta horregatik 1938ko maiatzaren
13an Enpresa Militarizatuentzako arauak eman ziren, horrela izendaturiko lantegietan prisioneroen lana antolatzeko. Industria militarizatuaren sistema gerra
ostean desegituratu zen, eta orduan Sistema de Redención de Penas por el Trabajo
delakoaren barnean kokatu ziren presoen bortxazko lanak, Sestaoko Babcock
Wilcox enpresa aldaketa horren adibide argia izanik.
Bizkaiko industriari dagokionez, oso argi gelditu da González Portilla eta
Garmendiaren ikerketan gogo handiz ekin ziotela euskal enpresariek industrian
martxan jartzeari, militar matxinatuen aldeko jarrera politikoagatik ez ezik, gerraindustriak ematen ahal zizkien etekin ekonomikoengatik ere. Hala ere, eskulanaren urritasuna izan zen horretarako arazoa, Bizkaiko Merkataritza Ganberaren
txosten honetan argi islatzen den moduan:

21. AGMA, CGG, 1, 46bis, 9.
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Se resienten no pocas industrias de la falta de personal, sobre todo especializado. En
la minería ha podido recurrirse con más facilidad, a igual necesidad sentida,
aprovechando los prisioneros, ya que el trabajo de arranque de mineral no requiere
por lo general ni conocimientos especiales ni habitualidad en el trabajo. No sucede lo
mismo en muchas industrias, en las que por fuerza habrá que esperar a la terminación
de la guerra para completar sus plantillas22.

Egoera honetan, ez da harritzekoa prisioneroen lana erabiltzeko estrategia.
Hirugarren koadroan ikus daitekeenez, asko izan ziren hauek erabili zituzten
industriak. Bizkaian garrantzi berezia izan zuten Sestaoko La Naval eta Babcock
Wilcox, eta Galdakaoko Dinamita lantegiek, eta Gipuzkoan, berriz, Arroako porlan-lantegiak eta Soraluzeko S.A. Placencia de las Armas kalibre txikiko munizioa egiten duen lantegiak, hain zuzen ere. Osotara, 500 langile baino zertxobait
gehiago aritu ziren lanean hainbat lantegitan, horietako ia erdiak, 229, Sestaoko La
Naval ontzioletan bertan. Ikus daitekeenez, bereziki burdingintzan aritu ziren
lanean gatibuak euskal industrian.
Nafarroako Erriberan ere bada nahiko ezezaguna den kasu berezia, gerrak
bestelako bilakaera izan balu askoz garrantzitsuago izan litekeena. Corteseko arma
kimikoen lantegiaz ari gara, zeinean Marañosan (Madril) hasitako lanei jarraipena
eman zitzaien. Marañosako lantegia 20ko hamarkadan jarri zen martxan, eta bertan
egindako ikerketa eta frogekin Rifeko herrixka berbereak bonbardatzeko gas
toxikoak ekoitzi ziren. Oraindik ere gutxi dakigu Corteseko lantegiari buruz, baina
azpimarratzekoa da horretan ere gerra-prisioneroek lan egin zutela.
Egia esan, oraindik ikerketa asko falta dira, enpresaz enpresako datuak erabiliz, prisioneroen lanaren logika ekonomikoa ulertzeko, baina osotara agerian dago
ez zirela asko izan lantegietan aritu zirenak. Are gehiago, portzentaje txikia suposatu zuten prisioneroen lanen sektoreen artean, eta aldi berean industriaren eskulanaren barrenean ere. Horretan sakontzeko datu gehiago beharko genituzke, baina
esanguratsua da prisionero gehien hartu zuten lantegietan gatibuek eskulanaren
portzentaje baxua suposatzen zutela, % 2,8 Babkock Wilcoxen eta % 13,4 Sestaoko La Navalen23. Gainera, lantegi gehienetan 1939an erabili ziren prisioneroak,
eta harrezkero langile askeekin aritu ziren enpresa horiek. Zentzu horretan,
esanguratsua da oso Altos Hornos de Vizcaya lantegian gertatutakoa, bertan langile kopurua etengabe igo baitzen 1937tik 1939 arte, langile gatibuak erabili gabe.

22. “Informe de la Cámara Oficial de comercio, Industria y Navegación de Bilbao sobre los
problemas que se planteaban a las zonas liberadas al Ministro de Industria y Comercio, sr. Suances”,
González Portilla eta Garmendia (1998: 122-123).
23. Lantegi hauetako langile kopuruak González Portilla eta Garmendiaren lanean aurki daitezke
(1988: 125).
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3. koadroa. Preso eta prisioneroen erabilera euskal lantegietan.
Lantegia
Forja Amorebieta

Herria
Sestao

Herrialdea
Bizkaia

Urtea
1938-39

Gatibu
kopurua
6

S.E. Construcción Naval Astilleros de
Sestao y Nervión
Babcok Wilcox
General Eléctrica Española
Star
Talleres Zorrozaurre
Fundiciones y Talleres Olma
Basabe y Cía
S.E. Dinamita
Star
Cándido Echeandía Industria Militarizada
Hijos Ortiz de Zarate
Talleres Offset
S.A. Placencia de las Armas
Fundiciones Pío Sarralde
Porlana lantegia (Ferrocarriles y
Construcciones ABC)
Star
Arma Kimika Lantegia
Múgica, Arellano y Cia.

Sestao

Bizkaia

1938-39

229

Sestao
Sestao
Bilbao
Bilbao
Durango
Erandio
Galdako
Gernika
Durango
Donostia
Andoain
Zumarraga
Arroa

Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Bizkaia
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Gipuzkoa

1938-40
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1938-39
1942

50
2
5
7
11
7
84
5
3
7
6
36
3
60

Eibar
Cortes
Iruñea

Gipuzkoa
Nafarroa
Nafarroa

1938-39
1938-39
1944

5
17
10

Iturria: eranskineko datuak.

Esan bezala, ikerketa gehiagoren beharrean gaude, baina datuak ikusita ematen du prisioneroen erabilera ez zela izan estrategia orokor bat, langile kualifikatuen falta ordezkatzeko erabilitako modua baizik. Kasu honetan ere, pentsatzekoa
da industrian ere meategietan antzemandako irizpideak lehenetsi zituztela enpresari
askok, hau da, langile askeak, egonkorrak eta kualifikatuak nahiago zituzten. Irizpide
horiek ulertzeko aintzat hartu behar ditugu frankisten garaipenak merkatu laboralean eragindako aldaketa garrantzitsuak: askatasun sindikalen erabateko murrizketa,
lan-orduen luzapena (44 ordu astean, 48ra pasatu zen industrian 1940an) eta soldata errealen jaitsiera (1936 eta 1941 bitartean % 53,7 jaitsi ziren soldatak merkatu
ofizialeko prezioekin konparaturik, eta % 83,3 merkatu beltzeko prezioekin
alderatuz gero (González Portilla eta Garmendia, 1988: 117). Gehiago ikertzen jarraitu beharko genuke enpresa mailan, baina dena den, argi dago gerra osteko klaseharremanak ez zirela bortxazko lanen sisteman oinarritu behar, eskulan librearen
soldata baxuetan, lan-baldintza kaxkarretan eta askatasun sindikalen faltan baizik.
4.2.4. Garraio-azpiegiturak: aireportuak eta burdinbideak
Garraio-azpiegituei dagokienez, nabarmentzekoa da burdinbidean aritutako
gatibu kopurua. Olaizolak ederki jaso ditu bere ikerketan gerraostean 3.178 presoekin, Lanaren bidez Zigorra Berrerosteko Sisteman antolaturik, irekitako burdin-
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bide azpiegiturak, baina bertan agertzen direnez gain, beste asko egin ziren gerraeta gerraoste-garaian hainbat Langile Batailoirekin24 (gutxienez 5.197 prisionero
aritu ziren lanean hauetan), edota BDST (P) 95 delakoarekin25.
Gerra-garaiko burdinbideen kasuan, oraindik egiteke dago Batallones de
Ferrocarriles delakoek egindako lan guztia, eta gainera, zaila da horren jarraipena
egitea, jakinda behin baino gehiagotan prisioneroak lanez aldatzen zirela behar
belikoen arabera. Zaila da lan hauetan parte hartu zuten prisioneroak zehaztasun
osoz zenbatzea, gerra bitartean prisioneroak azkar eramaten baitzituzten toki batetik
bestera, behar belikoen arabera, Castejonen egiten ziren lanen kontura Francoren
ebazpen honetan ikusten den moduan: «Se pongan 1.500 prisioneros en Castejón a
disposición del Jefe del Servicio Militar de Ferrocarriles, para la construcción de la
doble vía de Zuera-Castejón, toda vez que de los 2.000 que le fueron adjudicados,
el Vº Cuerpo del Ejército se quedó con parte de ellos para trabajos de fortificación
y descarga de materiales»26. Gerra osteko lanak, berriz, oso ongi jaso ditu bere
ikerketan Olaizolak, eta bertan ikus dezakegu Madril-Burgos lerroa izan zela
prisionero gehien erabili zuena, 1.842, hain zuzen ere.
Euskal Herriari dagokionez, bi lerro estrategikok zeharkatzen dute lurraldea,
eta bietan aritu ziren gatibuak lanean: bata Altsasu eta Miranda de Ebro artekoa,
eta bestea Nafarroako Erribera zeharkatzen zuena, Ebro ibaiaren parean. Bi lerro
hauek irekita zeuden dagoeneko, baina gerra eta gerraosteko urteotan Langile
Batailoietako milaka prisionerok «bide bikoitza» delakoa ezarri zuten, tren ezberdinak kontrako norabidean zirkulatu ahal izateko. Nahiz eta lan zibilak izan, helburu militar argia zuten gerra-garaian, soldaduak eta gerra-materiala leku batetik
bestera azkar garraiatzeko, gerra aurretik ere Sanjuán Cañete geografo militarrak
gomendatzen zuen bezala (1936: 80-82).
4. koadroa. Burdinbidean aritutako gatibu kopurua Hego Euskal Herrian.
Castejón – Ribaforada - Cortes
Altsatsu – Ziordia - Agurain
Bermeo - Sukarrieta
Irati trenbidea Iruñean

Urteak
1938 – 1940
1939 – 1943
1953 – 1958
1938

Langile kopurua
1.500 - 3.600
1.150
60

Iturria: eranskineko datuak.

24. AGMA, CGG, 1, 46bis
25. Presoek burdinbidean egindako lanei buruzko balantzea topa dezakegu Olaizolaren ikerketan
(2006). Bestalde, Langile Batailoietako prisioneroek egindako lan batzuk Rodrigoren ikerketetan
aipaturik agertzen dira (2003 eta 2005). Horietaz gain BDST (P) 95 delakoa hainbat tokitan aritu zen
burdinbidean lanean (Sorian, Malagan edota Madrilen) eta horien artean Altsasu eta Agurain arteko
trenbidean ere egon zen lanean batailoi honetako konpainia bat (Arenal, 1999).
26. Archivo General Militar de Ávila, CGG, 1, 58, 8.
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Ebro haranean zehar zihoan lerroan milaka prisionero ibili ziren, koadroan
ikusten den moduan, baina egia esan oso zaila da haien kopuru zehatza jakitea.
Arestian aipatu bezala, behar militarren arabera mugitzen ziren lekuz eta lanaz
prisioneroak, eta ez dago jakiterik horietako zenbat aritzen ziren lanean momentu
bakoitzean. Gainera, haranaren zonalde honetako lanen abiapuntua Castejón herria
bazen ere, litekeena da horiek bidean zehar mugitzea, probintzietako mugak behin
baino gehiagotan zeharkatuz. Beraz, 4. koadroan agertzen den estimazioa ezin da
hartu kopuru zehatz moduan, hurbilpen esanguratsu moduan baizik. Izan ere,
Nafarroari dagokionez, dokumentazioak espresuki jasotzen du 13. eta 149. Langile Batailoiek Castejonen izan zutela kokaleku nagusia, eta hortik mugitzen zirela
prisioneroak lanerako, baina horietaz aparte, beste dokumentu batzuek aipatzen
dute beste hiru batailoi, 66.a, 68.a eta 69.a Castejón eta Zuera artean kokatu zirela
burdinbidean lan egiteko.
Beste bide nagusia Irun–Madril bidea dugu, eta honen kasuan bide bikoitza
ere irekitzen aritu ziren prisioneroak Altsasu eta Agurain tartean. 149. eta 151.
batailoiak aritu ziren lanean Altsasun 1938 eta 1940 bitartean, eta beste bat, BDST
(P) 95 delakoa, Altsasu eta Agurain artean 1942 eta 1943an. Kasu honetan,
gainera, aipatu behar da lehen batailoietako prisionero batzuk Orubeko harrobian
ere aritu zirela lanean, trenbiderako harria ateratzen eta txikitzen. Gerra osteko
batailoiari dagokionez, Isaac Arenal prisioneroaren memoria-liburuak (Arenal,
1999) ederki jasotzen digu prisionero eta herritarren arteko harremanetarako saioa,
eta Altsasuko herritarrek gatibuei eskainitako harrera ona.
Aipatutako lerro estrategikoak ez ezik, aurreko koadroan beste burdinbide bi
agertzen dira, zeinetan gatibuen lana funtsezkoa izan zen. Lehena Iruñean bertan
izan zen, Iratiko burdinbideak hirian sartzean zuen ibilbidea desbideratzeko, orduraino hartzen zuen Beloso aldapako bidea utzi eta horren ordez Atarrabiatik Errotxapearaino Ezkaba mendiko lehen aldapen ondotik pasatuz. Lan hori Langile Batailoiek egin beharreko lehen lanen artean aipatu zen 1938an, baina gero ez dugu
horren aipamen dokumental gehiagorik topatu. Bestalde, Sukarrieta eta Bermeo
arteko trenbidea dugu, gerra bukatu eta 14 urte beranduago egina, zeinean 60
presok hartu zuten parte. Azken horri buruzko ikerketa monografikoa idatzi du
Juanjo Olaizolak (2006), eta horretaz gain bere aitaren bizipenak erreferentzia
hartuta Azken fusila eleberria idatzia du Edorta Jiménez idazleak.
Burdinbideaz aparte, aireportuetan ere aritu ziren lanean prisioneroak Hego
Euskal Herrian. Alde batetik, Ablitaseko aerodromo txikia dugu, gaur egun ere
erabilera militarra duena, non gerra-garaian 63. Langile Batailoiko hainbat prisionero lanean aritu ziren, kopuru zehatza ez badakigu ere. Bestetik Sondikako
aireportua dugu, Bizkaian, zeinean gutxienez 1.636 gatibuk hartu zuten parte 1939
eta 1944 bitartean. 5. koadroan ikusten denez, aireportu horren eraikuntzan esklabotza-modalitate ezberdinak erabili ziren: Langile Batailoiak, BDST direlakoak,
eta presoen lana 1944an.
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Bestalde, defentsa-planetako errepideak aparte utzita, Itziarren ere 125 preso
aritu ziren errepide-lanetan, ABC Ferrocarriles y Construcciones enpresarentzat
(Acosta et al., 2004: 68)
5. koadroa. Hego Euskal Herriko aireportuetan aritutako preso eta prisioneroak.
BB.TT. 126
BDST 30
Destacamento de Redención de Penas
(Dirección General de Infraestructuras)
Sondika osotara
BB.TT. 63

Aireportua
Sondika
Sondika
Sondika

Urteak
1939 – 1940
1940 – 1942
1944

Langileak

Sondika
Ablitas

1939 – 1944
1937 – 1939

1.636
ezezaguna

756
745
136

Iturria: eranskineko datuak.

4.2.5. Berreraikuntza-lanak hainbat herritan
Gatibuak erabili zituzten beste sektoreen artean, garrantzitsuenetariko bat dugu
hainbat herritan buruturiko eraikuntza-lanena. Gerra eta bonbardaketek suntsituriko herrien berreraikuntza, hirietako azpiegituren berrikuntza, esanahi erlijiosoa
edo politikoa zuten monumentuen konpontze- edota eraikuntza-lanak, horiek guztiak
izan ziren ia dohainik ateratzen zen eskulan horren erabileraren adibideak. Zalantzarik gabe, Gernikako berreraikuntza, Belchite herri berriaren lanak edota Valle
de los Caídos monasterio izugarria dira horietako ezagunenak estatu-mailan27, baina horietaz aparte hamaika obra zibil eta erlijioso egin ziren preso eta prisioneroen
lana erabiliz, Aragoiko kasua adibide ona izanik (Forcadell eta Sabio, 2006).
Berreraikuntza zibilen kasuan, gainera, oso agerikoa zen agintari frankistek erabilitako leloa: «Con el trabajo, el pan y la justicia de la Patria, poco a poco van los
prisioneros reconstruyendo lo que ellos mismos deshicieron antes con la dinamita», prisioneroen lanari mezu propagandistiko oso argia emanez. Pedagogiaariketa biztanleria osoarentzat.
Euskal Herriko kasuan gutxienez 1.505 gatibuk lan egin behar izan zuten
hainbat herritako berreraikuntza-lanetan. Horien artean, zalantzarik gabe, Gernika
izan zen oso kasu nabarmena. Herriak esanahi berezia zuen frankistentzat, herriko
suntsipena errepublikaren defendatzaileei leporatu baitzieten agintari faxistek.
Horregatik, hiri horretako berreraikuntza-lanetan gutxienez 182 preso erabiltzeak
eskarmentuaren esanahia gehitzen zion zigorrari.

27. Valle de los Caídos eraikuntzaren kasuan, D. Sueiro (1976) eta N. Sánchez Albornozen (2000)
lanak kontsulta daitezke. Gernikako kasurako, berriz, Etxaniz Ortuñez eta Palacio Sánchezen (2003a
2003b) ikerketara jo behar da.
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6. koadroa. Gatibuek egindako eraikitze- eta berreraikitze-lanak
Hego Euskal Herrian.
Etxebizitzak, apaizetxea eta autobus-geltokia
Kaiko harri-lubetak
Herri-lanak
Berreraikitze-lanak
Berreraikitze-lanak
Berreraikitze-lanak
Berreraikitze-lanak
Zubi bat berreraiki
Berreraikitze-lanak
Hotelaren berreraikitzea
Herri-lanak
Etorbide baten eraikuntza
Monumentu erlijiosoa
Udalak enkargaturiko zenbait lan
OSOTARA

Herria
Amorebieta
Bermeo
Bilbo
Durango
Gernika
Lezama
Mungia
Ondarroa
Orozko
Portugalete
Eibar
Zumarraga
Tutera
Alesbes

Data
1938-1945
1962
1938
1938
1942
1938-1939
1938-1939
1939
1938
1942
1942-1944
1939 ?
1938
1938-1962

Gatibuak
146
87
400
122
182
74
85
ezezaguna
50
ezezaguna
125
60
ezezaguna
174
1.505

Iturria: eranskineko datuak.

Dena den, Gernika ez zen izan gatibuen lana ezagutu zuen euskal herri bakarra. Zornotzan ere presoak aritu ziren etxebizitzak, apaizetxea eta autobus-geltokia
eraikitzeko lanetan, eta horretaz gain, Bermeoko portuan, Ondarroako zubietan,
Eibarko zenbait obratan edota Zumarragako etorbidean ere aritu ziren zenbait
errepresaliatu lanean. Tuteran ere, oraindik ikertzeko zain badago ere, ahozko
testigantzek behin baino gehiagotan aipatu dute prisioneroek eraiki zutela herriko
muin baten gainean dagoen Jesu Kristoren estatua handia.
4.2.6 Mugaldeko gotorleku eta errepideak
Trintxerarik ezean, bestelakoak izan ziren euskal lurraldeetan prisioneroek
ireki eta eraiki behar izan zituzten gotorlekuak. Hauek ez ziren martxan jarri
gerran aurrera egiteko, gerra ostean erregimen frankista kanpoko erasoetatik
babesteko baizik, kostaldean eta Pirinioetan.
Dena den, defentsa-lan hauen barrenean berebiziko garrantzia izan zuen Pirinioak defendatzeko planak. Gerra-garaian hauxe ez zen izan militar matxinatuen
lehentasuna, baina gerra bukatu bezain pronto Pirinioen fortifikazioa defentsaestrategiaren arretagune nagusienetakoa izatera pasatu zen. Alde batetik, zeregin
horren erakunde militarraren berrantolaketa dugu, Junta de Defensa y Armamento
de los Pirineos Occidentales delakoaren sorrerarekin. Bestetik, eta horrekin lotuta,
hainbat bunker eta errepideren eraikuntza aurreikusten duen plan bat jartzen da
martxan. Plan hori, dena den, behin baino gehiagotan berregin zen, eta 1944an
eraikuntza hauek guztiak Linea P delakoan integraturik gelditu ziren. Planaren
barrenean errepide eta gotorlekuak ireki ziren Jaizkibeletik Erronkariraino, eta
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osotara 20.000 inguru prisionero aritu ziren bertan, hainbat batailoitan, 1939 eta
1945 bitartean28. Egia esan, ez da erreza bereiztea zein den batailoi bakoitzak
egindako lana, dokumentazioan gehienetan Plana Mayor delakoaren kokagunea
baino ez baita azaltzen. Horregatik, batez ere Gipuzkoako lanei dagokienez, ezinezkoa egiten zaigu momentuz bereiztea errepideetan edo gotortze-lanetan aritutako batailoiak, eta horregatik ere 7. koadroan modu elkartuan agertzen zaizikigu
batailoi guztiak. Ikerketa zehatzagoek, eta herri bakoitzeko artxiboetan gordetariko
agiriek lagunduko digute hemen aurkezten den ikuspegia zehazten eta sakontzen.
Bitartean, koadroko informazioak oso argi uzten digu Nafarroa izan zela
gotortze-lanetan prisionero gehien jaso zuen lurraldea, 13.000 mila inguru, hain
zuzen ere. Gipuzkoan zertxobait gutxiago izan ziren, baina hala ere 7.000 prisionero baino gehiago aritu ziren muga gotortzen, Oiartzun, Errenteria eta Pasai
artean. Bizkaian, berriz, askoz gutxiago izan ziren, eta batailoi bat baino ezin da
aipatu, kostaldeko fortifikazioan aritu zena, alegia, Getxotik Plentziaraino doan
kostalde zatian.
7. koadroa. Kostalde eta mugaldeko gotortze-lanetan aritutako
prisionero kopurua, eskualdeka.
Eskualdea
Bizkaia
Gipuzkoa
Nafarroa

Urteak
1941 – 1942
1939 – 1942
1939 - 1945

Prisionero kopurua
927
7.378
13.143

Iturria: eranskineko datuak.

Gipuzkoako mugari dagokionez, arestian aipatu dugu jadanik ezinezkoa dela,
gaur egun ditugun datuekin, zehaztea zein izan zen batailoi bakoitzaren lan zehatza. Izan ere, oso lurralde txikian obra asko egin ziren, eta horregatik nahiko ohikoa
izan zen prisioneroak toki batetik bestera mugiaraztea. Hala ere, lurralde horretan
ere ongi bereizi behar ditugu gotortze-lanak eta errepideen irekiera. Gotortze-lanak
muga osoan zehar egin ziren, eta batez ere, Aiako Harria, Gaintxurizketa eta Jaizkibelgo bunkerrak aipatu behar dira. Errepideei dagokienez, berriz, hiru dira prisioneroek ireki zituztenak: Oiartzundik Lesakara doana, Irundik Erlaitzera doana,
eta Lezotik Jaizkibel mendiraino igotzen dena. Zalantzarik gabe, Oiartzundik Lesakara doana da prisionero gehien jaso zuena, eta erraz esan daiteke milaka
prisionerok egin zutela lan bertan, Oiartzunen izan baitzuten kokapena batailoiko
Plana Mayor gehienek.
Dena den, esan bezala, Nafarroan aritu ziren batez ere gerra-prisioneroak, 8.
koadroan ikusten den moduan. Gotortze-lanak muga osoan egin ziren, baina batez

28. Mugaldeko beste zonalde batzuetan ere antzeko planak jarri ziren martxan, Gibraltar aldean,
adibidez (Algarbani, 2006). Kanariar Uharteetan ere holako errepideak egin ziren, eta horiei buruzko
informazioa topa dezakegu A flor de piel dokumentalean (Quicio Arte Expansión, 2005).

«Goiztik gabera lan eiten dugu soldatarik jaso gabe»

89

ere Orreagatik mendebaldera, eta horietan mendiko pistak eta bunkerrak egiten
aritu ziren 7.000 baino gehiago borrokalari antifrankista. Basilio Herráez prisionero bizkaitarra horietako bat zen, eta horrela azaltzen digu bertan egindako lana:
De Guadalajara nos marchamos a la parte de Elizondo, a Maia-Baztan, que luego
estaba Otsondo, el puerto que va para Francia, ahí estuvimos haciendo fortines de
hormigón, enfrente de donde termina lo que es España-Francia, allí hicimos fortines
de hormigón que se pasaban subterráneos de un sitio a otro, y haciendo pistas
también ahí estuvimos mucho tiempo (Mendiola eta Beaumont, 2006: 85).
8. koadroa. Mugako errepideak eta gotortze-lanak Nafarroan, bertan
aritutako prisionero kopuruarekin29.
Herriak
Auritz Orreaga
Baztan (Erratzu, Arizkun, Amaiur eta
Oronoz Mugairi)
Etxalar
Bera
OSOTARA GOTORTZE LANAK

Batailoiak
BB.TT. 129 y 153
BB.TT. 1, 64, 114 eta 128 y
BD 7
BB.TT. 105
BB.TT. 14, 107 y BDST 6 y
13

BB.TT. 3, 159, BD 81 y
BDST 14
BB.TT. 106, 127, BDST 6 y
Erronkari - Bidankoze – Igari errepidea 38
Egozkue-Iragi errepidea

Irurita – Artesiaga errepidea
Oiartzun – Lesaka errepidea
OSOTARA ERREPIDEAK

BB.TT. 18, 159 y BDST 12
BB.TT. 100 y 169, BD 81,
BDST 14 y BDST (P) 95

Urtea
1939

Pris.
1.098

1939-1940
1939-1940

3.463
564

1939-1941

2.357
7.482

1939-1940

1.985

1940-1941

2.354

1939-1941

1.756

1939-1945

2.702
8.797

Iturria: eranskineko datuak.

Pirinioetako mugako obren artean, esan bezala, azpimarratzekoak ditugu errepideak30. Alde batetik, prisionero kopuru handiak eskatzen zituztelako, eta bestetik,
errepide hauek Pirinioetako komunikabideen artean denboran zehar mantendu
duten presentziagatik. Denborarekin errepide hauek garrantzia irabazi zuten eta
gaur egun asfaltaturik daude, ondoko herriotako jendearentzat eta inguru hauetara
29. Ohartarazi behar dugu hemen agertzen den kopuru orokorra ez datorrela bat 1. eta 7. koadroetan
agertzen den kopuru osoarekin. Honen arrazoia da bertan batailoi bakoitzeko partaideak behin baino
ez direla zenbatu. Hemen, berriz, bigarren zutabeak argi uzten digu batailoi batzuk obra batetik
bestera eramanak izan zirela, eta bestaldetik, BD 7 eta BD 81 izeneko batailoietan gainerako Langile
Batailoetan aritutako prisioneroak agertzen dira, elkartze-prozesu baten ondorioz, eta horregatik ere
1. koadroko datuetan ez dira zenbaturik agertzen. Oraingoan, berriz, aritutako obretan agertzen dira,
nahiz eta aldez aurretik prisionero berberak beste lan batean zenbaturik egon.
30. Errepide hauei buruzko ikuspegi orokorra Mendiola eta Beaumonten lanean ikus daiteke
(2007). Hala ere, bertan aipatutako prisionero kopurua gainditua izan da Archivo del Tribunal de
Cuentas delakoan kontsultaturiko dokumentuetako datuekin.
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hurbiltzen diren turistentzat pasabide arrunta izanik. Errepide hauek helburu estrategikoa zuten, haranen artean soldadu eta material belikoa hobeki garraiatu ahal
izatea, eta horregatik gerra hasi aurretik argitaratutako liburuan horien eraikuntza
aldarrikatu zuen Sanjuán Cañete geografo militarrak (1936). Esan bezala, gerra
hasita eta bukaturik plan hauek guztiak berrindartu ziren, eta horien barrenean
kokatu behar ditugu aipaturiko errepideak.
Lehendabizikoak Lesaka eta Ergoien (Oiartzungo auzoa) lotzen zituen. Errepide hau Pirinioetako defentsa-planeko luzeena zen, 17,85 kilometrorekin; haietako
6,35 Ergoien eta Aritxulegi tartean, eta beste 11,5 lepo horretatik Lesakaraino.
Gainera, lepoa tunel batez zeharkatzeak zailtasun berezia ematen zion proiektuari.
Beraz, ez da harritzekoa prisionero kopurua ere altuena izatea, 4.000 baino
gehiago31. Oiartzungo aldetik aritu ziren batailoiak ez ezik, Nafarroan ere 2.700
prisionerok baino gehiagok bertan egin zuten lan.
Bigarren errepide estrategikoa ere justifikaturik agertzen da dokumentazio
militarrean: «Carretera de Irurita al collado de Artesiaga, para unirse a la forestal
que desde la carretera de Pamplona-Eugui-Collado de Urquiaga va también hasta
cerca del collado de Artesiaga. Su longitud es aproximadamente 12.000 metros,
que unidos a la de la forestal, sumará un total de 17.000 metros (…) Esta carretera
es también muy interesante para comunicar los dos sectores de Baztán y Quinto
Real, y para servir a toda la organización que desde Urquiaga se extiende hasta
Irurita»32. Horrela, beste aukera bat zabaltzen zen Iruñetik Baztanera hurbiltzeko.
Errepidean gutxienez 1.700 prisionerok egin zuten lan.
Hirugarren errepidea ere dokumentazio militarrean agertzen da deskribaturik:
«De Iragui a Egozcue, importante por unir sin tener que bajar a Pamplona las
carreteras que desde Pamplona van a Baztán y Urquiaga, uniendo los valles de
Ulzama con los de Arga y Erro. Su longitud es de 5.036 metros»33. Kasu honetan
errepidea aurrekoak baino motzagoa zen, eta 2.000 inguru prisionero izan ziren
errepide honetan parte hartu zutenak.
Azken errepide estrategikoa, laugarrena, Erronkari eta Zaraitzu haranak
lotzen dituena da, Igari eta Erronkari herrien artekoa, Bidankozetik pasatuz. Errepide honi buruzko ikerketa monografikoa argitaraturik dago jadanik (Mendiola eta
Beaumont, 2006), eta bertan izan dezakegu errepidean lan egin zuten 2.350
prisioneroen esperientziaren berri.

31. Errepide honetan lanean aritutako bi prisioneroren oroimen-izkribuak gordetzen dira (Etxaburu,
1989; Uribe, 2007 eta Padin, 2009). Horietako bat argitaratua dago (Uribe, 2007, 163-176) eta bestea,
Felix Padinen oroimenak, oraindik argitaratu gabe daude.
32. AMGA, ODP, Kutxa 3523, karpeta 9.
33. AMGA, ODP, Kutxa 3520, karpeta 1.
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4.2.7. Lan hidraulikoak
Urtegi eta ubide batzuk ere bortxazko lanen lekuko eta fruitua izan ziren, eta
ezbairik gabe, hauen artean Behe Guadalquivirreko Ubidea, inguruetan Presoen
Ubidea deiturikoa, azpiegiturarik garrantzitsuena izan da. Ubideak oso preso
kopuru altua erabili zuen eta errepresio mota honen inguruko ikerketa eta hedapen
sozialerako prozesu zabalena izan du azken urteotan (Acosta et al., 2004). Presoen
lanari esker, milaka hektarea ureztatzeko moduan gelditu ziren, lurjabeentzat urtez
urte handitzen ziren sekulako etekinak sortuz. Ubide honetaz gain, diktadura garaiko beste lan hidraulikoak, urtegi eta ubideak, milaka presoen parte-hartzearekin
egin ziren.
Ebroren arroan asko izan ziren honelako lanak, eta horietako adibideak ditugu
Barasona, Mediano, Guara eta Esako urtegiak, gehienek ureztatze-sare zabala
zutenak, Bardeetako Ubidea bezalakoa (Acosta et al., 2004). Hauek guztiak
Lanaren bidez Zigorra Berrerosteko Sistemaren bidez antolatu ziren, eta sistema
horren pean ere hirietako kanalizazioak egin ziren Irunen eta Errenterian (Acosta
et al., 2004: 68-74 ). Langile Batailoiei dagokienez, Avilako Artxibo Militarrean
ubide eta kanalizazioei buruzko dokumentazioa topa daiteke zenbait euskal herrirentzat, hala nola Cortes, Alesbes edo Tutera, baina segur aski herriz herri egindako ikerketek zerrenda luzatuko lukete, eta lan hauetan herrietako agintari eta lurjabeek izan zuten inplikazioari buruzko informazio sakonagoa eskuratuko genuke.
4.2.8. Kontzentrazio-eremuetako eta espetxeetako lanak
Orain arte aipatutako lanak ez ezik, harresien barnean edota kontzentrazioeremuen inguruan egindakoak ere garrantzitsuak izan ziren. Arestian aipatu bezala,
kontzentrazio-eremuen helburu nagusia prisioneroen antolaketa eta sailkapena
izaten zen, eta horretarako hainbat eremu egonkor antolatu ziren estatu osoan.
Euskal Herriari dagokionez, Urduñakoa eta Bilbokoa ditugu Bizkaian, azken hau
Deustuko Unibertsitatean; Murgia eta Langraizekoak Araban, azken horren izen
ofiziala Nanclares de la Oca (Monago, 1998), eta Nafarroan Lizarra eta Iruñekoak.
Hauetaz gain, 1939an, Irunetik sartzen ziren errefuxiatuak atxilotzeko asmoz,
atzilotze-zentroa ireki zen bertan, eta kontzentrazio-eremu bezala erabili ziren
beste eraikuntza batzuk, Gasteiz, Donostia, Tolosa edota Iruñeko zezen-plazak
esaterako (Rodrigo, 2003 eta 2005).
Berez, kontzentrazio-eremuak ez ziren bortxazko lanak egiteko tokia, baina
horrek ez du esan nahi horko prisioneroen lana erabili ez zutenik agintariek. Horren inguruan, Euskal Herriko eremuei dagokienez, oraindik ia ez da ikerketarik
egin, baina zenbait datu daude jadanik: Langraizko prisioneroek espetxe berriaren
eraikuntzan parte hartu zuten (Monego, 1998), Lizarran, Iratxeko monasterioan
zeuden prisioneroek, berriz, Aiegi eta monasterioaren arteko errepidea egin zuten,
eta Iruñeko prisioneroak, berriz, lan ezberdinak egitera atera zituzten kontzentrazio-
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eremuan zeuden bitartean. Deustuko kontzentrazio-eremuari dagokionez, lan
ezberdinetan aritu ziren prisioneroak: eremuan bertan jostailuak egin zituzten,
(Rodrigo, 2003: 119) eta eremutik ere atera ziren hainbat lan egitera.
Espetxe barneko lanei dagokienez, Talleres Penitenciarios izenekoak ere
antolatu ziren bertan, eta horietan espetxeraturiko gizon eta emakume batzuek lan
egin behar izan zuten. Modalitate hau izan zen emakumeentzat diseinaturiko
bakarra, eta holakoetan ibili ziren ehunka emakume estatuko hainbat espetxetan.
Zalantzarik gabe, kasu ezagunena Las Ventas espetxekoa dugu, Madrilen,
Fernando Hernández Holgadoren lanari esker (2003), baina horretaz aparte Euskal
Herrian ere antolatu ziren holako tailerrak emakumeentzako espetxeetan, hau da,
Zornotzan eta Saturraranen. Azken kasu horretan, Mutrikuko Casa Egaña enpresak hartzen zituen emakume presoek egindako oihalak, horiekin etekina ateratzeko
(Acosta et al., 2004: 45).
Bestalde, espetxe guztietan lan ezberdinak egin zituzten giltzapeturiko presoek, askotan espetxe beraren funtzionamendua martxan jartzeko, bertako baratzeetan, garbiketan edota janari-prestaketan. Lan hauek mantendu egin ziren preso
politikoen kopurua jaitsi egin zenean, eta zigorrak gutxitzeko helburuarekin XX.
mendearen bukaera arte mantendu egin dira, espetxeetako funtzionamenduko
zutabe garrantzitsuenetako bat izanik.
4.3. BORTXAZKO LANAK: ISILTASUNA ETA MEMORIA
1946an, Buchenwaldeko eremutik libre atera eta urtebetera, «unibertso kontzentrazioarioa» ospe handiko kontzeptua erabili zuen David Roussetek kontzentrazioeremuei buruz idaztean. Eremuez idatzi zuen, baita itxita izan ondoren eremuek
duten bizitzaz ere, bere ustez isiltasuneko basamortu batean mantendu baitziren
eremuak. Euskal Herriko kontzentrazio eta bortxazko lan-eremuak ere, barrakoiak,
errepideak, trenbideak... isil-isilik mantendu dira urteotan, gerra eta gerraosteko
urte bereziki latzak pasatu ondoren. Diktaduran zehar ezerk ez zuen gogoratzen
geografia horien iragana, eta trantsizio-garaian ere isiltasun hori mantendu zen,
horren adibide ona Ondarroako zubi bat izanik. Gotzon Bedialaunetak kontatzen
zigun bere aita, Faustino, mutikoa gerra-garaian, kexu agertzen zela zubian zegoen
plaka ikustean, non idatzita zegoen: «Fue destruído por las hordas rojas y
reconstruído por la gloriosa España nacional», ezkutatuz «horda» berberak izan
zirela zubia berreraiki zutenak. Diktadura bukaturik, desagertua dago plaka, baina
oraindik ere isiltasunak estaltzen du prisioneroen lana eta sufrimendua.
Zalantzarik gabe, isiltasun hori trantsizio-garaiko memoria-politikekin oso
lotuta dago, eta jakina da horren inguruko eztabaida historiografikoa zabaldu dela
azken urteotan. Laburbilduz, historialari batzuek (Aguilar, Santos Juliá...) trantsizio-garaiko «normaltasuna»z hitz egiten duten bitartean, beste batzuek garai hartako
isiltasun-politika azpimarratzen dute (horien artean Francisco Espinosa dugu).
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Eztabaida oparoa izan da horren ingurukoa espainiar historiografian, eta bi ikuspegi horien sintesia Santos Juliá (2003) eta Espinosaren (2007) lanetan aurki daiteke.
Dena den, eztabaidak maila akademikoa gainditu du, eta espainiar parlamentuak
ateratako legearen inguruan ere asko eta askotarikoak izan dira piztutako eztabaidak. Horien artean, bereziki esanguratsua da Espainiako estatuan memoria
historikoaren alorrean dabiltzan erakundeek legea gogor kritikatu izana, eta kritika
horiekin Amnesty International taldeak ere bat egin du.
Testuinguru horretan, ez da oso harritzekoa gaur egun esklabotzaren geografian dagoen isiltasuna. Izan ere, kapituluan zehar aipaturiko obra eta lan gehienak
dauden tokietan ia ez dago frankismoaren esklaboak publikoki gogorarazten dituen
seinalerik, nahiz eta azken urteotan gero eta ekimen gehiago egon. Beste tokietan
bezala, ekimen horiek gizarte-mugimenduetatik etorri dira gehienbat, eta horren
adibide ona dugu gaur egun Lau Haizetara Gogoan koordinakundean integraturik
dauden taldeek egindako lana. Instituzioak, bestalde, oso atzetik joan dira, eta
oraindik ere zaila da ahaztea Langile Soldaduen Diziplina Batailoietan ibili zirenek
urte batzuetan jaso zuten erantzuna: gatibu ibili beharrean, soldaduskan egon zirela urte horietan, eta horren ondorioz kalte-ordainak jasotzeko inongo eskubiderik
ez zutela (Urquijo, 2005).
Memoria Historikoaren Legeak, bere aldetik, akats eta gabezi larriak ditu
bortxazko lanen alorrean ere, Memoriaren Bideak elkarteak salatu duen moduan.
Elkarte horren arabera, hiru dira bortxazko lanen alorrean legeak merezi dituen
kritika nagusiak. Lehendabizikoa prisioneroek jaso beharreko kalte-ordainei dagokie: «Zazpigarren artikuluak jasotzen ditu kalte-ordain horiek, baina horietan bertan
aipatu egiten da beharrezkoa dela gutxienez 3 urtez aritu izana zeregin horretan.
Beraz, denbora gutxiagoan estatu frankista edota enpresa pribatuentzat dohainik
lanean aritu zirenek ez dute inongo konpentsaziorik jasoko»34, ez bada elkarte
autonomoen aldetik, horietako askok 3 hilabeteko itxialdia markatu baitute kalteordainak jasotzeko minimo moduan. Bigarren kritika, berriz, gatibuen lana erabili
zuten enpresei dagokie: «Gure ustez bereziki larria da egitasmo honek ez diela
inongo erantzukizunik eskatzen bortxazko lanez baliatu ziren enpresa publiko
edota pribatuei. Neurri berean, ez zaie eskatzen kalte-ordainetan parte har dezaten».
Hirugarrena lan-eremuen seinalizazioarekin du zerikusirik: «Lege-egitasmo honek
dituen beste gabezietako bat kontzentrazio-eremuak eta bortxazko lan-eremuak
helburu pedagogikoekin erabiltzeko proposamenari ematen zaion erantzun eza da»
eta laugarrenak horietako bat, famatuena, alegia, hartzen du ardatz moduan:
«Gabezia horiek guztiak oso agerikoak dira esklabotzapean Espainian eraikitako
monumenturik sinbolikoenetako batean, El Valle de los Caídos izenekoan, alegia.
Lege-egitasmoaren arabera, monumentuak Espainiako faxismoaren aitak diren
34. “Isildutako esklabotza: Bortxazko lanak eta Memoria Historikoaren legea”. Memoriaren
Bideak elkarteak 2007ko urriaren 27an ateratako prentsa-oharra. Parrafoan komatxoen artean agertzen
diren beste esaldiak ere komunikatu beretik ateratakoak dira.
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José Antonio Primo de Rivera eta Francisco Francoren hilobiak gordeko ditu, publikoki omenduak geldituz. Aldi berean, legeak memoria historikoaren inguruan lan
egiten duten elkarteen proposamenari, hau da eraikuntza frankismoaren errepresioa
eta bortxazko lanak publikoki ezagutarazteko museo bihurtzeari, uko egiten dio.
Are gehiago, legeak zeharka galaraz lezake monumentuaren eraikuntzan parte
hartu zuten presoak omentzeko aukera, 16.3. artikuluan monumentuaren barrenean
“esanahi politikoa duten ekitaldiak” ezin izango direla antolatu zehazten baita».
Isiltasun ofizial honen aurrean, ezinbestekoak izan dira gizarte-ekimenak bortxazko lanen errealitatea sozialki ezagutarazteko. Estatu-mailan ezagunena, zalantzarik gabe, Andaluziako ubide bat dugu, Behe Guadalquivirreko Ubidea, edota
Presoen Ubidea herri-izendapenaren arabera, horren inguruan hainbat ikerketa,
dokumental eta ekimen jarri baitira martxan, eta etorkizunerako ere proiektu
interesgarri bat dago interpretazio-zentro bat zabaltzeko.
Euskal Herriari dagokionez, oso ekimen interesgarriak bultzatu dituzte azken
urteotan Memoriaren Bideak kolektiboak, Geronimo de Uztariz Historia Institutuak
eta Eguzki Bideoak izenekoak. 2004an antolatu zuen lehen aldiz frankismoaren
esklaboei eskainitako omenaldi bat Memoriaren Bideak elkarteak Igari eta Bidankoze arteko mendatean, eta harrezkero urtero ospatzen da ekitaldia ekaina aldean.
Horrekin batera Esklaboak mugaldean izeneko proiektua jarri dute martxan aipaturiko hiru kolektiboek, eta horren fruitu dira Eguzki Bideoak kolektiboak eginiko
dokumentala (Desafectos, Francoren esklaboak Pirinioan), Esklabotza frankismoan, Errepideak eta Fortifikazioak mendebaldeko Pirinioetan izeneko erakusketa ibiltaria, erakusketaren katalogoa den liburu kolektiboa (Bortxazko lanak
diktadura frankistan), Gastonek eta Mendiolak (2007) koordinaturikoa, edota
www.esclavitudbajoelfranquismo.org webgunea35. Ekimen hauek guztiak presente
egon dira Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko herri eta hiri askotan, eta
oraindik ere aurreikusita dago beraien presentzia beste hainbatetan.
Hauetaz aparte, Altsasun trenbidean aritutako prisioneroen omenezko eskultura jarri zuten herriko plaza batean Udalak eta Wiphala Talde Internazionalistak
2008ko ekainean, eta Iruritan ere, Baztango Udalak, Memoriaren Bideak eta Geronimo de Uztariz Institutuak Mikel Iriartek eginiko Bidegabeko bidea eskultura
jarri dute Artesiagako mendatean 2009ko udaberrian.
Azken batean, justiziazko oroigarriak dira hauek, bertan aritutako gatibuentzat ez ezik, guretzat ere, prisionero horien esperientziaren memoria, gure ustez,
erabilgarri izan behar baitzaigu gaurko injustiziak ulertzeko eta gainditzeko, eta
ildo horretan ere uler daiteke Igari eta Bindakozeko mendateko eskulturan agertzen
den esaldia: «Zuen memoriak, askatasuna».

35. Webgune honetan frankismoaren esklaboen memoria-liburuak argitaratzeko prozesua abian da.
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5. Frankismoaren izaerari buruzko zenbait gogoeta
Iñaki Egaña,
Aranzadi Zientzia Elkartea

Bistan da frankismoa eta diktadorea bat datozela. Haren biografia eta erregimenarena berdinak dira. Baina agerikoaren gainetik, frankismoa ez da izan bakarrik
apustu pertsonala, baizik eta interes politiko, ekonomiko eta sozial askoren batuketa.
Espainiako betiko intereskideak azaldu zirenek 1936ko hauteskundeetan galdu
zuten gobernua berreskuratzeko aukera: oligarkia, banka, armada eta eliza. Hitzekin
jolastuz, esan genezake Franco ez zela frankismoaren sortzailea. Erdi Aroko
Espainia eta horrekin batera haren garaiko balio guztiak defendatzen zituztenek
Franco jarri zuten gidari. Horiek, justu-justuan, sortu zuten Franco. Jose Maria
Areilzak, falangista eta matxinatuen armada Bilbon sartu ondorengo lehenengo
alkateak esan zuen antzera, Franco, «frankismoaren moderatzailea» izan zitekeen.
Buenos Aireseko erbestean 1956tik 1975era argitaratu zen Tierra Vasca egunkariak, Pello Irujok eta «Tellagorri»k (Jose Olivares Larrondo) zuzendua, Espainia estatua aipatzeko hitz berezi bat landu eta erabili zuen: Franconia. Eta adierazpena luzatuz gero, diktadoreari egindako kritika Francolatria izango litzateke.
Espainiako Katoliko Independenteen Elkarteak, hain zuzen ere, 1960an kritika
bera egin zion zapaltzaileari: «Francolatria, Espainiako jatorrizko bekatu berria.
Nortasunaren gurtza nabarmena». Arrazoia zuten. Komunikabideetan irakur zitezkeen honako esapideak: «Franco, Jaungoikoaren behatza», «Espainiako berreroslea», «Espainolen gidaria», etab.
Frankismoa aterkia balitz bezala zabaldu zen. Gizarte osoa ukitu zuen, baita
haren estatusa erabat aldatu ere. Kontrolpean izan zituen gizartearen arlo eta adar
guztiak, sare poliziala eta militarra landuz. Pentsamendua desagertu zen eta haren
ordez buruzagiarenganako koipekeria sortu zen, baita Espainiako Inperioaren garaiko historiako zati batzuen apologia ere. Azken horien artean, Gerra Zibilaren garaileen kronikak behin eta berriro errepikatzen ziren, hizkera puzkorraz eta adjektiboz beteak. Frankismoaren ezaugarria Millan-Astray jeneralak zabaldu zuen
Salamancan: «Adimena hil dadin!».
Hamar urte geroago Ramon Aldasorok, Erbesteko Eusko Jaurlaritzako
kontseilaria, Baionan, errepublikaren urtemugan, garaia aztertuz esan zuen:
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«Gizonak, zoratuak munstro maltzurraren eraginez, arro sentitu daitezke eta baita
erakutsi ere, lotsarik gabe, irabazitako armarriak, anai-arrebak erailtzen, espetxeak
eta kontzentrazio-eremuak betetzen, ondareak arpilatzen, etengabe gezur beltzak
asmatzen, aberriaren mugetatik aldentzen eta hileta, etsipena eta gosetea erkideen
etxe gehienetara eramaten».
Egun, frankismoaren izatasunari buruzko eztabaida ez dago errebisionistek
sortzen dituzten iritzietatik kanpo. Tesi errebisionisten arabera, 40 urteko diktadura
ez da hain gogorra eta estua izan, eta urte horietan egon den borrokari «ideologikoa» deitu beharko genioke, kapitalismoaren eta komunismoaren arteko borrokaren
beste atal bat balitz bezala. Horrek suposatuko luke, frankismoaren izaera ez zela
totalitarioa izan. Egia da 1936ko matxinatuen ideologia askotarikoa zela, buruzagien atzerakoitasuna nabarmenduz, baina ondorioa oso zehatza izan zen. Gerragaraileek ideologia faxista jantziz Estatua indartu zuten. Espainia erregimen faxista
bihurtu zen, Alemaniak eta Italiak Franco babestu zuten bezala. Gutxienez Bigarren Mundu Gerra amaitu arte.
Aliatuen garaipenaren ondoren, erregimenaren moldeak aldatu ziren baina
faxismoaren marka batzuek indarrean jarraitu zuten, tartean buruzagiaren aldeko
mobilizazio erraldoiak. Madrilgo Ekialdeko Plaza, Espainiako Bigarren Errepublikako presidentearen egoitza, «Burua»ri erakutsitako atxikimenduaren ikur bihurtu
zen, garai guztietan, batzuetan Gobernuak nazioarteko kritika jasotzen zuenean, beste
batzuetan errepresioaren aurkako babesa emateko. Azkenak, Txiki eta Otaegiren
hilketaren ondorioz (1975ean) edo Burgoseko euskal militanteen aurkako epaiketaren ondoren (1970ean). Hain zuzen ere, Francoren propaganda handiko kanpainek
mobilizazioak izan zituzten abiapuntu: Espainiako Armada SSBBko inbasioan,
Gibraltarreko espainoltasunaren aldarrikapena, Nazio Batuen balioaren ukapena,
etab. Enpresetako nagusiek lantokiak itxi behar zituzten eta langileek kontzentrazio-deiei jarraitu. Aginduak betetzen ez zituztenei isun gogorrak jartzen zizkieten
gobernadore zibilek.
1942ko urriaren 7an, Francok adierazpen bat egin zuen Falangeko Kontseilu
Nazionalaren aurrean: «Alemaniako, Italiako eta Espainiako iraultzak, orokorreko
mugimendu berdineko atal ezberdinak dira, ordena zahar eta hipokresiaren aurkakoak. Gure garaiek helburu historikoa beteko dute, boltxebikeen ideologia basatia
besarkatuz edo Espainiako eta faxisten herriek sortu duten formula espiritual eta
abertzalea hartuz». Hiru urte geroago, 1946 urtearen bukaeran, Kanpo Harremanetako Espainiako ministroak aurreko oinarriak ukatu eta lotsarik gabe esan zuen:
«Espainiako herriak faxisten azalpena errefusatu egiten du. Gure erregimenak ez
du sistema totalitarioekin zerikusirik, askatasuna eta giza eskubideak errespetatzen
dituelako eta agintariek eskubideen arauak betetzen dituztelako».
Frankismoak ezaugarriak ezkutatu edo aldatu bazituen, ezin izan zuen haren
jatorri militarra gorde, ez barruan ezta kanpoan ere. Espainiako Armada, joera
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guztien gainetik, frankismoaren sostengua izan zen. Hasieran, Gerra Zibilaren
lehenengo urratsetan, matxinatuek sortutako Batzar Teknikoa osatuz: partaide
guztiak jeneralak izan ziren. Gerra amaitu ondoren, ministro batzuk zibilak ziren,
baina pisuzko postu estrategikoak militarrek betetzen zituzten. Hari horri jarraituz,
Pierre Vilarrek historialari frantziarrak, frankismoaren izaera finkatzen zuen:
«Militarren diktadura integrista, ideologia bat osatuz».
Militarren mendekotasuna nabarmendu zen estatu-kolpea eman zenetik.
Matxinatuek «gerrako egoera» aldarrikatu eta gero, ondorio ezberdinen artean,
bistako bat nagusitu zen: epaile militarren erabateko boterea. «Gerrako egoera»ren
arabera delitu guztiak auzitegi militarrek epaitu behar zituzten. Epaile militarrek
interpretatu zituzten egoera politikoa, soziala, ekonomikoa baita egunerokoa ere.
Falange eta karlismoa batzeko prozesua hasi bezain laster Francok laguna zuen
Agustin Muñoz Grandesi, Brigadako jenerala, Falangeko idazkariaren kargua
eman zion.
Armadaren barneratzea Espainiako gizartean eta politika orokorrean bigarren
karlistalditik zetorren. Francok errebindikatzen zuen Espainiako inperio koloniala
murriztu egin zen, Penintsulako nazioak hartu arte, Kuba, Puerto Rico, Filipinak
eta Pazifikoko beste uharteak eta Marokoko iparraldea «galduz». Kuba, Filipinak
eta Arrifeko gerrek militar mota bat sortu zuten, «afrikanoak» deitutakoak. Armada
ofizialak, boluntarioak, porrotean trebatuak izaten ziren kasu gehienetan. Beraz,
Gerra Zibilean eta frankismoan aspaldiko «irainak» gainditzeko aukera ikusi zuten.
«Hilzorian» zegoen Espainia berpiztu egin zen, frankismoaren babesleen aburuz,
militar horien nekaezintasunari esker, hain zuzen ere.
Aurreko gerra horietan, batez ere Arrifekoan, Espainiako militarrek erabiltzen
zituzten metodoak ezohikoak eta basatiak izan ziren Europako armadetako estrategentzat, ohiko armen eta trikimailuen erabileraren usatuaz. Espainolek hatz
nabarmena utzi zuten Arrifen, lehengo aldiz arma kimikoak erabiliz, edo Kuban,
baita lehenengo aldiz ere, kontzentrazio-eremuak eraikita. Errepresioa, bi kasu
horietan, ankerra izan zen, Espainiako komunikabideen txaloarekin. Stanley G.
Paynek definitu zuen Kubako guda, kolonien emantzipazioaren aldeko borroken
artean, gerra zikina erabili zuen lehenengoa.
Arrifeko gerran, Armadako goi-karguek hausnartu zuten alderdi eta sindikatuak ez zirela nazio-ohorea lehengoratzeko gai izango eta, ondoren, haiek, militarrek, politikan parte hartu beharko zutela. Horrela, 1923ko Primo de Riveraren
estatu-kolpea heldu zen eta «gerrako egoera» sortu zuten, 1936an suertatu zen antzera. Eta frankismoan gertatuko zen bezala, penintsulako batasuna esku-hartzearen
argudio garrantzitsuenetariko bat izango litzateke: «Aberriaren batasunaren aurkako
ekintzak, baita aberriaren sendotasuna edo kontzeptua txikiagotzearen aldeko mugimenduak ere, nahiz mintzamenaren bidez, nahiz idatzien bidez, nahiz inprentaren bidez, nahiz edozein metodo edo aitorpenen bidez, delituak izango dira».
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1923ko estatu-kolpea eta 1936koa bat etorri ziren: politikoak aberriaren auzien
utzikerian militarrek hausnarketa berbera egiten zuten, Emilio Molaren erreferentziei jarraituz. Mola, hain zuzen ere, Kuban jaio zen eta gerra horren Espainiako
porrotaren zergatiak hausnartu zituen ildo beretik. Agian, ezberdintasun bat egon
zitekeen 1923ko eta 1936ko estatu-kolpeen artean. 1936koan militarrek indarrean
jarri zituzten neurriak aurrekoan Kuban, Filipinetan eta, batez ere, Arrifen jarritakoen antzekoak izan ziren: errepresio basatia, komunikabideen babesa eta zigorgabetasuna. Alde handia zegoen biktimei zegokienez. Frankismoaren garaian espainiar herritarrak ziren eta uharteen gudan eta Arrifekoan «kolonietako mendekoak».
Eta jarduera horietan, Eliza katolikoak erabateko sostengua eman zien aberriaren
«salbatzaileei».
Frankismoaren garaian politikaren eta erlijioaren arteko elkartasuna goitik
beherakoa izan zen eta, horregatik, ikertzaile batzuek faxismoaren gainetik, erregimena Erdi Aroko beste batzuekin konparatu zuten. Gerra Zibila, zehaztapen
ofizialetan, Gurutzada izan zen, mende batzuk lehenago kristauak «fedegabeen»
aurka eraman zituena bezalakoa. 1943ko maiatzean, diktadorea omendu zuten
Granadan, Errege Katolikoek erabiltzen zuten ezpataren kopia batez. Omenaldian
emandako hitzaldian, Francok parekatu zuen XV. mendeko Errege Katolikoen
Islamen aurkako guda eta musulmanen kanporatzea, 1936an abiarazitako gerrarekin.
Diktadoreak palioaren azpian desfilatu zuen behin baino gehiagotan, tartean
Donostiako Aste Nagusian, santua edo ama birjina balitz bezala. «Jaungoikoari
esker, Espainiako Buruzagia» aldarrikatu zen, aspaldiko errege eta kalifen estiloa
erabiliz. Elizaren erabateko babesa jasoz sekta batek, Opus Dei izenekoa, izugarrizko bultzada jaso zuen. Beste kontu batzuk, arruntagoak zirenak (aitortza, arrosarioaren otoiztea…) nahitaezkoak bilakatu ziren irakaskuntzan, nahiz eskola
pribatuetan, nahiz publikoetan. Estatuko erlijio ofizialak ez zirenak, Islama edo
Jehovaren Lekukoak esate baterako, erregimenak debekatu zituen eta jarraitzaileak
kartzelaratu. Donostiako Artzain Oneko katedralaren atarian lau kide atxilotu
zituen Poliziak, Ebanjelisten panfletoak banatzeagatik, 1963an.
Elizkoitasunak eta fanatismoak bat egin zuten. Eskoletan, aitortza eta meza
derrigorrezkoak izan ziren eta, helduen artean, santutegiko izenak banatu zituzten
fabriketan eta enpresetan. Guardia Zibilak Pilarika ospatzen zuen eta Poliziak Aingeru Guardakoa eta ospakizun ezagun horretaz gain, langileek haien fedea frogatu
behar zuten. Herritar guztientzat, katolikoentzat eta katolikoak ez zirenentzat,
maiatza Ama Birjinaren hilabetea zen (kristauen Jesusen ama) eta urria arrosarioa
otoitz egitearena, eta haren ospakizuna derrigorrezkoa zen eskoletan, udaletan,
elkarteetan, baita lantokietan ere. 1941eko ekainean, Emilio de los Toyos Gonzalez
sozialistaren lau seme-alabak —haren anaia Juan Eusko Jaurlaritzako kontseilaria—
Gipuzkoako Falangeko goi-karguek eta elizakoek Eibarren egindako ekitaldi
batean bataiatu zituzten.
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Estatu konfesionalaren adarrak toki guztietara iristen ziren. 1947ko udan Sestaoko Agustin Quintana biriketako minez hil zen. Osasun-estatistikaren arabera,
garai horretan hildakoen % 20k biriketako minaren eraginez galdu zuen bizia.
Quintanaren senideak, haien uste sendoei eutsiz, ez zuten elizakoak emateko baimena zabaldu eta ehorzketa zibila antolatuz zuten. Oilarraren Bentan Guardia
Zibilak hildakoen lagunek eta familiak sortu zuten ilara desegin zuen. Urtebete
geroago, poliziak bahitu zuen, Donostian, Andres Arzallusen hilotza, EAJren
EBBko lehendakari ordea. Gobernadore zibilak elizkizunak eta ehorzketa ere
debekatu zituen. Senideak, Arzallusen gorpua lurperatzea joan zirenean ez zuten
hilotza aurkitu Polloeko kanposantuan. Geroago jakingo zuten poliziak berak
lurperatu zuela Arzallusen gorpua egun bat lehenago.
Elizkoitasunaz gain, Espainiako estatua ezaugarri totalitarioekin osatu zen:
alderdi bakarra, alderdi horri zegozkion atal sindikalekin, gazte, unibertsitate eta
emakumearen atalekin, etab. Ezkutatu gabeko totalitarismoa. Alderdi berri horren
zutabea Falange zen, Francok sortutako dekretu baten bidez 1937ko apirilean, eta
ardatza karlisten mugimendua. Emaitzaren izena nahiko xelebrea zen eta, segur
aski, itzuli ezina: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva
Nacional Socialista (FET y de las JONS). 1937ko ekainean, Garcia Conde Nafarroako gobernadore zibilak agiri batean aitortzen zuen 30 eta 45 urteko gizonezkoen artean derrigorrezkoa zela afiliazioa. Gobernadoreak gogorarazten zuen
Falangekoek alkandora urdina jantzi behar zutela eta buruan bonet urdina edo
txapel gorria eraman. Astebetearen buruan araua bertan bera gelditu zen.
Falange, Hitlerren Alderdi Nazi edo Mussoliniren Alderdi Faxistaren antzeko
proiektua zen eta horrek, neurri batean, Espainiako eskuindarren tradizioarekin
apurtzen zuen, CEDAkoekin hain zuzen ere. Jose Maria Gil-Robles, CEDAko
buruzagia, matxinatuei ekonomikoki lagundu arren, legez kanpo geratuko zen.
Zergatia nabarmena zen. CEDA hauteskundeetarako sortutako koalizioa zen eta
Falange, ordea, alderdi oso txikia, ia garrantzi gabekoa. Erraz manipulatzekoa.
Francok Falangeko egitaraua eratu zuen. Lehenengo artikuluan esaten zen:
«Espainiako errealitate gorenean sinesten dugu. Baieztatzea, altxatzea, bikaintzea,
espainol guztien urgentziazko eginbeharra dira. Helburu honetara heltzeko bakoitzaren interesak erruki gabe errefusatu behar dira, baita taldeko eta klaseko interesak ere». Hirugarren artikuluan hauxe esaten zen: «Inperioa fundatzeko lehiatuko dugu. Zin egiten dugu Espainiako historiaren burutzapen osoak inperioa
exijitzen duela». Serrano Suñerrek, Francoren koinatu eta Kanpo Harremanetako
ministroak esaten zuen Falangek sustatzen zuela «Estatu totalitarioa, zapaltzaile ez
dena, baizik eta eskubidezkoa».
Haren ideologiaren ildotik, Falangek sortu zuen literatura barrokoa zen,
barregarriaren mugan zegoena, berbategi bereziz osatua eta komunikabideetara eta
instituzioetara zabaldua. Adibide moduan eman daiteke 1940ko Gipuzkoako
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idazkari berriaren albistea: «Gipuzkoako Mugimenduko Idazkari Probintzialaren
kargua bereganatu du Matias Mendiak. Haren nortasunean sobera batzen dira
ahalmenaren, adimenaren eta garraren gaitasunak izendatua dagoen kargu delikatu
horri arrakastaz eusteko. Kargu horretatik, ziur gaude, Elkartearen aldeko lan
eraginkorra eta ongarria egingo duela, Espainian jarritako pentsamenduaz eta goimailako ideiez gure Mugimendu laudagarriak egiten duen antzera». Barregarria
baina ez makala. Jose Luis Arresek, Espainiako Mugimenduaren ministroak zioen:
«Herri baten berrespen ekintzetarako fanatismoa eta intolerantzia ezinbestekoak
dira».
Nahiz eta bando berean egon, karlisten eta falangisten arteko liskarrak
ohikoak izan ziren. Horietako asko zurrumurruak besterik ez ziren izan. Alta, beste
batzuk egiazkoak. 1937. urtearen amaieran haserrealdia piztu zen bi taldeen artean
falangistek, Donostiako Kasinoan, Zumalakarregiren margo bat apurtu zutelako.
Erbesteko aldizkariek gertatutakoa aipatu zuten eta liskarretatik hildakoak suertatu
zirela idatzi zuten. Baina gezurra zen. Baita epaile frankista batek xedatu zuena,
ekaitz batek koadroa hondatu zuela.
Hala eta guztiz, pisuzko kalapitak egon ziren. Ezagunena, 1942ko abenduan
Begoñan gertatu zena. Urte bereko udako egun batean, eta ohikoa zenez, karlistek
gerran hildakoak omentzen zituzten. Madriletik Bilbora iritsitako hiru falangistek
lehergailu bat jarri zuten basilikan, 70 zauritu eraginez. Kaltetuen artean Endrike
Varela, Armadako ministroa zegoen eta, ondorioz, izugarrizko eskandalua piztu
zen. Juan Jose Dominguez atxilotua, kolpatua eta exekutatua izan zen. Atentatuak
Francoren Gobernuko lehenengo krisia bultzatu zuen eta Armadako, Barneko eta
Nazioarteko ministroek kargua galdu zuten. Dominguezek gainera, Hitlerren agentea zen eta horrek egoera nahastu zuen.
Falangek ez zuen alderdi klasiko baten diseinua. Iñigo Lavidak bidezko
irakurketa egin zuen 1958ko maiatzean Mexikoko Excelsior egunkarian: «Falange
ez da Espainiako indar politikoa. Irudipen demagogikoa eta elkarte burokratikoa
besterik ez da». Bigarren Errepublikan Euskal Herrian ehunka militante zituen, 28
zehatz-mehatz Iruñean. Gerra ostean politikari guztiak falangistak ziren.
Falangeko militanteek errepresiorako tresna bihurtu zuten alderdia. Donostian, isilpeko espetxea eratu zuten Boulevardeko bulego batean. Manuel Gabarain
medikuak salatu zuenez, atxilotuek beldurgarrizko torturak jasotzen zituzten
bertan. Bilbon, falangistek beste kartzela bat sortu zuten Gran Viako 62. atariko
pisu batean. Hierrok 1938an zioen bezala, urte horretako sei hilabetetan, Bizkaiko
falangistek 80.000 pertsonari buruzko txostenak prestatu zituzten. Baita Gipuzkoan
ere milaka. Adibide gisa, 3739/38 Gipuzkoako sumarioan azaltzen dena:
«Hernaniko Espainiako Falangek ohorez aitortzen dio herri honetako komandante
militarrari Josefa Lasa Arcelus gorria dela. Emakume honekin gertatzen da beste
gorri batzuekin gertatzen dena: zaila dela zehaztea eta frogatzea zigorgarri izan
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daitekeen delitu bat, nahiz eta hark egiten duen guztia gaitzesgarria izan. “Carafraile” goitizenekoen ama da, herrian aski ezagunak direnak». Txosten horiekin
guztiekin Falangek salatarien eta isilmandatarien sare zabala osatu zuen frankismoan zehar. Egun, Kultura Ministerioaren pean dauden artxiboetatik desagertu
dira txostenak. Alta, Militar Ministerioaren pean daudenak mantendu dira.
Aliatuek egin zuten bezala jokatu zuen frankismoak. Falangeko militanteek
uniformea erabiltzen zuten eta euren ezaugarriak militarrak ziren. Uztarria eta bost
gezi, ustez Aragoiko eta Gaztelako Errege Katolikoen ikurra, alderdiaren ezaugarria zen. Espainiako azken muturreraino eraman zuten. Eurek sortutako milizia
paramilitar batek laguntzen zien. Franco, berez alderdiaren burua, Buruzagia izendatu zen, Duce eta Fuhrerren antzera. Gazteriaren Frontea, 1941eko abenduan
sortua, Mussoliniren Balilas elkartearen kopia zehatza zen. Alderdikideek erabateko zigorrik eza zuten eta inork ezin zituen atxilotu tartean Mugimenduaren buru
nazionalak ez bazuen horretarako baimena ematen.
Komitern Aurkako Hitzarmenarekin bat egin zuen Espainiak 1939ko apirilean, Bigarren Mundu Gerra hasi baino pixka bat lehenago. Hamabi estatuk sinatu
zuten komunismoaren aurkako hitzarmena eta argudio horri eutsiz, Italiak,
Alemaniak eta Japonek Europa, Asia eta Afrika kontrolatzeko helburuarekin ofentsiba politiko-militarra martxan jarri zuten. 1945eko ekainean San Frantziskoko
Hitzarmena sinatu zenean, Nazio Batuen jaiotzaren abiapuntua, Espainiako komunikabideek eta gidariek oso gogor gaitzetsi zuten ekimena. 1946ko otsailean, Nazio
Batuek Francoren erregimenaren aurkako adierazpena kaleratu zuten eta urte
bereko abenduan Nazio Batuetako estatuek Madrilen zituzten enbaxadore guztiak
aldentzeko aholkua eman zuten. Gerra Hotzaren ondorioz, 1950eko azaroan Nazio
Batuek bertan beheraren utzi zituzten Francoren erregimenaren aurka hartutako
erabakiak eta 1955eko abenduan Espainia eskubide osoz sartu zen New Yorken
egoitza duen erakundean.
1945eko azaroan, Hirugarren Reicheko buruzagiak Nurembergen epaitzen
hasi zirenean, Eusko Jaurlaritzak eta lehendakariak txosten luze bat prestatu zuten
non Alemaniako indarrei, eta bide batez, Francoren Armadari, Gerra Zibilean Euskal Herriko lurraldean egindako krimenak leporatzen zizkieten. Txosten horrek
bereziki Gernikak jasandako bonbardaketa aipatzen zuen eta Luftwaffeko pilotuen
atxiloketak eta, ondoren, euren adierazpenak. Nuerembergeko auzitegiak, aliatuen
artean adostua, euskaldunen proposamena errefusatu zuen, azaleko argudio bati
eutsita: aliatuen hitzarmena 1942tik aurrera gauzatu zenez, epaitutako ekintzak
data horretatik aurrerakoak izango lirateke.
Sistema politikoa zabaltzeko, Gobernuak komunikabideen babesa behar zuen.
Zentsura zabaldu zen eta 1938ko Prentsaren Legeaz baliatu zen komunikabide
errepublikanoen espoliazioa aurrera eramateko. Legea aldarrikatu zutenean Euskal
Herria konkistatuta zegoen, Areilzaren hitzetan, eta komunikabideak bahituak, de
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facto. Errotatibak eta inprentak oihartzuna izateko matxinatuen aldeko komunikabideetarako gauza izan ziren, populazioa ikaratzeko, seinale asko bidaliz. Egun,
arreta pizten du hasiera batean, nahiz eta zentsura eta mugak indarrean egon, nola
argitaratzen zituzten egunkariek epaiketetako albisteak, hiltzeak, sarekadak,
«naturaltasun» osoz.
Francok eta haren gobernuak lege-dekretuaren bidez agintzen zuten.
Kontzertu Ekonomikoen abolizioa Bizkaian eta Gipuzkoan, indarrean eta berritua
1878tik aurrera, bigarren karlistadatik, nabarmenetarikoa izan zen. Estatu frankistarako kontzertuak «Espainiako beste herrialdeekiko pribilegio nabariak ziren».
Araua, 1937ko uztailetik aurrera ezarri zen baina Nafarroan eta Araban Francok
«pribilegioak» mantendu zituen, «osotasunean». Traidoreak izan ziren Gipuzkoa
eta Bizkaia; lagunak, ordea, Araba eta Nafarroa.
Nafarroa Behereko diputatua izan zen Jean Ybarnegarayri egindako elkarrizketa batean, Francok zehaztu zion euskal gaia: «Euskal auzia berehala konponduko
da. Dozena bat zalapartari besterik ez dago. Atxilotu eta fusilatu egingo ditut. Baita
berrehun apaiz egon badaude ere. Horiek ez ditut fusilatuko, baina Andaluziara
autonomismoa egitera bidaliko ditut». Horrela izan zen. Zalapartariak fusilatu
zituen eta apaizak espetxeratuak, Sevillako Carmonako kartzelan.
Euskal Herriko ikurrak bereziki debekatu zituzten agintariek. Ikur debekatuen
artean, ikurrina oposiziozko erreferentzia bihurtu zen. Euskal banderaren debekua
funtsezko galarazpena izan zen, frankismoaren lehenengo urtetik azken urtera.
1937ko azaroan, Crescencia Merino Enciso atxilotua izan zen Bilbon haren jantzietan ikurrinaren koloreak konbinatzeagatik. Guardia Zibilak Areatzako José
Ignacio Gorostizagoitia atxilotu zuen, 1965ean, haren gerrikoan ikurrinaren koloreak eramateagatik. Epaiketan, Gorostizagoitiak gerrikoa erosi zuen dendako
kitantza aurkeztu zuen, baina alferrik, 2.500 pezetako isuna ordaindu behar izan
zuen. Ikurrinaren erasoaren paradigma Barne Ministroaren hitzak izan ziren. Franco hil berria zen baina Manuel Fragak ez zuen etorkizunean sinesten: «Herrialde
guztietako banderak baimenduko ditugu, euskal bandera izan ezik, ikurrina separatista delako. Bandera hori baimendu baino lehenago, nire hilotz gainetik pasatuko
beharko lukete».
Estatu-egitura «garbitzeko» erabili ziren dekretuak, udaletatik goi-mailako
instituzioetara. Diputazioek, udalek, eskolek, enpresek, kirol-egiturek, aisialdiko
egiturek, etab. euren osaketa aldatu zuten, eta erregimeneko milaka agentek instituzio horietako langileak eta kideak kontrolatu zituzten. Euskal diputazioak goitik
behera aldatu zituen sistema frankistak eta ehunka funtzionario, suhiltzaile, bidezain, kale-garbitzaile… lantokietatik kaleratu zituzten Fronte Popularra edo EAJ
alderdiak bozkatzeagatik.
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Irakaskuntzaren arazketa, halaber, sakona izan zen. Irakasle euskaldunak
zalantzan jarri zituzten, Gaztelako edo Andaluziako irakasleen mesedera, eta horrek, neurri batean, euskararekiko despitez. 1937ko apirilean, Francok berak kartak
markatu zituen: «Espainia kontzeptu totalitario zabal baten inguruan antolatzen da,
Espainiaren osotasuna, batasuna eta iraunkortasuna ziurtatuko duten erakunde
nazionalen bidez. Erregio bakoitzaren nortasuna errespetatuko da, baina batasun
nazionalaren kaltean izan gabe; nazioa, osorik, hizkuntza bakarraz, gaztelania, eta
nortasun bakarraz, espainiarra, nahi dugulako».
Nahiz eta Araban eta Nafarroan eskuindarren garaipena berehalakoa izan, eta
1936ko hauteskundeetan karlistak nagusiak izan ere, irakasleen aurkako errepresioa
basatiagoa izan zen. Araban 6 irakasle erail zituzten frankistek eta 12 Nafarroan.
Zalduondo, Gallarreta eta Gordoakoak Otsoportilloko leizera bota zituzten. Nafarroan, maisuak fusilatu zituzten Ziraukin, Valtierran, Tafallan, Etxaurin, Peraltan,
Esan, Kasedan, Iruñean, Tuteran eta Oibarren. Azken hau 1944an.
Estatuaren esku-hartzea Bizkaian areagotu zen «baldintza bereziak egotean»
eta irakaskuntzako funtzionario guztiak langabezian gelditu ziren. Estatuak, herrialdeek edo udalek kontratatzen zituzten irakasleak, 20 eguneko epean Valladolideko errektoreari bidali behar zioten aldez aurretik egindako adierazpena.
Adierazpen horretan aitortu behar zituzten euren gustuko alderdiak eta sindikatuak
etab. Orotara, 229 maisu kaleratu zituzten Bizkaian epaile frankistek.
Dekretuen ostean, Estatu frankistak zazpi lege orokor zabaldu zituen: Lanaren Forua (1938an), Gorteetako Sorreren Legea (1942an), Espainolen Forua
(1945ean), Toki Araubidearen Legea (1945ean), Estatuko Burutzaren Jarraipenaren Legea (1946an), Mugimendu Nazionalaren Oinarrien Legea (1958an) eta Estatuaren Lege Organikoa (1967an). Mugimendu Nazionalaren Oinarrien Legearen
sarrera, Francoren agintaldiaren erdia igarotzean, oso adierazgarria zen: «Nik,
Francisco Franco Bahamondek, Jaungoikoaren graziari esker Espainiako Buruzagiak, Jaungoikoaren eta Historiaren aurrean dudan erantzukizunaren jakitun, Erreinuko Gorteen aurrean, Mugimendu Nazionalaren Oinarriak, espainolek Gurutzadaren ideiei emandako batasun gisa ulertuta, aldarrikatzen dut: Espainia guztien
helburuaren batasuna da. Aberriaren Batasun, Handitasun eta Askatasunari egindako zerbitzua espainol guztientzako behar sakratua eta talde-erantzukizuna da.
Espainiar nazioak Jaungoikoaren Legearen onarpena ohoretzat hartzen du, Eliza
Katoliko, Santu, Apostoliko eta Erromatarraren arabera, benetako bakarra eta
nazio-kontzientzatik banaezina».
1942ko legeak Espainiako Gorteak «berrezarri» zituen, faxisten erara, exofficio izendatuak. Orotara, 438 kide ziren: 13 ministro, 103 Kontseilu Nazionalekoak, Estatuko Kontseiluko 3 kide eta beste horrenbeste Auzitegi Goreneko eta
Gorte Gorenekoak, sindikatuetako 142 kide, 102 alkate, 12 unibertsitateko errektore, 50 kide Francok zuzenean aukeratutakoak, eta 13 gehiago. Esteban Bilbao,
abokatu bizkaitarra, Gorte horretako presidentea izan zen, 1943tik 1965era.
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Karguak metatzaileak izan ziren. Adibideetako bat, Larraungo alkatearena
(1949tik 1961era), Elias Bagues Junmartiñena. Aldazen jaioa, Gorteetako prokuradorea izan zen, nafar udalak ordezkatuz, delegatu sindikala Irurtzuneko eskualdean, kontseilari forala, Falangeko delegatu probintziala... Elias Bagues nafar
udalek ordezkatu zuten garaian, euskal udalek gauza bera egin zuten beste herrialdeetan: Ramon Llanos tolosarra Gipuzkoatik, Eduardo Larrera Eltziegokoa
Arabatik eta Jose Maria Llaneza Barakaldokoa, Bizkaitik.
Udal-zinegotziak hiru sektore ezberdinek aukeratzen zituzten. Batak,
«familien gurasoek», besteak baino irekiagoak izan zitezkeen, eta horrela izan zen
frankismoaren azken partean. Baina gobernadoreen esku zegoen hautagaien
egokitasuna. Bigarren sektorea sindikatuena zen eta hirugarrena herri-indarretako
hautagaiak: kulturalak, ekonomikoak eta profesionalak. Gobernadoreek zuten
azken hitza. Alkatea, ordea, gobernadore zibilak aukeratzen zuen. 10.000 biztanletik gora zituzten herrietan Barne Ministroak aukeratzen zuen alkatea. 1948an
Legea ezarri orduan, Bilboko zinegotziak frankismoaren adar ezberdinetakoak
ziren: 7 falangistak, 1 karlista ofiziala, 1 tradizionala eta 1 monarkikoa.
Lanaren Foruaren arabera sindikatu bakarra zegoen, «bertikala», eta ekoizpenaren 26 ataletan banatua zegoen. Hierarkia Estatuak berak erregulatzen zuen eta
nahitaez, Falangeko kide izan behar zuten. 1947an eta 1951n Bizkaian izandako
greba orokorretan pikutara joan ziren idatzitako arau frankistak, zeren hierarkia
horren helburu bakarra, demostratu zen bezala, errepresioa baitzen. Greba horiek
erakutsi zuten herrialdean hiru zirela erregimenaren errepresio-buruak, eta ez bi
ustez esaten zen bezala: gobernadoreak (zibila eta militarra) eta herrialdeko ordezkari sindikala. Hori izan zen frankismoaren ezaugarri nagusia: erabateko errepresioa. Horregatik ez zen harritzekoa Barne Ministerioak Estatuko aurrekontu gehienak xurgatzea.

II. Memoria eta
ahanztura

6. 1936ko Gerrako garaituen eta frankismo-garaiko
biktimen memoria kolektiboa
Mikel Errazkin Agirrezabala1,
Aranzadi Zientzia Elkartea

6.1. SARRERA
Gerra Zibila izan da dudarik gabe XX. mendeko Hego Euskal Herriko historiaren
gertaerarik dramatikoena eta traumatikoena. Gerrak bortizki eta iraunkorki markatu zuen bai zuzeneko eta zeharkako protagonisten memoria bai eta beraien ondorengoena eta etorkizuneko belaunaldiena ere. Izan ere, Hego Euskal Herrian urtebeteko borrokei berrogei urteko errepresio latza gehitu behar baitzaio, urte horietan
izu instituzionalizatuak eta indarkeriak (hainbat motatakoa: jazarpenak, atxiloketak, fusilatzeak, kartzelak eta kontzentrazio-zelaiak, tortura, gosea, etab.), gizartearen kontrolak, garaituen azpiratzeak eta umiliazioak, eta abarrek, sufrimendu
gehiago eransteaz gain, gerrak eragindako zauri psikologiko sakonak areago ere
ireki baitzituzten. Horiek sendatzeko aukerarik edo saiorik txikiena eragozten saiatu
ziren II. Errepublikaren aurka altxatutako matxinoak.
Hasieran, matxinatutako militarrak, legitimitaterik ez zeukatenak, haien
boterea armetan, altxamenduan bertan oinarritzen saiatu ziren, eta beraz, gerran
bertan. Horregatik bilakatu zuten gatazkaren hasiera, 1936ko uztailaren 18a,
«Espainia Berri» baten mugarri fundatzaile; eta militar ospetsuak, gertaerak eta
borroka-lekuak memoria-leku bilakatu ziren: kale-izendegiak, egutegiak, oroitarriak, jaiak eta oroitzapenezko ekitaldiak. Baita ospakizun politiko eta omenaldietan, hiztegietan, testuliburuetan eta arte- eta literatura-ekoizpenean ere. Gerra
garaileen objektu loriatsu gisa inposatu zen, «nazionalen» bandoan bakarrik.
Diskurtso ofiziala indarrez ezarri zen, eta boteretik.

1. Lan hau Francisco Etxeberriak zuzendutako “Gerra Zibilean desagertutako pertsonen hobien
ikerketa eta kokapen egitasmoa” (Aranzadi ZE, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila) eta Europar Batasuneko Hezkuntza eta Kultura zuzendaritzaren Kultura programaren
“Sharing European Memories” (2008-2262/001-001 CT MECOAN) (Comunitá Montana Unione dei
Comuni Valle del Samoggia (IT), Museums, Libraries and Archives of Yorksire (UK); Stiftelsen
Arkivet (NO); Spoleczna Wyzsza Szkola, (PO); Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ES) eta
Aranzadi Zientzia Elkartea) egitasmoen ikerketaren ondorioetan oinarritu da.
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Hori lortzeko, isiltasunera baztertu zuten errepublikarrei eta abertzaleei zegokien guztia, zeinen aurka ari baitziren borrokan: Espainiako II. Errepublikaren
gobernua, Euzkadiko Jaurlaritza, beraien gerra-balentriak, pertsona ospetsuak,
erreforma politikoak, jaiak ezabatu eta herritarren memoriatik deuseztatuak izan
ziren berrogei urtez. Gatazkak «bestearen», garaituaren deuseztapen fisiko edo sinbolikoaren bidez ezabatu zituzten. Suntsipena, errepresioa, erbestea, zentsura eta
isiltasuna izan ziren ahanztura ezartzeko erabilitako praktikak. Lau hamarkadatan,
diktaduraren pean bizi izan ziren herritarrak inkomunikatuta geratu ziren erbestean
edo zigortuta bizi zirenengandik, haien harremanak berregiteko aukerarik gabe eta
gizarte komun batean bat egiteko aukerarik gabe.
Diktadura amaitu ondorengo trantsizio politikoarekin, gerrari buruzko
memoria diktatorial honen gordailuetako batzuk desagertu ziren (egutegia, kaleizendegia, ikurrak); bien bitartean, garaituen memoria eta presentzia, legatu
abertzalea eta errepublikarra, agertzen hasi ziren eta gizartean eta historian beren
lekua hartzeari ekin zioten. Baina horren berreskurapena motela eta herabetia izan
zen. Gerrako edo diktadurako giza eskubideen urratzaileen iragana ez da berrikusi.
Haiek erabateko amnistia jaso zuten, justiziarik eta epaiketarik gabe.
Denbora luze hori dela-eta, gerra bizi izan ez zuten belaunaldiak izan dira
Gerra Zibileko garaituen eta frankismo-garaiko biktimen memoria kolektiboaren
berreraikitzea bultzatu dutenak. Alabaina, «memoria historikoaren berreskurapena»
bezala ezagutzen den mugimenduaren inguruan akademia- eta politika-arloan
kontrakotasun handiak sortu dira. Era berean, gizarteari dagokionez, bi ideia
nagusik talka egin dute: Gerra Zibilari buruz dagoeneko gehiegi hitz egin eta idatzi
dela eta behin betiko ahanzteko garaia heldu dela pentsatzen dutenak (gogoratzeko eragozpenik inoiz izan ez zutenak dira horiek), eta bestalde duintasunez
lurperatu behar diren gorpuak, ezagutu beharreko egiak eta herritarren bizitzan
integratu beharrekoak oraindik badaudela pentsatzen dutenak.
Artikulu hau hiru zati nagusitan dago banatua: lehenean memoria kontzeptuaren inguruan zenbait ikertzaileren definizioak eta gogoetak arakatzen dira, baita
memoria historiko, memoria-betebehar eta memoriaren erabilera kontzeptuen inguruan burututako gogoeten errepaso bat ere. Bigarrenean, 1936ko Gerrako garaituek nozitu zuten ahanztura bortxatua eta haien memoria iraunarazteko baliatu zituzten mekanismoak aztertzen dira, horretarako hainbat lekukotasun erabili direlarik. Hirugarren atalean, aldiz, Francisco Franco diktadorea hil ondoreneko testuinguru sozial eta politikoa azaldu ondoren, gerrako garaituen memoria kolektiboa
berreraikitzeko egindako saiakerei errepaso bat ematen zaie.
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6.2. MEMORIA
6.2.1. Memoria-denboraldia
Azken hamarkadetan, gizabanakoaren eta giza taldearen memoria, identitate
eta historiaren erabilera publikoari buruz gizarte-zientzien ikerketak asko hedatu
dira. Esan daiteke memoriaren gurtza biziagotu dela, eta hori hainbat alderdi eta
gertaeratan nabarmentzen da: kultur ondarearen balioan jartze ugarietan; oroitzapen-ospakizunetan; genealogiek pizten duten interesean; jatorri eta sustraien
bilaketan; jendearen biografietan eta idazkietan; tradizioen berreskurapenetan eta
asmatzeetan edota dokumentu araketetan, iraganeko argazkiak biltzean… (Pereiro,
2004: 75). Pierre Norak «memoria-denboraldia» izendatu zuen, 60ko hamarkadaren amaieran eta 70eko hamarkadaren hasieran Frantzian, Europako gizarte ia
guztietan bezala, memoriarekiko sortu zen kezka-garaia (Nora, 1996: 1-20).
Andreas Huyssen-en arabera, azken urteotako kultura- eta politika-gertakaririk harrigarrienetako bat izan da memoria Mendebaldeko gizarteen kulturaren eta
politikaren kezka nagusietan integratzea. Bere iritzian, egungo gizarteetan gune
nagusia orainaldiko etorkizunetatik iraganaldiko orainaldietara pasatu da, iraganaldia gogora ekarria izan balitz bezala XX. mendeko imaginarioetan etorkizunak
eskaintzea lortu ez zuen hartaz gu hornitu ahal izateko (Huyssen, 2002: 13-40).
Ikuspegi politikotik begiratuta, memoriaren balioa gizabanakoen bizitzarako
berreskuratu izana ez da norabide bakarrean gertatu, eta horrek argi frogatzen du
XX. mendeko gatazkaz betetako historia ez dela beretua izan gizarte askoren
aldetik. Gertaera horiei buruzko memoriek oraindik eztabaidagarria izaten jarraitzen dute, faxismoaren esperientziak sakon erasan baitzituen Europako herrialde
gehienak (Baer, 2006; Cuesta Bustillo, 1998; Traverso, 2000, Wood, 1999).
Era berean, laurogeita hamarreko hamarkadan Latinoamerikan eta Hegoafrikan aurretik izandako esperientzia tragikoek «Egiaren Batzordeak» izenekoen
sorrera bultzatu zuten, non lekukotasunak eta beraien memoria zuzenbide historikoaren eragile eraginkorrak bilakatu baitziren, esperientzia horiek eta Holokaustoari buruzko eztabaida lotzen zituztelarik, batez ere II. Mundu Gerrarekin uztarturiko gertaera ezberdinen ospakizunek akuilatuta (Cuya, 1996; Godoy, 2002;
Picker, 2006; Schabas, 2006)
Aldi berean, memoriak nortasun-baliabide gisa berreskuratzeko testuinguruaren barruan, historiaren parte izatea eskatzen duten hainbat talderen memoria
erreprimituen aldeko aldarrikapenak ugaritu egin dira; besteak beste herrialde
indigenen eskubideena (Ganduglia eta Rebetz, 2005) edo baztertutako hainbat
kolektiboena (Candau, 2006: 135-176; Gómez Isa2 (zuz.), 2006: 387-500) . Le
Goff-ek idatzirik utzi zuen bezala:
2. Felipe Gómez Isa-k zuzendutako El derecho a la memoria (2006) lan interesgarriko III. atalean,
“Memoria(s) desde la exclusión”, memoria generoaren, herri indigenen, gutxiengo nazionalen eta
homosexulialitateen ikuspuntutik aztertzen da lau artikuluetan.
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La memoria colectiva es uno de los elementos más importantes de las sociedades
desarrolladas y de las sociedades en vías de desarrollo, de las clases dominantes y de
las clases dominadas, todas en lucha por el poder o por la vida, por sobrevivir y por
avanzar (Le Goff, 1991: 181).

6.2.2. Memoria indibiduala
Memoria usainak, objektuak eta polena ekarri eta eramaten dituen haizearekin metaforizatzen du Teresa del Vallek (1996: 48):
Gauzak lekuz aldatzen ditu eta, aldi berean, dauden lekutik erreskatatzen ditu (…)
Baina, pertsonak, lekuak, nola betetzen dira memoriaz? Nola sortzen da memoria
mantentzeko beharrezko den eragiletza? Hautsez estaltzen ari den apalari egunero
begiratzea bezalakoa da, edo lan egiten dugun mahaia, garai batean liburuak eta
paperak egon ziren lekuak marrazten direnean. Plazer-sentsaziozko partikula ñimiñoak dira, zirrarazkoak, amodio eta desamodioek sortutako beroak eta hotzak dira.

Memoria, oroitzeko baliatzen den ahalmen psikikoa edo oroitzeko ahalmena
da (Moliner, 1998: 318, iturria: Jelin, 2002: 18). Memoria gizarte-testuinguruak
eragiten dion gertaera biologikoa den aldetik, garunean bertan esperimentatzen
ditugun gertakari guztiez aztarnak gordetzeko daukagun propietate horrekin ezagutza-base bat sortuz doa. Gizabanakoak egoera zehatz bakoitzari eman beharreko
erantzunik egokiena hortik bideratzen du (Ruiz-Vargas, 2002: 20).
Oroitzea eta ahanztea norbanakoaren ahalmena da. Pertsona bakoitzak bere
oroitzapen propioak ditu eta memoriari esker, une eta leku zehatz batzuetan gertatu
ziren iragan pertsonaleko esperientziak berariaz eta kontzienteki berreskura
ditzake. Honela iraganeko edozein esperientzia gogora ekarriz, iraganeko gertaera
bat berriz bizi izan edo berriz esperimentatu ahal izango du gertaera gogora
ekartzen duen subjektu berberak, bizi izandako gertaerarekiko kontzientzia
argiarekin. Laburbilduz, banakoen memoria barne-izaerako printzipio eta arauen
bidez eta kanpo-izaerako edo izaera sozialeko printzipio eta arauen bidez arautzen
den memoria-sistema bat da (Ruiz-Vargas, 2006: 304-305).
Baina, zer gogoratzen du gizabanakoak? Zer gogoratzen du giza talde batek?
Banakoak oroitzapenak oroitzen eta transmititzen ditu, hau da, iragandako esperientzien aztarnak. Baina memoria- eta ahanzte-prozesuak ez dira isolatutako
gizabanakoengan gauzatzen; gizarte-harreman sareetan, taldeetan, instituzioetan
eta kulturetan parte hartzen dutenengan baizik. Hau da, memoria duena eta oroitzen
duena, gizabanakoa da, talde- eta gizarte-testuinguru zehatzetan kokatua dagoena
(Jelin, 2002: 18-20). Ezinezkoa da testuinguru hauetatik kanpora iragana oroitzea.
Marc Augé-ren iritzian (1998), memoria indibiduala eta memoria kolektiboa zein
bere aldetik existitzen badira ere, elkarrekin erlazionaturik daude. Ildo beretik
memoria kolektiboaren inguruan zera dio Elizabeth Jelinek (2002: 22):
Sin embargo se la puede interpretar también en el sentido de memorias compartidas,
superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales y

1936ko Gerrako garaituen eta frankismo-garaiko biktimen memoria kolektiboa

121

en relaciones de poder. Lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones
y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con
alguna organización social (...) y con alguna estructura, dada por códigos culturales
compartidos.

Gizabanakoaren ahalmen psikiko indibidualetan oinarritzen dira oroitzapenak, baina hauek sedimentazio- eta berrikuntza-prozesuak jasatean, eta beraz, ordenaeta estrukturazio-prozesuak jasatean, maila gorenagoko zerbait sortzen dute:
memoria (Sanz Hernández, 1998: 119-220). Horregatik, memoria, gizabanakoaren
ahalmen mentalaz gaindi, soziala da eta taldekoa bihurtzen da talde jakin bateko
gizabanakoek konpartitzen dutenean, denen artean emanen diotelarik forma narrazio,
sinbolo eta erritualen bidez. Giza taldeak beretzat esanguratsuak eta eragingarriak
diren oroitzapenak aukeratzen ditu eta denboran zehar gordetzen eta elikatzen ditu,
elkarrekin partekatutako eta egituratutako diskurtsoetan plazaratuz.
Oraina iraganeko elementuen berreraikuntzez osatzen da: kontzeptu ezberdinak
interpretatuz, identitatea sortuz, aldaketa soziala ahalbidetuz, iraganeko gertakariei
zilegitasuna emanez, kontzeptu ezberdinak interpretatuz, identitatea sortuz edo
berrosatuz, aldaketa sozialak ahalbidetuz, komunitateko balioetan heziz...
(Connerton, 1989). Horrela, gizarte orok, denboran zehar, hurrengo belaunaldiei
transmititzeko garrantzitsutzat hartzen duen jakintza-corpus bat du; eta horri,
memoria kolektibo deritzogu (Molinero, 2006a: 298):
Podría denominarse memoria colectiva al conjunto de elementos del pasado considerados socialmente relevantes, una selección de hechos destinados a integrarse en la
memoria individual, condicionado así la autopercepción del individuo en la colectividad. Un rasgo fundamental de lo que se denomina memoria colectiva es, por tanto, su
carácter normativo, por cuanto los hechos seleccionados, además de proporcionar
imágenes del pasado, actúan como referencia social.

Giza talde bereko pertsonek gertaera berberari buruzko interpretazio desberdinak egiteko gai badira ere, egia ere bada giza taldeek memoria partekatu komun
bat sortzen dutela mitoetan, elezaharretan, sinesteetan, erlijioetan, eta abarretan
adierazia (Candau, 2006: 63). Giza taldeek kolektiboki gogoratzen dute tradizioak
sorraraziz, iraganaldia gogoratzen duten ekimenak antolatuz, ospakizunak eginez,
egutegiak finkatuz, erritoak gauzatuz... Era berean, memoria kolektiboak dialektika, tirabira, gatazka, elkarrekintza eta negoziaketa sozialen emaitza dira. Horrela,
memoriaz baino memoriez hitz egin beharko genuke: memoria menderatzaileaz,
memoria hegemonikoaz, memoria bakarraz, memoria ofizialaz3… (Cuesta Bustillo
1998: 210-215; Aguilar Fernández, 2008: 43-52).
3. J. Alonso Carballes-en (1998: 164) arabera, Gerra Zibilaren esparruan asko dira historiaren
helburu izan daitezkeen memoriak, garaileen «memoria ofizial»etik hasi eta «taldeen memori»ekin
buka, gerran parte hartu zuten protagonistena, sindikatuena, alderdi politikoena edota erbesteratuena;
edota historialarien «historia jakintsu»tik hasi eta gizarte globalaren «memoria publiko» edo
«lainotsu»arekin buka.
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Memoria kultura-baliabidea izateaz gain, baliabide erretoriko, ideologiko,
identitario eta politikoa ere bada, dela boterea erabiltzeko dela hura kritikatzeko
dela hura zalantzan jartzeko; edo bestela, haren aurrean tinko irauteko. Connerton-en
iritzian (1989) ez dira soil-soilik orainaldiko baldintzak eragina dutenak iraganaldiaren hau-tematean; aitzitik, orainaldiaren bizipenak ere iraganeko gertaeretan
eta beraren hautematean du eragina. Iraganaldiko irudiek, bere iritzian, orainaldiko
gizarte-ordena legitimatzeko balio dute. Horregatik, memoria historikoaren kontrola
edukitzea mendekotasun-tresna sendoa da. Horrek ederki azaltzen ditu memoria
kolektiboaren gaineko borrokak eta «egia historiko»aren gaineko monopolioa,
gero ikusiko den bezala.
6.2.3. Memoria kolektiboa
Memoria sozial edo memoria kolektibo 4 bat badelako ideia Maurice
Halbwachs-ek sortua da. Émile Durkheim-en (1986) ideien jarraitzaile gisa,
Halbwachs-ek memoriaren izaera soziala bi lanetan arretaz aztertu zuen5. Haren
ustez, oroitzapen guztiek, indibidualak direla irudituta ere, gizarte-ingurune jakin
batean dute haien jatorria: gizabanakoa kide den taldean edo taldeetan. Horrela,
memoria kolektiboaren ideia banakako memoriaren eta memoria historikoaren
ideiarekin kontrajarri zuen eta ondorioztatu zuen, ezen, oroitzapen oro talde (familia, auzo, hiri) identitateen arabera egituraturik dagoela eta taldeen elkargune
zehatzaren emaitza gisa baino ez dela existitzen. Haren hitzetan norbanakoak soilsoilik gogoratzen du baldin eta talde baten edo batzuen eta pentsamendu kolektiboko korronte baten edo batzuen ikuspuntuan kokatzen bada (Halbwachs, 2004b:
36). Horrela, memoria ez da soil-soilik gizabanakoaren zeregin psikologiko bat,
gizartetik bereizi ezin den zerbait baizik. Azkenik, egile honek uste zuen memoriak zeregin sozial bat betetzen duela. Hau da, iragana orainaldiko errepresentazioak zuritzeko erabiltzen dela. Beraz, memoria kolektiboa egitate historikoen
belaunaldi arteko helarazpena litzateke, askotan ahoz eta modu informalez
bururatua. Halbwachs-en ustez, memoria kolektiboa talde bateko kideen memoria

4. Sarritan kontzeptu ezberdinak erabili izan dira: memoria kolektiboa, soziala, talde-memoria,
memoria publikoa…, batzuetan terminoak bereiziz eta beste batzuetan horiek bereizi gabe (Aguilar,
1996: 31-35). Memoria soziala eta kolektiboa izenkidetzat hartuak dira gehienetan. Memoria
kolektiboa gehiago erabilia bada ere, zenbait autoreren arabera, «memoria sozial» esapidea egokiagoa da (Fentress eta Wickham, 2003: 13). Euskal Herriko ikertzaileen artean memoria aztergai izan
zuen Teresa del Valle aitzindariak «memoria soziala» kontzeptua erabiltzen du (1997: 101-132).
Namerrek, aldiz,memoria kolektiboa eta soziala, biak ezberdintzen ditu (1998: 35-36).
5. Les cadres sociaux de la mémoire (1925) (gaztelaniazko bertsioa Halbwachs, 2004a) lanean
familiaren, erlijio-taldeen eta gizarte-klaseen memoria kolektiboa aztertu zuen eta La mémoire
collective (1950) (gaztelaniazko bertsioa Halbwachs, 2004b) lanean funtsezko bi ideia daude: lehena
da memoria ez dela gordetzen, baizik orainalditik berreraikia dela, eta bigarrena, berriz, memoria
pertsonala bada ere sozialki erabakia dela beti. Hau da, gizon edo emakume bakartu bat existituko
balitz, ez lukeela oroitzapenik edukiko.
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da, zeinek beraien interesetatik eta orainaldiko erreferentzia-markotik abiatuta
iragana berreraikitzen baitute.
II. Mundu Gerran hildako soziologo honen memoriaren soziologiaren proposamenak bere garaian gogor arbuiatuak izan ziren. Bere lana gutxi zabaldutakoa
izan zen eta ez zen berraztertua izan 80ko hamarkadaren bukaerara arte. Orduz
geroztik, bere testuak asko aztertuak eta oso kritikatuak izan dira (Coser, 1992;
Namer, 1998; Olick, 1998; Ricoeur, 2003).
Bartlett-ek memoria kolektibo edo talde-memoria bat egon zitekeelako ideia
arbuiatu zuen, memoria kolektibo batekin bat letorkeen entitaterik ez dagoela
argudiaturik, gogo kolektibo edo talde-gogorik ez dagoen neurri berean. Izan ere,
Halbwachs-ek memoria familia- edo erlijio-taldearen barruan aztertu bazuen ere,
aipatu «talde barruko memoria» baino ez zuen aztertu, ez «taldearen memoria»,
bere esanetan (Bartlett, 1995: 296). Haren iritzian gizartearen edo taldearen eragina
iraganaren berreskurapenerako edo oroitzapenerako aldarrikatzea gauza bat da eta
beste gauza bat, guztiz desberdina, memoria kolektibo eta talde-memoria bat
badela aldarrikatzea.
Beste adiera 60ko hamarkadan kokatuko litzateke, kontzeptu hau akademiaren ikerlanetan berriz lantzen hasi zenekoa. Testuinguru horretan frantziar historiografia sakon markatuko zuen lan bat argitaratu zen, Lieux de mémoire edo
«memoria-lekuak» zeritzona, Pierre Norak zuzendua. Norak lan horretan frantziar
nazioaren ikurren azterketa egin nahi zuen, frantziarrak nazio bakarrean batzen
zituen elementuak berrikustea alegia. Pierre Norak orduan memoria iraganaren
orainaldiko instrumentalizazio bezala definitu zuen; hau da, helburu politikoekin
iraganaz egin daitekeen erabilera6 (Nora, 1998: 17-34). Haren hitzetan, memorialekuak memoria selektiboki hezurmamitu deneko gune, ez ezinbestez fisiko,
horiek dira, eta gizonen eta emakumeen borondatez edo mendeen eraginez haren
ikur argitsuenen gisa iraun dutenak (Nora, 1996: XVII-XVIII): jaiak, ikurrak,
monumentuak eta ospakizunak, baina baita gorazarreak, hiztegiak eta museoak ere.
Iragana orainaldian instrumentalizatzeaz mintzatzerakoan memoria (zeina
harentzat iraganaren kontaketa mitikoa baitzen) eta historia (iraganaren kontaketa
kritiko eta urrundua zena) elkarrekin kontrajarri zituen (Nora, 1996: 3). Memoria iraganaren kontaketa mitikoa dela eta historia iraganaren kontaketa kritiko eta urrundua dela planteatzerakoan memoria identitatearekin eta boterearekin lotzen zuen;
historialariek egindako historia, ordea, ezagutza-prozesu bat bezala ulertzen zuen.
Memoria-lekuak memoria sustatzen deneko lekuak dira, non iraganaren gai-neko
ikuspegi jakin bat lantzen baita. Beraz, memoria-lekuei buruz hitz egiten dugunean,
memoria kolektiboa bildu, aterpetu eta errepresentatzen diren guneei gagozkie.
6. Euskal Herriko ikertzaileei dagokienez, Santi Leonék (2005) memoria-lekuak kontzeptua Nafarroako foruak aztertzeko erabili zuen.

124

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

Lehen aipatu diren ikuspuntuekiko jarrera intelektual kritikoei eutsiz, esaterako Mudrovcic-en eta Todorov-en kasua, hauen ustetan, memoria kolektiboa funtsean iraganari buruzko orainaldiko diskurtso publikoa da. Lehenak sozialki esanguratsuak diren gertaerei dagokien iraganari buruzko narraziozko errepresentazio
baten gisa ulertzen du, ideologiarekin erabat lotuta (Mudrovcic, 2006). Todoroventzat (2000) memoria soilik indibiduala da eta gainerako guztia eraikin ideologiko
eta diskurtsiboa da. Hortaz, memoria kolektiboa, talde sozial jakin baten ideologiarekin erlazionatuta legoke, era berean memoria kolektibo ugari daudela esateaz
gain, beraien arteko gatazkak memoriaren erabilera ere ikertu ditu.
Memoriaren kontzeptua Marie-Claude Lavabre frantziar ikertzaileak hiru albo
osagarri edo elkarri loturik dauden hiru polo, hiru zirkulu dituen zerbait bezala
ulertzen du (Lavabre, 2006: 31-55). Lehen zirkulua historiarena izango litzateke,
iraganaren eta bere kontaketaren ezagutza zientifikoa. Gertatu zenaren errealitatera
bideratua dagoen kontaketa bat. Bigarren zirkulua memoria historikoarena izango
litzateke; iraganaren kontaketa helburu politiko identitarioekin duena, hau da,
orainaldiko gatazkek eta interesek historiaren gainean duten eraginarengatiko
prozesua. Lavabre-k «memoria historikoa» iraganaren eta historiaren erabilerekin
identifikatzen du, gizarte-taldeek, alderdiek, elizek, nazioek edota estatuek beretzen
dutena (Lavabre, 2006: 43). Eta, azkenik, hirugarren zirkulua memoria komuna
zeritzona izango litzateke. Memoria komuna gizartea osatzen duten gizabanako
guztiek une berean bizi izandako gertaerak izango lirateke. Esperientzia indibidualak, testuinguru historiko jakin bat esperimentatu dutenek partekatu dutena.
Hiru zirkulu hauen gurutzebidean legoke memoria kolektiboa: alde batetik, iraganak gizabanakoengan utzi zuen irudiaren emaitza izango litzateke, memoria kolektiboa oroitzapen indibidualez, esperientziaz elikatzen delako. Beraz, gizabanakoek
bizi izandako eta kolektiboki interpretatutako eta berrosatutako iraganaren partekatzea izango litzateke Lavabre-ren hitzetan.
Oso bestelako definizioa, memoria traumatikoarekin lotua, 90eko hamarkadaren bukaeran sortutakoa da, Frantziak genozidio juduen memoriari aurre egin
behar izan zionekoa. Kasu horretan, hurbileko iragan batek orainaldian daukan
eragin mingarriak aztertu ziren, indarkeriaren, memoriaren eta justiziaren arteko
loturari buruz hainbat gogoeta eginez. Paul Ricoeur-ek (2003) gizarteak memoria
mingarriak nola bere gain hartu eta nola berrosatu aztertzeaz gain, biktimekiko
memoriaren justiziaren eta memoriaren betebeharren inguruan teorizatu zuen.
6.2.4. Memoria, historia eta memoria historikoa
Historia eta memoria, biak, iraganaren irudikapenak izanik ere oso kontzeptu
ezberdinak dira. Historia ezin da existitu memorizaziorik gabe eta historialariak
memoriarekin lotura duten datuekin egiten du lan, baina memoria ez da zehatzmehatz historia (Candau, 2006: 56). Pereiroren arabera hauek dira memoria eta
historia definitzen eta ezberdintzen dituzten kontzeptuak (2004: 75):

1936ko Gerrako garaituen eta frankismo-garaiko biktimen memoria kolektiboa

125

MEMORIA
– Giza ahalmen unibertsala.

HISTORIA
– Jakintza-adar zientifikoa.

– Afektuz, grinaz eta hunkipenez jositako
iraganaren interpretazio bat egiten da.

– Haren helburua iraganaren irudikapen zehatza
da.

– Hautatua, subjektiboa, ahanzkorra.

– Egitateen eta kronologiaren aldetik berreraiketa
ahalik eta sakonena egiten du. Historiografikoa
da.

– Iragana orainaldiarekin eta etorkizunarekin
erlazionatzen da.
– Menperatuen eta garaituen diskurtsoa.

– Jada existitzen ez den (existitu egin zen)
iraganarekiko halako distantzia bat du.
– Menperatzaileen eta garaileen diskurtsoa.

Pierre Noraren iduriko (1984: XL-XLII; aipamenaren iturria: Candau, 2006:
57), memoria eta historia nahasi behar ez diren bi kontzeptu dual eta elkarren
aurkako dira:
Memoria bizitza da, oroitzapenen eta amnesiaren, biziberritzeen eta berrasmatzeen
oroipenera irekia, anti-historia da. Aldiz historia denborazko jarraitasunei,
bilakabideei eta gauzen arteko harremanei lotua dago; unibertsaltasun-bokazioa du,
denona da. Historia anti-memoria da.

Memoria eta historia iraganaren bi kontaketa mota dira. Benetan gertatu zena
ulertzea zerumugatzat daukan iraganaren kontaketa da historia, metodologia
zientifikoan eta objektibotasunean oinarritzen den ezagutza; memoria, berriz,
iraganaren kontaketa ere bada, baina testuinguru sozialaren eta politikoaren
erabateko eragina duena. Memoriak orainaldiaren gizarte-beharrizanen arabera
hautatzen da zer gogoratu eta zer ahantzi nahi den. Beraz, bien arteko ezberdinketa
gatazkatsua da (Juliá, 2006: 15-25).
Hala ere, memoria historiarako funtsezkoa da, eta alderantziz (Candau, 2006:
57-60). Nola edo hala, memoriak eta historiak elkarren artean elkarrekintzaharremana dute: memoriak historiatik datozen informazioak erabiltzen ditu eta
hark gero eta lekukotasun eta oroitzapen gehiago erabiltzen ditu iturri gisa. Historiaren eta memoria kolektiboaren arteko lotura argi eta garbi ezartzen du J. Le
Goff-ek (1991: 178-79):
Ante la memoria colectiva y la social, la historia no es sino un componente más de
las mismas. Los historiadores brindan la fórmula de las “grandes mitologías
colectivas”, yendo de la historia a la memoria colectiva. Pero toda la evolución del
mundo contemporáneo, bajo la presión de la historia inmediata, fabricada en gran
parte al abrigo de los instrumentos de comunicación, marcha hacia la fabricación de
un número siempre mayor de memorias colectivas, y la historia se escribe bajo la
presión de estas memorias colectivas.

Gaur egungo historiografiaren barruan, memoriari buruzko gaiak, ikerketaedo teknika-alorrari dagokionez, «ahozko historiaren» arloan garatzen dira
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(Thompson, 1988), non memoriak, noski, leku nagusia hartzen baitu. Bereziki,
korronte hermeneutikoen garapenarekin, lekukotasuna narraziozko ekintza gisa eta
bitartekaritza sinboliko gisa erabili ohi da, halako moldez non gertaerei buruz
baino subjektuek egindako berauen interpretazioari buruz informazio gehiago
ematen baitute.
«Orainaldiko denboraren historia» delakoak memoriaren arazoak agerian jarri
ditu. Arósteguiren arabera (2004: 19-61), orainaldiari buruzko ikerketa ezin izan
zen garatu memoriarekiko halako beldur bat gainditu arte; haren hitzetan «orainaldiko denboraren historia» bati buruz hitz egiteko, memoria historiko nozioa ez
ezik, «bizi izandako esperientzia nozioa» ere ezinbestekoa izango litzateke, eta
esperientzia memoriari loturik dago ezbairik gabe. Orainaldiaren historiak «memoria biziak» eta «memoria helaraziak» jasoko lituzke autore horren esanetan.
Nola eragiten dio memoriaren eta historiaren arteko loturak «memoria historiko» kontzeptuari? Javier Rodrigok azaldu bezala, memoria historikoa oximoron
edo kontraesanean dauden terminoez osatutako hitza da (2006: 8). Epistemologiaren ikuspegitik, gaizki erabilitako adiera da, eta horregatik akademiak asko
kritikatu duen kontzeptua izan da7. Halere funtsezko afera hizkera zientifikotik
harago terminoa alor soziopolitikora lekualdatu izana da. «Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko biktimen memoria historikoaren berreskurapena» deitu izan den
mugimendua, biktimen oroitzapenek, oroitzapenen memoriak, isilarazitako eta
adierazi gabeko gertaerei buruzko ezagutzak eta horrek guztiak sortutako hunkipensentimenduak bultzatu dute. Bizirik ateratako biktimak baino gehiago, haien
ondorengoak, eta haien artetik, era bereziki eraginkor batez haien bilobak izan dira
sustatzaileak. Mugimendu hori guztia piztu dutenek zer gertatu zen eta zergatik
jakin nahi dute; eta gainera, hainbeste heriotza eta umiliazio zergatik ezkutarazi,
isilarazi eta hilobiratu diren eta alderdi galtzailearen biktimetako askok auskalo
non lurperatuta zergatik jarraitzen duten ere ezagutu nahi dute.
Funtsean, «memoria historiko» izenpean aldarrikatzen den hori, biktimen
memoria zauritu eta mindutik abiatutako egiaren ezagutza da. Horregatik sortu eta
hazi da «memoria historikoa» deitu izan den «kontzientzia» historiko hori (Ortiz
Heras, 2006; Moradiellos, 2003), oraindik bizirik dauden biktima moralek, hauen
eta desagertutakoen ondorengoek, eta bidegabekeria historikoaz kontzientziatutako
herritarrek elikatu duten «kontzientzia historikoa».
6.2.5. Memoriaren erabilerak, gehiegikeriak eta memoria-betebeharrak
Memoriak erabilera zilegiak sorrarazten ditu, bai eta iruzurrezko erabilera
batetik ondoriozta daitezkeen gehiegikeriak ere (Cruz, 2005). Planteamendu
orokorrari jarraituz, haien artetik bi mota bereizi litezke: historiaren alorrean eta
7. «Memoria historikoa» kontzeptuaren inguruan eztabaida luze-zabalak izan dira arlo akademikoan.
Ikus “Memoria e historia. Un estudio de la cuestión” izeneko atala (Cuesta Bustillo: 1998: 203-246).
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esparru sozial eta politikoan bururatutakoak. Baina memoriaren oinarrizko bitartekarien, hau da, lekuko, «oroitzapen-ospakizunaren aktore» eta historialarien8,
arteko elkarrekintzarik handiena ziur aski erabilera sozial eta politikoan gertatzen
da. Asmo politikoa duten iraganaren erabilerak aspaldikoak dira; boterea euskarritzeko edo kritikatzeko orduan historiaren erabilera ohikoa izan da historian zehar
(Carreras Ares eta Forcadell Álvarez: 2003: 11-45). Ildo beretik, Le Goff-en hitzetan (1991: 134 eta 181):
Apoderarse de la memoria y del olvido es una de las máximas preocupaciones de las
clases, de los grupos, de los individuos que han dominado y dominan las sociedades
históricas. Los olvidos, los silencios de la historia, son reveladores de esos mecanismos de manipulación de la historia colectiva (...) La memoria colectiva no es sólo
una conquista: es un instrumento y una mira de poder.

Beraz, memoriaren erabilerari dagokionez, alde batetik erabilera zilegi eta
egokiak leudeke, eta, bestetik, erabilera ez zilegiak, Todorovek «gaizkiaren memoria» bezala kontzeptualizatu zuena (2002). Memoriaren erabilera zilegiei dagokienez, XX. mendeko gertaera traumatikoen biktimen aitortza eta erreparazio morala
litzateke esanguratsuena. Gizateriaren kontrako genoziodioak, gerra-krimenak,
diktadura-erregimenak eta hirugarren munduko herrialdeetako kolpe militar
odoltsuak izan dira, funtsean, memoriaren berreskurapen horren helburu.
Erabilera politikoekin jarraituz, gertatutakoa kontatzeko lekuko biktimen
memoria-betebeharra legoke9, biktimen beraien barne-eskakizunei erantzuten eta
mota horretako gertaerak sekula berriro ez gertatzeko nahia azaleratzen duena.
Biktimen lekukotasunak lagungarriak dira, tragedia hori berriro gerta ez dadin,
hondamendi horien aurkako memoria kolektiboa eratzen laguntzen baitute. Alabaina, memoria-betebeharra ez da oroitze hutsa, baizik eta, hartan euskarrituta
erantzun sinboliko, politiko, judizial eta hezigarrien bidez landu behar da (Ricoeur,
2003: 97 eta 117-124).

8. Sánchez Mosqueraren arabera, memoriaren eraikuntzan eta erabileran esku hartzen duten
funtsezko hiru aktore bereizi behar dira: lekukoa, historialaria (edota gizarte-zientzien ikertzailea) eta
«oroitzapen-ospakizunaren aktorea» (2008: 101-102). Lekukoa, aztergai dugun gaian, gertaera
tragikoak bizi izan zituena da, bere oroitzapenak bere bizitzaren iraganaren barruan antolatzen
dituena eta kontatzen duen hartan, jakina, interes pertsonal eta bizia duena. Gizarte-zientzialariak
egia inpertsonal bat bilatu behar du, beti behin-behinekoa, osatugabea eta kritikagarria bada ere,
zintzotasun intelektualean «egiatzat» jotzen duena. Azkenik, «oroitzapen-ospakizunaren aktorea»
dago, interes pertsonalak baldintzatzen duen figura bat da, ez zuen gertaera bere haragian bertan bizi
izan eta bere diskurtsoa egia ukaezin gisa aurkezten du.
9. Antzekoak diren kontzeptu ezberdinak erabili izan dituzte autore ezberdinek: Habermas-ek eta
Gallerano-k «historiaren erabilera publikoa»; Rousso-k «memoriaren ideologia»; Todorov-ek
«memoriaren erabilera»; Bensoussan-ek «memoriaren betebeharra», Levi-k «historiaren erabilera
politikoa» (Ruiz Torres, 2006, iturria: Sánchez Mosquera, 2008: 109) Wieviorka-k «memoriaren
gizarte-agindua» (Erice, 2008: 91).
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Walter Benjamin-ek garaileen historiaren eta garaituen memoriaren arteko
kontrakotasuna planteatu zuen. Memoria historikoaren berreskurapena deitu izan
den mugimenduaren giltzarria zenbait adituk Benjaminen proposamen hauekin
lotu izan dute (Erice 2006: 351). Memoriaren betebehar politikoa garaituekiko zor
gisa ulertzen baitzuen Benjaminek, beraz memoria-betebeharrak batez ere eskakizun etikoak ditu. Memoria-betebehar kontzeptua Primo Levi-k (2006) proposatutakoa da, kontzentrazio-esparruetako izu-ikararen lekukotasuna emateko behar
baten gisa. Memoria-betebeharrak, besteak beste, zerari erantzuten dio:
«Austchwitz ez zen soil-soilik heriotza-lantegi erraldoi bat izan, baizik eta baita
ahanzturarako proiektu bat ere», non den-dena pentsatuta baitzegoen aztarnarik ez
uzteko (Baer, 2006: 38-43). Era berean, memoriarekiko betebeharraren ideia
lekukotasunaren birbaloratzearekin erlazionatuta dago. 1936ko Gerraren memoria
historikoa berreskuratzeko ardatz nagusietako bat hori bera bilakatu da. «Aitonaren
batailatxoa» esapideaz bezala ezagututako trufazko esamoldea garrantzi ezin
handiagoko ezagutza historiko eta antropologiko handiko lekukotasuna bilakatu
da, batez ere garaituen kolektiboa osatzen zuten kideen adierazpen narratibo gisa:
zigortutako, traumatizatutako, isilarazitako eta umiliarazitakoen adierazpen modura.
Honako hau, lehen esan bezala, erabilera zilegi eta egokia izango litzateke.
Hala ere, Todorov-ek azaldu bezala (2000), erabilera hau gehiegikeria bihur
daiteke desoreka hutsez edo ikuspegi egokirik gabe erabiliz gero.
6.2.6. Ahanztura
Memoriak gizabanakoarentzat edo taldearentzat garrantzitsua dena hautatzen
du orainaldiko balio-sistemaren arabera; horrek ahanztea eta zenbait oroitzapen
kanpo uztea dakartza berekin. Izan ere, giza taldeek gertaera loriatsuak gogoratu
eta gertaera lotsagarriak ahanzteko joera dute (Cruz, 2005). Nolanahi ere, «ahanztura kolektiboa» edo «gizarte-amnesia» bezala ezagutzen diren kontzeptuen eta
memoriaren, ahanzturaren, amnesiaren eta isiltasunaren arteko loturen azterketa
teorikoak oso berriak dira10.
Nietzsche izan zen «iraganaren zama izugarritik askatzeko premia»ri buruz
jarraikitasunik handienaz teorizatu zutenetako bat. Filosofo horren iritziz, iraganaren gaineko ezagutza soil-soilik desiragarria da baldin eta etorkizunerako eta
orainaldirako erabilgarria bada, ez ordea orainaldia ahultzen badu edo ezinbesteko
etorkizun bat erauzten badu. Ahanzturak zeregin terapeutikoa duelakoan zegoen,
zeina gabe ez baigenukeen bizitzerik izango, zeren, bestela, iraganak azpiratuta
egongo baikinateke beti (Nietzsche, 2004: 75-77).
10. Roldán Jimeno Arangurenek ahanzturaren inguruan oso lan interesgarriak argitara emanak
ditu: Gerra Zibileko garaitutako nafarren memoriaren inguruan (1999: 19-38) edota Nafarroako Foru
Zuzenbidearen irudiak: herri aldarrikapenatik ahanzturara doktore-tesia eta azken honen hurbilpen
teorikoak eta metodologikoak jasotzen dituen artikulua (2008: 19-33).
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Todorov-en arabera, «iragana berreskuratzea, demokrazian, bidezko eskubidea
da, baina ez du eginbehar bilakatu behar. Norbaiti bere iraganeko gertaerarik
mingarrienak behin eta berriro gogoraraztea sekulako ankerkeria izango litzateke:
ahanzteko eskubidea ere badago» (2002: 203). Horrela, ahanztura herrien eskubide
gisa ulertua izan daiteke. Izan ere, iraganaren eta memoriaren gurtza oro gehiegikerian jausi baitaiteke. Alde horretatik ahanztura zerbait positiboa izan liteke, giza
esperientzia dramatiko edo traumatikoen kasuan gizartearen berregokitzailea.
Ahanztura-dosi jakin bat gizabanakoarentzat eta giza taldearentzat ezinbestekoa
izan litekeelarik. Tzvetan Todorov-ek (2002) ahanztura, «gaizkiaren memoria»ren
aurrean mina urruntzeko eta leuntzeko bitarteko gisa ulertzen du, beraz, haren
iritzian, memoria, halako traba bat ere izan daiteke etorkizunarentzat.
Halakoa defendatzen dutenen aurrean, bestelako usteak dituzten ikertzaileak
ere badaude, askoz ugariagoak eta agerikoagoak, talde bakoitzak gogoratzeko
duintzat jotzen duena etengabe oroitzea aldarrikatzen dutenak (Yerushalmi, 1998:
13-26 eta 2002). Gizartearen ikuspuntutik ahanztura kolektiboa negatiboa izan daitekeenez, memoriak horren aurkako borroka irudikatzen du, era horretan, lagundu
egiten baitu iragan traumatikorik berriro gerta ez dadin (Todorov, 2000: 19). Ikuspuntu horretatik, memoria ahanzteko eta menperatuak izateko arriskuaren aurrean
daudenen autodefentsa-tresna bat da. Esate baterako, Holokaustoari buruzko ikerketak ahanzturaren aurkako borroka gisa planteatu izan dira. Alde batetik, eraila
eta umiliatua izan den herri juduaren memoria berrosatzeko eta, beste alde batetik,
iraganeko irakaspenak ahanzturan erortzea eragozteko (Baer, 2006).
Egia hutsa da giza taldeek gogoratzeko halako borondate bat daukatela, baina
egia ere bada ahanztura partekatzen dutela. Ahanzturak lotura estua du oroitzapenak sortzearekin eta gogoratzeko ekintzarekin. Oroitzapen-ekintza oro, hautatua
izanik, beste memoria batzuen ahanztura mozorrotua da (Candau, 2006: 77-78).
Memoria ez da ahanzturaren aurkari, bien arteko elkarrekintza baizik, iragan den
guzti-guztia gordetzea erabat ezinezkoa baita:
Ahanztura behar-beharrezkoa da gizarterako eta gizabanakorako. Unearen eta
itxaronaldiaren orainaldiko zaporeaz gozatzeko ahanzten jakin beharra dago, baina
memoriak berak ere ahanzturaren beharra du... (Augé, 1998: 9).

Bestetik, isiltasuna eta ahanztura bi kontzeptu oso ezberdinak dira: isiltasuna
ahaztua izan ez den zerbait ezkutatzeko, ezabatzeko borondate kontziente baten
erantzuna da, eta, bigarrena, berez, inoiz ez da borondatezkoa. Ahanztura, batzuetan, lekukoak gizabanako gisa eta kolektibitate bateko kide gisa helarazi nahi duen
irudiari estu loturik egoten da; beste batzuetan, bere bizitzako pasarte bereziki
desatsegin batek sorrarazten dion mina edo lotsarekin erlazionatuta azaltzen da
(Sánchez Mosquera, 2008: 102). Azkenik, memoria kolektiboan ahanztura
aktiboak edo isiltasunak ere kontuan hartu beharrekoak dira:
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Isiltasun orok [edo ahanztura aktibo orok] proiektu edo identitate bati eusten dio,
iragana ezabatu egiten du berrosatu nahi den orainaldi edo etorkizun baten izenean
edo oroitzapenaren eramaile den taldearen batasun edo identitatearen izenean
(Dakhliaren aipamenaren iturria: Cuesta Bustillo, 1998: 208).

6.3. GARAITUEKIKO AHANZTURA ETA AZPIRATUEN MEMORIA
II. Errepublikako erregimen demokratikoaren aurka altxatutakoak ziren aldetik,
matxinatuek ez zuten ez legitimitaterik ez legezkotasunik. Beraz, zaila gertatu
zitzaion Estatu Berriari bere legitimitatea lortzea, Espainiako II. Errepublika,
zeinaren aurka matxinatu baitziren, herri-subiranotasunaren legitimitatean oinarriturik baitzegoen. Frankismoak ezarri zituen politika guztien artean, nagusietako
bat memoriaren politika izan zen. Boterearen ekimena, memoriaren eta ahanzturaren finkapena alegia, hiru memoria-leku motatan gauzatu zen: espazioaren memoria-lekuetan edo kale-izendegian, denboraren memoria-lekuetan edo egutegian
eta pertsonen memoria-lekuetan (Errazkin Agirrezabala, 2009). Lehenak espazioaren nagusitasuna sendotu eta islatzen zuen. Bigarrenak denboraren nagusitasuna
ezarri, erritmoak jarri eta inposatzen zituen. Memoriari espazioaren nagusitasun
sinboliko, inmaterial eta egunerokoa esleitu zitzaion, batez ere hirietan, haietako
kale eta plazekin. Espazioa antolatua eta egituratua azaltzen zen, zeina boterearen
beraren isla baitzen. Denboraren gaineko nagusitasuna memoriaren beste zeregin
berezietako bat izan zen. Memoria sendotzeko beste leku batzuk ere erabili ziren,
batez ere monumentuak (Errazkin Agirrezabala, 2008: 120-127). Horrela, gerraren
zentralitatea bi kategoria ezberdinen bidez ikuskatu ahal zen: II. Errepublika eta
«izu gorria» eta bestea «Jainkoaren eta Espainiaren alde erorien» memoria eta Estatu Berriaren irudien goraipamenean. Erregimen frankistak ideologia, propaganda,
historia eta denbora artikulatu zituen bere berreraiketan bertan, horretarako
memoria kolektiboaz baliatu zelarik.
Primo Levik «memorizidio» izenaz kontzeptualizatu zuena burutzen saiatu
zen diktadura frankista. Memorizidioa, bi zentzutan bururatua, lehenik garaipenaren biktimena, eta bigarrenik garaipena inposatzeko erabilitako bideena, indarkeriazko zamarena, alegia (Rodrigo, 2006: 13). Francoren Estatu Berriak ezin zuen
atzerrian bere burua erakutsi erregimen hiltzaile baten modura, non existitzen
baitziren kontzentrazio-zelaiak, lan behartuak, fusilatzeak, epaitegi militarrak eta,
oro har, giza eskubideen aurkako mota guztietako bortxaketa sistematikoak. Horregatik, isiltasunaren eta ukapenaren bideak erabili zituen, garaituen ahanztura
helburu zuten bitartekoak.
Bando nazionaleko biktimek jasotako neurriak ez zetozen bat biktima errepublikazaleek eta haien senideek jaso zuten tratamenduarekin, Espainiaren etsaitzat
ere jo baitzituen propaganda ofizialak, gerran zehar egindako izugarrikeria askoren
erantzule gisa erdeinatuak izan zirelarik. Gauzak horrela, familia askok euren
samina isilean bizi behar izan zuten, inongo kalte-ordainik lortzeko aukerarik izan
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gabe, ildo horretatik bideraturiko ekintzek gehiegikeria gehiago pairaraziko
zizkieketen beldurrez. Erregimenaren arrazoibide ofizialetik aldendutako memoria
mota ororekiko etsaitasun nabarmena erakusten baitzuen diktadurak.
Frankismoa, bortizki saiatu zen menpean hartutako lurraldetik memoria kolektiboa ezabatzen, «memorizidioa» eredu arazgarri batean gauzatzen. Horrek
guztiak erabat markatu zuen garaituen eta beren ondorengoen memoria; izan ere,
ez baitzuten Hego Euskal Herriko urtebeteko Gerra Zibilaren ankerkeria soil-soilik
pairatu, baizik eta borroka amaituta jazarpen errukigabe baten xede ere izan baitziren. Gerraostean ezarritako errepresio kupidagabeak ez zuen soil-soilik eragotzi
gerrak sorrarazitako zauri psikologikoen ezein balizko sendaketa, baizik eta garaituei eta beren senideei sufrimendu handiagoa gehitu baitzien. Alderdi garailearen
eta galtzailearen arteko alderik handiena ondokoa izan zen: lehenek beren «eroriak»
ohoratu eta haiengatik negar egiteko beren eskubideaz baliatu ziren edota memoria
gehiegi erabiltzen zuten bitartean, azkenek beren malkoak eta beren mina irentsi,
beren ideiak ezkutatu edo ukatu, beren izaera edota eragiletza ideologikoaz lotsatu
eta haien memoria alboratu behar izan zuten. Hau guztia gerrako izugarrikeriak
berrosatzeko inongo dolu-aukerarik gabe.
6.3.1. Iragan traumatikoen transmisioa
Hego Euskal Herrian 1936tik aurrera gertatutako gertaera historikoei buruzko
garaituen lekukotasunek gerrako garaileek ezarritako tortura, kartzela eta erbesteratzearen ondorioz biktimek sufritutako trauma psikologikoa deskribatzen dute.
Oroitzapen hauek horrenbestez memoria-komunitate baten parte izango lirateke
(Álvarez Fernández, 2007: 36), zeinaren helburua izango bailitzateke iragan traumatikoa gogoratzea; alde batetik, frankismoaren aurkako borroka luzean jardun
zuten eta hil ziren guztien memoria birgaitzeko eta, beste alde batetik, iraganeko
irakaspenak ahanzturan erortzea eragotzi, etorkizunean tragedia berriro gerta dadin
ekiditeko. Errepresio frankistaren lekukotasunak memoria-leku (Nora, 1996 eta
1998) bezala azaltzen dira, hau da, memoria-komunitate jakin batek, kasu honetan
gerra galdu zutenenak, iraganeko gertaerak kolektiboki gogoratzen ditueneko
espazio fisikoak baitira edota iragan ukatuko oroitzapenak gordetzeko eta iragana
ebokatzeko mekanismo fisikoak eta sinbolikoak.
Izu-ikarazko giro hartan garaituak eta beren senideak gainerako gizartetik
bereiziak izan ziren. Gerrako biktimen lekukotasunak, oro har, etxeko eta familiako testuinguruan transmititu ziren. «Paretek ere entzuten zuten» garai hartan,
espazio publiko orotik kanpora gorde zen gerra galdu zuten haiek bizi izandako
esperientzia oro 11. Errepresio frankistaren zenbait biktimaren lekukotasunen
11. Esate baterako Jesús Carballo CNTko gudariari errepresaliatuak eta gudariak Pasaiara itzultzerakoan zertaz hitz egiten zuten galdetzean, zera erantzun zen: «¿Hablar? Ni nos mirábamos, por si
acaso. Cuando murió Franco empezamos a buscarnos unos a otros, para contarnos vivencias»
(Errazkin Agirrezabala, 2007: 147).
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transmisioarekin beren borrokaren gaineko memoria gorde nahi zuten ondorengo
belaunaldientzat, baita min moral eta psikikoa arindu ere. Halere biktima guztiek
ez zituzten modu berean haien esperientziak kontatu, haietako askok isilik egon
nahiago izan baitzuten. Primo Levik azaltzen zuen bezala:
Gatibutasunaren esperientzia izan dutenak (eta askoz ere modu orokorragoan, proba
gaitzak ikusi behar izan dituzten gizabanako guztiak) bi kategoria oso ezberdinetan
banatzen dira, tarteko oso ñabardura eskasekin: isiltzen direnak eta kontatzen
dutenak. (Primo Leviren aipamenaren iturria: Cuesta Bustillo, 1998: 84).

Teresa del Vallerentzat Gerra Zibila mugarri bat izan zen, non gizonen eta
emakumeen bizipenak alderagarriak izan baitziren. Emakumeek oroitzen dituzten
gertaerak bakardadean, senarren eta anai-arreben eta seme-alaben heriotzan edota
erbestean kokatzen dituzte; gizonezkoek, berriz, gerraren ondorioetan eta gerraostean, baita txirotasun- eta emigrazio-garai jakin batean ere. Hausturak edota indarkeriaren esperientziak emakumeentzat gizonezkoentzat baino une gogoangarriagoak dira. Bi sexuentzat berdin-berdinak liratekeen bizipenak honako hauek
lirateke antropologo honen arabera: gerraren beste edozein gertaerak eragindako
mina, indarkeria fisiko eta psikologikoa, eta bidegabekeriaren / bazterketaren /
abandonuaren / ezintasunaren / eta beldurraren biktimak izatea (Del Valleren
aipamenaren iturria: Jimeno Aranguren, 1999: 24).
Del Valleren hitzetan, euskal kultura tradizionalean, emakumeek hildakoen
memoria aktibatu izan dute. Memoria horren irudikapen sinbolikoa elizan leku bat
okupatzean zegoen, «sepulturan», alegia, eta emakumeek «argizaiolaren» bitartez
iraganaren eta orainaldiaren arteko lotura irudikatzen zuten (1996: 50). Emakumearen protagonismo ebokatzaile hori gerrako eta frankismoko biktimen bizipenen transmisioan ere ikusi ahal da. Sarritan errepresio horren subjektuak baino
gehiago emakumeak izan dira etxekoen memoriaren jasotzaileak eta ondorengoei
transmititu izan dietenak. Memoria traumatikoaren gordailu izan ziren asko penaz
hil izana kontatzen dute hainbat lekukok, esate baterako hara zer dion bere izebaz
ondoko emakumeak12:
Era la hermana menor de mi padre, estaba soltera y tenia 53 años. (...) Ella allí oraba.
Todo su afán era ayudar a los demás, amar y repartir caricias y besos. Llegado el
desgraciado año 1936, la tía M. fue arrojada de la iglesia y golpeada en la cabeza
hasta sangrar con la llave de la iglesia, por el sacristán M., con el beneplácito del
cura párroco Don A., que contemplaba la escena. (...) Al anochecer de cada día la tía
M. tenia que refugiarse en las casas familiares. Cuando al día siguiente iba hacia su
casa y se cruzaba con algún falangista la decía: “M., de buena te has librado, anoche
no estabas en casa, pero otra noche será”. (...) Un día fue detenida y llevada al cuartel
de la guardia civil, ¡Que absurdo, ella que no se metía en nada! Cuando le estaban
interrogando sonó el teléfono. El cabo la dijo: señora, ha tenido usted suerte, es el
12. Elkarrizketatua: M.G.F. (1936an fusilatutako gizon baten alaba); elkarrizketatzailea eta transkribatzailea: Mikel Errazkin Agirrezabala; tokia eta data: Donostia, 2007/10/03.
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gobernador que ordena que se suspendan las detenciones, así que váyase a casa. (...)
La tía M. sufrió mucho por la muerte de su hermano B., mi padre, y de ver cómo
nuestra vida se derrumbaba. Terminada la guerra en el año 1939, aquella horrible
guerra que tanto dolor y muerte nos trajo, nosotros decidimos trasladarnos aquí.
Cuando fuimos a despedirnos de los tíos, recuerdo que la tía M. gritaba angustiosamente, ella no quería separarse de nosotros, nos amaba en extremo. A los tres días de
estar aquí recibimos la mala noticia que la tía M. había fallecido como en un ataque
de locura. Sí, no lo dudo, la suya fue una locura de amor, de aquel gran amor que
irradiaba tu corazón.

Teresa del Valleren hitzetan, familiaren testuinguruan gerran nozitutakoa
mantentzea ausentziak presentzia bihurtzeko bideak izan dira, maite izandakoen
eta ingurune familiarrarekin loturiko gertaeren memoria landuz. Honi guztiari,
sarritan, sufrimendu erantsi bat gehitu behar zaio, ausentzian oroitu behar duenak
maite izandakoen desagertzea ahalbidetu diona eguneroko harreman-sareetan
aurrean izatea; fusilatzaileak, desjabetutako etxeak, etab.; edota dolu-ezintasuna
nozitzean. Horren guztiaren adibide da A.U. andrearen testigantza, lehenik bere
aitona nola fusilatua izan zen kontatzen duena eta ondoren bere amonaren doluezintasuna eta garaileen irainak nola bizi behar izan zituen13:
– ¡J., sube a la camioneta!
– Yo, ¡¿para qué voy a subir?!
Eztakit erderaz ondo ingo ote zun, ze guk ondo ez baikenekin erderaz. Berak ordun
susmatu omen zun zerbait txarra han. Ta esan omen zien etzala igoko kamionetan
beraiekin. Ta hartu ta igo in omen zuten. Sartu zuten aurren, kamionetan, txoferraren
ondon. Atzeko bolketea irikita omen zeon ta han bota zuten bere bizikleta ta igo zian
Urbasara. Ea konfesatu nahi zuen ta berak esan omen zien:
-Ni konfesatu! Zertako?. Nik eztet pekatuik in behar-ta!. Pekatua itea zuek zoazte.
Zuek baitzoazte ni hiltzea.
Atea zuten kamionetatik. Igo Otsoportilloa ta han bota zuen kamionetatik lurrea,
baña, beak lurrea botatzean, hartu omen zuen mutil horietako bat hanka azpin ta
bestea beso azpin. Hiruak zitun. Baina laugarrenak, txoferra zanak, kamioneta
barrutik tirok eman zizkion. Ta hantxe bertan utzi zuten hilda ta hartu kamioneta ta
martxa in zuten. Jun in zian. Ta han dau enterratuta, txondor-zulo hartan. (…)
Ta ordun amona jatsi omen zan eliza ta eskatu zun aitona lur bedeinkatun
enterratzeko.
– Ze esaten ai haiz? Gorria den ta nola sartuko dinau ba kanposantun?!
– Ordun emaiozue meza, errespontsu bat eo… beragatik!
Ta ezetz esan zioten, komunista zala-ta. Gure amona igandero jute zan mezeta ta be
familikok zitun apaizak ixil-ixilik eoteko eskatu zioten, ez bazun beste zerbait
13. Elkarrizketatua: A.U. (1936an fusilatutako gizon baten biloba); elkarrizketatzailea: Lourdes
Herrasti; testigantzaren erreferentzia: Aranzadi ZE-Eusko Jaurlaritza; Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Saila, T005; data eta lekua: Donostia, 2003/10/27; traskribatzailea: Mikel Errazkin
Agirrezabala.
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gogorragoa gertatzea nahi. Hain txarra ze, behin mezetatik atera zanen, nik eztakit
zein soldadu edo falangistak, Zegamako plazan berari esan baitzioten “Arriba
España” esateko eta amonak erantzun berak ez zekila erderaz. “Ba esateko” eta
orduan altxarazi omen zioten eskua eta ibilarazi omen zuten Zegamako plazan
bueltaka eskua goian zula. Negar besteik ez omen zun iten, negar besteik ez omen
zun iten…

Teresa del Valleren arabera, iragana ebokatzeko prozesu hauetan, pertsonak
bere memoria aktibatzean,
zereginei buruzko jakintzak, ezagupenak, eta gorputzaren bizipenak transmititzean,
norbanakoak memoriara jotzen du, bere memoriara alegia, iragana orainaldian
sartzeko. Bizi-memoria da, zenbait kasutan emozio desberdinetan eta xehetasun
sotilekin adierazten dena. Memoria hau, maiz, aberastasun narratibo izugarriarekin
eta xehetasun ugarirekin azaleratzen da, eta kasu gehienetan, norbaitek erreskatatu
eta balioan jartzeko zain (1996: 50).

N.G. andrea bere aita ondoko moduan oroitzen saiatzen da14:
Este recuerdo doloroso de la muerte de mi padre, siempre ha presidido mi vida y a
medida que han ido pasando los años se ha ido acrecentando en mí, más si cabe, el
odio y la indignación por su muerte tan injusta y cruel. Su recuerdo pervive en mí
fielmente: tenía unos preciosos ojos azules-grises y un hermoso bigote en contraste
con el plateado de su cabellera cortada a cepillo, tenía 55 años. Por encima de su
físico estaba su modo de ser; era muy cariñoso y siempre tenía una palabra amable
para todos. Cuando nos lo arrebataron perdimos la luz que él nos trasmitía.

Edota, M.C.A. andreak fusilatutako bere aitaren memoria, bere haurtzaroko
bizi-memoriarekin batera oroitzen du:
Una escena que he contemplado muchas veces cuando era niña y que tenía la virtud
de hechizarme era esta: (…) Los novios solían ira a nuestro comercio acompañados
de algunos familiares para comprar el ajuar o arreo. Lo primero que hacía mi padre
era sacar un hermoso y brillante baúl que era el regalo de la casa. Se colocaba el baúl
en medio del comercio y allí iban echando mantas, sábanas, toallas, telas para
camisas y demás ropa interior. (...) ¡Había que ver la cara de felicidad de aquellas
personas, parecían salidas de un cuadro! Los que disponían de dinero lo pagaban al
contado y los que no disponían de dinero, mi padre anotaba el importe de todo
aquello en un libro muy grande. Pasado el verano y recogida la cosecha, pagaban la
deuda. Se cerraba el baúl y entre el novio y algunos familiares y como si fuera un
rito, se llevaban en hombros aquel baúl, saliendo del comercio del padre. ¡Eran
tiempos felices plenos de amor y de alegría!. (…). Los falangistas del pueblo
incautaron los libros del comercio y dieron un bando en el pueblo exigiendo a los
deudores que fueran a pagar la deuda al cuartel de Falange. Nosotros no recibimos
14. Oroitzapenen idazlea: G.N.G. (1936an fusilatutako gizon baten alaba); oroitzapenen
idazketaren eskatzailea: Mikel Errazkin Agirrezabala; tokia eta data: Tolosa, 2006; traskribatzailea:
Mari Carmen Tolosa.
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dinero alguno. También se llevaron el coche, la radio y sé cuantas cosas más. Pero lo
peor de todo es que se llevaron la vida de mi padre, que era lo que mas valía. La casa
quedó triste, oscura, silenciosa, con un silencio tan hiriente que llegaba al alma15.

6.3.2. Memoria iraunarazteko mekanismoak
Gerrako garaituek sarri askotan errepresioa nozitzeaz gain dolu-ezintasuna
ere sufritu zuten, galdu zuten pertsonarekiko sentimenduen eta oroitzapenen
erritualizazioak ukatuak zituzten. Gizon eta emakume biktima horien oinordekoek
ez zuten aukerarik ez biderik izan horretarako, zenbaitetan biktimak non ehortzita
zeuden ez zekitelako eta beste zenbaitetan errituala bera galarazita zutelako. Horren
aurrean alargunek edota gainerako ahaideek beraien mekanismoak, memoria-leku
sinbolikoak sortu behar izan zituzten maite izandako haien memoria iraunarazteko.
Adibidez, fusilatua izan zen bere aitaren gorpuzkiak non zeuden ez zekien G.N.G.
andreak «Epitafio para una tumba ignorada» izeneko narrazioan hauxe idatzi zuen16:
Hace muchos años un señor del pueblo me dijo: “no olvides lo que te voy a decir;
cuando tu padre vivía, en el pueblo nadie pasaba hambre, porque el que no tenia qué
comer, tu padre le daba de comer”, y no lo he olvidado. Yo no se donde están los
restos de mi padre, donde fueron enterrados, eso lo sabrán los asesinos falangistasfranquistas del pueblo. Pero yo no me resigno a no tener su tumba, su sepultura y por
eso en mi imaginación, he creado una. Acaso en un cercano pinar, en tierras de labor,
o tal vez a orillas del rio. ¡Quién lo sabe!. Yo, sobre esta sepultura imaginada, en el
aire he escrito este epitafio basado en aquellas palabras que dijo aquel señor hace
muchos años. “Aquí yace [H.-B. G.]. Cuando él vivía en el pueblo nadie pasaba
hambre porque el que no tenía qué comer, [B.] le daba de comer”.

Beste adibide bat Maria Beldarrain amezketarrarena da, desagertutako Fidel
Bueno bere senarraren memoria iraunarazteko ondoko mekanismoak eraiki
zituena, Agurtzane Bernaras haien bilobaren hitzetan:
Bera hasi zen eliza garbitzen. Nire amonak garbitu du eliza hilaurrera arte. Berak
egiten zuen eliza garbitu, loreak jarri… Nik uste dut, loreak izugarri gustatzen zitzaizkion, baina berak ez dauka zeni jarririk eta nik uste dut hartzen duela horregatik
elizan loreak jartzeko ardura hori. Ez du leku fisiko bat loreak jartzeko eta elizan
jartzen hasten da17.

15. Elkarrizketatua: M.C.A. (1936an fusilatutako gizon baten alaba); elkarrizketatzailea eta
transkribatzailea: Mikel Errazkin Agirrezabala; tokia eta data: Donostia, 2007/10/03
16. Oroitzapenen idazlea: G.N.G. (1936an fusilatutako gizon baten alaba); oroitzapenen idazketaren eskatzailea: Mikel Errazkin Agirrezabala; data eta tokia: Tolosa, 2006; tokia: Tolosa; traskribatzailea: Mari Carmen Tolosa.
17. Elkarrizketatua: Agurtzane Bernaras Bueno (Fidel Bueno de Francisco desagertuaren biloba);
elkarrizketatzaileak: Mikel Errazkin Agirrezabala eta Leire Zubeldia; data eta eguna: Donostia,
2008/06/02; traskribitzailea: Leire Zubeldia.
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Iraganeko ekintzak eta pertsonak erreskatatzeko, iragana orainaldian errepresentatzeko mekanismoetako batzuk memoria-lekuak dira, garaituen memorialekuak. Leku horiek batzuetan fisikoak izaten dira: hildakoa hobiratuta dagoen
lekua, jaiotetxea, elkarrekin ezkondutako eliza; beste zenbaitetan objektu konkretuek ebokatu izan dituzte maite izandako horien oroitzapenak, oroitu nahi dena
agertzen den argazkia edo oroitu nahi denaren objektu pertsonalak. Era berean
iraganaren ebokatze hori data konkretu batzuetan are biziagoa egiten da. Esate
baterako, lehen aipatu den Maria Beldarrainek, bere bilobaren hitzetan, loreak
jartzeaz gain bere senarraren memoria argazkiekin, hainbat objekturekin eta
egutegiko data konkretuetan azaleratzen zuen:
Asko oroitzen zen San Jose egunaz. Aitaren egunaz, eta baita ere Jose Mari izenaz.
Nire osaba Jose Mari zen. Ospatzen zuen pila bat, bere jaiotzeko data baino gehiago:
berak esaten zuen semearen izena nola aukeratu zuen. Senarrak aukeratu zuen, nahiz
eta berak esan bien artean aukeratu zutela. Horren erlazioan, ospatzen zuen. Bazkaria
egiten zuen familiarekin. Gero, ezkontza eguna eta baita ere. Berak ez zuen eskuan
ezer ematen. Kasualmente berak galdu zuen bere aliantza eta bere senarrarena gordetzen zuen (…). San Jose eguna izaten zen argazki eguna, orduan argazki zaharrak
ateratzen zituen eta ikusi egiten genituen… Baina argazkiak erakusten zituen,
aurrena tori bat, emaidazu eta gero emango dizut bestea eta horrela. Hau da aitonaren
anaia orain Madrilen bizi dena, eta hau beste hau da. Argazki zaharrak erakusten
zituen. Nire aitonaren argazkia soldaduskan zegoenean eta horrelakoak.

G.N.G.-k berriz panpina bat zuen memoria-lekutzat:
Existen en nosotros el recuerdo de aquellas personas que amamos con todo nuestro
amor; pero también existen cosas materiales, objetos que sin ser de carne y hueso parece que tienen algo humano, algo así como un hálito de vida y es porque representan o
simbolizan el amar que sentimos por aquella o aquellas personas relacionadas con
estos objetos. Son recuerdos que al tocarlos parece que se iluminan. En el caso de mi
caperucita roja. Se trata de la clásica muñeca de los años treinta, tan de moda en
aquella época. Es una muñeca de tamaño medio, rellena de serrín, con su capa roja y
su capuchón, dos trenzas rubias y unos bonitos ojos azules. Esta muñeca me la trajó mi
padre de Madrid y supuso para mí un encanto, una delicia y me sentí muy feliz. Recuerdo que nadie podía tocar mi muñeca porque me enfadaba. Pasó a ser mi juguete
predilecto. Yo la cuidaba con gran esmero como si presintiera que tenía algo especial
para mí, yo no podía sospechar que era el último juguete que me regalaba mi padre, a
así fue. En el malhadado año 1936 mi padre desapareció víctima de las hordas falangistas-franquistas del pueblo. En aquellos tiempos de dolor y de terror y sin aquel
padre tan cariñoso, yo me refugié en mi madre y en mi muñeca a quien yo cuidaba
como si ella también sufriera. Luego los años van pasando como galopando sin freno.
[A.] mi esposo, que conocía la historia de mi muñeca como hombre muy entrañable
y muy sentimental que era, le emocionaba. Ya han pasado más de sesenta y cinco
años y caperucita sigue conviviendo conmigo. Cuando mi esposo falleció, cuando me
quedé sola, mi muñeca se ha convertido en la compañera fiel de mis horas de soledad.
¡Algunas veces me parece que un corazón palpita a mi lado y que no estoy sola!

1936ko Gerrako garaituen eta frankismo-garaiko biktimen memoria kolektiboa

137

S.S.S. andreak berriz, fusilatutako aitaren ondoko objektuak gorde zituen18:
La alianza de mi padre un cuadernito con… y un abrigo que que en el pueblo donde
eso estuvo toda la vida hasta que mis abuelos murieron le devolvieron a mi madre.
Aquello había dejado era lo único que había de él.
-Galdera: Y cuando dices entre los objetos tú recuerdas con claridad el lapicero.
-Erantzuna: Sí. El lapicero y un cuadernito con apuntes y con cosas, un cuadernito
como los antiguos con las tapas negras como de hule, un cuadernito de esos. Un
lapicero así chiquito color madera de eso me acuerdo yo y de la alianza porque la
tengo por ahí guardada.

Alabaina, gehienetan argazkiak izan dira senitartekoek gorde izan dituztenak19:
– E: Esta fotografía me parece que será de las últimas que saqué con el padre, si no
fue la última porque aquí, más de cuatro años no tengo. (…)
– G: Tú el recuerdo que tienes de tu padre, ¿lo tienes a través de esa fotografía?
– E: No, era…es otra. Aquí no tenemos…es otra. Recuerdo que había…que fui de
Ibarra a Tolosa andando, con otra persona, sería algún amigo del padre…o no sé
quién era la otra persona. Y cómo fuimos a foto Arrillaga en Tolosa, recuerdo el
nombre además, y cómo saqué la foto, y cómo me dijo el fotógrafo, cómo me tenía
que poner, y tengo la fotografía en casa, claro.

Amaitzeko, Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko biktimek beren eskubideak,
hau da egia jakitea, justizia egitea eta erreparazio morala jasotzea, urratuak izan
zituztenez, krimen horien egileei justiziarik egin ez zitzaienez, senideek erruduntzat zituztenek arazo psikologikoak jasan izana ordain-eskubidearen egikaritzeaz
hartu izan zuten sarritan:
En este caso nos va a servir como ejemplo para resaltar cómo por la conciencia
podemos ser felices o desgraciados según sea nuestro comportamiento. Se dice que la
conciencia es un conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que
debemos rechazar. Por encima de todo está el mandato divino “no matarás”. En mi
pueblo sucedió lo que voy a relatar: un labrador de unos cuarenta años vivía, al parecer feliz, con su esposa y sin problema alguno. En el año 1936, llegada la rebelión
franquista, este hombre se destacó como una persona agresiva y violenta. Solía hacer
gala de que él era el falangista que más personas había matado en el pueblo. Pasada
esta euforia, se fue quedando mustio, triste, cabizbajo. Había comentado que unas
18. Elkarrizketatua: S.S.S. (1936an fusilatutako gizon baten alaba); elkarrizketatzaileak: Francisco
Etxeberria eta Mikel Errazkin; testigantzaren erreferentzia: Aranzadi ZE-Eusko Jaurlaritza; Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Saila, T118; data eta lekua: Tolosa, 2005/03/09; traskribatzailea: Oihane
Tolosa.
19. Elkarrizketatua: M.P.G.A. (1936an desagertutako gizon baten alaba); elkarrizketatzaileak:
Francisco Etxeberria eta Mikel Errazkin; testigantzaren erreferentzia: Aranzadi ZE-Eusko Jaurlaritza;
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, T099; data eta lekua: Donostia, 2005/01/17;
traskribatzailea: Alaitz Zuriarrain.
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sombras le perseguían, le atormentaban. Pero todo esto no era más que la conciencia
que le dejaba vivir, recordándole a las personas inocentes que él había matado. Hasta
tal extremo llegó esta situación, este no vivir, que un día decidió ahorcarse, colgándose de una viga de la cuadra de las mulas.

6.4. MEMORIA ETA AHANZTURA FRANSKIMO-GARAIAREN ONDOREN
6.4.1. Trantsizio-garaiko memoriaren orbaintze faltsua
1975eko azaroaren 20an Carlos Arias Navarro Espainiako Gobernuko Presidenteak, TVEn, Francisco Franco diktadorearen heriotza iragarri zuenean, hainbat
galdera zertu zituen gizarteak. Diktaduraren azkeneko urteak erregimenari erantzuteko modu ezberdinen gorakadagatik nabarmendu ziren, batez ere ikasleek eta
langileek bultzatuak. Halaber, talde armatuen jarduerak Gobernuak errepresioa
biziagotuz erantzun zituen. Franco hil ondoren, biztanle gehienentzat sinesgarritasuna ez zuten erakundeen erreforma saihestezina zen.
Hala ere, indar armatuen gehiengoak Francoren memoriari loturik jarraitzen
zuen, eta aldi berean Estatuko aparatu errepresiboak Gobernuaren eskuetan segitzen zuen. Frankismotik zetozen eremu politikoak, trantsizio-prozesuan galga eta
baldintza ikaragarria izan ziren eta sektore ezkertiarrak erreformak mugatzera
ahalbidetu zuten20. Borroka armatu molde ezberdinen mehatxuak eta erregimenaren aldaketa azkarrak armadan eragin zezaketen erreakzioaren beldur, Gerra
Zibilaren mamuak herritarren gogoan zirauen oraindik. Diktadurak biztanleriari
desordenarekiko mesfidantza helaraztea lortu zuen; beraz, gerraren oroitzapenak
eta indar armatuen esku-hartzearekiko beldurrak frankismoaren aurkako taldeen
eskariak apalarazi zituzten. Armadari, diktaduraren sorreran eta garapen errepresiboan izan zuen ardura zokoratuta, inolako arazketarik gabe, leku erosoa bilatu
zioten sistema eraberrituan erreformistek eta frankista ohiek, 1978ko Konstituzioak
frankismoaren muin ideologikoarekin bat egin zuen armadari VIII. artikuluaren
bitartez eman zion betebeharraz21: «Tienen como misión garantizar la soberanía e
independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento Constitucional».
Bere iragan traumatikoari aurre egiteko gizarte jakin batek dauzkan aukerak
era askotakoak dira, eta benetan sorta zabala osatzen dute: ukapen, faltsutasun,
ahanztura, isiltasun eta errepresioarekin hasi eta, batez ere trantsizio politikoaren
garaietan, amnistia-promulgazioekin eta egia-batzordeekin buka. Aldi berean
nahiko baliabide garrantzitsuak eskura ditzakete egitateak ikertzeko, errudunak
auziperatzeko eta zigortzeko, biktimei kalte-ordainak eskaintzeko, adiskidetze20. Diktadura osteko trantsizioa Hego Euskal Herrian aztertzeko ikus Chueca (1999: 41-51)
21. Espainiako Konstituzioa 1978/12/27koa, VIII. Artikulua: BOE, 1978/12/29, 311. zenb.,
29.313-29.424. or.
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prozesuak abiarazteko eta prebentzio-pedagogiak garatzen laguntzeko. Espainiako
trantsizioa erregimen autoritario batetik demokrazia sendo baterainoko trantsizio
baketsuaren paradigmatzat jo izan bada ere, oposizioak adostasuna lortu nahian
gauza garrantzitsu askotan amore eman behar izan zuen. Esate baterako, oposizioak behin eta berriro egiten zituen amnistia-eskaerak 1977ko Amnistia Legean
gauzatu ziren. Hala ere, amnistiak, jarduera politikoengatik zigorturikoengan ez
ezik, diktaduraren garaiko errepresioan ardurarik izan zuten agintari, funtzionario
eta ordena publikoko eragileengan ere izan zuen eraginik, horrelako ekintzak
burutu zituztenei erabateko inpunitatea gozatzen utzi zietelarik:
... los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y
agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de
los actos incluidos por dicha ley (...) los delitos cometidos por los funcionarios y
agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas22.

Lege hau «ahanzturaren itun» inplizitutzat eta «puntu eta kitoko legea» bezala
hartu izan dute ikertzaileek (Aguilar Fernández, 2008: 284-304).
Adolfo Suárezen Gobernuak indar politikoen arteko adostasunean oinarrituriko trantsizio bat gidatu zuela, eta horren emaitza 1978ko Konstituzioa izan zela23
ere azpimarratu izan da, Estatua demokratizatzeko hasitako prozesuaren aurka azaldu ziren bakarrak erregimenaren aldeko eta armadako talderik erreakzionarioenak
izanik. 1981eko otsailaren 23ko estatu-kolpearen porrota eta 1982an egindako
hauteskundeetan sozialistek lortutako garaipena demokraziarako trantsizioaren
arrakastaren ikurtzat jo izan ziren. Estatuak Gerra Zibilean eta diktadurako urteetan
gertatutakoa publikoki auzitan jartzea saihestu zuen; iraganean sakonegi aztertzeko
saio orok enfrentamendu-giroa sorraraz zezakeen eta demokrazia berriaren oreka
arriskuan jar zezakeen beldurrez. II. Errepublikaren legatua bazterrean uzten zuen
tradizio politiko berri batean eratu zen Espainiako trantsizioa.
Erregimen frankistako «berritzaileen» eta oposizioaren artean lortutako akordioa aldez aurretik itundutako haustura batean oinarriturik zegoen, eta horrek
diktaduraren garaietatik zetozen estatu-mailako funtsezko hainbat erakunderen
jarraipena ahalbidetu zuen. «Adiskidetze nazional» irrikatua eragoz zezakeen iragan deseroso hura auzitan ez jartzea nahiago izan zuten alderdi politiko gehienek.
Oro har, amnistia nahikotzat jo zen, eta armadako indarretako elementurik
22. Amnistia Legea, 1977/10/15ekoa, e) eta f) atalak hurrenez hurren, BOE, 1977/10/17, 248.
zenb., 22.765-22.766. or.
23. 1978an Espainiako estatuan erreferendum bidez onartu zen Konstituzioa; alabaina Hego
Euskal Herrian ez zuen gehiengorik lortu, abstentzioa gailendu zen. Urte horretako Konstituzioarekin
Espainia monarkia demokratiko eta autonomia-estatu gisa instituzionalizatu zen. 1979an onartu zen
Euskadiko Autonomia Estatutua, zeinetatik Nafarroa kanpo geratu zen eta 1980an osatu zen gerra
osteko lehen Eusko Jaurlaritza. Nafarroan, 1982an, Foru Hobekuntzarako Legea itaundu zen, herrigaldeketarik egin gabe.
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erreakzionarioenetako batzuk ordezkatu bazituzten ere, haietako inor ez zuten
iraganeko krimenengatik zigortu, baina haietako kide asko erakunde zibiletara
lekualdatu zituzten funtzionario modura.
Demokratizazio-prozesua sendotzeko borondatea justizia egiteko desiraren
gainetik jartzeko orduan, bertako eliteek gizarte zibilaren kaltetan izan zuten jokabidea garrantzi handikoa izan zen. Era berean, garai hartako nazioarteko testuingurua kontuan hartu behar da, gaur egunean bezainbesteko arreta ez baitzitzaien
ematen egiaren ezagutzari eta bere giza eskubideen bortxaketa larria pairatu zuten
biktimei euren izaera aitortzeari. Horrek guztiak neurri batean espainiar erregimen
berriak bere iraganari aurre egiteko aukeratu zuen bidea azaltzen du. Urte askoren
buruan Gerra Hotzarengatik izandako tentsioak bloke biek giza eskubideen aurka
gertuko erregimenek burututako bortxak ukatzea ekarri zuen. Tentsio hauen eraginez, 70eko hamarkadan, demokraziarako prozesuetan ez zen egiaren bilaketan eta
biktimekiko justizian sakondu.
Trantsizio-aldian, zenbait esparru politikotan halako desilusio politiko bat
nagusitu zen, iragana ahanzturan utziz eta demokratizazio-prozesuak piztu zituen
itxaropenetako asko bete gabe utzirik. Horrela, diktadura osteko trantsizio soziopolitikoa «orbaintze faltsutzat» har daiteke (Ferrándiz, 2005: 109-132). Paloma
Aguilarren hitzetan, amnistia trantsizio baketsua bermatzea ahalbidetzeko erreminta egokia izan bazen ere, ez zen prozesu demokratikatzailea indartzeko izan
(Aguilar Fernández, 1996: 33).
XX. mendean eta, batez ere, mendearen azken herenean, Europan gerrei
buruzko memoriek garrantzi politiko handia hartu zuten, borrokalari / lekuko / eta
garai hura bizi izandakoen memoriak diskurtso sozialetan integratu zirelarik. Hego
Euskal Herrian eta Espainiako estatuan, ordea, gerra-galtzaileen balioak imaginario
kolektibotik eta iraganeko errepresentazio sozialetik kanpo geratu ziren. Beraz,
horien memoria gizabanakoaren edota familiaren esparrura gelditu zen zokoratuta,
eta, ondorioz, norbanakoaren nortasunaren berreraiketa eta iragan traumatikoaren
agerpen horiek kolektibitateatik at geratu ziren. Errepresaliak jasan zituztenek
kalte-ordain morala ez ezik, ordain juridikorik eta ekonomikorik ere ez zuten jaso.
Era berean, trantsizio-aldian instituzioek ez zuten hilobi komunak aurkitu,
gogoratu eta lurpetik ateratzeko eta gorpuzkinak kudeatzeko babes sistematikorik
eta protokolizaturik bultzatu.
Fusilatuen senitartekoak izan ziren inongo bitarteko teknikorik gabe jardun
horietan aritu zirenak, sarritan lan horietan zihardutenen artean inolako harremansarerik eratu gabe. Senitartekoen saiakera hauek Hego Euskal Herriko lau lurraldeetan gauzatu baziren ere, horien kopuruari dagokionez, batez ere Nafarroako
Erriberan gauzatu ziren. Ildo beretik, ez zen biktimen aldeko omenaldi ofizialik
gauzatu eta diktaduraren garaiko monumentu, omenaldi eta ikurren ezabaketa eta
indarrez desjabetutako ondare publiko eta pribatuen itzulpena ere ez ziren gerrako
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garaituek nahi bezala gauzatu24. Azkenik, Gerra Zibilari buruzko ikerketa historiografiko, soziologiko eta antropologikoaren bultzada eta memoria historikoa
kudeatzearen aldeko jarrera eta memoria traumatikoa musealizatzeko prozesuaren
sustapenik ere ez zen gauzatu.
1981eko otsailaren 23an guardia zibil talde batek espainiar parlamentua
asaltatu zuen. Antonio Tejero teniente koronela izan zen, pistola eskuan zuela,
hemizikloan sartu eta Diputatuen Kongresu barnean zein kanpoan oso ongi ulertu
zen adierazpena oihukatu zuena: «¡Quieto todo el mundo!». O-23ko altxamendu
saiakeraren ondorioz, frankismoaren biktimen memoria eremu pribatura itzuli zen;
eta alderdi politikoetatik harago burututako saiakerak espazio publikotik irten
ziren. Instituzio eta zientifikoen bitartekorik gabeko aldian aldiko fusilatuen
hobien kokapen eta gorpuen berreskurapen-lan koordinatugabeak ere geldirik
geratu ziren.
Inongo instituzioren laguntzarik gabe, Hego Euskal Herrian Gerra Zibileko
eta frankismo-garaiko egiaren ezagutzan metodologia zehatzei jarraituta ikerketasaiakera aitzindariak 1974tik aurrera burututakoak dira, José María Jimeno Juriok
bultzatuak (ikus liburu honetako Roldán Jimenoren artikulua). Aipagarriak dira
zinez, Nafarroako fusilatzeen inguruan argitara emandako lehen ikerlan antolatua:
¡¡No mi general!! Fueron más de tres mil asesinados (1984), eta gerora, Gerra
Zibilaren hasieraren 50. urteurrenean AFAN eta Altafaylla elkarteen ekimenez eta
Nafarroa guztiko hainbat ikertzaileren koordinazio-lana tarteko, Navarra 1936. De
la esperanza al terror (1986) liburuaren plazaratzea.
6.4.2. Hirugarren belaunaldiaren eragiletza memoria historikoaren
berreskurapenean
«Somos los nietos de los obreros que nunca pudistéis matar / somos los nietos
de los que perdieron la guerra civil». Ahapaldi hau La Polla Records euskal
punk-rock taldearen “No somos nada” kantakoa da (1988), zeinak gizarte zibilaren
mugimenduaren zutabea ongi laburbiltzen baitu, hots, gerraren biktimen
hirugarren belaunaldiak bere jatorri sozial eta politikoarekiko duen identifikazioa.
Aitona-amona asasinatuen eta errepresaliatuen memoria berreskuratzea aldarrikatzen zuen, «nunca pudistéis matar», eta lehen familia barneko espazioaren parte
zena, kanporantz ateratzearen aldarrikapena ere egiten zen. Gerra Zibileko eta
diktadurako errepresioaren biktimenen zuzeneko belaunaldia balio soziala atxikitzen hasi zen. Haietaz harro hitz egin eta, lehen aldikoz, familian leku erreferentzial bat hartu zuten kasu anitzetan.

24. Horren adibidea izan daiteke: 1986an, Gerra Zibilaren hasieraren berrogeita hamargarren
urteurrenaren oroitzapenak gobernu sozialistaren aldetik jaso zuen arreta eskasean, zeinak ederki
islatu baitzuen ahanzturaren instituzionalizazioa.
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Azken urteetan, gerrako eta diktadurako biktimen memoria, batez ere erregimen frankistak diskriminatu zituen haiena, berreskuratzea eskatzen duten ekimenek indar handia hartu dute gizarte zibilaren bultzadari esker. Iraganari aurre egitea
eta gerrako eta diktadurako gertaerarik izugarrienetan gertatutakoa argitzea exigitu
duten elkarteek eztabaida bizia piztu dute arestiko historia berriro aztertzeko
komenigarritasunari buruz (ikus liburu honetako Juanramon Garairen artikulua).
Memoria historikoaren berreskurapena deitua izan den mugimendu horren
katalizatzailea eta dinamizatzailea, batez ere, fusilatuak hobi komunetatik ateratzeko
lan arkeologikoak izan dira. Gizarte-mugimendu honen mugarria 2000ko urriaren
22an jar liteke, hondeatzeko makinaren palakadaren laguntzaz giza hezurren
aztarnak aurkitu zirenekoa. Leongo El Bierzo eskualdeko Priaranza del Bierzoko
gorpuak lurpetik ateratzeko lan horiek 1936ko urriaren 16an falangistek asasinatutako hamahiru errepublikazale zibil hobiratu zituzten erreten-bidean egin ziren
(Silva eta Macias, 2003). Indusketek iraun zuten egunetan historia pertsonal hura,
familia zenbaitzuen istorio propioak, ekintza publiko eta kolektibo bilakatu ziren.
Eskualdeko beste desagertu batzuen familiak Priaranzako hobi komunera bertaratu
ziren laguntza eskatzera; haien historia kontatzera; haiek maite zituzten ahaideen
memoriari uko egin ez ziotela azaltzera. Priaranza del Bierzoko indusketak izan ziren Espainiako estatuan arkeologia- eta auzitegi-metodologiari jarraituz burutu ziren
estreinakoak. Alabaina, 2002ko uztailean, Piedrafita de Babian burututako gorpuen
berreskurapen-lanak izan ziren gizarte-zirrararik sakonena ahalbidetu zutenak. Batez ere egun horietan gertakariek izan zuten jarraipen mediatikoak hala eraginda.
Izenik gabeko hobietan identifikatu gabeko gorpuak nahita nahasita egoteak
bilbe edo trauma sozialak sorrarazten ditu. Hobi komun hauek beldurra hedatzeko
funtsezko tresna bihurtu ziren matxinatutako militarrentzat, hauen xedea indarkeriaren memoria ez-ofizialak isilaraztea eta nahasmendua sortzea izan zen. Urte
luzeetan, hobiak existitu izana ukatua izan zen, beraz, indarkeria-zantzu garbiak
dituzten hezurdurak eta hezur-zatiak jendaurrean erakustean, bala-tiroen, torturen,
elbarritzeen eta azken tiroen aztarnekin, ordu arte isilaraziak edota ozta-ozta
xuxurlatuak izan ziren istorio tragikoak azaleratzea bultzatu zuen.
Zenbait kasutan izua ikuskizun bilakatzea zorrotz gaitzetsia izan da zenbait
sektoretan; hala ere, gorpuak lurpetik ateratzeak komunikabideetan izan duen
inpaktua ez dago zalantzan jartzerik. Hainbat eta hainbat bide-bazterretan eta leku
aldendutan tiroz zulatutako eskeletoak eta burezurrak agertu izanak memoria
historikoa berreskuratzeko eskariaren katalizatzaile eta dinamizatzaile modura
balio izan du. Prozesu honetan biktimen senideen lekukotasunak eta adituen
azterketa zehatzek asko lagundu dute.
Ignacio Fernández de Mataren hitzetan (2006: 693), familiartekoek gorpuak
hobitik ateratzean bilatzen dutena hauxe da: ahaideen gorpuzpinak soroetatik edo
errepide-bazterretatik berreskuratzea eta behar bezala ehorztea. Trauma kultural
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bat da, hau da, pertsona baten ziklo kulturala itxi nahi da berriro komunitatearen
testuinguru sozialean sartuz; izan ere komunitatea bizirik daudenek osatzen baitute, baina baita hilik daudenek ere. Hildakoek kulturalki definitutako tokiak
dituzte eta familiartekoak beren hildakoekin erlazionatzeko espazioak dira hauek.
Espazio hauek hildakoak gogoratzea eta beraiei gorazarre egitea ahalbidetzen dute
kulturalki markatutako errito, otoitz eta omenaldien bidez. Gerran galtzaileen
alderdian erailak izan zirenen senitartekoek ezin izan zuten inoiz haien ahaideen
ziklo kulturala osatu. Beren kokalekua ukatzeaz gain, debekatu egin baitzitzaien
beren hildakoak bisitatzea eta omentzea. Alargunei eta gainera senitartekoei
debekatu egin zitzaien beren ahaideen heriotzagatik kulturalki definituak dauden
ekintzak burutzea: dolua, luto-jantziak… Familiartekoek aldarrikatzen dutena
beraz honako hauekin dago lotua (Fernández de Mata, 2006: 694):
– Gertatutako bortxakeriaren egia ezagutzea eta aitortzea.
– Gorpuak berreskuratzea eta senitartekoek nahi bezala ehorztea, ziklo kulturala
behar bezala itxiz.
– Biktimen duintasuna aitortzea.
– Hainbeste urtetan haien baitan gordetako trauma osatu eta hildakoei haiek merezi
duten tokia eskaintzea.
– Elkar ulertzeko beharrezkoa den errespetua erdiestea.

Hego Euskal Herrian 2000. urtetik aurrera Leongo Bierzo eskualdean burututako gorpuen berreskuratze-lanei hedabideek eskainitako jarraipenak gizarteinpaktu handia eragin zuen. Euskal gizartea isilune luze hari amaiera ematen hasi
zen; batez ere instituzio ezberdinetara edo Aranzadi Zientzia Elkartera joz, arestian
aipatutako indusketa haietan Aranzadiko adituek parte hartu baitzuten gorpuak
hobitik ateratzeko lanetan. Horrela, 2002ko urrian eta azaroan hurrenez hurren,
Zaldibiako hobi batean eta Arrasateko Kutxetxikiko leizean Gerra Zibilean fusilatutako bina gizonen gorpuzkinak berreskuratu ahal izan ziren, bi udalerri horietako
udalek hala eskatuta. Bi indusketa hauek isilean gordetako «hori» azaleratzea
ekarri zuen.
Zaldibiako eta Arrasateko gorpuak hobitik ateratzeko lanaz geroztik, Hego
Euskal Herrian Gerra Zibileko memoria berreskuratzeko asmoz hainbat elkarteren
sorrera ugaritu egin zen, eta horietako askoren artean Lau Haizetara Gogoan koordinakundea osatu zuten25. Erakunde hauek tokian tokiko ikerketak eta frankismoko biktimei egindako omenaldiak antolatu dituzte. Aipatu koordinakundeak
25. Koordinakunde hori ondoko erakundeek eta alderdi politikoek osatzen dute: Ahaztuak 19361977; Andikona (Otxandio); Debagoieneko Fusilatuen Senideen Batzordea-Asociación de Familiares
de Fusilad@s de Deba-Goiena (Arrasate); Geureak 1936; Katin Txiki (Oiartzun); Martxoak 3
Elkartea-Asociación de Victimas del 3 de Marzo (Gasteiz); Memoriaren Bideak (Nafarroa); Oroituz
(Andoain); La Rosa Negra (Iruñea); Uliako Taldea (Donostia), Eusko Abertzale Ekintza- Acción
Nacionalista Vasca (EAE-ANV) eta Izquierda Republicana (IR).
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Eibarren 2007ko apirilaren 15ean “Memoriaren Taula” izeneko proposamena plazaratu zuen; ondoko puntuak aldarrikatuz (Berria, 2007/04/17, 13. or.): Biktimen
duintasuna, herri bakoitzeko biktima guztien errolda egitea, errepresalia ekonomikoak eta konfiskatzeak pairatu zituzten biktimen errolda egitea, erakundeetatik
kaleratutako langileak birgaitzea, frankismoa goratzen duten ikur eta izen guztiak
kaleetatik desagerraraztea, memoria-lekuen zerrenda eta zaintza egitea, gerraren
eta frankismoaren historia irakaskuntzaren bidez transmititzeko egitasmoak sortzea,
artxiboak herritarren eskura jartzea, erakundeek hobi komunak bilatu eta
identifikatzeko bitartekariak jartzea, frankismoak irekitako sumario guztiak bertan
behera uztea, frankismoak eragindakoak gizateriaren aurkako krimenak direla
onartzea eta biktimen elkarteen lurralde-batzordeak egitea.
Memoria historikoaren berreskurapena deitu izan den mugimenduaren abiapuntuan biktimen senideen eragiletzaz gain nazioarteko testuinguruak ere lagundu
du; izan ere, nabarmen aldatu baita trantsiziokoarekin alderatuz gero. XX. mendearen hondarretan, giza eskubideak masiboki bortxatuak izan diren garaietan egia
bilatzeari eta justizia eskatzeari ekin dieten mugimendu asko sortu dira nazioartean, Augusto Pinochet ohean hil zen jenerala auziperatzeko saioarekin ikusi zen
bezala. Hego Amerikan diktadura-garaietan desagertutakoen bilaketa, Hego
Amerikan edota Hegoafrikan sortutako egiaren aldeko batzordeak ugaritu izana
edota Sobiet Batasunaren gainbeheraz geroztik herrialde komunista ohi ugarik egin
behar izan duten kontu-garbitzea eredugarri izan dira mundu osoko biktima eta
senide askorentzat, inguratzen zitzaien isiltasun-murrua apurtzeko orduan eta haien
helburuak lortzeko asmoz elkartzeko orduan. 90eko hamarkadako esperientzia
hauek lekukotasunak eta haien memoriak justizia historikoaren agente aktibo bilakatzea ahalbidetzea ekarri zuten; zeinak geroz eta globalizatuagoa zen nazioarteko
iritzi publikoan presente zen holokaustoari buruzko eztabaidarekin lotzen baitziren. Era berean, paraleloki, identitatearen mekanismo gisa, memorien berreskurapenaren testuinguruan, hedatuz zihoazen historiara txertatzea eskatzen zuten
memoria erreprimituen aldarrikapenak.
6.4.3. Biktimen eskubideak eta instituzioak
Amnistia Internazionalak eratutako txosten baten arabera (2005) Gerra
Zibilean eta diktaduran burututako gehiegikeria ugari nazioarteko zuzenbidearen
aurkakoak dira. Txostenean eransten denez, erregimen frankista amaitzean, krimen
haiek ez ziren modu inpartzialean argitu eta ez ziren kontuan hartu erreparaziotik
ukatuak izan ziren biktimen eskubideak; ez eta bitarteko eraginkorrak jarri ere
haien eskubideen defentsan; egiaren jakinarazpenean eta justizia erdiestean. Gaurko egunean Nazioarteko Zuzenbideak giza eskubideen bortxaketa larria pairatu
duten biktimei ordainak ematera behartzen ditu Estatuak, funtsezko eskubideak
jorratzen dituzten hainbat tratatutan jasotzen den bezala (ikus liburu honetako
Joana Falxaren artikulua eta Jon Landari egindako elkarrizketa).
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Espainiako estatuaren kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Katalunia
izan ziren erantzuna ematen lehenak hainbat elkartek egindako eskaeren aurrean,
gerrako biktimen memoria berreskuratzera bideraturiko neurriak onetsiz. Biktima
guztientzat estatu-mailako lehen erantzunik ez zen gertatu 2002ko azaroaren 20ra
arte, hau da, Madrileko Diputatuen Kongresuan 1936ko matxinada gaitzesten zuen
mozioa aho batez onetsi arte. 2003ko abenduaren 1ean, Madrileko gorteetan
ordezkaritza parlamentarioa zeukaten talde guztiek, Alderdi Popularrak izan ezik,
frankismoaren eta Gerra Zibilaren garaiko biktimen omenez egindako ekitaldi
batean hartu zuten parte Kongresuan (Berria, 2003/12/02, 17. or.).
Alderdi Sozialistak Espainiako estatuko gobernuko agintea berreskuratu
ostean, 2004ko urriaren 10ean Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen egoera
aztertu behar zuen Ministerioen arteko Batzordea eratu zen26. Batzorde horrek
proposatutako Memoria Historikoaren Legeari Espainiako Kongresuak 2007ko
urriaren 31n eman zion oniritzia. Testuak jasotzen zuenez, legearen helburua hau
zen: «1936ko gerran eta ondorengo diktadura urteetan arrazoi politikoak, ideologikoak edo sinesmen erlijiosoak zirela medio jazarpena edo bortizkeria jasan
zutenen eskubideak aitortzea eta zabaltzea». Baita pertsona horien ordain morala
sustatzea eta hauen memoria pertsonala eta familiarra berreskuratzea ere.
Testuaren arabera, herritarren zatiketa-elementuak kentzeko neurriak hartzea ere
bazen xedeetako bat, «espainiarren belaunaldien batasuna eta elkartasuna sustatuz,
Kontituzioaren oinarri, balio eta askatasunaren gainean» betiere27. Estatuko alderdi
eskuindarrek lege hau «zauriak berriz irekitzeko saio»tzat hartu eta erabat arbuiatu
zuten; bestalde, 1936ko gerrako eta Francoren diktadura garaiko biktimen senitartekoek eta elkarteek batez ere, eta zenbait alderdi politikok, kritika gogorrak egin
zizkioten legeari, epaiak ez baliogabetzeagatik nagusiki eta biktimen erreparazio
moralean pauso politiko ausartak ez emateagatik.
Justizia-administrazioari dagokionez, Espainiako Auzitegi Nazionaleko
Baltasar Garzón epailea 2008ko ekainaren 27an, 2006ko abendutik aurrera hainbat
elkartek aurkeztutako salaketak aztertzen hasi zen. Urte bereko irailaren lehenean
Espainiako Gobernuari eta Elizari informeak eskatu zizkion Garzonek, 1936ko
Gerraren ondorioz desagertutako pertsonen errolda egiteko. Alde batetik, 5.800
euskal herritar desagerturen zerrenda eman zioten senideek epaileari eta, bestetik,
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan desagertutako 8.650 lagunen errolda aurkeztu
zuen Eusko Jaurlaritzak. Garzonek auzia ikertzeko eskumenak zituela erabaki
zuen, diktadurako goi-karguak gizateriaren aurkako krimenen erantzule izan zirela
erabaki zuen, eta hainbat hobi komun zabaltzeko agindu zuen urriaren 16an,
Ezkabako gotorlekukoa tartean28. 1936. eta 1951. urteen artean Francoren gober26. 1891/2004 Dekretua, BOE, 2004/09/20, 227. zenb., 31.523-31.524. or.
27. 52/2007 Legea, BOE, 2007/12/27, 310. zenb., 53.410-53.416. or.
28. 399/2006 V prozedura laburtua, aurretiazko eginbideak: 2008/10/16, Audientzia Nazionaleko
5. Instrukzio Epaitegi Zentrala <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/compet.html>.
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nuetan esku hartu zuten 35 militar, Franco bera tartean, jo zituen Garzonek Gerra
Zibileko krimenen erantzule. 2008ko urriaren 20an Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak helegitea aurkeztu zion Garzonen erabakiari, auzia artxibatzeko
eskatuz eta azkenik urte bereko azaroaren 18an, frankismoaren aurkako auzia
ikertzeari utzi zion epaile honek. Erantzukizun penalak eskatzeko zeinengana jo ez
zegoela argudiatu zuen epaileak, erantzule guztiak, tartean Francisco Franco
diktadorea, hilda zeudelako. Edonola ere, delituak ez direla baliogabe geratu
berretsi zuen epaileak, gizateriaren aurkako delituen ondorio juridikoak gaur egun
arte iristen direlako. Garzonek lurraldeetako auzitegien esku utzi zuen auziarekin
jarraitzeko aukera, besteak beste, hobietan indusketak egiteko (Berria, 2008/01/19,
2-3. or.). Frankismoaren aurkako auzia bertan behera uzteko Baltasar Garzonen
erabakiak gerrako biktimen senideen artean justizia egiteko sortutako itxaropena
zapuztea ekarri zuen.
Aitzinean esan bezala, Hego Euskal Herrian memoria historikoaren berreskurapen eskariaren bigarren aldian, Zaldibia eta Arrasateko jarduerak izan ziren
mugimendu horren beharra identifikatu eta katalizatu zutenak eta gizarte zibilaren
eragiletzarekin instituzioak gaian murgilarazi zituztenak. 2002ko abenduaren
10ean Juan Jose Ibarretxe Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak adierazpen instituzional bat irakurri zuen «bizia galdu zuten senitartekoekiko gizarteak
duen zorra aitortuaz» eta «isilean, luzaroan eta bortizki jasan duten konponbiderik
gabeko ausentzia jasan zutenei berdintasun eta justizia historikoa eskainiaz». Egun
berean, Gerra Zibilean desagertutako pertsonen hilobiak ikertu eta aurkitzeko
Sailen arteko Batzordea sortu zuen Jaurlaritzaren Kontseiluak. Hau dela medio
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak Aranzadi ZErekin elkarlan-hitzarmen
bat sinatu zuen. Zientzia Elkarte honetan eratutako diziplina anitzeko lantaldea
jardun da jomuga honen arlo zientifikoa lantzen. Helburu nagusia desagertuen senideen eskaerei erantzuna ematea zen: deiak jaso; kasuak ikertu eta jarraipena egin;
lekukotzak jaso; artxibo eta dokumentazioa arakatu eta aztertu; hobiak kokatu;
bideragarria zenean haietan indusketak gauzatu eta analisi antropologikoak egin.
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaien Sailak 2002an askatasungabetzea jasan zuten pertsonentzako kalte-ordainak eskaintzeko dekretua29 atera
zuen, honek baina aurkakotasun handiak sorrarazi zituen batez ere biktimen senitartekoen elkarteen aldetik: laguntza lortzeko beharrezko dokumentazioa eskuratzeko zailtasunengatik, askatasunik gabe egon zirenen artean kartzeletan eta
kontzentrazio-esparruetan egon zirenak soilik kontuan hartzen zirelako (eta ez,
esate baterako, Langile Batailoietan zigortuak) eta egokitutako aurrekontua ez
zelako nahikoa izan. Lehen aurkakotasun horren aurrean, ziurtagiriak eskuratzeko
ikerketa-proiektua Aranzadiri esleitu zion aipatu sailak eta bigarren eta hirugarren
29. 280/2002 Dekretua, azaroaren 19koa: «Amnistiari buruzko Legean jasotako kasuen ondorioz
askatasun-gabetzea jasan zuten pertsonentzako konpentsazioari buruzkoa», EHAA, 2002/11/29, 229.
zenb., 21.777-21.806. or.
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kritikak zuzentzeko asmoz 2006an beste dekretu bat onartu zuen sail berak30.
Amaitzeko, 2006an, Jaurlaritzaren Kontseilu Politikoak Bake eta Bizikidetza Plana
aurkeztu zuen. Egitasmo horrek bakegintzaren eta giza eskubideen defentsaren
alorreko hainbat ekimen biltzen zituen, tartean 1936ko Gerraren memoriaren
berreskuratzea helburu zutenak: aitormena, egia, justizia eta ordain-eskubidearekin
zerikusia zutenak31.
Bestalde Nafarroako Parlamentuaren 2003ko martxoaren 10eko Osoko Bilkuran Gerra Zibilean Nafarroan fusilatutako eta errepresaliatutako pertsonak gogoratzeko, omentzeko eta dagokien ordain morala emateko adierazpena onartu zen;
abstenitu zen UPNren taldea izan ezik, guztien aldeko botoen bidez. Bertan aitortzen zenez (Altafaylla Kultur Taldea, 2003: 844-847):
Diktadurarekin edo kolpe militarrarekin lotura izandako Nafarroako erakundeetatik
bakar batek ere ez ditu sekula onartu ekintza larri haiek, ez eta jendaurrean
barkamenik eskatu ere.

Parlamentu horrek hauxe adierazi zuen:
Inork ez duela zilegi, iraganean gertatu zen bezala, indarkeria erabiltzea bere
sinesmen politikoak inposatzeko eta herritar guztien askatasunaren eta duintasunaren
aurkako erregimen totalitarioak ezartzeko; jokabide horrek, izan ere, gure gizarte
demokratikoaren gaitzespena eta errefusatzea merezi du.

Nabarmentzekoa da 2002az geroztik Hego Euskal Herriko gizarte-eragileek
tokian tokiko eta eskualdeetako errepresioa aztergai duten ikerlan ugariak burutu
edo bultzatu dituztela, horietako gehienak tokian tokiko edota herrialdeetako
erakundeek diruz lagundu dituzte. 2006. eta 2007. urteetan, Gerra Zibilaren bilakaeraren 70. urtemugan erakunde eta instituzioek Gerra Zibileko eta frankismogaraiko biktimak omendu eta memoria-lekuetan oroitzapen-omenaldi asko antolatu
zituzten: gerraren bilakaeran estrategikoak ziren, askatasun-gabetzeak burututako
edota fusilatzeak gauzatutako lekuetan.
Azken urteetan Euskal Herrian antolatutako ekimen nagusietakoa Nafarroako Fusilatuen Elkartearen eta Alargunen Herriko Elkartearen sustapenez sortutako Sartagudako Memoriaren Parkea da. 2008ko maiatzaren 10ean inauguratutako parkean Nafarroan 1936an eta frankismoan fusilatu zituzten 3.273 pertsonaren izenak32 erakusten ditu zazpi metroko hormaz gain, Joxe Ulibarrenaren
Gurutzada Santuan tiroz hildakoak, Nestor Basterretxearen Fusilatzeko hilorma
eta Jose Ramon Andaren lau metroko garaierako ate itxura duen artelanak eta
30. 22/2006 Dekretua, otsailaren 14koa, EHAA, 2006/02/17, 34. zenb., 2.926-2.929. or.
31. “Bakea eta Bizikidetza plana” eta plangintzaren 2007ko urteko txostena:
<http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/informacion/paz_convivencia/eu_paz_conv/
paz_convivencia.html>
32. Nafarroan nazionalek fusilatutakoen zerrenda oraindik handituz doa.
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Bernardo Atxagaren, Pablo Antoñanaren, Jokin Muñozen, Castillo Suarezen, Jose
Maria Jimeno Jurioren eta ekimenaren antolatzaileen testuak irakur daitezke.
Herri-ekimenak sustatu eta lagundutako memoria-lekua da Sartagudakoa.
6.5. «HILIK NAHI ZINTUZTETEN, NAHI ZAITUZTETE
AHANZTURAREN GATIBU, BAINA BIZIRIK DIRAUZUE GURE
BURU BIHOTZETAN»33
Artikulu honetan zehar ikusi ahal izan den bezala, memoria kontzeptua dela-eta,
akademia-arloan batez ere bi eztabaida sortu dira. Lehena memoria indibidualaren
eta kolektiboaren arteko ezberdintasunari eta elkarren arteko erlazioari dagokiena
da. Oroitzapena beti gizarte-ekintza bat da, gizabanakoen arteko elkarrekintza bat.
Orduan, oroitzapena gogora ekartzea ekintza sozializatua litzateke. Beraz, memoria
indibiduala eta kolektiboa elkarren artetik bereiztea eta gizabanakoak memoria
kolektiboan betetzen duen zeregina zein den jakiteak eztabaida akademiko sakonak sorrarazi ditu. Hala ere, memoria kolektibo bat egoteak aditzera ematen du
gogoratzen duen subjektu kolektibo bat badagoela. Litekeena da subjektu kolektibo
hori gizartearen barruan talde nahiko mugatua izatea; baina inoiz ez da gizartea
bere osotasunean izango, bizi izandako gertaerei buruz oroitzapen berberak
partekatzen dituen gizarterik aurkitzerik ez baitago. Hori dela-eta, memoria kolektiboa talde mugatuen mailan erabil daitekeen adierazpide bat da, baina gizarte oso
baten mailan ez du zentzurik, honek, berez, ez baitu ezer gogoratzen. Beraz
memoriaz baino memoriez hitz egin beharko genuke.
Bigarren eztabaida, berriz, «memoria historiko» esapidearen erabilera da.
«Memoria historikoaren berreskurapena» esaten zaiona oso kritikatua izan da
arrazoi epistemologikoengatik eta arrazoi politikoengatik. Lehena kontraesanean
egon litezkeen kontzeptuek osatzen dutelako eta bigarrena etorkizunera ez baino
iraganera behatzeko saiakera omen delako. Mugimendu horren atzean Gerra
Zibileko gerra-krimenak, frankismo-garaiko errepresioa eta II. Errepublikan bururatutako eta burutu gabeko lorpen eta idealak gizartean ezagutzera emateko
premiaren isla baino ez legoke.
Nahiz eta zuribide epistemologikorik ez izan, ageriko errealitatea da «memoria historiko» esapidea eguneroko hizketan gero eta barneratuago dagoela, eta hori
horrela gizarte-zeregin garrantzitsu bat bete(tzen) duelako da: frankismoaren
garaiko biktimen memoria bizirik iraunaraztea harik eta haien egia kontuan hartu,
haien duintasuna berreskuratu eta egin zitzaien kalte morala eta beraien ondorengoei helarazi zitzaiena konpondua izan arte. Urte askotako isiltasunaren ondoren,
gaur egun gero eta ahots gehiagok aldarrikatzen dute biktima guztiek aitortuak
dituzten eskubideak egikaritzea: hau da egia jakin, justizia egin eta erreparazio
33. Sartagudako Memoriaren Parkerako Jokin Muñozek idatzitako testua.
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morala jasotzea. Errepresio horren biktimek Espainiako Gerra Zibilean errepresaliatutako herritarrei behingoz errespetuzko aitortza publikoa egitea aldarrikatzen
dute; izan ere, senitartekoek 70 urtez baino gehiagoz isilean jasandako mina eta
bidegabekeria gutxienez moralki zuzentzeko ordua dela uste baitute.
Errepresaliak jasan zituztenen kalte-ordain morala ez ezik, ordain juridiko eta
ekonomikoa ere bai; hilobi komunak aurkitu, gogoratu eta lurpetik ateratzeko eta
gorpuzkinak kudeatzeko babes sistematiko eta protokolizatua; biktimen aldeko
omenaldi batzuen ofizializazioa; diktaduraren garaiko monumentu, omenaldi eta
ikurren ezabaketa; indarrez ebatsitako ondare publiko eta pribatuen itzulpena;
Gerra Zibilari buruzko ikerketa historiografiko, soziologiko eta antropologikoaren
bultzada eta memoria historikoa kudeatzearen aldeko jarrera; eta azkenik, memoria
traumatikoa musealizatzeko prozesuaren sustapena. Izan ere, Eric Hobsbawm-en
hitzetan, hondakinez beteriko eremu batean, iraganean murgiltzea historian ezinbesteko ariketa da nortzuk garen eta gureak zeintzuk diren jakiteko. Etorkizunaren
aurrean emantzipazioa eta iraganaren aurrean gure garaituak izan zirenentzako
justizia historikoa eta birgaitzea lortzeko.
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7. Memoria historikoaren berreskurapenaren
hastapenak Nafarroan (1974-1980)
Roldán Jimeno Aranguren,
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

7.1. LEHENENGO PAUSOAK
1969. urtera arte, Francoren diktadurak ez zituen gerraren delituak preskribitu
(10/1969 Lege Dekretua). Ordurako, 1936ko Nafarroa nekazaria eta karlista gizarte industrial bihurtzen ari zen. Langile-mugimenduarekin batera, Vaticano II.aren
ondorioz, erlijioaren eta Eliza katolikoaren inguruan ere aldaketa bat hasi zen, sekularizazioari hasiera emanez. Estatuan, elizgizon gorriak Eliza katoliko ofizialak
Gerra Zibilean izan zuen erantzukizuna onartzen saiatu ziren. 1971n Madrilen izan
zen apezpiku eta apaizen batzar batean honako proposamen hau sartzea lortu zuten:
Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no supimos ser, a su debido
tiempo, verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo dividido
por una guerra entre hermanos1 (Equiza, 1983: 245).

Ekimena, xumea bazen ere, esanguratsua zen, eta sentimendu horiek Nafarroan fusilatuen aldeko ekintza bihurtu ziren. Horretarako, 1974ko urrian apaizei
zuzendutako Teologiako ikastaro bat antolatu zen. Bertan Nafarroako fusilatuen
zerrenda egin beharra zegoela adierazi zen, eta bertaratutako gehienek Víctor
Manuel Arbeloari eta José María Jimeno Juríori ikerketa hau egitea eskatu zieten
udal, epaitegi, parrokia, armada, guardia zibil eta bestelako erakundeen artxiboetan. Lan horrek ez zuen bide luzea izan, traba handiak izan baitzituen, besteak
beste, 1975eko otsailaren 24an Elizbarrutiaren Presbiterioaren Batzarrak proposamen hura bertan behera utzi zuelako. Arbeloak segituan utzi egin zuen bere ikerketa; Jimeno Juríok, ordea, klandestinitatean jarraitu egin zuen, eta bere ikerketaren emaitzak 1977an argitara ematen hasi zen (Equiza, 1983: 240; Jimeno
Aranguren, 2008a: 11, 2008b: 19-20). 1975eko abuztuaren 26an Ebroko
Erriberako apaiz nafar batek Diario de Navarran fusilatuen aldeko memoriaren
alde gutun bat idatzi zuen:
1. Testu hau Faltzesko fusilatuen hileta-elizkizunetan irakurritako homilian txertatu zen.
(1979-I-28).
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Hay que reconecer los hechos, […], hay que dignificar a los fusilados y a todos los
humillados durante la guerra, hay que pedir perdón a los ofendidos y proclamar la
reconciliación (Equiza, 1983: 241).

Baina Franco hil ondoren beste etapa bat ireki zen. Trantsizioan lege eta dekretu zehatz batzuk argitaratzen hasi ziren errepublikanoen bandoan aritu zirenen
alde eta frankismoaren errepresioa jasan zutenen sufrimendu eta gaitzak konpentsatzeko: 670/1976 Dekretuak, martxoaren 5ekoak, espainolen aldeko pentsioak
orekatzen zituen, nahiz eta mutilazioak bando errepublikanokoak izan. Urte eta
erdi geroago, 5/1979 Legeak, irailaren 18koak, alargunei, seme-alabei eta bestelako
senideei laguntza ekonomikoak, mediku- eta botika-laguntzak, eta laguntza sozialak ematea bideratu zuen. Handik hilabetera amnistia etorri zen, 46/1977, urriaren
15eko Legearekin.
Horren ondoren, Estatuan aitzindaria izan zen José María Jimeno Jurío bere
ikerketen emaitzak Punto y Hora de Euskal Herria aldizkarian argitaratzen hasi
zen, eta osotara Nafarroako ia 2.500 hildakoen identitatea berreskuratu zuen.
Historialaria senideen ekimenetarako oso lagungarria izan zen. Punto y Horako
artikulu batean adierazi zuen bezala:
Como es bien sabido, los familiares de los navarros asesinados durante la guerra han
iniciado la recuperación de los restos sepultados en camposantos ajenos, en sotos,
cunetas, fincas de labor y parajes diversos, para darles digna sepultura en los cementerios de sus pueblos. No hay en sus intenciones —se ha repetido públicamente—
deseo de politizar ni ansias de revancha. Es legítimo afán de honrar la memoria de
quienes fueron muertos por defender unos ideales republicanos y democráticos. Las
Comisiones Gestoras de cada localidad saben que tienen a su disposición los datos
que he podido obtener durante dos años de investigación (Jimeno Jurio, 1978).

Jimeno Juríok trantsizioan Gerra Zibilaren inguruan idatzi zituen artikulu guztiak 2006an berrargitaratuak izan dira (Jimeno Jurio, 2006), lan horien garrantzia
azpimarratzen duen Josu Chuecaren hitzaurre batekin (Chueca, 2006: 11-16), eta
2008an Sartagudako errepresioaz 1979. urtearen inguruan idatzita eta argitaratu
gabe zegoen liburua agertu da, Fernando Mikelarenak osatutakoa (Jimeno Jurío eta
Mikelarena, 2008).
Hala ere, senideen aldarrikapena ez zen lan erraza izan 36ko hiltzaile asko
oraindik bizirik baitzeuden, baita beraien ondorengoak ere. Gainera, sortu berria
zegoen demokrazia oso hauskorra zen eta hori argi geratu zen 1981ean Tejero koronelak eman nahi izan zuen estatu-kolpearekin. Gainera, 1936 eta 1939 bitartean
fusilatuak izan zirenen aldeko lanak egin zituzten askok mehatxuak jaso zituzten.
Jimeno Juríok berak bere lanak bertan behera utzi behar izan zituen, Triple A
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taldearen heriotza-mehatxu bat jaso ondoren; talde terrorista ultraeskuindar horrek
Punto y Horaren erredakzioa bonba baten bidez lehertu zuen handik gutxira2.
1936 eta 1939 bitartean hil zituzten ehunka pertsonen omenez 1978tik aurrera
lanak egiten hasi ziren, lurperatuta zeuden lekuetatik ateratzen eta beraien
herrietara itzuli ondoren, beraien omenez hileta-elizkizunak eginez. Ekintza hauek
senideek beraiek bideratu zituzten. Horrela, 1978 eta 1981 artean Nafarroa osoan
eta Errioxako hainbat herritan fusilatuak jasotzen lagundu zuten herritarrek eta,
ondoren, hileta-elizkizunak egin zitzaizkien beraien senitartekoen aurrean. Nafarroako adibide hau, estatuko aitzindaria izan zena, hainbat lurraldetara zabaldu zen.
7.2. MARTZILLAKOEN OMENALDIA
Nafarroan 1978an hasi ziren Gerra Zibilean gertatutako hilketen aztarnak bilatzen
eta hildakoak beren herrietan lurperatzen. Herri nafarretan lehena Martzilla izan
zen, ordu arte egondako traba guztiak gaindituz eta beldur guztien gainetik. Berri
hau Deia egunkarian agertu zen: «Marcilla: Homenaje a 38 personas fusiladas
durante la guerra»:
Próximamente se celebrará en Marcilla un homenaje a un grupo de personas
fusiladas en el año treinta y seis. Entre los 38 hombres que van a recibir muy pronto
una misa-homenaje se encuentran algunos nacionalistas navarros. Por su parte el
PNV, con motivo de este homenaje, celebrará un acto político, para además hacer
una memoria a los muertos, presentar el Partido en Marcilla y dar algunas charlas
sobre la preautonomía. Los nombres de las 28 personas que murieron fusiladas y que
se quiere rendir homenaje son: [38 fusilatuen izena ematen du] (Campos, 2008: 15).

Carlos Claveríak 1978ko otsailaren 19an argitaratutako berri hau oso harrigarria zen garai hartan eta hala izanik eta hainbeste herri egoera berdinean egonik, artikulu hau ez zen besterik gabe igaro. Martzillako ekimena Jesús Cambra
«Churrero»-rena izan zen, eta Javier Vesperinas apaizaren laguntzarekin aurrera
ateratzea lortu zuen; 1977ko azaroaren 1ean izan zuten elkarrizketa baten ondorioz
sortu zen guztia (Campos, 2008: 20-22). Martzillakoek meza hura 1978ko
martxoaren 5ean egin zuten3 (Equiza, 1983: 241-242). Estatuan, edozein kasutan,
egon badago Martzillakoa baino lehenago egin zen omenaldi bat: Errioxako Cervera del Río Alhamakoek egin zuten, 1977ko irailaren 2an, fusilatuak lurperaturik
zeuden El Carrascal de Villarroyo terminoan.

2. Bere material guztiak Altaffaylla taldeari utzi zizkion, eta hori Navarra, de la esperanza al
terror, 1936 (1986) liburuaren oinarria izan zen.
3. Faltzesko fusilatuen hileta-elizkizunetan irakurritako homilia (1978-III-5).
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7.3. AZKOIENEN EGINDAKO LANA
Deiako berria beste herri batzuetako jendeak ikusi zuen eta beren herrikideak bilatzeko iniziatibak hasi zituzten. Lehena Azkoien izan zen, eta ekimena Josefina
Campos4 eta bere ama Dolores Orduñaren eskutik etorri zen. Herriko beste bi pertsonekin bildu eta lehenengo bilerak egiten hasi ziren. Bilerak nahiko isilekoak
ziren baina, hala ere, bigarren bilerarako dagoeneko zortzi kide bildu ziren
(1978-II-27). Taldean bertan baziren pentsaera ezberdineko pertsonak, adibidez
familia eskuindarreko emakume bat. Bileran helburutzat gorpuen arrastoak biltzea,
lurperatze egokia ematea eta omenaldi-elizkizuna egitea ezarri zituzten. Hasteko
fusilatuen zerrendak egitea erabaki zuten eta hasieratik garbi gelditu zen edozein
sigla politiko beren proiektutik kanpo geratuko zela. Gutxika jende asko bildu
zitzaien, familian fusilaturen bat zutenei esan ahala. Jendearen erantzunak positiboa
izaten jarraitzen zuen. Senideen kokatzea gauzatzeko taldeetan banatu ziren eta
jendeari galdezka eta informazioa bilduz lekuak jakiten joan ziren. Hala izanik eta
proiektua aurrera zihoala ikusirik beharrezkotzat jo zuten udala eta parrokia
jakinaren gainean jartzea, hau da, publiko egitea beren egitasmoa. Azkoiengo alkateak harrera beroa egin zien eta beharrezkoa izan zuten informazio burokratiko
guztia erraztu zien. Gainera horrekin aski izan gabe, hilerrian lekua aukeratzeko
baimena eman zien hor lurpera zitzaten. Parrokoak ere erraztasun guztiak eman
zizkien aktak luzatuz eta 36an apaiz zenak eginiko hildakoen zerrenda ere eman
zien.
Azkoiengoak ondoren Martzillako jendearekin harremanetan jarri ziren eta
bertako parrokoarekin. Hauek ekintzen zerrenda eman zieten, zer egin behar zuten
jakin zezaten. Martzillan elizgizonak hasi zituen ekintzak senide baten kexuen
ondorioz. Azkoienen elizaren baimena lortu, Osasun Buruzagitzan eta Gobernu
Zibilean fusilatuak lekualdatzeko baimena lortu eta gainerako baimenak erdietsi
ondoren lurperatuak ateratzeari ekin zioten. Bukatzeko elizkizunak egin zituzten.
«Operación retorno» deritzon honetako seigarren bileran senideekin kontaktuan
jartzeko erabakia hartu zuten zerrendak datu zehatzekin betez bukatzeko. Apirilaren 16rako ia bukaturik ziren zerrendak. Ondoren eskola publikoak bilerak
egiteko erabiltzeko baimena eskatu eta lortu zuten.
Hurrengo pausoa udalari hilerrian lekua eskatzea izan zen, panteoi bat eraiki
ahal izateko. Horretarako instantzia bat prestatu behar izan zuten. Senideen baimenak ere eskuratu behar zituzten eta horretarako hileta-aktak behar zituzten. Hauek
lortzeko esfortzuan udalera jo zuten. Akta hauekin, hala ere, arazo handiak zeuden,
36ko Gerran fusilatuen aktak gutxitan egiten baitziren. Egindakoak beranduagokoak
ziren eta gehienbat ezkonduei egiten zitzaizkien, emazteek berriz ezkontzeko edo
diru-laguntzak eskatzeko behar bazituzten, gehienetan ezezkoa jasota gainera.
4. Azkoienen bultzatutako ekimenen deskribapen zehatza Josefina Camposen liburuan aurki
daiteke (2008).
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Aktak 1940. urtetik aurrera egin ziren normalean eta inskripzio hauetan «muerto a
consecuencia del movimiento nacional» jartzen zuen. Buru-belarri bilatu arren,
hiru besterik ez zuten aurkitu lehen egunean 36ko data zutenak, beraz, hurrengo
egunerako utzi zuten.
Jasotako lehen datuek akats eta hutsune nabarmenak zituztela agerian gelditu
zen, adibidez: José Celaya Huarte izan zen lehenengo fusilatua, uztailaren 21ean.
Udaleko aktak dio barne-hemorragia baten ondorioz hil zela; hil zuten lekuari
buruz ez du ezer esaten, soilik marra batzuk egin zituzten. Bigarrena Pedro
Alfarorena izan zen, uztailaren 22an; bere etxe ondoan eta bere emaztea aurrean
zelarik hil bazuten ere, hau ere barne-hemorragiengatik hil zela dio autopsiak eta
agiriak. Hirugarren agiria Eladio Celayarena zen, momentu hartan Kasedako
parrokoa zena. Horren hilketaren berririk ez zegoen ordu arte, eta agiriak ez du
haren hilketaren inguruan inolako daturik ematen. Hurrengo egunean hamar agiri
gehiago aurkitu zituzten. Baina bazekiten asko ez zituztela aurkituko, eta hala izan
zen, hildakoak gezurpean inskribatu baitziren. Agiri gehienetan agertzen ziren
gezurrak: data aldatuak, toki aldatuak edo agertzen ez zirenak... Beste agiri batek
ere lagundu zuen fusilatuen bilaketan eta zerrendatzean. 36an Azkoiengo parrokoa
zen Tomás Biurrunek 63 fusilaturen zerrenda utzi zuen eta horrekin fitxa batzuk
egin ziren. Fitxa horien azpialdean «Rel.fus.» irakur daiteke eta, ziurrenik, bere
esanahia «Relación de fusilados» da.
Hurrengo bileraren helburuak hildakoen kokalekua zehaztea izaten jarraitzen
zuen, oraindik ez baitzegoen oso argi, batzuen kasuan behintzat. Ororbia, Arrizabalaga (Campanas) edo Iberon ziren taldeen kokalekua bilatu zuten, baita Faltzes
herrian zeudenena ere. Azken kasuan ez zegoen argi beste herri askotako jendea
baitzegoen, baina, Victorino Aranguren elizgizonaren laguntza handiarekin asko
aurreratu zuten. Berbintzana eta Tafallako herriekin ere kontaktuan jarri ziren jakin
zutelako herri haietan ere jendea lurperatuta zegoela. Talde horren inguruko berria
oso pozgarri suertatu zitzaien. Zailtasun ugari gainditu ondoren, Arrizabalagan
zegoen taldea aurkitu zuten.
Udal-batzarretik hilerriko lursail txiki bat lortu zuten, haien hildakoak han
lurperatuak izateko (1978-5-4). Paperak eta familia-baimenak prestatu zituzten
talde batzuentzat. Hauekin batera fusilatuen izenak eta lortu zituzten hileta-aktak
aurkeztu zituzten Nafarroako Osasun Buruzagitzan. Baimenak lortutakoan gorpuak
berreskuratzeari ekin ahalko zioten. Kasuren batean senideren batek ez zuen
baimenik eman nahi izan, baina beste batek ematea aski izan zen. Eredu bat erabili
zuten baimen guztietarako eta gainera Nafarroako gainerako herrietan ere aplikatu
zen berdina. Hileta-akta batzuk falta ziren egin ez zirelako edo ez zituztelako
ezagutzera eman nahi izan, baina arazoa ezaguna zenez, ez zieten arazorik jarri.
Ikerketa-aholkularitza lanetan, José María Jimeno Jurío aritu zen.
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Lehenengo gorpuen berreskuratzea Faltzesen lurperatutakoenak izan ziren,
uste baitzen ez zela arazo askorik egongo lurpetik ateratzeko, gorpuak hilerrian
baitziren. Hala ere, herri batzuetako jendea izanik ez zitzaien uste bezain erraza
suertatu. Maiatzaren 18an jaso ziren lehenengo baimenak eta gutxika-gutxika talde
guztienak eskatuz joan ziren. Panteoia eraikitzeko proiektuari dagokionez, Joxe
Ulibarrena eskultorearen maketa bat jaso zuten. Ulibarrenaren aita Azkoiengo 90
hildakoen artean zegoen. Baina senideek eskuindarrei zieten beldurra zela-eta, ez
zuten eraiki nahi izan. Izan ere, oraindik baziren halakoak esaten zituzten
eskuindarrak: «Bien muertos estaban y no había porqué haberlos traido a Peralta ni
a ningun pueblo». Beraz, proiektu xumeago bat eraiki zuten, udalaren 200.000
pezetako diru-laguntza izan zuena.
7.4. HURRENGO EKIMENAK
Azkoienen ekimena aurrera ateratzea lortu ondoren, eredua Nafarroan eta Errioxan
zehar zabaldu zen eta astebururo joaten zen herrietako jendea informazio bila
Josefina Camposen etxera. Doloresek eta Josefinak gogoz lagundu nahi izan zieten
ahal izan zuten guztiarekin eta informazio guztia eskaini zieten.
1978ko udan, Iruñeko artzapezpikua eta Tuterako apezpikua, José María
Cirardak, ekimen hauek bultzatu zituen. Alesbesko (Villafranca) Karmeliten
komentuan apaiz batzuk bildu eta hildakoen memoria eta duintasuna berreskuratzeko proiektuak bultzatu behar zirela adierazi zuen. Memoria historikoa berreskuratzeko bere grina 1978ko urrian idatzi zuen Ohar batean ikus daiteke, azaroaren 2an ospatu behar zen hildakoen omenezko ospakizun baten harira:
[…] En pocos meses de mi servicio episcopal en Navarra, muchas parroquias vienen
cumpliendo un deber a que justicia y caridad nos llaman desde hace tiempo: dar tierra
en nuestros camposantos a los restos de quienes murieron en el vértigo de pasiones
de nuestra guerra civil, enterrados todavía en fosas improvisadas en las cunetas de
los caminos o en cualquier descampado. […]
Admirable ha sido el espíritu con que nos han ejemplarizado los familiares más
cercanos —esposas, padres, hijos, hermanos…— en las celebraciones litúrgicas
ocasionadas por dichos traslados de restos. Y también el de muchos que participaron
fraternalmente en dichos actos funerarios, aunque habían luchado un día en frentes
contrarios. Nuestros sacerdotes y sus comunidades parroquiales han sabido convertir
esas celebraciones en momentos de gracia para la reconciliación entre todos, orando
juntos por la paz, fruto de la justicia.
En estos mismos últimos meses, de otra parte, han caído víctimas de la violencia
—¡hoy todavía! — no pocos hermanos. La tierra navarra y la de toda Euskal Herria
se viene ensangrentando dolorosamente, una y otra vez (Equiza, 1983: 258-259).
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Azkoienen 1978ko urriaren 8an gorpuak panteoira eraman ziren, omenaldi
gogoangarri batekin. Ondoren Faltzes (1979-I-28), Andosilla (1979-II-18), Cárcar
(1979-II-25) eta Caparrosoko (1979-5-20) omenaldiak izan ziren5 (Equiza, 1983:
246-259). Mezetan irakurri ziren homilia guztietan azpimarratzen zen meza horiek
ez zirela ekintza politikoak, ez zeukatela bigarren mailako intentziorik. Beraien
helburua hildakoak beraien etxeetan, jaio eta bizi izandako lekuetan, maitemindu
eta ezkondu ziren lekuetan lurperatuak egotea zen, eta horien omenez mezak egitea. Ez zuten nahi ahaztea beraiek barkamena eta bakea nahi zutela, helburu txarrak alde batera utziz eta guztiak berdintasunean biziz. Homilia haietan, orobat,
ikus daiteke, gutxienez elizaren zati baten nahia gertatutakoa ez ahazteko, eta
egindakoarengatik barkamena eskatzeko. Gerra Zibilean Eliza nazionalen alde jarri
zen, eta sarraski horiek egiten lagundu zuen; erakunde honentzat «Gurutzada
Santua» zen. Hala ere, salbuespenak egon ziren, nazionalen kontra altxatu ziren
apaizak eta errugabeak defendatu edo behar bezala lurperatu zituztenak. Zentzu
horretan, trantsizio-garaiko apaiz eta sekular progresista hauek izan zuten eredua
Marino Ayerra Altsasuko apaiza izan zen. 1978an bere No me avergoncé del Evangelio (desde mi parroquia) liburua lehen aldiz Euskal Herrian berrargitaratu zen,
José María Jimeno Juríoren ardurapean6 (Ayerra, 1978).
Homilia horietan apaizek barkamena eskatu zuten Elizak «Gurutzada Santuan» egindakoarengatik. Apaiz horietako batzuk, gainera, nazionalek hildakoen
senideak ziren. Azpimarratu zuten ez zutela nahi hiltzaile horiei zerbait gertatzea,
baizik eta barkatzen zituztela haien familiek erakutsi zieten moduan. Mezu ugari
zabaldu zituzten: ez da ona mendekuaren grinarekin bizitzea, baizik eta bakean bizitzea eta hori inoiz ere berriro ez gertatzea; hildakoen ideal sozialak eta demokratikoak; fusilatuek epaiketarik izan ez zutela; hildakoen familien umiliazioak eta
tratu txarrak, eta abar. Andosillan egindako mezan fusilatu batek hil baino lehenago bere familiari idatzitako eskutitzak irakurri ziren. Berauetan ezintasuna ikus
daiteke, bazekitelakoz hil behar zirela eta emaztea eta seme-alabak ez zituztela
berriro ikusiko, munduan bakarrik utziz. Bere seme-alabei hiltzaileei barkatzea
eskatzen zien, onak izatea eta ama zaintzea; bere emazteari ere eskatzen zion hiltzaileak barkatzea eta ekintza txarrak alde batera uztea. Elizkizunok oso garrantzitsuak izan ziren fusilatuen senideek frankismoan zehar izan zuten isiltasuna
apurtzeko. Nolanahi ere, ekitaldi hauen aurrean senide batzuk kritikoak izan ziren,
fusilatutako asko fedegabekoak baitziren.
1979an ere, honako leku hauetan omenaldiak egin zituzten: Funes, Santakara,
Larraga, Alesbes, Sesma, Mélida, Valtierra, Sartaguda, Mendabia, Arguedas,
Milagro, Fustiñana, Lakuntza, Lodosa, Lerín, Arbizu, Cadreita, Erriberri (Olite),
Zarrakaztelu (Carcastillo), Kaseda, Monteagudo, Oibar, Murillo el Fruto, Fitero,
5. Meza horien homiliak Jesús Equizak jaso zituen.
6. Lehenengo argitalpena Argentinan agertu zen, 1959. urtean.

162

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

Ribaforada, Galipentzu, Cortes eta Buñuel. Errioxan —non errepresioa Nafarroako
Erriberakoaren antzekoa izan zen—, zenbait omenaldi bultzatu zituzten zazpi herri
hauetan: Alcanadre, El Villar de Arnedo, Pradejón, Aldea Nueva de Ebro, Ausejo
eta Rincón de Soto. Urte horretan ere La Barranca de Larderon oroimena duintzeko ekitaldi garrantzitsu bat egin zen, bertan 1936ko irailaren 10a eta abenduaren
15a bitartean 400 gizon eta emakume baino gehiago lurperatuak izan ziren lekuan.
1980an San Adrián, Allo, Alfaro, Corella, Arnedo, Murillo el Cuende, Beire, Calahorra eta Ituren izan ziren beren senideak omendu zituzten herriak, eta 1981ean
Irunberri, Arkueta (Los Arcos), Cascante eta Gares.
Dozenaka lagun ibili ziren modu anonimoan 1978. eta 1979. urteetan haien
senideen oroimena berreskuratu nahian. Ezin dugu haien izen-abizen guztiak
eman, baina beharrezkoa da ekimenetan aitzindari eta protagonismo berezia izan
zutenak aipatzea: Azkoiengo Josefina Campos, Cárcarreko Terencio Ruiz, Andosillako Vicente Ilzarbe, Martzillako Javier Vesperinas edo Sartagudako Salvador
de Miguel, el Rey.
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indusketa
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8. Memoriaren edo giza eskubideen arkeologia
Juantxo Agirre-Mauleon, Francisco Etxeberria eta Lourdes Herrasti,
Aranzadi Zientzia Elkartea

8.1. SARRERA
XXI. mendearen hasiera honetan aztertzen ari garen Arkeologia Garaikidearen
baitan, errealitate berri bat aurki dezakegu: «Giza Eskubideen Arkeologia» edo
zenbaitetan «Iragan Hurbilaren Arkeologia, Arkeologia Garaikidea edo Adiskidetzearen Arkeologia» (Prada eta Vidal, 2000) izenez ere ezagutzen dugu. Hala ere,
denboran hurbilegiak diren gorpuzkien azterketaz arduratu, memoria biziaren parte
izan eta herritarren sentimenduetan eragina duen arkeologia hau izendatzeko
garaian zailtasunak ditu-gu, ez baita oraindik adiera estandarizaturik edo
gehiengoak onartzen duenik sortu.
Arkeologia tradizionalaren, Historiaurrearen edo Arkeologia klasikoaren
esparruan, Arkeologia Industriala bezalako adierek mesfidantza sortu dutela kontuan hartuz gero, ez da harritzekoa hain hurbilekoak ditugun garaiei aplikatutako
arkeologia aztertzerakoan nabaritu izan den urruntasuna eta zenbaitetan ulertezintasuna.
Gizartearen erritmo berean aurrera egiten duen fenomeno hau definitzea ez da
erraza. Unibertsitate-giroko adituok ezin izan dugu fenomenoak hartu duen abiadura bizia aurreikusi. Bulkada hori eremu arkeologikoetatik kanpoko mugimenduen eta herritarren mugimenduen ondorio izan da. Memoria Historikoaren Berreskurapenaren ideia abiapuntutzat harturik, gizartea eta instituzioak mugiaraztea lortu dute. Horrez gain, Espainiako Gerra Zibilean eta frankismo-garaian
gertatutakoa ikertzeko dinamiketan ere eragina izan dute. Paradoxikoa da aldez
aurretik zeuden monografia eta azterketen ondotik «memoria historikoaren berreskurapena»ren kontzeptua sortu izana. Aldez aurretik egindako ikerketa ortodoxo
eta akademizistetan norbanakoen beharrei eta gizarteko behar kolektiboei ez
zitzaielako erantzun gertatu da hori.
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8.2. GORPUAK HOBIETATIK ATERATZEA ETA
IKERKETA HISTORIKOAK
Frankismo eta trantsizio-garaian, Gerra Zibilean fusilatutakoen edota desagertutakoen gorpuak hobitik ateratzeko saiakera ugari egin ziren. Lehen saiakerak,
erregimen frankistako autoritateen eskutik etorri ziren beren bandokoen gorpuak
hobietatik ateratzean. Garrantzitsuenak berrogeita hamarreko hamarkadan egindako saiakerak izan ziren. Espainiar geografia osoan, bi bandoetako herritarren
gorpuak topatu eta hobitik atera zituzten, gero «Valle de los Caidos»era eramateko. Ekimen ofiziala izan zen hura eta Estatuko aparatu guztien babesarekin
burutu zuten. Aldi berean eta ofizialtasun hartatik kanpo, errepublikanoen bandoko
fusilatuak hobietatik ateratzeko saiakerak egin ziren. Saiakera haiek klandestinitatean, familiako kideek bultzatuta eta baliabide urrirekin gauzatu ziren. Isilpean
hasi ziren ekimen haiek, ordea, aldaketa jasan zuten trantsizio-garaian eta demokraziaren lehenengo urteetan; tipologia aldatu eta ekimen kolektibo eta publiko
bilakatu ziren.
Euskal Herrian ere, erregimen frankistak bultzatutako hobitik ateratze
ofizialak, gorpuak Valle de los Caídosera eramateko egiten zirenak zeuden batetik,
eta, bestetik, errepublikanoen familiek aurrera eraman zituztenak. Lehen ikerketa
metodologikoa Jose Maria Jimeno Jurio historialariak bultzatu zuen frankismoaren
amaiera eta trantsizioaren hasierako urteetan. «1936-1939 gerran Nafarroan
hildakoei buruzko ikerketa soziologikoa egitea» proposatu zuen:
Fronte nazionalean eta errepublikanoan eta, kontzentrazio-eremuetan, zigor-batailoietan eta kartzeletan eraildakoak zenbatzea; atzeguardian hildakoak, exekuzioen
biktimak, bere buruaz beste egindakoak eta bonbardaketetan hildakoak zenbatzea eta,
pertsona bakoitzaren gorpuzkera, adina, egoera zibila, lanbidea, ideologia eta
afiliazio politiko edo sindikala aztertzea1.

Ikerketa aurrera eramateko garaian sortutako zailtasunen, artxibo batzuetan
sartu ahal izateko debekuen eta bestelako «arrazoi» batzuen ondorioz, saiakera
hura bertan behera utzi behar izan zuen. Berak hasitako lanaren ardura Altaffailla
Kultur Taldearen esku utzi zuen eta hasitako lana, 1986an argitaratutako Navarra
1936. De la Esperanza al Terror2 liburuan gauzatu zen. Joera historiko honekin
jarraituz, 2000. urtean argitaratu zen 1936. La Guerra Civil en Euskal Herria3
entziklopedian Gerra Zibileko biktima eta protagonisten zerrendak argitaratu
zituzten. Amaitzeko, aipatu beharra dago, hamarkada horretan hainbat unibertsitatetako ikertzaile eta adituek Euskal Herriko Gerra Zibilaren ikerketa historiko
1. Altaffailla (2004): Navarra 1936. De la Esperanza al Terror. “Hacer la paz” liburuko
hitzaurrea J. M. Jimeno Jurío. 21. or. Ed. Altaffailla Kultur Elkartea, Tafalla.
2. Altaffailla (1986): Navarra 1936. De la Esperanza al Terror, “Hacer la paz” liburuko
hitzaurrea J. M. Jimeno Jurío. 21. or. Ed. Altaffailla Kultur Elkartea, Tafalla.
3. Egaña, I. et al. (2000): 1936. Guerra Civil en Euskal Herria, Ed. Aralar liburuak, Andoain.
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orokor eta sektorialak eta tokian tokiko monografia ugari egin zituztela. Lanak
asko izan baziren ere, haien helburua ez zen gatazkako biktimen azterketa egitea.
8.3. HOBITIK ATERATZETIK INDUSKETA ARKEOLOGIKORA
Dokumentazio idatziaren eta ahozko dokumentazioaren bidez egindako iragan
hurbilaren azterketak oinarritzat hartuta monografia eta artikulu zientifiko ugari
idatzi izan badira ere, arkeologiak ez zuen Espainiako Gerra Zibilaren testuinguruan diziplina eta informazio-iturri gisara jokatu 2000. urtera arte. Urte hartatik
aurrera, ordea, eginkizun hori modu sistematizatuan eta behin betiko burutu izan
du. Urte horretan, Memoria Historikoaren Berreskurapenerako Elkarteak Priaranzako (El Bierzo, Leon) hobi komun batetik gorpuak ateratzea sustatu zuen.
Elkarte hori Espainiako Gerra Zibilean desagertutako pertsonen identifikazioa eta
ikerketa egitea aldarrikatzen duten herritarrez osatuta dago. Priaranzako esku-hartzea Encina Prada antropologoak eta Julio Vidal Leongo lurraldeko arkeologoak
zuzendu zuten eta Aranzadi Zientzia Elkartearen kolaborazio eta parte-hartzea
eskatu zuten4.
Lehenengo unetik bertatik, gogoeta teoriko bat egin zuten indusketa arkeologikoaren zuzendariek. Gogoeta hura “Arqueología de la Reconciliación” izenburupean argitaratu zen. Esku-hartzeetako arduradunek jakin bazekiten, iragan
hurbilaren arkeologia zeritzona pil-pilean zegoen eztabaida-gaia zela bi gerra
mundialen ondorioak jasan zituzten Europako herrialdeetan eta «eztabaida…
egonezina… eta oso emozio sakonak…» sorrarazten zituela. Hala ere, hezurrak eta
gorpuen ondasunak metodologia arkeologikoa erabiliz aztertzearen alde agertu
ziren, horrela errazagoa baita ahalik eta informazio gehien atera eta laborategiko
ikerketak egitea. Laborategiko ikerketa horiek gehienetan antropologikoak izaten
dira eta identifikaziorako beharrezkoak izanez gero, analisirako sistema konplexuagoetara ere jotzen da, esate baterako, ADN azterketara. Hori guztia aldez aurretik aipatu diren prozesuak ekiditeko baliagarria da; duela hilabete gutxi batzuk
Argandan egindako prozesuak bezalakoak ekiditeko hain zuzen ere.
Ezin dugu ahaztu arkeologiaren eta antropologia fisikoaren artean gertatzen
den zeharkakotasuna hasiera-hasieratik gertatzen dela eta Priaranzako indusketetako zuzendaritzan ere agerikoa dela. Izatez, Aranzadi Zientzia Elkarteari partaidetza eta laguntza eskatzeko arrazoi nagusia elkarteak duen diziplina anitzeko ibilbidean aurkitzen dugu. Diziplina hori, Arkeologia, Historiaurrea eta Antropologia
Fisikoko departamentuen arteko harremanaren ondorioz sortu da. Une horretatik
aurrera, Aranzadi Euskal Herriko Gerra Zibilaren eta estatu-mailan egiten diren
gorpuzkinen interbentzio arkeologiko guztien alderdi zientifiko eta teknologikoaren arduradun bihurtu da.
4. Batzuen artean (2001): Aranzadiana. Aranzadiko berriak 2000, Aranzadi Zientzia Elkartea,
Donostia, 27-28.
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2000. urteaz geroztik, 54 esku-hartze burutu ditu Aranzadik. Lan horien ondorioz, 508 gorpuren kokalekua aurkitu dute, guztiak epaiketaz kanpoko exekuzioen
edota Gerra Zibileko errepresioaren ondorioz erailak. Euskal Herriko lehenengo
esku-hartzea 2002an egin zen Zaldibian eta jarraian Arrasate, Andoain, Mutriku,
Fustiñana, Ezkaba eta Oiartzunen ere egin dira.
Azken orriko taulan argi ikus dezakegu Giza Eskubideen Arkeologiaz arduratzen den Aranzadiren talde hau ez dela Euskal Herriko lurraldeetara mugatzen.
Beste autonomia-erkidegoetan ere lan egiten du eta, lantaldean bertan ere, beste
zentroetako ikertzaileek hartzen dute parte. Euskal Herritik kanpo lan egitea
arkeologia hedatzen ari den globalizazioaren erakusgarri da. Hau da, Euskal Herriko arkeologia-taldeek beren lurraldetik kanpo egiten dute lan eta baita alderantziz
ere. Giza Eskubideen Arkeologiari dagokionez, ekipoaren eta lanerako ereduaren
esportazioa gertatu da.
8.4. INTERBENTZIOEN METODOLOGIAK: ARKEOLOGOAK,
ANTROPOLOGO FISIKOAK ETA HISTORIALARIAK
Aldez aurretik aipatutako interbentzioak gauzatzeko jarraian ikus daitekeen lanorganigrama erabili da.

LANTALDEA

Ikus daitekeen modura, ikerketa modu zuzena egin ahal izateko beharrezkoa
izan da diziplina anitzeko lantaldea osatzea. Lantaldea oinarrizko bi eremutan
banatzen da: ikerkuntza historiko eta dokumentala, zeina lekukotzetan oinarritzen
den, eta ikerkuntza arkeologiko eta antropologikoa.
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8.5. ARKEOLOGOA BERE IRAGAN HURBILAREN AURREAN
Auztegiko antropologiatik datozenei ez bezala, lantaldean parte hartu duten beste
arkeologoei zirrara eragin die beren lanek familia eta bizilagunengan sentimendu
eta emozio sakonak eragiten zituztela ikusteak. Kasu honetan arkeologoek ez dute
ikusleei gorpuzkien balio sozial eta historikoaren garrantzia azpimarratzeko
beharrik izan; ikusleak harreman zuzena baitute gertakariarekin.
Historiaurreko Arkeologia edo Arkeologia Historikoa irakasten duten unibertsitateetan ez zen hain hurbileko fenomenorik aurreikusi, bertan irakasten den
metodologia arkeologikoa horrelako lanei aurre egiteko beharrezkoa izan arren.
Hain zuzen ere, unibertsitateek, ikerkuntza-zentroek eta arkeologia-enpresek arlo
kronologiko tradizionalen aldeko apustua egiten dute eta arlo berriak albo batera
uzten dituzte; are gehiago espezializazio nabarmen eta garai hain hurbilez ari
garenean. Bestalde, ez dugu ahaztu behar, hainbeste giza sentimendu eta pasio
politiko sorrarazten dituen ikerketa bati ekiteak izua sortzen duela.
2000. urteaz geroztik, arkeologia eta antropologia forentseak sortutako eraginaren ondorioz, Gerra Zibilaren garai historikoarekin erlazionatutako dinamika
areagotu da. Historia Garaikideaz arduratzen diren sailetan harridura handia eragin
du egoera berri horrek eta egoera berri horretara egokitzeko gaiari buruzko obra
eta ikerketa berriak erabili dituzte. Hala ere, alde batera utzi dute hain arrotza zaien
metodologia arkeologikoa. Aranzadi Zientzia Elkartea tradizionalki ez da aro
garaikidearen azterketaz arduratu, baina diziplina anitzeko taldeei esker orain arte
egin diren esku-hartze guztietarako konponbiderik hoberena topatu dute. Iragan
hurbilaren azterketa egiteko zituen gabeziak dokumentazio historiko eta dokumentalaren azterketaz arduratzen zen talde espezifiko bat sortuz gainditu zuen Aranzadik. Gainera, lantaldeak Euskal Herriko Unibertsitateko eta Deustuko Unibertsitateko historialarien laguntza izan du.
Kontuan eduki beharreko beste alderdi bat da arkeologoak iragan hurbil
horren aurrean duen papera. María E. Prada eta Julio M.Vidal-ek Priaranzako
hobiko (León) esku-hartzean izan zuten parte-hartzeari buruz ondokoa aipatu dute:
Ikuspuntu praktiko batetik begiratuta gure parte-hartzea profesionala izan zen,
gehienbat gorpuak hobitik ateratzeko prozesuan akatsak ekiditeko… baina eraildako
pertsonei, gertakari latzen biktima izan zirenei, zor zaien aitorpena emateko borondate irmoak ere bultzatu gaitu (Prada eta Vidal, 2000).

Orain arte egindako esku-hartzeetan Aranzadik eta bertako arkeologoek bete
duten papera arlo zientifikora mugatu da; egiazko informazio teknikoa eskaini
dute. Ez dute beren gain hartu omenaldi kolektiboen antolakuntza eta eskabide
zibilak egitearen ardura. Matxinatutako bandoko biktimen familien eskakizunei ere
erantzun zaie. Lantaldeko arkeologo eta antropologoen kontzientzia ideologikoa
norberaren eremu pribatura mugatzen saiatu gara. Aranzadik bere aldetik, ingu-
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rumenari eta ondare kulturalari dagozkien eremuetan lan egiten duenean bezala,
bere jardunaren muga zientifikoak zehaztuta baititu.
8.6. GORPUAK HOBITIK ATERATZEKO PROZEDURA
Gorpuak hobitik ateratzeko estatu-mailan aurkeztu den protokolo-proiektuan
proposatzen dena jasotzen da era labur batean. Horrez gain, gure esperientziatik
abiatuz, gaur egun dagoen egoera ere aurkeztuko da.
Hobi bat induskatzeko hainbat espezialistaren konkurrentzia ezinbestekotzat
jotzen da: historialariak, arkeologoak eta auzitegi-medikuak. Lehenengoek dokumentazio historikoa jaso behar dute, gertaerei buruz ahal diren datu zehatzenak
jakiteko. Arkeologoei hobia induskatzea dagokie; eta auzitegi-medikuek hezurretan dauden zeinu patologikoak eta zauriak aztertuz, heriotzaren inguruko informazioa bildu behar dute.
Koordinatzailea bilakatzen da aurreko prozesu honen egile garrantzitsuena.
Berak familiako kide, autoritate eta lanean arituko diren taldeen koordinazioa
eramango baitu. Funtzio hori betetzeko senitartekoren bat, historialari bat edo
beste edozein ager daiteke.
8.6.1. Indusketa-ekimenaren eskaera egiteko
Gorpuak hobitik ateratzeko interesa duten pertsonek edo elkarteek aurkeztu
behar duten proiektuan jasoko dira honako datu hauek:
– Eskaera egiten duen elkartearen aurkezpena eta ekimena gauzatzeko
arrazoiak eta helburuak.
– Hobiaren inguruan bildurik dagoen dokumentazioa eta hobian egon
daitezkeen pertsonen identitatea.
– Gorpuak lurpetik aterako dituen taldeko partaideen funtzioa.
– Indusketa arkeologikoak izango dituen ezaugarriak aurkeztu.
Hala eta guztiz, hobiaren inguruko datu-bilketa hori ez da erraza izaten.
Informazioa eman dezaketenak honako hauek izaten dira:
– Bilatzen ari diren desagertutakoen senitartekoak. Hauek heriotzaren gertaerari buruzko hainbat datu eta pasadizo ezagutzen dituztelako, familian
ahoz aho batzuengandik besteengana pasatu direnak.
– Hildakoen ezagunak, bai taldekideak, bai alderdi edota sindikatuko kideak,
edo baita herrikoak izaten dira informazioaren biltzaileak.
– Artxiboetan topatu diren erreferentziak edota datuak.
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Desagertutakoen familia-argazkia (Berlangas de Roa, Burgos).
Artikulu honetako argazkiak Aranzadi Zientzia Elkarteko Antropologia
saileko argazki artxiboak dira.

8.6.2. Aldez aurretiko ikerketak
Gorpuak ateratzeko ekimena egin aurretik, hobian egon daitezkeen pertsonen
senitartekoekin harremanetan jarri behar da. Familiakoek oniritzia emateaz gain,
informazio garrantzitsua eskain dezakete: desagertutako pertsonaren izena, adina,
garaiera, heriotzaren inguruko gertaerak eta beste. Beraiek pertsona horien argazkiak ere ekar ditzakete. Senitartekoei elkarrizketak egitea eta jasotzea, bai grabatzaileaz edota bideoaz, oso komenigarria izaten da. Grabazio horiekin dokumentazioaren bilduma eratuko da.
Datu horiekin guztiekin fitxa bat osatuko da:
– Informazioaren emailearen datuak.
– Desagerturik dagoen pertsonaren zehaztasunak: izena, adina, jaiotza-data
eta lekua, ikasketak, lanbidea, ezaugarri fisikoak, patologiak, etab.
– Desagerpenaren inguruko datuak: tokia, data, atxiloketa eta desagerpenaren arteko aldea; eta lekukoak izan ziren.
– Desagertutakoaren senitartekorik bizirik dagoen, ADN froga beharko balitz.
Bestalde, indusketa bera egiteko unean, familiako partaideak emozioz eta
jakin-minez egoten dira, baina aldez aurretik ondo informatuak egon behar dute,
arazoak eta ustekabeak sor daitezkeelako. Adibidez, beti ez da hobia topatzen,
edota hobian aurkitzen dena ez da zehazki espero dena, edo, agian, eskeletoen
identifikazioa ez da posible izaten.
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8.6.3. Testigantzen bilketa
Hobiak agertzen ez direnean, edo hobiak aurkitzea ezinezkoa denean, desagertu delako edota errepide edo eraikin baten azpian dagoelako, badago ikerketa
historiko bat eta, bereziki, familiek eskatzen eta behar duten arreta bideratzeko
beste ekimen bat, hots, testigantzak jasotzea. Bilketa horrek ondorengo ekarpenak
eskaintzen ditu:
a. Desagertuen familiarekiko elkartasuna erakusten zaie. Beraiek kontatzeko
daukatena entzutean, zalantzarik gabe, enpatiaz eraturiko harremana
gertatzen da. Elkarrizketek funtzio terapeutikoa betetzen dute, kasu askotan
aldi luzean zehar kontatzerik eduki ez dutena mugarik gabe azal dezaketelako.
b. Historiako pasarte eta gertaeren sekuentziazioa jaso daiteke. Gertuko historia txikia izan daiteke, baina, baita dokumentazio-iturri garrantzitsua ere.
c. Bestalde, ezezagunen protagonismoa azaltzen da. Historia txikiak dira,
jende apalen biziak, hain zuzen ere.

Testigantzen bilketa indusketa-garaian.
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8.6.4. Indusketa arkeologikoa
8.6.4.a. Aurreneko txostena eta baimenak
Indusketaren lanak hasi aurretik, komeni izaten da gutxieneko notifikazioak
egitea: hobia kokatzen den lursailaren jabeari adierazi eta bere oniritzia eskuratu;
udal-instituzioari eta instituzio judizialari helaraztea indusketaren berri.
Hala eta guztiz, behar diren baimenak eta oniritziak jasotzeko komeni izaten
da txosten bat osatzea, honako informazioarekin:
a. Hobiaren kokapena eta ezaugarriak.
b. Indusketa arkeologikoaren proiektua, non jasotzen den hobiaren inguruko
prospekzioa eta indusketa bera nola gauzatuko den:
– Aplikatuko den metodologia, dokumentazioa biltzeko era, materialen
trataera eta hauen depositua.
– Erabiliko diren baliabideak, giza nahiz teknikoak.
– Indusketarako epea.
– Indusketaren aurrekontua. Finantziazioa egongo balitz, gastu guztien
banaketa zehaztua egon behar du.
c. Baimenen eskaera:
– Senitartekoen baimen idatzia. Familiaren batek uko egingo balio baimen
horri, autonomia-erkidegoko edota udaleko agintariek kontuan hartu
beharko lukete, indusketaren baimena eman ahal izateko.
– Hobia kokatzen den lurraren jabearen baimena. Jabego publikoa baldin
bada, erakundearen oniritzia lortuko da; jabego pribatua balitz, jabearen
adostasuna izan beharko da. Edozein modutan, jabeak bere lurretan
egingo diren lanen berri izango du eta lur-mugimenduak nolakoak izango
diren ere jakingo du.
– Indusketaren baimena eskatu behar da erantzukiikun horren ardura daraman erakundearen aurrean (autonomia-erkidegokoa ala estatukoa).
8.6.4.b. Indusketa bera
Indusketan esku hartuko duten pertsonen profila:
a. Arkeologoek zuzenduko dituzte egingo diren lanak.
b. Auzitegi-antropologian adituek bertan beha daitezkeen zauriak, lesioak edo
bestelakoak aztertuko dituzte.
c. Mediku tanatologoak, indusketa hilerri baten barnean egiten baldin bada,
indusketaren behaketa egingo du.
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Indusketa-prozesuan zehar senitartekoak egon daitezke eta, baita lagundu ere.
Baina, hobiaren inguruan segurtasun-eremua markatzea oso komenigarria izaten
da, indusketa ikustera jende ugari hurbiltzen baita.
Indusketa metodo arkeologikoaren bidez eramango da, eta bertan lortutako
datuak eta objektuen ardura izango da:
– Egindako lan guztien dokumentazioa: indusketan betetako fitxak eta
egindako marrazkiak, planoak, argazkiak eta bideoak.
– Indusketan jaso diren objektu eta elementu guztien inbentarioak eta erlazioa zehaztuko da.
– Eskuratutako material guztien babes-katea gordeko da.
8.6.4.c. Txostena
Indusketaren txostenean bilduko dira ondoren aipatutako datu guztiak:
hobiaren ezaugarriak, elementuen kokapena, inbentarioa, fitxetako informazioa,
planoak eta irudiak. Horrez gain, dokumentu grafiko guztiak gehituko dira,
egindako audio- nahiz bideo-grabazioak; argazkiak eta osatzeko baliagarria den
guztia.
8.6.5. Laborategiko ikerketak
Indusketan bildutakoa berezko laborategian aztertuko da.
8.6.5.a. Laborategiko azterketak
Indusketan eskuratutako materialak, hots, eskeletoak, hezurrak eta objektu
guztiak aztertuko dira laborategian. Horretarako, ondorengo espezialisten partehartzea egokia litzateke: antropologoa, auzitegi-patologoa eta auzitegi-odontologoa. ADN frogak beharko balira, esparru horretan espezialista den genetista edo
auzitegi-biologo baten partaidetza beharrezkoa litzateke; eta laborategi espezialisten kolaborazioa, behar izanez gero.
Ikerketa horien helburua identifikaziorako baliagarriak izan daitezkeen
ezaugarriak aztertzea litzateke. Horretarako eskeleto bakoitzari buruz aztertu behar
da informazio hau:
–
–
–
–
–

Identifikazioa: sexua eta adina; bestelako ezaugarri espezifikoak.
Garaiera: hezur luzeen neurketatik ondorioztatzerik dagoena.
Dagozkion objektuen azterketa.
Zeinu patologikoak eta odontologikoak.
Heriotzaren zergatiak.
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Hobitik ateratako eskeletoak eta bakoitzari dagozkion objektuak kaxa banatan
bereizirik iristen dira laborategira. Bertan, hezurrak garbitu eta lehortu egiten dira.
Behar izanez gero, burezurra eta zatiturik dauden hezurrak pegatzen dira.
Eskeleto bakoitzaren sexu eta adinaren estimazioa egiteaz gain, hezur luzeak
neurtzen dira garaieraren estimazioa ere jakiteko. Horrez aparte, hezur bakoitzak
ager ditzakeen berezitasunenak edota zeinu patologikoak jasotzen dira. Heriotzarekin zerikusia duten zeinuak aztertzen dira, baita heriotzaren inguruko (perimortem) hezur-hausturak edo beste ere.
8.6.5.b. Txostena
Laborategiko azterketaren ondorioz lortutako informazioa jasoko da txostenean.
Informazio mota argia, ulergarria eta osatua izan behar du, familiakoek
egindako azterketen eta ikerketen emaitzak jasoko dituzte eta.
8.7. HOBITIK ATERA DIREN GORPUZKINEKIN, ZER EGIN?
Azterketa guztiak burutu ondoren eta identifikazioa posible izan edo ez izan,
ondorengo pausoak emango dira:
– Identifikazioa positiboa izan baldin bada, senitartekoek jasoko dituzte bere
familiakidearen gorpuzkinak eta beraien erabakia izango da hurrengo urratsak zeintzuk izango diren.
– Identifikazioa ez bada ziurtatu, hobia zegoen udalerriaren hilerrian hilobiratuko lirateke. Gizabanakoak banan-banan bereizirik egongo dira etorkizunean berriro errekuperatzea beharrezkoa balitz.
8.8. GURE ESPERIENTZIATIK ABIATUZ
8.8.1. Historia apur bat
2000. urtean arkeologoz, antropologoz eta medikuz osaturiko talde batek egin
zuen Gerra Zibileko indusketa Priaranza del Bierzo herrian (Leon). Hobitik ateratzeko lanak talde tekniko batek egiten zituela lehen aldia zen. Izan ere, Franco hil
ondorengo urteetan Gaztela eta Leonen, Errioxan eta Nafarroan hobi ugari hustu
ziren, baina ez ziren aldez aurretik ez ondoren ikerketak egin, hilobiraturik zeuden
pertsonen identifikazio minimoa eta heriotzaren zergatiak jakiteko. Garai horietan
hobi klandestinoak kanporatzeari eman zitzaion lehentasuna.
Priaranza del Bierzoko hobian 1936an fusilatu zituzten 13 pertsona aurkitu
genituen. Horietako baten identifikazioa ADN frogen bitartez baieztatu zen. Bertan
izan zen arrakastaren ondorioz, Asociación para la Recuparación de la Memoria
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Histórica (AMRH) erakundea sortu zen. Harrezkero erakunde horrek eta beste
batzuek ere (Foro por la Memoria, Nuestra Memoria, eta Euskal Herrian, Lauhaizetara eta Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra, besteak beste)
Gerra Zibilean eta fran-kismo-garaian desagertu ziren pertsonen familien eskaerak
jaso eta, hala eskatzen baldin badute, beraien hobiak bilatzea eta ateratzea eragin
dute.
Hurrengo urteetan eskaerak, ikerketak eta gorpu-ateratzeak ugaritzen joan
dira. Taulan agertzen den moduan, progresio handia gertatu da.
Baina, nahiz eta eskaera pribatuak izan, askotan instituzio publikoen laguntza
eta partaidetza izan da. Hiru erkidego hauetan bereziko babesa eman da administraziotik: Katalunian, Andaluzian eta Euskal Herrian.
8.8.2. Hobiaren topaketa
Era ezberdinetan jakiten da hobi baten berri. Batzuetan senitartekoek informazioa bildu dutelako; edota familiakoa ez den beste erakunde edo pertsona batek
dokumentazioa arakatu duelako.
Eskuratutako informazioak hobiaren kokapena jakiteko laguntzen du.
Batzuetan, lekukoren bat izaten da tokia zehatz-mehatz kokatzeko. Adibidez,
inguru batzuetan emandako informazioa oso zuzena izan zen eta azaldutako tokian
bertan agertu zen hobia. Adibidez, Zaldibian bertako lur-jabeak adierazi zigun
hobiaren kokapen zehatza, nahiz eta ingurua oso eraldaturik egon.
Baina, hobia topatzea ez da beti erraza izaten. Lehengo aldietan, lekukoek
emandako erreferentziek balio izaten zuten ingurunea edo kokapen zehatza jakiteko. Zuhaitz batek, errepide batek, harkaitz batek, edozein elementu naturalek lagun
zezakeen. Era horretan hobi ugari aurkitu ziren eta izan dira. Baina, beste batzuetan ez da horrelako aukerarik gertatu eta bestelako baliabide teknikoak derrigorrezkoak izan dira.
Azkeneko urteetan lurzorua arakatzeko georradar-teknikak erabili dira kokapen zehatza eduki ahal izateko. Georradar batek lurzorupean dauden lur mugituak eta geruza naturalak eraldatuak baldin badaude detektatzen ditu. Batzuetan
oso baliagarria gertatu da, nahiz eta buztinezko eremuetan eta hezetasun handia
dagoen tokietan araketak asko zaildu.
Pala mekanikoak edo antzeko makinek lurrak mugitzen dituzte eta hobiaren
gainean eta inguruan metatutako lurra ken dezakete. Hobia bera aurkitzeko ere
erabili izan da. Lur zabaletan eta datu zehatzak ez daudenean oso lagungarriak
suerta daitezke medio mekanikoak.
Hobiaren mugak nabariak izaten dira lurzoruan, hobiaren barneko lurra
ilunagoa izaten delako. Askotan hobiaren forma erraz bereizten da inguruarekiko.
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Pala mekanikoa erabiliz hobiaren mugak zehaztu dira. Hobia luzea da (21 m)
(Canillas de Esgueva, Valladolid).

Hobiaren mugak zehazturik.

Hala eta guztiz ere, hainbat kasutan, nahiz eta saiakerak egin hobia ez da
agertu, senitartekoengan ezintasuna eta etsipena eraginez.
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8.8.3. Hobiaren indusketa
Hobia aurkitu ondoren, indusketari ekiten zaio. Metodo arkeologikoaren
bidez egiten da hobiaren indusketa, ahal den informazio eta datu gehien biltzeko:
eskeletoen disposizioa, objektuen kokapena, objektuak eta gizabanakoen erlazioa.
Prozesuan bildutako informazioa jasoko da gizabanakako. Horrez gain, behatutako
ezaugarri, lesio, edota bestelako ezaugarri antropologikoak ere bilduko dira.
Egindako indusketak ondorengo ezaugarrien arabera sailka daitezke: a) hobiaren kokapen-testuingurua; b) hobiak dituen ezaugarriak; eta c) hobian dauden
pertsonen ezaugarriak.
a. Hiru testuinguru ezberdinetako hobiak induskatu dira.
– Atzeguardiako eremuetan egindako hilketa ilegalekin erlazionaturikoak.
Hauek izan dira induskatu diren gehienak. Biztanle zibilaren aurkako
eraso bidegabeak izan ziren; batez ere, gerra-fronterik egon ez zen tokietan izan zirela kontuan hartzen baldin badugu. Ez ziren soldaduek
hartutako errepresaliak, baizik eta zibilen arteko ika-mika sozio-politikoak, baina baita ere inbidiak eta gorrotoak eragindakoak. Era honetako
adibideak ugari izan daitezke: Vadocondes (Burgos), Fustiñana (Nafarroa), Magallon (Zaragoza)… besteak beste.

Fustiñanan (Nafarroa) aurkitu zen hobian zazpi pertsonen
gorpuak metaturik zeuden.
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– Frontearekin zerikusirik zeukaten hildakoak, bai lubakietan aurkitutakoak eta frontearen lekuetan kokaturikoak. Hauetakoak gutxiago izan
dira, adibidez, Intxorta (Elgeta) eta Ganzabal (Zornotza).

Euskal Armadako gudari baten gerriko-plaka.
(Elgetako frontearekin erlazionatua).

– Kartzelekin harremandurik dauden hobiak. Preso zeuden pertsonak
ateratzen zituzten, aske zeudela esanez, eta talde armatuek hartu eta
fusilatzen zituzten era klandestinoan. Burgos eta Lermako kartzeletatik
atera zituzten La Andayan eta Villamayor de los Montesen (Burgos)
hilobiratu zituztenak (85 eta 46 pertsona). Ezkaba eta Valdenoceda
presondegietako hildakoak aldameneko kanposantuetan ehortzi zituzten.
Bietan 100dik gorako hildako daude. Gipuzkoan, Iragorri (Oiartzun) eta
Hernaniko kanposantuan (200dik gora) ehortzi zituztenak Ondarretako
kartzelatik atera zituzten.
b. Hobi guztiak ez dira berdinak. Ez dago hobi bat beste baten berdina, bakoitzak bere berezitasunak baititu; eta, aldi berean, hobi guztiek antzekotasun
handiak dituzte. Honako ezaugarriak azter ditzakegu:
– Forma eta itxura. Laukizuzeneko itxurak dira ohikoenak, pertsona batek
edota bi pertsonak elkarren ondoan okupatzen duten distantzia zabaleran
eta etzandako pertsona baten tamaina luzeran. Izan ere, lurperatzaileek
aparteko parajeak aukeratzen zituzten eta hobiaren tamaina juxtuan, ahal
zen espazio gutxienean gorpuak metatzeko. Beste batzuetan, hileran
kokatuta daude, bata bestearen segidan, hobi luzeak eta estuak izanik.
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Gehienetan, lursail baten ertzean edo errepide baten alboan egin ziren.
Adibidez, Berlanga de Roan 5 gizabanako zeuden, Hornillos de Cerraton,
berriz, 21; Murillo de Gállegon, 18. Kasu batean «L» formako hobia zen
(Valdedios, Asturiasen). Gorpuen metaketaren ondorengoak dira, bestalde, ohikoenak. Horren adibideak Olmedillo de Roa, La Horra, (Burgosen),
eta beste. Kasu batzuetan aprobetxatu zituzten aurretik zeuden putzuak,
meatokiak edo karobiak. Horien adibide batzuk dira: Covarrubias
(Burgos), Alburqueque (Bádajoz) eta Otxoportillo (Urbasa).

«L» formako hobia azaldu zen Valdediosen (Asturias).

– Hobian aurki daitezkeen pertsonen kopurua. Atal honetan ere aniztasun
handia dago. Hobi batzuk banakakoak dira. Beste batzuk, aldiz, bost
pertsonatik gorakoak. Hobi bakar batean gehien aurkitu dugun pertsona
kopurua 29 izan da. Aparteko aipamena merezi du La Andayako indusketak, non lau hobi ezberdinetan 85 pertsona zeuden. Hala eta guztiz,
induskatu diren hilerrietan hobi ugari zirenez, 100dik gora pertsona ere
atera dira.
– Eskeletoen jarrera. Era askotakoak izan daitezke, gehienetan gorpuak
hobi-zulora harrika bota egin baitziren. Gorpuak besotik edo hankatik
helduta jaurti zituzten zulora. Erortzen ziren modura gelditzen ziren,
gorputz-adarrak zabal-zabal zeudelarik. Askotan, buruz behera agertzen
dira; lurperatzerakoan hildakoei aparteko zigorra eta iraina adierazi nahian,
kristau-pentsamoldean behera infernura begira baitzeuden. Aipamen
berezia, besteetatik ezberdina delako, merezi du Berlangas de Roakoak
(Burgos), non bost pertsona gora begira eta ordenatuta agertu ziren.
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Berlangas de Roan (Burgos) aurkitutako hobia.

– Berreskuratutako objektuak. Hilobiratutako pertsonek soinean zeramatzaten objektuak dira gehienetan. Batzuk gainean jantzita zeukaten
arroparen botoiak, trabillak, gerrikoak, hebillak eta oinetakoak. Baina,
baita, poltsikoetan eduki zitzaketen beste batzuk ere: karterak, txanponak,
erlojuak, betaurrekoak, giltzak.... Objektu hauek gizabanakoei buruzko
informazioa eskaintzen dute. Emakumezkoen kasuetan, ilea jasotzeko
peineta edo mototsa lotzeko gantxoak, edota kortsearen metalezko xaflak
agertu dira.
Kasu batean, koxal batzuen azpian (hau da, poltsikoan zeramalako) mahats-hazi mordo bat agertu zen. Horrekin pertsona baten identifikazioa
egiteko beste datu bat izan zen, mahatsa biltzen ari baitzen harrapatu
zutenean.
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– Objektu bereziak. Kasu batzuetan eskeletoekin batera aurkitu diren
objektuak oso lagungarriak gertatu dira identifikaziorako, elementu
bereziak edo aparteko garrantzia duten beste batzuk izan direlako.
Lehengoetarikoen artean identifikazio-plakak ditugu. Euskal Armadako
kideek zenbaki bana zuten nomina kobratu ahal izateko. Metalezko
plaka biribil batean grabatua zeramaten norberaren zenbakia. Ganzabal
mendian (Zornotza) aurkitu zen plaka batek adierazi zigun zein lekutan
zegoen hilobiratua pertsona bat. Gorpua lubaki batean gelditu zen lurperaturik. Plakan ikusten zen zenbakiaren arabera, gorpuzkinak zeinena
ziren jakiterik izan zen.

Ganzabal mendian agerturiko identifikazio-plaka.

Ansuategi baserriaren ondoan (Bergara) bi hobi induskatu ziren, non
frontean harrapatu zituzten sei soldadu ehortzita zeuden. Horietako
batek Euskal Gobernuak jaulki zuen bi pezetako txanpon batean grabaturik zuen bere identifikazio-zenbakia. Haren bitartez pertsonaren izena
ezagutu zen.
Ezkabako presondegiako hilerriari «botilen kanposantua» esaten zio-ten.
Izan ere, eskeleto bakoitzaren hanken artean botila bat aurkitu dugu.
Nahiz eta lehenengo kasuetan botilak hutsik egon zeramaten kortxoa
usteldu zelako, batean erroskadun botila azaldu zen, barnean zeraman
agiria kontserbatzen zelarik. Halaxe da, bertan agiri ofiziala aurkitzen
zen, non identitikatzen zen gizabanakoaren datu ugari emanez.
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Euskal Gobernuak jaulkitako bi pezetako txanpon batean
zenbakia grabatua, 71513.

Ezkabako kanposantuko eskeleto bakoitzak botila zuen alboan.
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Botilaren barruan zegoen agirian hildakoa identifikatzen zen
(Ezkaba presondegiko kanposantua).

Beste batzuetan, objektu oso pertsonalak dira. Hainbat kasutan, erloju
berezi batek, medaila batek edota beste bitxikeria batek jabea ezagutzeko aukera eman dezake. Era honetako adibideak ditugu eskuetako
hatzetan eraztunak aurkitu direnean. Zer esanik ez, eraztunen barnealdean izen propioak baldin badaude. La Andayako laugarren hobian,
horrelako bat agertu zen, non emaztearen izena eta ezkontza eguna
azaltzen ziren. Identifikaziorako balio izan du.
Bigarren motako objektuak urriak direlako dira garrantzitsuak. Hala eta
guztiz, nahiz eta oso partikularrak izan, ezin izan dugu jakin nori zegozkion, horiei buruzko informaziorik inork ez zuen eta. Adibidez, poltsikoko erlojua, tuerkak, giltzak, botikak, tinta-ontzia...
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Betaurrekoak (Fustiñana, Nafarroa).

Begoña Andra Mariaren medaila (Mutriku).
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Hildako batek poltsikoan zeramatzan txanponak eta txiskeroa.

c. Desagertuen eta hobietan hilobiratutako pertsonen ezaugarriak:
– Sexuaren aldetik, gehiengo nabarmena gizonezkoak dira. Hala eta
guztiz, badira hainbat emakume: La Andayan 2, Valdedioseko hobia
kasu berezia da, bertan, 17 pertsonen artean 9 emakumezkoak baitziren.
– Adin guztietakoak izan daitezke. Gazteak topatu ditugu (14 urtekoa,
adibidez), baina baita 70 urtetik gorakoak ere. Hala eta guztiz,
gehiengoa heldu gazteak edo helduak dira (20 eta 45 urte bitartekoak,
hain zuzen ere).
– Lanbidearen arabera, nekazariak ziren nagusi. Horren adierazgarriak
oinetakoak izaten dira. Nekazariek gomaz egindako zoladun alpargatak
edo abarkak zeramatzaten. Azkeneko batzuk neumatikoz egindakoak eta
larruzko lokarriz lotuak (adibidez, Arandigan (Zaragoza) aurkitutakoak).
Kaletarrak edo negozio-gizonak larruzko oinetakoz jantzita zeuden gehienetan. Aldiz, soldaduek edota gudariek botak edo takodun oinetakoak
izaten dituzte.
– Alderdi politiko eta sindikatu ezberdinetakoak ere izan ziren. Hala eta
guztiz, sozialistak, anarkistak, edo nekazari-sindikatuetan afiliatuak
ziren asko eta asko.
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Gehienak nekazariak dira. Neumatikoz eta larruz egindako abarkak
(Arandiga, Zaragoza).

8.8.4. Laborategiko ikerketak
Laborategian egiten dira ikerketa antropologikoak, gizabanakoen identifikazioan lagun dezaketenak. Horretarako lehenago aipatutako sexua, adina eta
garaieraren estimazioak ezinbestekoak dira.
Baina, bestelako ezaugarriak ere aztertzen dira:
– Zeinu patologikoak: hainbat gaixotasunen aztarnak (%10 baino ez) nabari
dira hezurretan. Horien artean artrosiak eta frakturak dira ohikoenak.
– Hortzen eta aginen ezaugarriak.
– Heriotzaren inguruko lesioak. Hauek aparteko garrantzia izan dezakete
esparru legal batean.
Zeinu patologikoen artean, hezurren frakturak oso maiz agertzen dira.
Batzuetan fraktura konminutak dira bala batek hezurra zeharkatzean zati ugarietan
puskatua izan zelako. Beste fraktura batzuk guztiz kontsolidatuta daude, heriotza
baino askoz lehenago gertatu zirelako.
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Eskubiko humero batean dagoen fraktura konminuta tiro baten ondorioz
(Murillo de Gállegos, Zaragoza).

Proiektilen irteera-zuloak buruaren atzealdean.
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8.8.5. Gorpuak hobitik ateratzeak duen balio sinbolikoa
Errekuperazio historikoan artxiboetan eta dokumentuetan araka daitekeen
informazioa oso baliagarria eta garrantzitsua izanik, ez du hobi batean botata
dauden giza eskeletoen multzoak duen indarra. Indusketak egiten ari ginela komunikabide asko hurbildu zaizkigu eta hobien irudiak lau haizetara zabaldu dituzte.
Etxeetako telebistetan era horretako irudiak ikusteak eragin handia izan du
gizartean eta oihartzun handia sorrarazi du. Ez dugu zalantzarik indusketa-ekimen
hauek guztiek oroimenaren berreskuraketan eta aldarrikapenean zerikusi handia
izan dutela. Gorpuak hobitik ateratzeak memoria historikoaren balio sinbolikoa
bereganatu du neurri handi batean.
Bestalde, familiek beren senitartekoen gorpuzkinak eskuratzerik izan dute,
errekuperatu eta aztertu direlako. Egiaztatu dute edo jakin dute beraiei gertatu
zitzaiena, beraien historia apala; baina, aldi berean, berreskuratu dute galdu zuten
identitatea, ahanzturan galduak baitzeuden, eta, baita ere, duintasuna.
Ondarretako kartzelan zegoen Andoaingo tren-langile batek fusilatua izango
zen egunaren bezperan bere emazteari idatzi zion eskutitzean alabei buruz ari zela,
honela zioen:
Enséñales a respetar mi memoria.
Helburu berak bultzatzen gaitu egiten ari garen lana jarraitzeko.

Zazpi pertsonaren hobia (Olmedillo de Roa, Burgos).
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2000. urtetik aurrera Euskal Herrian etaEspainian egin diren
Gerra Zibilaren garaiko gorpu ateratzeak7

7. Grisez berezirik daudenak Aranzadi Zientzia Elkarteko kideek burututakoak dira.
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IV. Biktimen
eskubideak

9. Espainiako Gerra Zibilaren eta frankismoaren
biktimen eskubideak nazioarteko
giza eskubideen zuzenbidetik
Joana Falxa,
Zuzenbide doktoregaia (Universidad de Salamanca,
Université de Pau et de Pays de l’Adour)
«Orrialdea pasa ahal izateko,
lehendabizi orrialdea irakurri egin behar da»1

9.1. SARRERA
Espainiako 1936ko Gerra Zibila lehertu zenetik erregimen frankistaren azken
arnasaraino, errepresioak hamar milaka biktima eragin zituen. Trantsizio-garaiak
eta ondoko gobernuek, beren aldetik, amnistia-lege bat eta isiltasunaren eta
ahanzturaren maindirea besterik ez zizkieten eskaini biktima izandakoei eta beren
senitarteko edo gertukoei. Europako Kontseiluko Legebiltzarrak 2006ko martxoan
egindako «Espainian erregimen frankistak 1939 eta 1975 artean eragindako giza
eskubideen urraketa larri eta anitzen» kondena publikoaren ildotik, Espainiako
Diputatuen Kongresuak 2007ko abenduan Gerra Zibila eta frankismoaren garaian
jazarpen edo bortizkeria jasan dutenen aldeko neurriak ezartzeko eta beraien eskubideen aitortzeko eta zabaltzeko 52/2007 legea adostu zuen. Hala eta guztiz ere,
biktima talde eta elkarteentzat nahiko etsigarria izan da2, aspaldiko hainbat eskaera
erantzun gabe uzten dituelako.
Hau dela-eta, komeni da egoera hau irakurketa zabal baten barruan kokatzea,
nazioarteko zuzenbideak manatzen duenari begira gure testuinguru hurbilean
emandako urratsak zein izan diren argitu ahal izateko.
1. Joinet, Louis, “Giza eskubideen urraketen egileen zigorgabetasunaren arazoaz” azken
txostenean (itzulpen librea), Nazio Batuen Erakundearen (NBE) dokumentua gaztelaniaz (Informe
final sobre “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”):
[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/db75a8c4584f145a8025665e004857b6?Opendo
cument] [2009/03/09].
2. Ikus adibidez Nizkor taldearen erreakzioa:
[http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/comunicado.html] [2009/03/09].
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9.2. ESKUBIDEEN URRAKETAK ETA BIKTIMEN ESKUBIDEAK
NAZIOARTETIK
9.2.1. Nazioarteko definizioak
Lehenik eta behin, definitu beharrekoa da «biktima» hitza, ez era orokor eta
baztertzailean, kolektibo jakinak aukeratuz eta beste batzuk definiziotik kanpo
utziz, baizik eta giza eskubideen urraketen egiaztapenetik abiatuta, eta modu
integratzaile batean kontutan hartuz «biktima» kontzeptua.
Ulertu beharra dago “biktimak” nazioarteko zuzenbidearen bi arlotatik
kontsidera daitezkeela: giza eskubideen nazioarteko zuzenbidetik eta zuzenbide
humanitariotik.
Giza eskubideak aipatzean, gizakiak bere izatea beragatik dauzkan eskubideez ari gara. Historian zehar etapa ezberdinetan aldarrikatu dira, garai bakoitzaren
ezaugarriei erantzunez3: laburbilduz, ingeles, amerikar eta frantses aldarrikapenetarik abiatuz, gaur egungo munduko eskualde ezberdinetako tresnetara, Nazio
Batuen Erakundearen Adierazpen Unibertsaletik pasatuz4. Nazioartera ateratzeko
prozesua luzea izan da. Giza eskubideen adibide bezala aipa daitezke bizitzeko
eskubidea, torturaren debekua, adierazpen askatasuna edota diskriminaziorik ez
jasateko eskubidea, hauek guztiak eskubide zibil eta politikoen atalean sartzen
direlarik.
Zuzenbide humanitarioari dagokionez, lex specialis edo lege berezi bezala
kontsideratzen da gerra-garaian5. Interesatzen zaigun adarra pertsonak eta ondasunak babesten dituen zuzenbidea da, ius in bello izenarekin ezagutua. Genevako
zuzenbidea ere deitzen zaio, Gurutze Gorriaren nazioarteko komite sortu berriak
bultzatuta 1864an adostutako Genevako Lehen Hitzarmenak, 1949ko Genevako
lau hitzarmenek eta ondotik bertan adostutako protokoloek osatzen dutelako,
besteak beste, zuzenbide honen idatzizko oinarria. Eduki aldetik giza eskubideen
nazioarteko zuzenbidearekin loturak dauzkan arren6, azpimarratzekoa da gerra
3. Bobbio, Norberto, El tiempo de los Derechos, 14. orrialdea, Madrilen, Sistema argitaletxea,
1991.
4. Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala euskaraz:
[http://www.unhchr.ch/udhr/lang/bsq.htm] [2009/03/09].
5. Hau da, lehentasuna emanen zaiola zuzenbide humanitarioari, lege berezi bezala, giza
eskubideen zuzenbide orokorraren aurretik. Azalpen labur baina argi batentzat gaztelaniaz, ikus:
[http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5V5JW9/$FILE/DIH.es.pdf?] [2009/03/09].
6. Batez ere oinarrizko edukiari begiratzen badiogu: arraza, kolore, sexu, erlijio, sinesmen edo
antzeko irizpideetan oinarritutako bereizkeriaren debekua, bizitzeko eskubidea, tortura edo tratu
txarren debekua eta esklabutzaren debekua bi zuzenbideen gune gogortzat jo daitezke, giza eskubideen babeserako nazioarteko tresnen artikuluetan (NBEren Adierazpen Unibertsala, Eskubide Zibil
eta Politikoen Nazioarteko Ituna edo Giza Eskubideen Europako Hitzarmena adibidez) eta Genevako konbentzioetan oinarrituz.
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garaian bakarrik aplikatzen den zuzenbidea dela, eta gainera barne-gatazken
kasuan, era nahiko estuan. Hortaz, Espainiaren kasuan, Gerra Zibilaren garaiari
mugatuko zitzaiokeen zuzenbide honen aplikazioa.
Bi zuzenbide-adar hauen urraketa larriek nazioarteko krimen-egozteak eraman ditzakete: genozidioa, gerrako krimena, bakearen aurkako krimena eta gizateriaren aurkako krimena. Espainian errepresio frankistaren ondorioz gertatutako
giza eskubideen urraketa larriak berak nazioartean kondenagarritzat jotzen direnez
gain, hauetarik batzuk gizateriaren aurkako krimen izenda daitezke.
Gizateriaren aurkako krimenaren definizioa historian zehar garatzen joan da7.
Hasiera batean, gerra-garaian gertatutako eskubide-urraketak baizik ez zituen barne
hartzen8, baina gaur egun krimen hauen eta gerra-egoeraren arteko loturaren
exijentzia desagertu da testuetatik9. Horrek esan nahi du krimen mota hau ondoko
eran defini daitekeela: gerra- edota bake-garaian, sistematikoki edo eskala handian
burututako erailketa; sarraskitze; tortura; esklabotza; deportazio; politika, erlijio
edo arraza bezalako arrazoietan oinarritutako jazarpen eta kartzelatze arbitrarioek,
besteak beste, osatzen duten krimena da10. Hau da, frankismo-garaian ere, gerratearen ondotik, giza eskubideen urraketa batzuk izendapen honetan sar daitezke,
autoritateek planteatutako politikaren adierazpena zirelako, eta urraketa «sistematikoaren» definizioari erantzuten baitio horrek.
Azken urte hauetan, nazioartean, gizateriaren aurkako krimenen edo giza
eskubideen urraketa larrien biktimen ezagupena gero eta zabalagoa egin da11. Arlo
eta maila ezberdinetan hedatzen joan da ezagupen hori, eta horren adierazle argienetarik bat 2005eko apirilean Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Komisioak
adostutako Nazioarteko Giza Eskubideen eta Nazioarteko Zuzenbide Humanita7. Aurretik beste hitzarmenetan jasotakoaren ildotik, «Martensen kláusula», XIX. mendearen
bukaeraz geroztik, zuzenbide humanitarioko instrumentu ezberdinetan aurkitzen dena, «giza legeen»
juridikotasunaren baiespentzat jotzen du, hau da, gizateriak onar dezakeenaren mugak aipatzen ditu,
eta ondorioz muga horietarik at doazen kasuetan babespen-eskubide sortzailea da. Zentzu honetan
ikus Nizkor taldearen txostena “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes fran-quistas”,
19. orrialdea:
[http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html] [209/03/09].
8. Hala nola Nurembergeko Auzitegiaren Estatutuen 6. c) artikuluan (1945), eta ondotik Yugoslavia ohiarentzat sortutako Nazioarteko Auzitegiaren estatutuen 5. artikuluan (1993).
9. Jadanik 1994an Rwandarentzat sortutako Nazioarteko Auzitegiaren estatutuen 3. artikuluan, eta
ondotik Nazioarteko Auzitegi Penalaren estatutuen 7. artikuluan, 1998an.
10. Ikus Nizkor taldearen aipatutako txostena, 21-25. orrialdeak, eta Amnistía Internacional-en
“Poner fin al silencio y a la injusticia”, 2005eko txostena, 21-23. orrialdeak:
[https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/Poner%20fin%20al%20silencio%20y%20la%20inj
usticia?CMD=VEROBJ&MLKOB=25260774646] [2009/03/09].
11. Kokatze zehatz batentzat ikus: Gómez Isa, F., “El derecho de las víctimas a la reparación por
violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”, 23-27. orrialdeak, F. Gómez Isa (zuz.),
El derecho a la memoria, Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideetarako, Enplegurako eta
Gizarteratzeko Departamentuak argitaratua, Bilbo, 2006.
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rioaren Urraketen Biktimen Helegite eta Konponketa Eskubideei Buruzko Oinarrizko Printzipio eta Ildoak12 dira (Printzipioak hemendik aurrera). Hauen bidez,
nazioarteko zuzenbideak esplizituki aitortzen eta finkatzen ditu giza eskubideen
urraketa larrien biktimei ezagutzen zaizkien eskubideak. Hala ere, onartu beharra
dago Printzipioak gomendioak besterik ez direla, eta ez estatuak nazioartean lotzen
dituen hitzarmen bat, baina aurrerago ikusiko dugun bezala, nazioartean gailentzen
diren adostasunen ispilu dira Printzipio horiek.
Biktimen definizio oso irekia onartzen du testu honek, gaur egungo tendentziarekin bat etorriz. Biktima kontsideratzen da «bakarka edo kolektiboki kalteak
jasan dituen pertsona, kontuan hartuta lesio fisikoak edo mentalak, emozio-sufrimendua, galera ekonomikoak edo oinarrizko eskubideen urraketa, nazioarteko giza
eskubideen arauen ageriko urraketa bat edo nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larri bat eragiten duten ekintza edo ez-egiteen ondorioz. Dagokionean,
eta barne-zuzenbidearen arabera, “biktima” hitzak biktimaren familia hurbila edo
bere kargu egingo diren pertsonak, eta laguntza ekartzeko edo biktimizazioa eragozteko esku-hartzean kalteak jasan dituzten pertsonak ere barne hartuko ditu».
Definizio horrek talde oso zabala sortzen du, eta testuak kolektibo honen bakarkako eta taldeko eskubideak zein diren argiki zehazten du. Nazioartean pauso
ezberdinak eman behar izan dira Printzipio hauetara iristeko. Lehendabizi, biktimen
lekua finkatzen joan da prozesu judizial ezberdinetan. Horren lekuko da 1985ean
Nazio Batuetan Krimenen Prebentziorako Zazpigarren kongresuan adostutako Delituen eta Botere gehiegikerien biktimentzako Oinarrizko Justizia Printzipioen
Aldarrikapena13. Ondotik etorri dira organismo eta eskualdeetako erakunde ezberdinen biktimen ezagupenerako eta justizia berreskuratzailerako aldarrikapen eta
mekanismoak14.
9.2.2. Biktimen eskubideak
Biktimen eskubideak aitortzeko, beharrezkoa izan da parean beste mugimendu bat gertatzea: giza eskubideen eta zuzenbide humanitarioaren urraketa larrien
aurrean Estatuaren erantzukizuna finkatzea. Alabaina, halako urraketak gertatzean,
Estatuak nazioartean hartutako konpromiso batzuei uko egiten die, edo gutxienez
12. Ikus testua gaztelaniaz: «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones»:
[http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm] [2009/03/09] (Itzulpen libreak testuan
zehar).
13. Gómez Isa, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos”, op. cit., 24. orrialdea.
14. Europako Kontseiluaren Krimen bortitzen biktimen konpentsaziorako Europako Hitzarmena
(1983) edo Europar Batasunak adostutako Zigor-arloko auzietan biktimaren egoerari buruzko
esparru-erabakia (2001) adibidez. Gómez Isa, Felipe, ibid.
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ez du gehiago konpromiso horien errespetua segurtatzen. Horregatik, eskubideen
urraketen geldiaraztea eta ez errepikatzea bermatzeaz gain, Estatuari eskatuko zaio
eragindako kalteen konponketa bermatzea. Estatuaren erantzu-kizuna nazioarteko
jurisprudentzian aspaldian baieztu den printzipioa da: Nazioar-teko Justizia
Auzitegi Iraunkorrak 1928an argi utzi zuen edozein konpromisoren ez-betetzeak
konponketa-betebehar bat sortzen duela. Gizateriaren aurkako krime-nen kasuan,
gainera, nazioartean azpimarratzen da urraketa preskribaezina dela: urteek ezin
dute egindako kaltea ezabatu.
Gaur egun, Estatuen betebehar hori ius cogens-eko printzipio15 bezala erabat
onartuta baldin badago ere, biktimen eskubideez ezin daiteke ber gauza esan.
Doktrina-eztabaidak existitzen dira gai honen inguruan: batzuen ustez biktimen
eskubideak berezko eta benetako giza eskubideak dira; beste batzuen ustez, ordea,
era absolutuan ezin bermatuzko eskubide bat litzateke16.
Dena den, gorago esan bezala, nazioarteko zuzenbidean azken urteetan emandako urratsek, bai testuen aldetik, bai jurisprudentzia aldetik, pentsarazten dute
biktimen konponketa-eskubidea, nahiz eta urteak eta urteak pasatu17, gero eta indar
handiagoarekin aldarrikatuko den eskubide bat dela. Printzipioak urrats hauen
garaipena dira, orain arte lortutako guztiaren konpilazioa. Nazioarteko hitzarmen
batera iristeko bidea, agian.
Printzipio horiek oinarritzat hartuta, nazioarteko giza eskubideen urraketa
larrien biktimen eskubideak aztertuko ditugu jarraian, hiru adar handitan banatuta:
jakitearen edo egiaren eskubidea, justizia-eskubidea eta konponketa-eskubidea.
Bakoitzaren eduki eta esanahiak azaldu ondoren, haiek bermatzeko Gerra Zibilaren
eta frankismoaren biktimen alde Espainian eta Euskal Herrian zer egin den ikusten
saiatuko gara.
9.3. GERRA ZIBILAREN ETA FRANKISMOAREN BIKTIMEN
ESKUBIDEAK
9.3.1. Egia jakiteko eskubidea
9.1.1.1. Edukia
Egiaren edo egia jakiteko eskubidea nazioartean pixkanaka aldarrikatzen joan
den eskubidea da. Erakunde garrantzitsuenek adostutako gomendio eta ebazpenak
15. Ius cogens-eko arauak nazioarteko ohiturazko-zuzenbidean inperatibotzat jotzen diren
printzipioek osatzen dituzte.
16. Ikus Gómez Isa, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos”, op. cit., 35-36. orrialdeak, autore ezberdinen arteko
eztabaidaren aurkezpen baterako.
17. Aipatutako 2005ko Printzipioak direla, edo Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren Kolk eta
Kislyiy Estoniaren aurkako auzia, 2006ko urtarrilaren 17an.
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oinarritzat hartuta, giza eskubideen babeserako sortutako auzitegi eta komite
ezberdinen eskutik jaso dira aurrerapen handienak18: Giza Eskubideetarako Nazio
Batuen Komitea, Giza Eskubideen Europako Auzitegia eta Giza Eskubideetarako
Ameriketako Gortearen lanak esanguratsuak dira arlo honetan.
Egiaren eskubidea adierazteko, Giza eskubideen babes eta sustapenerako
printzipio eguneratuen multzoko 4. printzipioan oinarritu gaitezke: «[...] Biktimek
eta beraien senideek eskubideen urraketen inguruko baldintzei buruz edo, herio
edo desagertze kasuetan, biktimak jasotako zorteari buruzko egia jakiteko eskubide
preskribaezina daukate».
Eskubide hau bi mailatan uler daiteke19: alde batetik, biktimaren ikuspuntu
indibidualetik, gertatutakoaren inguruko egia jakiteko eskubidea da, eta ofizialki
erakunde publikoek onartu beharreko egia. Ofizialtasunetik etorriko da aitorpenaren lehen urratsa, eta biktimen konponketarako bidea hortik ireki behar da.
Bestalde, egiaren eskubideak ulermen kolektibo bat dauka, eta Estatuaren edo
autoritateen betebehar batean gauzatzen da, oroimen-betebeharra. Gertatutakoari
buruzko oroimena sustatu behar dute estatuek edo beste autoritate mailek, instituzio gisa, gizartean historia hurbilaren inguruko sinesmen faltsu eta ezkutatzailerik
ez dadin zabaldu eta mantendu. Memoria nortasunaren parte da20, eta gizarte baten
eraikuntzarako ezinbestekoa da. Biktimek jasandakoari buruzko egia ezagutzea eta
ezagutaraztea gizarte berrituaren ezinbesteko oinarria da, «egia ofizial» eta itsuari
gailendu behar zaiona, bakoitzak bere lekua duintasunez okupa dezan gizarte
berritu horretan.
Eskubide berdinaren bi ikuspuntu hauek gauzatzeko bideak bateragarriak dira. Lehenik aipa daiteke artxiboen mantentzeko eta biktimei irekitzeko betebeharra. Artxibo mota bakoitzak (militar, judizial, zibil, parrokietakoak) Gerra Zibil
eta frankismo-garaiko egia ilun asko gordetzen ditu, eta nahiz eta gertatutako
urraketa guztiak bertan agertu ez, kartzelaratutako, desagertutako eta eraildako
ugariren azken egonlekua argituko lukete.
Bigarren urratsa hobi komunen bilatzea, sailkatzea eta irekitzea litzateke, eta
gorpuen identifikazio-prozesuari ekitea, ondotik familiei eta gertukoei informazio
zehatza eman ahal izateko, hauek hildakoaren edo beren nahiaren arabera ehortz
dezaten.
18. Gómez Isa, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos”, op. cit., 42-43. orrialdeak.
19. Joinet Louis, “Giza eskubideen urraketen egileen zigorgabetasunaren arazoaz” azken
txostenean (itzulpen librea), 4. orrialdea.
20. Martínez de Bringas, Asier, “De la ausencia de recuerdos y otros olvidos intencionados.
Lectura política de los secuestros de la memoria”, 267. orrialdea, F. Gómez Isa (zuz.), El derecho a
la memoria, op. cit.
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Hirugarrenik, egiaren eskubide honi eraginkortasunez erantzuteko, erakunde
publikoek edozein motatako ikerketak bultzatu beharko lituzkete (dokumentalak,
lekukotasun-bilketak...), diru-hornidura garrantzitsu bat honetara bideratuz.
Azkenik, Egiaren Batzorde baten sorrerak egia argira eramateko eta ezagutzeko bidean lagundu dezake, justiziako erakundeen lekua eta papera hartu gabe.
Eredugarriak dira zentzu honetan munduan zehar 1974 eta 2007 urteen artean
trantsizio-egoeran zeuden gizarte ezberdinetan osatutako 33 Egiaren Batzordeak21.
9.3.1.2. Orain arte egindakoa
Gerra Zibilaren eta frankismo-garaian gertatutako urraketen inguruan egiaren
eskubidea modu eskasean baizik ez da gauzatu bai Espainian, eta bai Euskal Herri
mailan ere. Alde batetik, artxiboen kontserbatzearen arazoa dago: Espainiako aginteak luzaz gauzak zeuden bezala utzi ditu, artxiboak egoera kaskarrean, dokumentuak mantentzeko baldintzak egokitu gabe, artxibo militar zaharkituetan, eta informazioa zentralizatzeko eta sailkatzeko indarrik egin gabe, bitartean biktimen jakiteko eskubidea laguntzeko dokumentuak betiko galdu direlarik22. Nahastutako
fitxak, galdutakoak, faltsifikatuak... denetarik dago. Utzikeria horri gehitu behar
zaio biktimentzat informazioa lortzeko administrazioak jarritako oztopoak, askotan
arbitrarioak eta lege-oinarri gabekoak. 2007ko legeko 20. artikuluan23 Estatuak
nolazpait bere gain hartzen du betebehar hori Memoria Historikoaren Dokumentu
Zentroa sortuz Salamancan, klasifikazio eta kontserbatze, baina baita ere zentralizazioaren helburu eztabaidatuekin. Hala ere, honen gauzatzeko pausoak geldoak
dira, eta barne-erresistentziek traba asko sortuko dituzte. Aurreikuspen baikorrenek
funtsa 2011rako osatuta ikusten dute.
Euskal Herri mailan, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Sailak bultzatuta frankismoaren biktimentzako webgune bat sortu da24, eta bertan,
edo paperean, errepresaliatu eta senideek eska dezakete gerra-kontseiluetako
epaien edo espetxe-fitxen berri. Datu-base baten bidez 1936 eta 1945 artean gertatutako 55.546 pertsonen epaiei buruzko informazioa lor daiteke. Besteak beste
Coruñan kokatua den Laugarren Lurralde Auzitegi Militarreko artxibotik ateratako
informazioak dira. Datu-baseak kasu gehienetan txostenaren argazki bat eta errefe21. Tamayo, Giulia, “Los derechos de las víctimas de la Guerra civil española y el franquismo en
el contexto de la experiencia mundial y las obligaciones internacionales sobre verdad, justicia y
reparación”, 2008ko iraileko Entelequia aldizkarian hartua, 7. zenbakia, 265. orrialdea.
22. Zentzu honetan Amnistía Internacional-en bilaketen ondorioak argiki agertzen dira 2006ko
martxoaren 30eko “Víctimas de la Guerra civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la
privatización de la verdad” txostenean, 7-11. orrialdeak: [https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/Victimas%20de%20la%20guerra%20civil%20y%20el%20r%C3%A9gimen%20fran
quista?CMD=VEROBJ&MLKOB=25254750202] [2009/03/02].
23. Legearen testu osoa gaztelaniaz: [http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A5341053416.pdf] [2009/03/09].
24. Helbide honetan: [ http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-0121/eu] [2009/03/09].
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rentzia zenbaki bat besterik ez dakartza, ondotik biktima edo familiartekoen esku
utziz benetako txostenera iristeko lan eta erantzukizuna, dakizkigun heltzezailtasun posibleekin.
Espetxe-fitxei dagokienez, Administrazioaren Artxibo Orokorretik 12.500
pertsonei buruzko informazioa jaso da, eta pertsona horientzat edo beraien familiartekoentzat eskuragarri dago. Egiaren bidean biktimei lana errazteko pausoak
direla azpimarratu behar da, baina urte asko pasatu ondoren eta modu partzialean
iristen direla gogoratuz. Nafarroan, berriz, fronterik ez egon arren, Gerra Zibilaren
garaian, biktimak ugariak izan dira, bai momentuan bertan eta bai ondotik, baina
Nafar Gobernutik egia jakiteko bidea inoiz ez da jorratu. Elkarte eta entitate
pribatuen lanari esker baizik ez da lortu garai ilun horiei buruzko informazioa.
Gorpuak hobitik ateratzea dela-eta, Memoria Historikoaren Legeak Nizkor
eta Amnistía Internacional taldeek gomendatutakoa jasotzen du hein batean,
protokolo baten beharra agertzen duelako 12. artikuluan. Hala ere, oraingoz dena
erakunde eta elkarte pribatuen esku utzi duen lana izan da, diru-laguntza bidez
sustatua baina inolako koordinazio ofizialik agertu gabe, hau da, Estatuaren
onarpen ofizial eta publikorik gabe, ekintza puntual batzuei erantzun bezala25.
Lege berriak hobi komunen mapa bat sortzea ere planteatzen du, estatu-mailan
bilaketak errazteko modu bezala. Baina bere inplikazioa betiko mugetan gelditzen
da, eta legeak ez du esku-hartze zuzenik aurreikusten. Senatuan aurkeztutako legealdaketa proposamen batek Estatuaren esku-hartze zuzena planteatzen zuen arlo
honetan, baina kideen gehiengoak 2009ko martxoaren 11n atzera bota du. Esanguratsua da zentzu horretan Kataluniako Generalitatearen aurrekontua ikerketa- eta
indusketa-lanen laguntzarako Espainiako Gobernuak bertara bideratzen duena
baino handiagoa dela konturatzea26.
Euskal Herri mailan ere Gerra Zibileko 5.500 fusilatuen indusketa-lanak eta
gorpuak hobitik ateratzeko lanak garai ezberdinetan egin dira. Nafarroan 80ko hamarkadaren hasieran, eta beranduago 2000. urtearen ondotik, talde eta elkarteek,
tartean Altaffaylla elkartearen lana azpimarratu behar delarik27. EAEn, 2000
ingurutik geroz bilaketak indartu zirela-eta, Gobernu Kontseiluak 2002an Gerra
Zibilean desagertutako pertsonen hobiak ikertu eta aurkitzeko sail arteko batzordearen sorrera bultzatu zuen, gorpuak lurpetik ateratzeko lan horiek koordinatzeko
asmoarekin. Aranzadi Zientzia Elkartearen ezinbesteko lankidetza adituaren bidez
egindako urratsak ugariak dira, hobi komunen bilaketa- eta ikerketa-lanak leku

25. «Pribatizazio» horren salaketa-dokumentatu baterako, ikus Amnistía Internacional-en “Víctimas de la Guerra civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la
verdad”, op. cit.
26. Junquera, Natalia eta Gómez, Luis, “Juicio a la barbarie”, El País egunkarian, 2008/09/14.
27. Ikus Batzuen Artean, Navarra 1936- De la esperanza al terror, Altaffayllak argitaratua, 8.
argitalpena, 2008.
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askotan gauzatu dira (Zaldibia, Arrasate, Hernani...). Baina ikerketa- eta identifikazio-lanak errazteko bidean benetako politika global eta eraginkor baten faltan,
egia osoa jakiteko garaiak oraindik urruti gera daitezke familiarteko askorentzat,
adibidez EAE edo Nafarroatik fusilatzera edo kartzeletara urrun eramandako
biktimen kasuan. Lan hori eta identifikazio-prozesuen sistematizazioa ez baldin
bada erakunde publikoetatik sustatzen, eta batez ere Estatuak ez baldin badu
babesten, oso zaila da biktimen eskubidea talde-eskubide bezala gauzatzea.
Bestalde, maila orokorrago bateko ikerketen sostengatzearen aldetik, Memoria Historikoaren Legeak bere 20. artikuluan, 2. e) puntuan, diru-laguntzen bidez
Gerra Zibilaren eta diktaduraren inguruko ikerketak laguntzea Memoria Historikoaren Dokumentu Zentroaren gain ezartzen du. Gaur egun, diru-laguntza horiek
ez dira oraindik bideratzen, eta erkidegoen kargu uzten da Gerra Zibilari edo diktadurari buruzko ikerketa-proiektuen finantziazioa, Kataluniako Generalitateak
egin duen bezala.
EAEren kasuan, diru-laguntzak banatzen diren arren, bertan erregistratutako
entitateei baizik ez zaie ematen, hau da elkarteei edo antolatutako taldeei, eta
ezinbestekoa da beraien estatutuetan helburu bezala frankismoaren aurkako
memoria historikoaren berreskurapena edo errepublikako balioen babes, hedapen
eta sustapena agertu daitezen. Ez da, beraz, unibertsitate-ikerketari zuzentzen zaion
laguntza bat, eta berriro ere pribatizazio-prozesu batean erortzen da mekanismo
hori, eremu publikotik kanpo utziz ikerketa. Nafarroako Gobernutik, berriz, ez da
sekula planteatu horrelako laguntzarik. Esanguratsua da gaur egun oraindik,
Espainia mailan, oro har, ikerketaren sustapen ekonomikoa arlo honetan batez ere
entitate pribatu, institutu edo ikerketa-zentroetatik datorrela.
Azkenik, Nazio Batuek 2005ean adostutako Zigorgabetasunaren aurkako borrokaren bidezko giza eskubideen babes eta sustapenerako printzipio eguneratuen
multzoko28 5. printzipioak Egiaren Batzordeen sorrera gomendatzen du29. Batzorde
horien lana giza eskubideen urraketen inguruko gertakizunak argitzea eta frogen
desagertzea ekiditea litzateke. Beraien lana ezagupen eta aitorpenaren mailan
kokatuko litzateke, konponketen inguruko eskaerak justiziako erakundeei utziz.
Hala ere, konponketarako lehen urrats bat bezala kontsidera daiteke.
Memoria Historikoaren Legera hurbilduz, kontura gaitezke bi pauso mota
ematen dituela testu horrek: alde batetik, Estatuak, ezagupen orokor baten bidez
Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimei gertatutakoaren injustizia onartzen du
28. Testu osoa sarean:
[http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement]
[2009/03/09].
29. Azalpen gehiago nahi izanez gero, ikus Nazio Batuen idazkariaren txostena: El Estado de
derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, Doc. ONU:
S/2004/616, 2004ko abuztuaren 23a, 50. pasartea.
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(2. artikulua). Bestalde, legeak «zilegitasun gabeko» kondenak30 deitzen dituenen
ondorioak pairatu dituztenei Konponketa eta Ezagupen Pertsonalerako Adierazpen
bat emateko posibilitatea irekitzen du 4. artikuluan. Adierazpen hori, hasiera
batean, lege-proiektuan, «pertsona esanguratsuen talde» batek eman behar baldin
bazuen ere, azkenean Gobernuak nahiago izan du Justizia Ministerioko graziaeskubidearen izapiderako arloaren esku utzi, nahasmendua eraginez adierazpenaren benetako izaerari buruz: barkamena, indultua... Dena den, adierazpen
horren mugak eta akatsak agerikoak dira, konponketa ekonomiko bat lortzeko
inongo eskubiderik ez duelako irekitzen edo auzitegian froga bezala ezin delako
erabili (4. artikuluko 5. puntua).
Zentzu horretan, bai EAEn eta bai Nafarroan biktimen ezagupenerako pauso
batzuk eman dira, ebazpen publikoen bidez batez ere. Baina Egiaren Batzordeen
gaia ez da oraindik jorratu, estatu-mailako testuinguruaren faltan. Hala ere,
aipatzekoa da Joseba Azkarraga Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak 2008ko
azaroaren 25ean Egiaren Batzorde baten sorrerarako egindako proposamena, Hego
Afrikan bidaian zegoela. Horren ildotik, Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari
eta Gobernu Zentralari dei egin zien 2008ko azaroaren 28an adostutako ebazpen
bidez31 Egiaren Batzorde bat sor zezaten eta fiskaltza berezi baten eraketa bultza
zezaten frankismoaren biktimen eskubideak babesteko. Oraingoz xehetasun
gehiagorik ez da agertu zentzu honetan, baina eskertzeko iniziatiba da.
Laburbilduz, biktimek egia jakiteko daukaten eskubidea ez da oraindik sistematikoki eta modu orokorrean bermatzen Euskal Herrian, eta emandako urratsak
positibotzat jo behar diren arren, gaur egun nazioarteko exijentziak erabat betetzen
direnik ezin da kontsideratu, batez ere kontuan hartzen bada arlo guztietan indar
handiena ekimen pribatuetatik datorrela.
9.2.3. Justizia-eskubidea
9.2.3.1. Edukia
Justizia-eskubideak bere baitan esanahi ezberdinak biltzen ditu. Lehendabizi,
justizia-eskubideak biktimen eskubideen urraketak ikertzeko eta epaitzeko beharrezkoa den sistema judiziala moldatzeko erantzukizuna jartzen du Estatuaren gain.
Zigorgabetasuna ekiditeko balio duen sistema bat eta amnistia eta preskripziokasuak murriztuko dituen legedi bat diseinatu beharko ditu. Betebehar hori gero eta
argiago azaltzen da nazioarteko printzipio bezala, jurisprudentzian eta nazioarteko
ebazpen ezberdinetan32. Horrez gain, giza eskubideen urraketa larrien ikerketan
30. Hauetan sartzen dira jazarpen, kondena, zigor edo beste edozein motatako bortizkeria
pertsonalak jasatea, erlijio, ideologia edo politikazko arrazoiengatik.
31. Ebazpenaren testua sarean:
[http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_acuerdos/2/08/000108.pdf] [2009/03/09].
32. Gómez Isa, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos”, op. cit., 45-46. orrialdeak.
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bereizitako fiskaltza bat sortzea gomendatzen dute nazioarteko tresna gehienek,
biktimen salaketarik ezean ere, urraketa larrienen kasuan, ofiziozko ikerketak
eramango lituzkeena, bide batez egia jakiteko eskubidea ere bermatuz.
Sortutako sistema judizialak errekurtso eta helegiteak bideratzeko tresnak
jarri beharko lituzke biktimen eskura, eta urraketa larrien egileak zigortuko lituzke33. Urraketa hauen autoreen epaiketari buruzko eztabaida doktrinako idazleen
artean askotarikoa da34. Baina nagusitzen doan tendentzia zigortzearen alde azaltzen da, preskripzio- edo amnistia-aukera salbuespenezko kasuetan bakarrik
baimenduz.
Bestalde, justizia-eskubidearen barne dago sententzia, epai eta ebazpen
bidegabeen ezeztatzea, beren deuseztapena zuzenbidearen ikuspuntutik goraki
aitortzea epaitegietan.
Azkenik, ezinbestekoa da Estatua nazioartean hartu dituen konpromisoen
erantzulea izatea, eta nazioartean gailentzen diren biktimen babeserako arauen
errespetua bermatzea bere administrazio- eta justizia-sistema osoan.
9.3.2.2. Orain arte egindakoa
Justizia-sistemaren eraketa Estatu zentralaren esku dagoen ahalmena da, eta
Espainiako Gobernuari doakio Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen eskubideen urraketei buruzko ikerketa judizial eta epaiketak eramateko beharrezkoa
den legedia proposatzea. Berak bultzatu behar du helburu horretara norabidetutako
justizia-sistema baten sorrera, kontuan izanda nazioarteko zuzenbideak Estatuen
gain jartzen duela urraketa larriak zigortzeko betebeharra, ius cogens-aren barneko
bezala. Orain arte, Estatuak ez du planteatu iraganeko urraketa horiek epaitzea, eta
are gutxiago autoreen zigor-epaiketak burutzea. Fiskaltza berezi baten esku jarri
beharko luke lan hori, nazioarteko gomendioei jarraituz gero. Baina 2008ko azaroan Garzón epaileak erabakitako inhibizioaren eta Entzutegi Nazionalaren aginpiderik eza adierazten duen ebazpenaren ondotik, begi-bistakoa da biktimen eskubideen babesaren alde jokatzeko justizia-sistemak duen interes eskasa. Erabaki hauek
2006-2008 urteetan zehar instrukzio-epaitegi zentralak eta fiskaltzak burututako
hainbat maniobraren ber ildotik doaz35. Lurraldeetako epaitegien esku uzten da
modu honetan gorpuak ateratzea baimendu eta haien inguruko ikerketa eta epaiketa posibleen erabakiak hartzeko aginpidea (eta erantzukizuna). Baina dagoeneko
32. Gómez Isa, Felipe, “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos”, op. cit., 45-46. orrialdeak.
33. Gorago aipatutako Eguneratutako Pritzipioen Multzoko 19. printzipioan agertzen da
34. Honen adibidetzat daukagu Gómez Isa, Felipek goiko artikuluan aipatzen duen Diane
Orentlicher eta José Zalaquett autoreen arteko eztabaida doktrinala. 44. orrialdea.
35. Ikus zentzu honetan Amistía Internacional-en 2008ko azaroko txostena: “España: la
obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de
desaparición forzada durante la Guerra civil y el franquismo”, 7-8. orrialdeak.

212

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

argi geratu da, Ponferradako instrukzioko epaile batek indusketen ondorioz aurkitutako gorpu batzuen inguruko ikerketa-eskaerari ezetza eman ostean, lurralde
batzuetan ere inongo interesik ez dagoela zigor-justizia sistema bat sortzeko,
legearen aurreko beste hainbat epaik adierazten zuten bezala36.
Estatuaren betebeharraren ondorio simetrikoek biktimen aldetik justiziara
gerturatzeko ahala eta helegite-eskubidea izan beharko lukete. Berretsiko dugu
hemen zigor-justiziaren bideak estatu-politika baten ondorio izan behar duela, eta
legediak ez badu zentzu horretan urrats sendorik adierazten, Gerra Zibileko eta diktadurako gertaerak betiko zigorgabetasun- eta ezjakintasun-laino batean geratuko
dira. Trantsizioko berradiskidetze-espiritua argudio nagusitzat hartuta, Estatuak
errepresioaren biktimen oinarrizko eskubidea den helegite-eskubideari uko egiten
dio, berbiktimizazioko mekanismo bat eraginez. Inongo epaitegiek ez diete biktimei
bide judiziala ireki, eta lege mailan egin den bakarra 1977ko Amnistia Legea izan
da, hau da, nazioarteko gomendio guztien aurka doan tresna bat babestu. Gainera,
2007ko lege berrian aurrekoa zilegitu eta berrestu egiten da.
Aipatu beharrekoa da arlo honetan planteatzen den eztabaida: aginteak, doktrinaren zati batek eta epaitegiek azpimarratzen dute eskubide-urraketak gertatu
ziren garaian, ekintza horiek ez zirela delitutzat hartzen barne-zuzenbidean, eta
nazioarteko zuzenbidean gizateriaren aurkako krimenaren definizioa Nurembergeko
Epaitegiaren Estatutuen ondorioz sortu dela 1945ean, esan nahi baita Gerra Zibilaren ostean. Zigor-legedien atzeraeragin ezina argudiatzen dute biktimen helegiteeskubidea ukatzeko. Arrazoibide horren aurka mintzo dira nazioarteko zuzenbidean gailentzen joan diren printzipioak.
Baina Espainiak ez duenez Nazio Batuen 1968ko Gerrako krimenen eta Gizateriaren aurkako krimenen preskribaezintasunari buruzko Hitzarmena izenpetu,
ez du nazioartean zentzu honetan konpromiso zehatzik hartu, eta argudio horretan
oinarritzen da bere betebehar eza baieztatzeko. Hala ere, Espainiak nazioarteko
beste tresna eta hitzarmen batzuekiko atxikimendua adierazi du, tartean Giza
Eskubideen Adierazpen Unibertsala edo Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko
Ituna. Hauekin lotuta, Nazio Batuen Giza Eskubideen Komiteak Kolonbiaren
aurkako 1995 eta 1997ko bi erabakietan argiki azaldu du giza eskubideen ustezko
urraketa larriak ikertzeko Estatuak duen betebeharra37, eta egiaztatzen diren
36. Ikus Terueleko Probintzia Auzitegiaren 2004ko azaroaren 26ko autoa, Amnistía Internacionalen txostenean partzialki aurkeztua: “Poner fin al silencio y a la injusticia”, 48-49. orrialdea.
37. Ikus bi ebazpenak ondoko loturetan: alde batetik 1995ko azaroaren 13ko 563/1993
komunikazioa, Nydia Erika Bautistaren Kasua, (Kolonbia):
[http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/French/jurisprudence/563-1993.html].
eta bestetik 1997ko uztailaren 29ko 612/1995 komunikazioa, José Vicente eta Amado Villafañe
Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro
Torresen kasua, (Kolonbia):
[http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/French/jurisprudence/612-1995.html] [2009/03/09].
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urraketen egileak zigortzeko obligazioa ere, beste hainbat ebazpenetan38.
Bestalde, Estatuaren eginbeharra da Gerra Zibil eta diktadura-garaian ideologia politiko, erlijio, talde etniko, sexu-orientazio edo beste edozein bereizkeriairizpideren gainean oinarritutako bidegabeko epaiketen deuseztatzea justiziaren
instituzioen aurrean. Deuseztatzeak frankismo-garaiko legediaren «ilegaltasuna»
baieztatzeko balioko luke, nazioarteko arauei begira ilegalki sortu den erregimen
baten legedia baita, eta bere edukiak nazioarteko zuzenbidearen aurka joaten zirelako. Horregatik, 2007ko Memoria Historikoaren Legean aipatzen diren bi neurriak
(eta egia jakiteko eskubidean azalduak izan direnak) benetan eskasak dira alde
horretatik: 2. artikuluan agertzen den gertatutakoaren bidegabekeriaren aitorpen
orokorrak eta 4. artikuluan pentsatutako Konponketa eta Ezagupen Pertsonalerako
Adierazpenak ez diete justizia-eskubidearen eskaerei erantzuten, inongo ondorio
juridikorik ez dakarten aitorpen formalak direlako. Gainera hitz-joko baten bidez,
Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko gertakari eta ebazpen judizialen «zilegitasun
eza» salatuz, legeak bazter uzten du ilegaltasunaren eta deuseztapenaren gaia.
Baina zilegitasun ezak ez du juridikoki ezer aldatzen, eta biktimek hainbeste aldiz
eskatutako ebazpenen deuseztapena bertan behera geratzen da, segurtasun juridikoaren aitzakia hartuta39. Autonomia-erkidegoek har ditzaketen neurriak era berean
sinbolikoak izango lirateke, ez baitute epaiak ezeztatzeko ahalmenik.
Azkenik, biktimentzako justizia-eskubidea bermatzeko ezinbestekoa da Espainiak nazioartean dauzkan konpromisoak bete ditzan, eta biktimak kontuan hartzeko prozesua arau horien barne egon dadin, arau horien errespetuan egin dadin.
Lehen urratsetarik bat, Estatuaren borondate onaren adierazgarri gisa, Gerrako
krimenen eta Gizateriaren aurkako krimenen preskribaezintasunari buruzko
Hitzarmena izenpetzea izan liteke.
Bi hitzez, biktimentzako justizia lortzeko eskubidea, batez ere Estatuaren
ahalmenen barne dauden aterabideen bidez gauza daitekeena, gaur egun ez da
batere bermatzen Espainian. Frankismoaren biktimek ez daukate oraingoz beren
eskaerak bide judizialetik aurkezteko ahalik, Espainiak ez baititu nazioarteko
betebeharrak betetzen.

38. Adibidez Nazio Batuen dokumentua, “Observaciones finales del Comité de Derechos
Humanos: Lesotho”, CCPR/C/79/Add.106, 1999ko apirilaren 8a, 17. pasartea.
39. Ikus lege-proiektuarekin batera aurkeztutako txosten orokorraren aipamena Amnistía
Internacional-en 2006ko azaroko “No hay derecho” txostenean, 9. orrialdean.
[https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Victimas%20de%20la%20guerra%20civil%20y%
20el%20franquismo?CMD=VEROBJ&MLKOB=24973614343] [2009/03/09].
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9.2.3. Konponketa-eskubidea
9.2.3.1. Edukia
Hasteko, azpimarratu behar da konponketek ez dutela inoiz biktimari egindakoa benetan ordaintzen.40 Pairatutakoaren oroitzapena eta sufrimendua arintzeko
balio dute, baina ez dute gertatutakoa ezabatuko. Horrez gain, konponketa-prozesuetatik kanpo geldituko diren biktimak egongo dira beti, edo asebete ezinezko
eskaerak.
Nazioarteko eskubideak konponketa-eskubidea atal ezberdinetan zatitzen du.
Horren adibidetzat dauzkagu Biktimen Helegite eta Konponketa Eskubideei Buruzko Oinarrizko Printzipio eta Ildoetan agertzen diren 15 eta 24 tarteko printzipioak.
Hauen arabera, konponketa eraginkor eta oso batek honako helburuak bilatu behar
ditu:
– Itzulketa: eskubide-urraketa gertatu aurretik gauzak zeuden bezala izatera
itzultzeko eskubidea da, posible den heinean beteko dena. Kartzelatik
ateratzea, jatorrizko lekura itzultzea, ondasunak jabeari itzultzea, nortasun
eta giza eskubideez gozatzea... izan daiteke.
– Kalte-ordaintzea: giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen hauste
larrien ondorioz ekonomikoki ebalua daitezkeen kalte guztien ordaina eman
behar zaie biktimei, modu egokian eta gertatutakoarekin proportzionaltasunez. Kalte fisiko eta mentalak, aukeren galtzeak, kalte materialak eta dirusarreren galerak, eta justizia, medikuntza edo psikologiaren arloan gastatutako dirua ordaintzea izan daitezke, besteak beste, kalte-ordainen helburu.
– Errehabilitazioa: honen barne daude mediku- eta psikologia-arreta, eta
gizarte-arloko eta arlo juridikoko zerbitzuak.
– Gogobetetzea: beren eskubideen urraketen biktima izandakoen gogobetetzea, zenbait neurri hartuz: urraketa jarraituak desagerrarazteko neurriak
hartuz, gertakarien salaketak egiaztatuz eta egia publikoki azalduz (biktimen segurtasuna arriskuan jartzen ez duen bitartean), desagertutakoen bilaketa-lanak, gorpuak hobitik ateratzeko eta ehortze duinen aldeko neurriak
hartuz, adierazpen ofizial edo erabaki judizial baten bidez biktimen duintasuna berriz ezarriz, barkamen-eskatze publiko baten bidez, urraketen
autoreak zigortuz…
– Ez-errepikapen bermeak: zenbait neurri hartuz eman daitezke berme
horiek, eta era berean prebentzioan eragin dezakete, adibidez epaiketa eta
administrazio-prozesu guztiak nazioarteko ekitate- eta inpartzialtasun40. Frumer, Philippe, “La réparation des atteintes aux droits de l’homme internationalement
protégés. Quelque données comparatives”, Revue Trimestrielle des droits de l’homme aldizkarian,
1996, 26. zenbakia, 329. eta ondoko orrialdeak.
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printzipioei egokitzen zaizkiela ziurtatuz, botere judizialaren independentzia indartuz, gizartearen sektore guztiei giza eskubideen eta zuzenbide
humanitarioaren inguruko hezkuntza bermatuz, batez ere, legea aplikatu
behar duten funtzionarioei eta segurtasun-indarrei…
Argi geratzen da, beraz, biktimen konponketa-eskubidea, nazioartetik kontsideratuta, diru-ordain bat baino askoz gehiago dela.
9.2.3.2. Orain arte egindakoa
Espainiako Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen alde konponketa
mailan zer egin den aztertuko dugu jarraian atalez atal.
Itzulketaren aldetik, ihes egindakoen eta kartzelaratutakoen kasuan, askatasuna edo herrira itzultzeko eskubidea berreskuratzeak berak eragin du itzulketa
hori. Baina ondasunak kenduak izan zitzaizkien hainbat pertsonak jabetza horiek
inoiz ez dituzte berreskuratu ahal izan. Alderdi politiko eta sindikatuen ondasunen
berreskuratzearen alde gobernu ezberdinek bi neurri hartu zituzten 1986 eta
1998an, erabateko itzulketa lortu gabe. 2007ko legean alderdi batzuek (PNV, CIU,
ERC) itzulketa osoa lortzea espero baldin bazuten ere, ez da hala izan legeak ez
baitu gai hori aipatzen, eta gobernuak jabetza-eskubidearen konplexutasun juridikoa argudiatuz pertsonen berreskuratze-eskubidearen aldeko eskaerak bazter utzi
ditu41. Herritartasun-eskubideari dagokionez, ihesaren eta erbesteratzearen ondorioz
pertsona askok herritartasun espainola galdu zuten. 2007ko legeko 6. xedapen
gehigarriak herritartasunaren berreskuratzea ahalmentzen du beraien seme-alaba
edo bilobentzat, eta herritartasuna onartzen die baita Nazioarteko Brigadistei ere.
Kalte-ordaintzeaz gauza asko esan daiteke. Kontzeptu aldetik, gehienek
pairatutakoaren konpentsaziorako diru-ordainketaren ideia onartzen badute ere,
errealitatean sufrimenduaren «merkataltze» arriskua ikusten diote batzuek42. Hala
ere, Espainiako Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen kasuan ezin da inolaz
ere horrelakorik pentsatu. Frankismotik atera orduko, 1976tik aurrera, zenbait laguntza ekonomiko banatu dira gizarte-zerbitzu moduan Gerra Zibilaren ondorioak
jasan zituztenentzat: elbarri zibilentzat, gerran hildakoentzat, errepublikako
armadan ibilitakoentzat, kartzelan denbora pasatutakoentzat... Dena den, neurri
hauen aplikazio-eremua oso estua zen, Gerra Zibiletik geroz pasatutako urte kopuruarengatik besteak beste. Pixkanaka neurriak hedatzen joan ziren, adibidez 1977ko
Amnistia Legean aipatutako kasuengatik kartzelan hiru urte baino gehiago iragan
41. Sarean Rebelión webguneko informazioa: [http://www.rebelion.org/noticias/2006/8/35805.pdf]
[2009/03/09].
42. Ikus adibidez Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren muturreko kasua: Flauss, Jean-François,
«Réquisitoire contre la mercantilisation excessive du contentieux de la réparation devant la Cour
Européenne des droits de l’homme», Recueil Dalloz aldizkaria, 4-1. zenbakia, 2003, Kronikak, 227230. orrialdeak.
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zituztenentzat kalte-ordaina ezarri zen 1990ko 4/1990 Legean, eta ondotik egindako lege-aldaketek onuradunen zerrenda irekitzea eragin zuten. Zernahi gisaz,
arauok beti biktimen edo biktimen senitartekoen gain utzi dute eskaera justifikatzeko betebeharra, dakizkigun zailtasun eta oztopo guztiekin.
2007ko Memoria Historikoaren Legeak diru-laguntzen eta gizarte-zerbitzuen
onuradunen zerrenda zabaldu zuen berriz ere, eta zerga-ordainketaren aldetik
zeuden irregulartasunak zuzendu43. Urrats positiboak dira. Hala eta guztiz ere,
diru-laguntza puntual horiek ez dute errealitatea kontuan hartzen: zuzenean 1977ko
Amnistia Legeak aipatzen dituen kasuetan oinarritzen dira, edo Gerra Zibileko
gertakizunetan, nazioarteko betebeharren urraketa sekulan aipatu gabe. Errealitatearekiko deslotura honek nazioartean onartutako biktimen eskubideen ezkutatze
eta baztertze argi bat suposatzen du.
Estatuko Arartekoak diru-laguntzen estutasuna agerian utzi zuen, bere garaian, erkidegoei berezko neurriak hartzea gomendatu zienean. Gomendio horri
jarraituz, EAEko agintariek hainbat diru-laguntza abian jarri zituzten pixkanaka,
bai gizarte-zerbitzu gisa, bai kalte-ordain moduan44, baina muga zehatz batzuen
barruan geldituz, eta hemen ere nazioarteko zuzenbidea aintzako erreferentziatzat
hartu gabe. Nafarroaren kasuan, ez da diru-laguntza berezirik adostu biktimen alde.
Diru-laguntza hauek lortzeko, biktimen gain uzten da egoera eta gertatutakoen froga ekartzeko betebeharra. Ikusita egia jakiteko eskubidea bermatzeko dauden hutsuneak, askotan eskatutako frogagiri eta egiaztapenak aurkeztea oso zaila
egiten da biktimentzat. Alde horretatik, gorago aipatu dugun Eusko Jaurlaritzatik
antolatutako web zerbitzu bereziak biktimei lana errazten die, informazio-iturrira
jotzeko bideak argituz. Ber ildotik, bere planteamenduaren eskasiez konturatuta
edo, Espainiako Gobernuak 2008ko abenduaren 15eko Ministroen Kontseiluan
Gerra Zibilaren eta diktaduraren biktimentzako bulego bat osatzea adostu du,
EAEko zerbitzuak daramatzan ber lanetan jarduteko asmoarekin. Oraingoz ez du,
hala ere, honelako laguntzarik eskaintzen Espainiako administrazioak, eta lehenago
ikusi dugun Konponketa eta Ezagupen Pertsonalerako Adierazpenak ez du gertatutakoa frogatzeko modurik ahalbidetzen, legeak berak argiki adierazten duen bezala.
Errehabilitazioari dagokionez, torturatutakoek ez dute inoiz jaso ahal izan zor
zitzaien mediku- eta psikologia-arta, zauritu eta elbarriei mediku-zainketa berezia
oso berandu onartu zitzaien. Alde horretatik, urteak pasatzen utzi izanak eragotzi
du lan eraginkor bat egitea.

43. 52/2007 legearen 5.artikulutik 10.era,
44. EAEn ematen diren diru-laguntzen zerrenda ondoko helbidean aurki daiteke:
[http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-0421/es/contenidos/informacion/
actuaciones_realizadas/es_antgob/ant_prog_gob.html] [2009/03/09].
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Biktimen gogobetetzerako, bestalde, emandako urratsak ugaritzen joan dira,
azken urteetan emendatze azpimarragarri bat ezagutuz: Espainiatik biktimek
pairatutakoaren aldeko aitorpenetarik bat Diputatuen Kongresutik 2006. urtea
Memoria Historikoaren urtea izateko hartutako erabakia da. Ondotik, 2007ko legea
bera urrats garrantzitsu bat izan da, testuaren sarreran agertzen den bezala biktimen
ezagupenerako lege bezala planteatu delako. Zentzu horretan hartu behar dira 2.
artikuluko onarpen orokorra, 4. artikuluan agertzen den kondena eta jazarpen
ezberdinen zilegitasun ezaren adierazpena, eta 5. artikuluko Konponketa eta Ezagupen Pertsonalerako Adierazpena bera ere. Ber mailan, Valle de los Caídos gunearen
sinbolika ahultzen saiatzen da legea, eta sinbolo frankisten kentzea manatzen du.
Hala ere, Printzipioek gomendatzen dituzten neurri gehienak eta garrantzitsuenak
ez dira oraindik gauzatu Espainian, adibidez barkamen ofizial bat, edo hobi komunetan daudenei ehorzketa duinak ematea, edota autoreen zigortzea; eta denbora
pasatu arau, gero eta aukera gutxiago ukanen dituzte benetako biktimek gogobetetze maila hobea ezagutzeko.
Euskal Herrian ere ezagupen ofizialerako urratsak eman dira, bi legebiltzarren onarpen-testuen bidez adibidez, edo oroigarriak eraikiz, 2008an Sartagudan,
Nafarroan, ireki den Memoriaren Parkearen antzera. Nafarroako Parlamentuak
2003ko martxoaren 10ean biktimen ezagupen eta konponketa moralaren aldeko
adierazpen bat adostu zuen, eta ber ildotik doa Eusko Jaurlaritzak atondutako
webguneko lana. Urrats hauek garrantzitsuak dira, eta beharrezkoak Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktima guztientzat, baina beti eskaera sozial indartsu baten
ondorioz datoz, nazioarteko zuzenbidearen arabera Estatuaren ekimen zuzena izan
beharko lukeekarik.
Azkenik, Estatuari ez-errepikapen berme sendoak eskatzen zaizkio, gizarteak
nazioarteko giza eskubidearen arauak ezagutu ditzan eta iragandako urraketen
konzientzia zabaldu dadin, berriro ez gertatzeko. Europako beste estatuak bezala,
sistema demokratikoaren estruktura hartu du Espainiak, eta beronen erakundeak
inplementatu, baina aurretik zegoenari bidea erabat itxi gabe (hor daukagu frogatzat Guardia Zibila armadako talde bezala), eta prozesuari jarraitutasun antzeko bat
emanez, Estatuaren bilakaeran hausturarik gertatu ez zedin. Horren ondorioz, gaurko gizartearen zati handi batean ez da benetan agerian jartzen aurreko erregimenaren aurkako sentimendu bateratu bat. Edo, bederen, ez era kontziente eta
indartsu batean.
Giza eskubideen irakaskuntzaren aldetik, Espainiak 2005eko azaroaren 10ean
adostutako 27/2005 Legeak Gobernuaren gain uzten du ikasgai eta ezagutza hauen
hedatzea, eta Errege Dekretu bidez Estatuak bere konpromisoa berretsi du 2007an,
baina konkretuki emandako urratsak eskasak izan dira. Izatez, goi-mailako ikasketa ezberdinetan unibertsitate publikoek ez dute sekula giza eskubideen inguruko
nahitaezko ikasgairik eskaintzen, eta hala izan beharko luke gutxienez zuzenbi-
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deko, hezkuntzako, kazetaritzako edo medikuntzako karreretan45. Aipatzekoa da,
bestalde, herritartasunerako hezkuntzako ikasgaiak espainiar gizartean altxatutako
eztabaida: ikasgai horren helburua giza eskubide eta balioen inguruko ezagupena
hedatzea da belaunaldi gazteenetan, baina sekulako eztabaida piztu du gizarte,
politikoa, erlijiozko erakunde eta beste motatako elkarteen artean.
Euskal Herri mailan, ikastetxeetan bizikidetza-planak antolatzen dira, eta
egunerokotasunetik lantzen dira balioetan hezteko jarrerak. Eusko Jaurlaritzako
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Giza Eskubideen Zerbitzuak berak planteatu
du Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana (2007ko abenduan) ikasgai eta balio hauek lantzeko eta barneratzeko ikastetxeetan. Urratsak
ematen dira, beraz, eta erakundeak giza eskubideen ezagutza hedatzen saiatzen
dira. Ikus diezaiokegun akatsa da herri honen historia hurbilari egiten zaion erreferentzia eskasa, hain gertu dagoenean, eredutzat, ikasgai horien edukiaren ukatzeak
dakarkien sufrimendua.
9.3. ONDORIOAK
Azaleko azterketa honen ondorioak bi heinetakoak dira. Alde batetik, estatumailan, urrats batzuk emanak izan direla esan behar da, eta berandu etorri diren
arren, biktimentzat aurrerapauso garrantzitsuak izan dira. Baina ez da ahaztu behar
Espainiak nazioartean hartuta dauzkan konpromisoek nazioarteko zuzenbidearen
menpeko egiten dutela, eta gaur egun Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen
egoera zuzenbide horren eskaeretatik oso urruti geratzen da. Trantsizio-garaitik
jasotako «bizikidetza» paktu delakoa hausteko beldurrak bizirik dirau, konponketa oso baterako bidea moztuz. Memoria Historikoaren lege-proiektuak ez zuen
batere kontuan hartzen nazioarteko zuzenbidea, eta elkarte eta gobernuz kanpoko
erakundeen presioen ondorioz giza eskubideen nazioarteko arauei buruzko erreferentzia bat sartu zen azkenean, baina legearen gorputzean ez da sekula aipatzen.
Lege hori aitorpen-lege bat bezala planteatu zen, eta ez biktimen eskubideak bermatzeko lege bezala.
EAEn esan daiteke urrats gehiago eman direla, eta Estatuarekiko eskaera
ezberdinak planteatu dira gainera, hala nola Egiaren Batzordeak sortzearena. Nafar
Gobernutik ez da horrelakorik gertatu, eta bertan egindakoaren parte handiena
biktimen elkarteei eta ikertzaile amorratuei eskertu behar zaie. Euskal Herrian ere
biktimen aldeko politika eraginkor eta bateratu baten falta nabaritzen da, beraz.

45. Ikus Amnistía Internacional-en artikulua, “A la cola de una Europa pobre en educación en
derechos humanos”:
[http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/a-la-cola-de-una-europa-pobre-eneducacion-en-derechos-humanos] [2009/03/09].
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Azalpen hauek argi utzi nahi izan dute biktimen eskubideen aldeko lan eta
politika partzialik ezin dela egin, eta egia, justizia eta konponketarako eskubideak
bereiziezinak direla. Biktimen eskubideak osotasunez onartu eta gauzatu behar
dira. Hiru eskubide horiek elkar elikatzen dute: egia ezagutzeak biktima lagunduko
du bere justizia-eskaeretan, eta ber momentuan berezko konponketa mota bat da.
Justiziak, aldiz, egiari buruzko xehetasun gehiago ekar ditzake, eta modu horretan,
kalte-ordainen atala zehazten lagundu. Konponketa-eskubideak, berriz, beste bi
eskubideak bateratzen ditu bere baitan, biktimen eskubideen zirkulua itxiz.
Denek dakigulako bere iragana ahanzten duen herria iragan hori berriz
bizitzera kondenatuta dagoela.

10. Memoria historikoa berreskuratzeaz eta
frankismo-garaiko biktimei ordaina emateaz
elkarrizketa Jon Mirena Landari
Jon Mirena Landa Gorostiza,
Euskal Herriko Unibertsitatea
Mikel Errazkin Agirrezabala eta Juantxo Agirre-Mauleon,
Aranzadi Zientzia Elkartea

Jon Mirena Landa, EHU/UPVko Zigor Zuzenbideko irakasle titularrak La intervención penal frente a la xenofobia zeritzon doktoretza-tesiaz gain hainbat ikerketa
lerro landu izan ditu: arrazakeria, terrorismoa, baita adingabeen zigor-zuzenbidea…
Besteren artean, zuzenbide-kodearen euskarazko lehenengo itzulpenean parte hartu
zuen eta Zuzenbidearen Euskal Akademiaren eta Politika Kriminaleko Ikasketa
Taldeko kidea da. Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen zuzendaria izan da
2005etik 2009ra. Ondoko lerroetan biktimen eskubideez, Gerra Zibileko memoria
historikoaren berreskurapenaz, frankismo-garaiko biktimei ordaina emateaz eta
Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritzak gai hauen inguruan jarraitutako politikaz burututako elkarrizketa jasotzen da. Bilboko Eusko Jaurlaritzaren
egoitzan 2009ko otsailaren 13an burututako elkarrizketa hau Haizea Bravo-k
transkribatu du.
10.1. MEMORIAREN ERABILERAZ
Mikel Errazkin: Hainbat ikertzaileren arabera, azken hamarkadetako kultura- eta
politika-fenomenorik harrigarrienetako bat Mendebaldeko gizarteetan memoria
kultura eta politika kezka nagusietako baten gisa hedatu izana da. Zure ustetan,
Jon, zein paper joka dezake memoriak gure XXI. mendeko europar herritarron
kontzientzian?
Jon Landa: Nik hor, bakoitzaren memoria zer den desberdinduko nuke, eta gero
memoria kolektiboa. Denok daukagu nolabait ikuspegi kolektibo batetik, historiaren kontzientzia edo zer garen kontzientzia. Nik uste dut hor kokatu behar
dugula. Iraganari begira, gu zer garen, zer ez garen, zer gauza partekatzen ditugun…
eta horrek osatzen du identitatearen zati bat. Ez dut uste ulertzerik dagoenik
inongo fenomenorik, ez eta herri-izaerarik ere bere iragana kontuan hartu gabe eta
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ez dago zalantzarik, aldakorra baldin bada ere, iraganaren inguruko irudi kolektiboa badaukagula. Memoriak zer dakar? identitatearen sendotzea dakar eta hori
gero izan daiteke onerako edo txarrerako.
M.E.: Ildo horretatik, Todorov-ek memoriaren gehiegizko erabileraz edota erabilera desegokiaren kalteaz idatzi zuen, gizartearentzat kaltegarria izan litekeela…
J.L.: Diziplina desberdinetatik abiatuta eta fenomenoak testuinguruan jarrita beren
osotasunean ulertu behar dira. Injustizia bat egon baldin bada, memoriak, hori
perspektiban ikusten lagundu egiten digu. Baina noski, hori guztia zertarako?
Gauza bat da iragana berreskuratzea, horren inguruko kontzientzia argia edukitzea,
baina zertarako? Mendekua hartzeko baldin bada, gudan sartzeko baldin bada, edo
demokrazia eta eskubideak lortzeko, bestelako gizarte sendoago bat eraikitzeko
baldin bada… Handik gehiegikeriak edo alde onak etor litezke. Nire ustez memoriaz ari garenean, gure iragana modu kritikoan aztertu egin behar dugu, baina
nolabait krisol edo arrago kritiko bat egin behar du giza eskubideen eta demokraziaren ikuspegietatik. Orduan handik etorriko zaigu, iraganean zer egin den
gaizki eta zer dagoen konpontzeko… baina beti etorkizunari begira.
10.2. EGIAREN EZAGUTZA-ESKUBIDEAZ
Juantxo Agirre: Historialariak dira herrien eta belaunaldien arteko historia berreraiki eta artikulatzen dutenak; iragandako irudiak, orainaldikoak eta sarritan baita
etorkizunekoak ere. Gerra Zibilekoak eta frankismokoak bezalako gizateriaren
kontrako krimenen errealitatearen eta egiaren ezagutza eskubidea dela-eta, gizartea
ez al dago gehiegitan historialarien jardueren, irizpideen, etikaren menpe?
Jon Landa: Gerra Zibilaz ari bagara edo gerratan, oro har, zentraturik, nik uste
historialariek badutela funtsezko hitza, beraiek ordea, ez daukate bakarrik hitza,
nik uste zientzialariei lekua egin behar zaiela: antropologoak, legelariak… Horrek
ez du esan nahi zientziak dena erabaki behar duenik, ez eta zientziak ideologiarik
ez daukanik, baina zientziak daukan abantaila ondo eginez gero, ideologia murriztea da; mahai gainean ideologia bakarrik baldin badago, oso zaila da ados jartzea
eta eztabaida arrazionalak egitea. Orduan, nik uste, hor historialariek eta gainerako
zientziek gizarte baten barruan tresna gisa kontsentsuak bilatzen lagundu ahal digutela. Horiek ez dute kontsentsua bermatuko eta horiek ez dute kontsentsua egingo, hori jendeak egin behar dugu. Zientzia ez badugu lagun, norbanakook izaten
ditugun alderdikeriak nekez gainditu ahal izango ditugu.
J.A.: Kontsentsuaren kontzeptuari jarraiki, Espainiako estatuan sarri askotan metodologia zientifikoaz ikertutako gertakariak eta historia bera ere ukatu egin izan
dira. Horrek guztiak politika, moral, etika, lege eta logikaren ikuspegitik arduragabekeria hutsa dirudi…
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J.L.: Espainiako estatuaz ari bagara, kontuan hartu behar da ez zirela gizateriaren
aurkako krimenak eta guda-krimenak Gerra Zibilean bakarrik gertatu; baizik eta 40
urte izan zituztela horiek egin zituztenek eta horiek egiten jardun zutenek hori
desagerrarazteko. Konparazioak egitea beti da zaila, baina esate baterako Afrikan
genozidioak gertatu ondoren batzuetan 10 urteren buruan horiek epaitu izan dira.
Kasu horietan bestelako zailtasunak egongo dira, baina hemen azpimarratu
beharrekoa da, 40 urte luze izan zituztela hori guztia lurperatzeko. Ez bakarrik jendea beldurtzearen bitartez, baizik eta egon zitezkeen mota guztietako aztarnak
desagerraraziz. Eta horrek horri erantzuna eman ahal izateko bestelako fenomenoekin konparatuta zailtasun ikaragarriak izatea ekarri du. Horrekin lotuta, ezinbestekoa da historialarien eta bestelako ikertzaileen lana, baina, kontuan hartu
beharrekoa da, 40 urtetan egon zirela unibertsitatea bera suntsitzen. Europan edo
Estatu Batuetan dagoen unibertsitate-ereduaz ari bagara, eredu desberdinak direnak,
200 urte daramatzate lanean. Horrek egonkortu egin du haien funtzioa, haien papera, haien funtzionatzeko modua, baita gizartearekin egon behar den interlokuzioa
ere. Inork ez du ukatzen Alemania batean unibertsitateak zein lan egin behar duen
gauza jakin batzuk egin behar ditugunean, edo Estatu Batuetan edo Ingalaterran
edo Frantzian. Espainiako estatuan, aldiz, unibertsitateak ikaragarrizko mina pairatu zuen eta instituzio bezala ahuldu egin zen. Beraz, ildo horretan ere zailtasunak
ugaritu dira; eta oraindik hori guztia errekuperatzeko denbora nahikorik ez da izan
hain denbora luze eskatzen duten instituzio hauetan.
M.E.: Susan Sostang-ek esana da, egia ezagutzea deserosoa, desegokia eta kaltegarria izan litekeela: luxu handiegia. Bidezkoa al da edota luxu handiegia da Gerra
Zibileko eta frankismoko gertakariak ikertzea?
J.L.: Nik adibide sinple bat jarriko nuke: mutil txiki batek edo neska txiki batek lau
urte dituenean gehiegikeriak jasotzen baditu, edo fenomeno jakin batzuk pairatzen
baditu, gero horien kontzientzia eman behar diogu pasatu ahala, bere iragana garbi
eduki dezan eta bere iraganeko arazoak gainditu ahal izateko. Orduan, noski,
fenomeno soziala ezin dugu psikologizatu, baina herrialde batean gauza larriak
gertatu badira, horiek ezagutu eta landu behar ditugu. Eta lantzerakoan ezin da
guztiz libre erabaki zer egiten dugun: minimo batzuk daude, nazioarteko kontsentsu
batetik datozen minimoak, hain zuzen ere. Genozidioa edota gizateriaren kontrako
krimenak edota guda-krimen larriak gertatu badira, horiek azaldu egin behar dira.
Nahiz eta horiek mingarriak eta deserosoak izan, horiei aurre egiten ez badiegu,
beste nonbaitetik aterako zaigu. Norbaitek bortxaketa jaso zuela uka dezake eta
ahaztu dezake, baina psikologikoki tramitatzen ez badu, bere psikologia gaixotuta
edukiko du. Herrialde-ikuspegitik fenomeno makrosozial batzuk gertatu badira,
guztiz patologikoak, horiek azaldu eta tramitatu behar dira. Gero, gizarte bakoitzak
erabakiko du nola eta noraino, baina minimo batzuk egikaritzea ezinbestekoa da.
Beste kontua zera da, iraganarekiko obsesioa izan gabe noraino heldu behar garen
horretan. Minimoetara jo edo maximoetara jo, agian ez baita komeni izaten txikikeria guztiak kontuan edukitzea ere. Baina minimoak nazioarte mailan zeintzuk
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diren markatuta dago eta hain larriak diren genozidio, gizateriaren kontrako edo
gudaren kontrako krimenez ari bagara, horiek atera behar dira; bestela, gaixotasunak jarraituko du.
J.A.: Zure ustetan, Jon, nahikoa egin al da nazioarteko zuzenbidearen arabera
biktimen eskubiderik behinenetakoa den egiaren ezagutzaren helarazpenean?
J.L.: Oraindik ez. Nazioarteko zigor-zuzenbideaz ari bagara edo nazioarte mailako
auzitegiez, horiek daukaten historia oso laburra da. 80ko hamarkadan, «azken puntua», Amnistiaren Legeak eta horrelako ereduak ziren funtzionatzen zutenak. Herrialde jakin batean gehiegikeriak gertatzen baziren, barne-arazotzat hartzen zen.
Eta hori behin gaindituta, zera esaten zen: «Hori errebisatzeak inboluzioa ekar dezakeenez, ahatz dezagun». Horri 90eko hamarkadan buelta eman zitzaion eta, buelta
emate hori nazioarte mailako arautegietatik begiratuta egin zen. Orduan Europan,
eta batez ere Ameriketan, nazioarteko auzitegiak zera esaten hasi ziren: «Ezin dugu
hori ahaztu, biktimak daude izen eta abizenekin, eta horiei nolabait aurre egin behar
diegu». Orduan, minimo horiek finkatu ziren eta handik aurrera, gero, Jugoslaviarako auzitegia, Ruandakoa, Sierra Leonakoa… sortu ziren eta, azkenean, behin
betiko ezarri den Erromako Estatutuaren eskutik, nazioarteko gorte penalak bere
muga guztiekin, argi eta garbi ikusarazi zuen minimo batzuk daudela, horiei aurre
egin behar zaiela eta biktimak ere tratatu behar direla. Hori guztia ikuspegi historikotik begiratuta oso denbora gutxi da, oraindik hastapenetan baizik ez gaude.
J.A.: Duela gutxi arte, akademia-arloak ez du bultzatu inolako frankismoko
errepresioaren ikerketa zientifikorik. Nazioarteko hispanista adituak eta historiazale afizionatuak izan dira dokumentazio-araketak eta lekukotasunak bildu dituztenak. Memoria historikoaren berreskurapena bultzatu dutenek arlo akademikoari
ezer ez egina arbuiatzen diote, eta arlo akademikoak gizarte-eragile horiei jarraitu
beharreko metodologiarik ezarekin aritu izana. Gurpil zoroa dirudi...
J.L.: Francok hor «oso lan ona» egin zuen, horrek ekarri zuen jarauntsia izan zen
gainera, isilpeko paktu blindatua. Bazirudien ezin zela gauza hauei buruz hitz egin
eta horrek 2000. urtera arte iraun zuen. Horrelako errealitate soziala dagoenean eta
erakunde ofizialen aldetik, gobernuetatik eta administrazioetatik akademiari begira
inongo seinalerik ez badago, arazoa larriagotu egiten da. Ulertzekoa da akademiak
nolabaiteko kanpoko estimulurik faltan, lan gehiegirik egin ezin izatea, ez baitute
lan egingo korronte guztien kontra. Bestetik, 40 urte eta gero, dena zegoen egiteko.
Orduan, arakatu behar ziren erregistro ofizialak itxita zeuden edota militarren eskuetan, eta horrelako hainbat zailtasun bata bestearen atzetik. Testuingurua ulertu
behar dugu, ez justifikatzeko lan gehiago egin ez izana, baizik eta gauzak nola
ziren ulertzeko. Nik uste horri buelta eman behar diogula, aitortu beharra dago hor
zailtasun ikaragarriak zeudela eta garaia heldu dela horri buelta emateko. Orduan,
nik zer egin genezakeen pentsatu baino gehiago, etorkizunera begira jarriko
nintzateke, alegia, orain zer daukagun egiteko pentsatuz.
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10.3. JUSTIZIA EGITEAZ
M.E.: Zuk zenioen bezala, 2000. urtea izan zen memoria historikoaren berreskurapena bezala ezagutua izan den mugimendua sustatu zenekoa. Batez ere, nabarmenak izan ziren Bierzon egindako gorpuak hobitik ateratzeko lanak eta gorpu horiek
agerian jartzea, eta gero, biktimen familiarren artean fenomeno bat ere hedatu zen,
lehen beraiek intrahistorian bizi izan zuten «hori», «niri/nire familiari gertatua»
horiek elkartu eta kolektibizatzea. Sustapen horretan komunikabideek izugarrizko
eragina izan zuten, batez ere horrek «boom» mediatiko izugarria eragin zuelako.
Zein zaila den mugimendu hau behar bezala kudeatzea…
J.L.: Beste tokietan sarraskien egiaren bila zein erantzun egon den aztertzen
badugu, konturatuko gara, hobiena oso sinbolikoa den eta ikaragarrizko potentziala
duen gai bat izan dela, historiaren sabela zabaltzea bezalakoxea dela. Baina izen
eta abizenekin hor pertsonak daude eta lotura oso zehatzak. Horren aurrean oso
zaila da irudi azaleko ideologia ematea, errealitate gordina agerian geratu baita.
Komunikabideek, behar bezala jokatuz gero, asko lagundu dezakete, esate baterako Jugoslavia ohian edota hainbat tokitan, hobiak zabaldu zirenean eta gorpuak
agerian jarri zirenean, irudi horrek ikaragarrizko indarra hartu zuen eta horrek
guztiak justizia exijitzea bultzatzen zuen. Estatuan, 2000. urtean lehenengo urratsa
izan zenean, hobiei buruz hitz egitea tabu modukoa zen, maila ofizialean, ez zen
serio hartu, ez bederen Madrilgo Gobernuaren mailan. Orduan hasi ziren lanean
bakan batzuk, horien artean Euskadiko Gobernua, gero baita Kataluniakoa ere, hor
lan sistematikoago bat egiten. Gero etorriko zen benetako uholdea. Nire ustez,
hobiak zabaldu direnean, irudi horrek sinbolikoki zuen indarrarekin, kontzientziak
piztu zirela eta jende asko haien kasua bakarra ez zela jabetzeaz gain, zer edo zer
egin beharra zegoela konturatu zela.
M.E.: Nazioarteko zuzenbideko adituen hitzetan, ezinezkoa da gizakiaren kontrako bortxakeriak berrosatzea; baina krimen horien guztien ezagutzak eta biktimen
izaera aitortzeak haien duintasuna berrosatzen lagundu dezakete. Baina errekonozimendu-prozesuak zentzurik ba al du gizartean kontsentsurik ez dagoenean?
J.L.: Galdera zaila benetan! Metafora txiki batekin hasiko naiz: herrialde baten
lurrean aizkora edo labana iltzatu ondoren zauria egiten uztea litzateke, gudakrimenenek edo gizateriaren kontrako krimenenek egiten dutena. Hemen krimenak
eta delituak modu sistematikoan eta arrazoi ideologikoengatik burutu ziren eta
horrek nolabait gizarte osoari eragin zion; hau da, gizarte osoa zegoen bere azalean
eta bere muinetan, bere sakontasunean kalteturik. Hori horrela denean, horri aurre
egin behar zaio; horri ez zaio aurre egiten aldarrikapen baten bitartez, hor prozesu
oso bat zabaldu beharra dago: batetik, egia ezagutzeko, bestetik justizia ere eskatuko duena, kalteak konpontzea helburu izango duena… Horiek dira jendearekin
burutu beharreko prozesu sozialak. Hasieran, normalean, ez da egoten erabateko
kontsentsurik, baina horrek ez du esan nahi geldirik egon behar dugunik, baina
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kontsentsuak prozesuaren helmugan egon behar du. Kontsentsu hori, arrazionalak
diren pertsonekin lortu behar da, hau da, talde gutxi batzuek hori ikusi nahi ez
dutenak badaude, horiek ezin dute betorik jarri. Zauriak eginak daude, delituak hor
daude, zauriak odola dariela daude eta horiek nolabait josi egin behar dira. Ikuspegi sozialetik horrek esan nahi duena zera da: prozesua hasi egin behar dugula.
Errepikatzen dut, jendea inplikatuz, jendearekin hitz eginez, transmisio egokia
bultzatuz, hori guztia integratzen laguntzen digun hizkuntza baten bidez; etorkizunari begira modu eraikitzailean.
M.E.: Nazio Batuen 1946ko erresoluzio batek Espainia frankistan gizatasunaren
kontrako krimenak burutu zirela salatu zuen; alabaina justizia espainiarrak ez du
oraingoz halakorik ebatzi. Uste al duzu arduradunak eta errudunak topatu eta
epaitu beharko liratekeela?
J.L.: Beno, hor plano ezberdinak daude. Errudunak ikuspegi juridiko penaletik
atzematea eta epaitzea zaila da, horietako asko hilda daudelako; horretan parte
hartutako eta puntu bateraino erantzukizunen bat izan dezaketen gutxi batzuk
bizirik egon balitezke ere. Lege-formari erreparatu baino gehiago, garrantzitsuagoa
dela deritzot zer gertatu zen ikertzea. Hor batetik eta bestetik gehiegikeriak gertatu
ziren eta jakin beharra dago zer gertatu zen eta saiatu beharra dago identifikatzen
kontu gordinetan, nork izan zuen errua. Bestetik, justizia egiteko duen testuinguru
historiko bat eskaini behar da, zeren, interpretazio politikoak alde batera utzita,
justiziaren kontra heriotzak burutu baziren, jakin beharra dago sistematikoki hori
bultzatu zuena, hori baimendu zuena eta hori egin zuena zein den, erantzuleak zein
diren. Historiak gauza txar bat bezala begiratu behar dio, ez errepikatzeko; nazismoarekin gertatu den bezala. Orduan, nik uste, gauza bakoitzari bere izenarekin
deitu behar diogula eta horrek askotan biktima asko asetzen du. Biktima asko ez
dago epai baten zain baina gauzak ezkutatzearen kontra dago. Hauek bilatzen
dutena zera da, familia bezala haien seme-alabei hori guztia transmititzeko modua
bilatzea, hau da, aitite edo amama bat izan zutela, duina izaten jakin izan zuela,
zentzurik gabe garbitu egin zutela… Gauza bakoitzari bere izenaz deitzea, kaltearen erreparazioaren zati garrantzitsu bat izaten da askotan. Beste adibide batekin
konparatzeagatik, batzuetan lesio-delituak edo lapurretak-eta izaten direnean,
jendeak sarritan ez du kartzela-zigorrik eskatzen. Delitugilearen aldetik aitorpena
lortzen badu: «txarto egin nuen», batzuentzat ez, baina askorentzat nahikoa izaten
da, sufrimendu handia eragiten duen gatazkaren zati psikologiko handi bat
askatzen baitu. Espainiako estatuan ez dago garbi zer gertatu zen. Gertatu zena ez
da aitortu, eta aitortzen den bakoitzean, oraindik, gatazka politikoak sortzen dira;
izan ere, hori guztia aitortu nahi izan ez duen familia ideologiko handi bat badagoelako oraindik eta hori arazo handi bat da.
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M.E.: Zuk esan duzunari jarraituz, Aranzadin bizi izandakoa esan diezazuket.
Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak hala eskatuta hobi komunen kokapenak eta
desagertutako gizon emakumeen testuingurua ikertzen hasi ginenean; desagertutakoen senide asko jarri zen gurekin kontaktuan. Hauek eskatzen zigutena zera
zen, haien familiako fusilatu edo desagertutakoen testuinguru historikoa dokumentatzea eta ahal zenean haien gorpuzkinak berreskuratzea. Gure ikerketa-prozedurei
jarraituz, abiapuntuan ahalik eta informaziorik osatuena izateko informazioeskatzaileei grabazioak egiten genizkien. Askotan jabetzen ginen, familiar horiek
zuten egia ezagutzeko eskubidean ezingo geniela lagundu, dokumentazio historikorik topatzea ezizenkoa zelako edota haien senideak hobiratuta dauden hobien
kokapena jakitea edota gorpuak hobitik ateratzea teknikoki zaila zelako. Guretzat
oso-oso gordina zen hainbeste urtetan hainbeste sufritu zuen gizon edo emakume
horri hori guztia jakinaraztea. Halere, lekukotasunak grabatzean zeraz jabetu ginen,
gertaerak kontatzen ari zitzaigun hori bere bizitzan lehendabizikoz ari zela «hura»
kontatzen, grabaziorako orduan bertan zeuden seme-alabek ere ez zutela inoiz
halakorik entzun. Eta Aranzadik grabatu eta Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen
zuzendariak gutun batekin lekukotasunaren DVDa helarazten zienean, haien lekukotza balioan jartzen zela, eta familiarentzako transmisio-erreminta gisakoa da;
dagoeneko haien kontaera historikoa ez zen «batallita» bat, garrantzi historikoa
zuen narrazio bat baizik, eta haien sufrimendua aitortua izateak maila sinboliko
batean moralki erreparatzen zituela.
J.L.: Hori zen lehenago komentatzen genuen prozesua. Hori jendeak barruan
daraman korapilo bat da, askatu beharra dagoena; eta nola askatzen den, jendeak
berak markatzen du. Orduan, jende askorentzat testigantza eman ahal izatea,
aitorpen publikoa jasotzea da, hau da, ez da hainbeste zer jasotzen duen baizik eta
erakunde publikoak kontatzen duena horrela dela eta bertsio ofizial bat ematen
diola, kasu egiten diola, jakinarazten dio. Hori askotan, prozesuaren osagai nagusia
izaten da; barruan daukan hori askatzea lortzen duena, neurri handi batean arazoa
konpontzea. Askotan fusilatu zituzten familiakideen gorpuzkinak ezingo dituzte
berreskuratu, hainbat gauza ezingo dira konpentsatu, baina psikologikoki deskantsu handia jaso ahal dute. Horretan guztian funtsezkoa da hain gordinak diren gai
hauetan, kontu sinboliko horietan, administrazioak zein paper jokatu behar duen
eta nola transmititu behar zaien: informazio-eskatzaileei, arazoa daukaten edo izan
duten pertsonei, erantzuteko hizkuntza topatu beharra dago. Horregatik, prozesua
aurrera eraman behar da; baina prozesuak ez dira errepikatzen: batzuei konpentsazio ekonomikoa ematen badiezu, dirua aurpegira botako dizute, ez baitute dirurik
nahi, duintasuna aitortzea da nahi dutena eta duintasun hori nola aitortzen den
jendearekin egin beharra dago. Orduan, nik uste, zuk aipatu duzun gauza horietan,
neurri apal batean asetu gabe zegoen oinarri bat asetzea lortu ahal izan da.
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M.E.: Jurisdikzio unibertsalaren printzipioetan oinarrituta espainiar epaileak urruneko lurraldeetako diktadore eta torturatzaile ohiak auzitaratzen ari diren bitartean,
Espainiako estatuan ekimen judizialik ez abiatzea edota abiarazitakoak trabatzea,
biktimek eta haien senideek kontraesankorra dela aldarrikatu izan dute…
J.L.: Modu sinplean esanda, justizia unibertsala zera da, herrialde batean zerbait
epaitu nahi ez denean, kanpotik epaitzeko modua egokitzea. Latinoamerikan zehar
lezioak ematen aritu eta etxean etxeko lanak egin gabe izateak ez du zentzurik. Nik
uste hori dela jendeak ulertu duena. Gero nahi diren argudio juridikoak eman nahi
izango dira, baina borondatea egonez gero, legeak beti badu modua gauza larrietan
bidea topatzeko. Beste herrialdeetan gauzen egikaritzeko borondate politikoa askotan legeaz harago joan da, eta Espainiako historian berriz, ezer pasatu izan ez
balitz bezala pasatu da. Latinoamerikan arduradun guztiak kartzelatu egin dira eta
horretan Audientzia Nazionalak lagundu egin du. Eta zergatik ez Espainian?
hemen espainiako trantsizioak «eredugarria» izaten jarraitzen du, kanpoan jadanik
eredugarria ez dena, nazioarte mailan ere eredugarria ez dena, hor kontraesan
handia dago.
10.4. ERREPARAZIO MORALAZ
J.A.: Zenbait gizarte-, politika- eta eliza-estamentuk, «hau guztia» iraganeko
zauriak berriz urratzea, memoria politizatzea eta historia interes zehatz batzuen
arabera erabiltzea dela arbuiatzen jarraitzen dute…
J.L.: Hori onartezina da! Imajina dezagun Alemaniako Elizak esaten duela holokaustoan gertatu zirenak ez zirela krimenak izan, aliatuen aldetik ondoren krimenak egon zirelako; izan ere, horiek ere egon baitziren. Aliatuek Alemaniako hiri
guztiak txikitu arte bonbardatu zituzten eta askotan mendeku hutsez; erbesteratzeak ere egon ziren eta fusilatzeak ere bai. Horrek ez du esan nahi holokaustoa
egon ez zenik. Halere, ez Alemanian ezta Europan ere inor ez da ausartzen esaten
hori gertatu ez zenik. Beraz, hemengo arazoa zera da, krimen oso larriak gertatu
zirela aitortu nahi ez duten asko daudela oraindik ere. Ez dute aitortzen, muina
apolitikoa dagoela eta gero ideologia; oraindik ideologiak ez die errealitateari
nolabait aurrez aurre begiratzen uzten.
J.A.: Kritikatua izan den beste kontu bat, esate baterako, Amnistia Internazionalak,
zera izan da, krimenen eta torturen biktimak, epaiketarik gabeko exekuzio edota
bortxazko desagertzeak indemnizazio eta justizia-eskubideetatik at daudela. Ados
al zaude, Jon, iritzi honekin?
J.L.: Behin aitortuta krimen batzuk gertatu direla, prozesuaren bideari ekin behar
zaio, hau da, hainbeste denbora pasatu ondoren zer egin behar den, etab. Hor ere
badago nazioarte mailako kontsentsu bat, Nazio Batuek, Europako Kontseiluak…
adostu dituzten minimoekin. Denok errespetatzen ditugun giza eskubideen
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estandarrarekin ados egon nahi baldin badugu, gauza hauek nola tratatu behar dira?
Hori esana dago, ezin ditugu asmatu, ezin ditugu errepide-orri berriak proposatu.
Orduan, horri dagozkion hiru multzo dira jarraitu beharrekoak: lehena, egia,
ikerketa minimoa egon behar du zer gertatu zen aitortzeko; bigarrena, justizia eta
azkenik, hirugarrena, konponketa. Justiziak nolakoa izan behar ote duen? Noraino
iritsi behar garen eztabaida sakona dago, baina justiziaren bat egon behar da.
Orduan, ez dago onartzerik gai honetan behin sarraski jakin batzuk gertatu zirela
jakinda, ez dugula ezer egingo. Hori da Amnistia Internazionalak, estatu espainiarrak sinatuta dituen hitzarmenetatik ondorioztatzen duena. Horri aurre egin behar
diogu, ez bakarrik gertatu zela aitortuz, baizik eta justizia minimo bat egin beharko
da eta konponketa minimo bat ere egon beharko da. Minimo horiek betetzen ez
ditugun bitartean, giza eskubideak urratzen ari gara.
M.E.: Beatriz Sarlok, Argentinako intelektual errekonozituetako batek, eztabaida
sakona sorrarazi zuen dudan jarriz, ezen, testigantzen garrantzia historikoa eta
juridikoa egiaren bilaketan. Bere hitzetan, subjektibotasunaren mugak gainditzen
dituztenez interpretazio hutsak dira eta fenomeno kolektiboak sistematizatzea eragozten dute. Aldiz, lehen aipatu dugu ere, lekukotzak, gure esperientzian behintzat,
grabatze hutsak egiaren ezagutzatik harago konponketa moralerako ere balio
dezakeela, ezta?
J.L.: Nik uste hemen bi plano ezberdindu behar ditugula. Testigantza horiei ezin
zaie eman ez daukaten zentzurik, testigantza horietatik ezin dugu induzitu han
esaten den guztia. Esaten den bezala, esaten den ñabardura guztiekin, ez du esan
nahi denok onartu egin behar dugunik. Biktimak diren neurrian errealitate-puntu
bat jartzen dute, ez egia biribila, historikoa eta betikoa. Baina beraien egia azalarazi
egin behar da. Gero, «egia ofiziala» dago, fenomeno historikoen azterketa kritikoa
eta beste zientzia batzuei dagozkie horiek. Bata eta bestea, ez dira kontrajarriak.
Orduan nik uste, gauza batzuk zer edo zertarako balio dute, gero beste alde batetik
beste fenomenoak martxan jarri behar dira. Bakoitzak bere funtzioa dauka, batetik,
testigantzen bidez askotan jendeak barnean daramana askatu egiten du leku duin
bat lortzeko nahiarekin. Kriminologian, gatazken lapurra bezala begiratzen zaiola
Estatuari esaten da; izan ere, askotan Estatuak gatazka larriak konpontzeko modua
monopolizatu izan baitu, biktimak desagerraraziz. Hori oker historiko bat izan da
eta horrek ez du esan nahi biktimek orduan dena erabaki behar dutenik eta egiaren
ziurtagiria eman behar digutenik, baina beraien lekua merezi dute eta bertan haien
testigantzek eztabaida publikoa kokatzen laguntzen dute, beren barnealdea askatzen laguntzen baitute. Baina egiaren sistematizazioak bestelako konnotazioak ditu
eta bestelako eragileen eskutik eraman beharko da aurrera.
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J.A.: Memoria historikoaren berreskurapenaz hitz egiterakoan eragile askok gaur
egun bizi dugun gatazka soziopolitikoarekin nahastu izan du. Egun nozitzen dugun
aferak iraganekoa behatzerakoan ez du batere mesederik egin, egun bizi dugun
egoera aitzakia bezala erabili izan da iraganera ez begiratzeko…
J.L.: Trataera ezberdina duten plano ezberdin batzuk daude eta denak bateratzen
direnean, lehertu egiten da. Gauza bat da Gerra Zibilean zer gertatu zen; beste
gauza bat da Gerra Zibilaren ondorengo errepresioa eta bestelako gauza da ETA.
Hiltzen hasi zenean, eta horren ondorioz, Estatuaren aldetik hasi zen erantzun
gogorragoa. 1968. urtean ETArik gabe errepresioa bazegoen, baina ETA azaltzen
denean, errepresioa areagotu egin zen. Gero trantsizioa eta trantsizioaren ondorengoa etorri ziren. Oraindik ez gara kapazak izan ikerketa baten bitartez zati eta aldi
bakoitzak merezi duen trataera eztabaidatzen. Batzuetan dena batera egiten dugu
eta orduan, horrek, ez du inongo korapilorik askatzen. Gizabanako eta eragile
bakoitza bere ideologiatik iragan jakin bat marrazten saiatzen da eta batzuetan
iraganaren marrazketa horretan tranpak ere egiten dira. Ideologia hutsa erabili da
gai hauek, nolabait, lokartuta jarrai dezaten.
J.A.: Hezkuntza-ereduak historiaren ezagutzan eta bizikidetza-balioen irakaspenean funtzio ezinbestekoak betetzen ditu. Zure ustetan, EAEko eskoletan eta ikastoletan Gerra Zibileko eta frankismoko biktimen afera behar bezala landua izan al da?
J.L.: Ez, baina hemen nik ñabardura handi bat gaineratuko nuke lehen hitz egin
dudan kontsentsuaren inguruan. Gauza bat da gai hauetan politika egiteko eta
behar diren minimoak errebindikatzeko kontsentsuaren zain egon behar ez izatea;
baina oso bestelakoa da eskoletara gai hau sartzea. Guztiz eztabaidagai diren gaiak
eskoletara eramatea astakeria bat da; horrek ez du esan nahi justizia-eskaera ukatzen
ari garenik, ez eta eskari arrazonagarriak ez daudenik. Baina kontu handiarekin ibili
beharra dago, ezin baita hau guztia erabili politikan borroka areagotzeko tresna
bezala. Helduok, oraindik ez bagara kapazak gai hauek minimo batekin behar bezala tratatzeko, ez ditzagun eskolara eraman. Ni ez naiz gai hauek beren gordintasun osoan tematzen ibiltzearen eta eskoletara ematearen aldekoa; aldiz, giza
eskubideen hezkuntzan eta bake-hezkuntzan honelako gaiak txertatzearen aldekoa
naiz. Baina txertatze hori behar den fintasunez eginaz. Irakatsi dezagun gaia,
irakatsi ditzagun zeharkako gaiak ere eta ikusiko dugu nola gure seme-alabak
kapazak izango diren behar bezalako eztabaidak egiteko, hezkuntza demokratikoa
sustatzeko eta giza eskubideen ikuspegitik ere historia arakatzeko.
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10.5. HIRUGARREN BELAUNALDIA ETA MEMORIA HISTORIKOAREN
BERRESKURAPENA
M.E.: Historia gizarte-aldaketen prozesu dialektiko gisa uler daiteke, non prozesu
estruktural handiek subjektu kolektibo eta indibidualen agerpena beharrezko izaten
baituten. Memoria historikoaren berreskurapena deitu izan den mugimendu hori
abiarazteko biktimen hirugarren belaunaldia osatzen dutenen eragiletza ezinbestekoa izan da. Nazioarteko beste testuinguru batzuetan ere berdina gertatu izan da.
J.L.: Gizarte batzuetan 3. belaunaldiaren zain egotea, nolabait, gizarte-fenomenoaren ondorio normal bezala etorri da. Kasu honetan frankismoak 40 urte iraun zuen
eta bigarren belaunaldiak ez zuen aukerarik izan erabakiak hartzeko ea iragana
errebisatu behar ote zuten. Bestalde, askotan aukera egonagatik ez da modurik
izaten beldurra oso sustraituta egoten delako. Orduan, sen onarekin hori gizarteek
erabakitzen dute ordukoa ez dela garaia. Horregatik askotan, 3. belaunaldia izan
da, nolabait, gai horri heltzen diona; izan ere, bestelako testuinguru batetik arakatu
nahi izaten baitu zer gertatu zen.
M.E.: Aurreko galderan esan bezala, gaur egun, frankismoko biktimen bilobak
dira ezkutatutakoa azaleratzea bultzatu dutenak. Baina, era berean, badira biloba
ugari, garai frankista testuinguru urrun baten baitan ulertzen dutenak eta mugimendu horrek efektu negatiboa izan dezakeela aldarrikatzen dutenak. Posizio kontrajarri horiek hurrengoko belaunaldietan ere jarraituko dutela iruditzen al zaizu?
J.L.: Nik ulertzen dut batzuetan gogorra izan litekeela, baina beren aititek egindakoa ez da norbanakoaren erantzukizuna, nahiz eta familiaren ondarea tartean egoteak gauzak zaildu. Prozesu ideologizatuetatik kanpo egia edo egiaren zatiak azaleratzen hasten direnean, marko demokratikoa egonkortzea laguntzen du. Halako
lekuan zenbait gorpu aurkitu diren, zer gertatu ote zen… eta abar azaleratzean,
gauza horiek guztiak etorkizun bati begira azaltzen hasten direnean hirugarren
belaunaldiko biloba horien erresistentzia ahultzen laguntzen du. Zure aitite edo
zure birraitita izan baldin bazen zenbat jende hiltzeko agindua eman zuena, normala da hori guztia ezerosoa izatea, baina, hori prozesu oso baten barruan ikusten
baldin bada eta izandako ondorioak gainditzeko moduan egon gintezkeela ikusita,
horri buelta ematen dion jende asko egoten da. Prozesu kolektibo bat izanik, egiak
askotan erresistentziak ahultzen laguntzen du. Horretarako funtsezkoa da instantzia
ofizialek posizio argia edukitzea. Hor daukagu Alemaniako adibidea: nazismoa
kentzeko emandako legeak alegia. Posizio ofizial argirik ez badago, testuinguru
argirik ez badago, erresistentzia horiek hor jarraituko dute.
J.A.: Aranzadi Zientzia Elkartean 2000. urtetik aurrera memoria historikoaren
berreskurapenean burututako jarduerak zera irakatsi digu: prozesu honetan plano
paralelo ezberdinak daudela, gutxienez, plano politikoa, judiziala, teknikoa eta
biktimen erakundeena. Eta plano bakoitzak bere funtzioak eta betebeharrak
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dituela. Era berean, gure elkarteko ikertzaileok argi daukagu gure eginbeharra
egiaren ezagutza ikertzea dela, biktimen edota hauen senitartekoen esku jartzeko.
Gure esperientziak irakatsi digu plano ezberdinen artean sareak ezinbestekoak
direla, baina plano bakoitza osatzen duten eragileen betebeharrak ez direla nahastu
behar. Alabaina hainbat biktimen erakundek plano ezberdinetan jarduteko legitimitatea aldarrikatzen dute eta guri ere kritika zorrotzak bideratu izan dizkigute
jarduera zientifikoaz harago konpromiso sozial gehiago ez dugulako azaldu. Gure
ustetan eragiletza zientifikoaren, sozialaren eta politikoaren planoak zenbait kasutan nahastu egin dira.
J.L.: Ni guztiz bat nator plano ezberdinak eta eragile ezberdinak daudela eta
bakoitzari eginbehar ezberdina dagokiola. Hori ezberdintzen jakiteak indartzen
gaitu. Era berean, beste herrialdeetan zer egin den ikusi behar da eta babesa eskuratzen jakin behar dugu, nolabait, nazioarte mailako mugimenduetatik. Biktimen
elkarteek funtzio bat izan behar dute, haien egiaren zatia mahai gainean jarri behar
dute eta errebindikatu behar dute eta presionatu behar dute politikoek aintzat
hartzeko. Batzuetan ez dago legerik eta, haiek errebindikatzen dutelako, politikak
martxan jartzen dira, baina gero, metodologia zientifikoa eskatzen duten gauzetan,
metodologia zientifikoa aplikatu beharra dago eta aplikatuko ez balitz, harago
joango bagina, ideologiak hori kolonizatuko baldin balu, orduan prozesu hori
ahulduko genuke. Orduan, nik uste, hori ulertu beharra dagoela eta batzuetan ez
dela ulertzen iparra eta eredua galduta dauzkagulako. Inongo instituzio demokratikorik gabe 40 urtetan luzatutako diktadurak kalte instituzionalak eragin ditu
zentzu horretan ere. Batzuetan jendeak denok ideologia berbera izan behar dugula
pentsatzen du eta gai batzuetan lan egiteko ideologiatik lan egin behar dela. Nire
ustez ikuspuntu okerra da, ideologiatik gauza batzuk errebindikatu behar dira,
ideologiatik gauza batzuk martxan jarri beharko dira, baina gero gauzak egiterako
orduan, politika serioak egiterako orduan, eragile zientifikoak behar dira eta hor
ideologia moteldu egin behar da, funtzioa desberdina izaten da eta hori ona da.
M.E.: Espainiako Kongresuak onartutako Memoria Historikoaren Legea dela-eta,
sektore politiko, erlijioso, akademiko eta biktimenenak izan dituzten erreakzioak
guztiz negatiboak izan dira: batzuk aurrerago joan ez izanagatik eta beste batzuk,
berriz, garaia ez dela aldarrikatu izan dutelako. Badirudi ez dituela inoren eskariak
asebete…
J.L.: Lehen ere aipatu dugu hor badagoela oraindik mutur batetik begiratuta ikaragarrizko arazo bat. Instituzio batzuek eta pertsona batzuek oraindik aldarrikatzen
dute ezer ez zela gertatu, nolabait, hori ahaztu egin behar dugula. Espainiako
estatuko posizio instituzional batzuk lotsagarriak eta onartezinak dira hainbat gaitan.
Posizio instituzional bat honelako gai hauei buruzko lege bat martxan jartzeari begira, giza eskubideen kontrakoa da argi eta garbi eta onartezina. Bestetik zuzenbidearen arabera, minimo gisa hiru bloke finkatuta daude: bata konponketa, bestea
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justizia eta bestea egia. Lege batek hiru bloke horiek tratatu beharko lituzke. Nola?
Noraino? Hor dago eztabaida, baina hiru bloke horiek minimoak dira; bloke horietatik bloke osoak falta badira, eta legean falta dira, hori guztiz kritikatzekoa da. Ez
da malgu ezintasuna negoziatzeari begira, minimoa hori da eta minimo horretatik
aurrera negozia dezagun noraino heldu behar garen. Hori errepikatzen dut, ez
barne-kontsentsu bati begiratuta, hori kanpotik datorren kontsentsu bat da; giza
eskubideen hitzarmenak Espainiako estatuak sinatu dituenak, harro-harro esan
egiten dutenak minimoa dela.
M.E.: Falta den bloke handienetako bat justiziarena da, ezta?
J.L.: Bai eta hor eztabaida egon zen: ea epaiak-eta legitimoak ziren eta abar.
Justizia adierazteko modu bat bilatu beharko zen eta modu hori negoziatu beharra
dago, baina borondate handia egon behar zen horretarako. Agian ezin ditugu
eserarazi hildakoak eta erantzuleak epaimahai baten aurrean; justizia egiteko moduak asko dira eta askotarikoak; baina aukera hori zabaldu ezin denik ere ukatzeak
jendea mindu egin du. Hor, bestelako jarrerarekin (esate baterako jarrera sinbolikoak, edukirik gabekoa alegia) agian bestelako aukerak zabaldu ahal izango
zituzkeen. Kasu horretan jendearen duintasuna txarto maneiatzea izan da egin den
okerra.
M.E.: Baltasar Garzonek Audientzia Nazionalean gerra-krimenen erantzukizunak
argitu nahian bere ekimen judiziala abiarazi zuenean, biktimen senide batzuen
ustez botere politikoaren gabeziak osatzeko saiakera garrantzitsua izan zen,
memoriaren legeak bermatu ez zituen puntuak betetzera zetorrela ulertuta.
J.L.: Hemen gai hauetan erantzukizun publikoko kontu bat bezala aitortzea falta
izan da. Espainiako estatuak hau erantzukizun publikoa eskatzen duen gai bat
izanik, estatu-arazo bat denik eta horrela tratatu beharko denik ez du oraindik esan.
Memoria historikoaren legean justizia bezalako blokeak kanpoan uztea, nolabait,
Garzón epailearen ekimen honek agian konpentsatu ahal izango zukeen. Alboratu
ditzagun izen-abizenak; justizia-administrazioak prozesu batzuk martxan jartzen
baditu, ekintzen bitartez justizia-gabezia duen gai bat dela aitortzen ari da. Alde
horretatik berri ona zen; nola bukatu den, berri txarra izan da, noski, eta fiskalaren
jokabidea ere berri txarra izan da. Zeren nahiz eta legeetan hala esaten den, fiskala
ez da bere kabuz aritzen den organo bat, Gobernuaren agintepean ere funtzionatzen
duena eta instrukzioak jasotzen dituena baizik; organo hierarkiko bat da, batzuetan
borondate politikoak eraginda funtzionatzen duena. Orduan, legeak huts egin du,
Garzon epaia betetzen saiatu zen eta bera geldiarazi egin dute. Nire ustez, prozesua
oraindik zintzilik dago eta argudio sasiformalekin esaten badute arazo juridikoak
daudela, utz ditzagun justizia-administrazioaren bideak alde batean eta «Egia
Batzorde» bat era dezagun. Egia Batzorde izena oso nahasteko modukoa izan
daiteke, ez baita bakarrik egia eraikitzeko, Egiaren Batzorde bat, nolabait, gizarte
baten barruan gai oso larri bati irtenbide bat emateko bilatzen den kontsentsu bat
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da; irtenbidea egia moduan topatzea, baina baita justizia moduan ere. Nazioarte
mailan, Egiaren Batzordeak eratu dituztenean, zein kategoria aztertuko diren, zein
ondorio juridikorekin zein erantzun eman ahal zaien… hitzartu egin izan dute.
Justizia egiteko beste modu bat bada eta guztiz egingarria nahi izanez gero, eta
oraindik hori zintzilik dago.
10.6. EUSKO JAURLARITZA ETA GIZA ESKUBIDEEN ZUZENDARITZA
J.A.: Zuk zuzentzen duzun Giza Eskubideen Zuzendaritzan bizitako esperientziatik, zure ustetan, zer egin dezakete erakundeek memoria kolektiboaren berreskurapenean eta berreraikitze horretan laguntzeko? Zein betebehar edo ahalmen izan
ditzakete erakundeek?
J.L.: Gogoratzen naiz Giza Eskubideen Zuzendaritzara heldu nintzenean eskema
hori argi eta garbi ikusi nuela: lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzak erantzun
publiko bat eman behar zuela. Gero, erantzun publiko horren barruan bestelako
edukiak sartu behar zirela, nolakoa izan behar zuen, zein prestazio eskaini behar
ziren, zertan gauzatu behar ziren hitz egin genezakeen. Baina lehenik eta behin
estatu edo administrazio publiko bezala erantzun beharreko zerbait badagoela
aitortu beharra dago. Nik hori oraindik guztiz lortu denik ez nuke esango; izan ere,
bai Euskadin baita Katalunian ere horrela funtzionatu bada ere, Memoria Historikoaren Legearen tratamendu publikoa gauza pribatua balitz bezala tratatua izan
da. Beraz, lehenik eta behin egonkortu behar dena da hau estatu-arazo bat bada,
administrazio publikoa eta erantzukizun publikoa eskatzen duen zerbait dela. Gero
jarduera politikoa diseinatzen da eta politikan nik uste dut lehen aipatu ditugun
blokeak ere modu zorrotzean diseinatu behar direla. Alegia, zein kalte dagoen
argitzen lagundu behar dugu: lan historikoa, forense-lana, egiarekin zerikusia duen
guztia sustatu behar da, adibidez artxiboetara sartzeko aukerak ahalbidetzea….
Norbanakoek izaten dituzten egia txiki horiek nonbait gordetzea ere sustatu behar
da, beraz, elkarteei ere sustapen-lana eman behar zaie. Gero, politikoki garatu
beharreko beste blokea justiziarena da: zein ondorio juridiko-penal (aldarrikatzeko
modukoak badira), justizia erantzun gisa identifikatuta. Zer erantzun behar da?
Hori maila politikoan adostu beharra dago, jendearekin ere paktatu beharra dago.
Zerk asetzen du aitorpena, zer gehiago egin daiteke. Orduan, hori guztia da gero
politika nolabait, justizia, egia, konponketa; baina hori prozesu oso bat da, hasierakoa «Hemen zerbait badago» izaten da, politika publikoa eskatzen duena eta ez
da gaur norbaitek eskatzen duen kontu pribatua.
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J.A.: Gizarte-mugimenduek erakundeei hau guztia arinago hasi behar zutela
aurpegiratu izan diete behin eta berriz.
J.L.: Eztabaida hori beti egon daiteke. Injustizia larriak daudenean, ulertzekoa da
injustizia pairatu duenak gauzak hainbeste atzeratu izana ez ulertzea. Halere nire
ustetan, administrazio bakoitzari bere ardura aitortzea ezinbestekoa da; ez baita
gauza bera hiltzen duena; hil eta gero, delitua hauteman ez duena eta delituarekin
zerikusirik ez daukan baina hori guztia maneiatzeko politika egin ez duen administrazioa. Nire ustez, lehenik eta behin jarrerak identifikatu egin behar dira, hau da,
hemengo zein administraziok ez duen ezer egin, zein administraziok egin duen
zerbait. Hortik aurrera, eztabaida eraikitzaile bat egiten saiatu beharko litzateke; ni,
iragana begiratzearen aldekoa naiz, baina batez ere aurrera egitearen aldekoa. Nire
ustez objektiboa izatea da esatea: Euskadin berandu baina lehenengoak izan ginela
gai hauek erantzukizun publikoari dagokion bezala tratatzen. 2000. urtetik aurrera
Espainiako estatuan inork gai hauei buruz hitz egiten ez zuenean, hemen hitz
egiten zen. Orduan Eusko Jaurlaritzari beti bezala bazterrak nahasten ari zirela
leporatu zitzaion, gai hauei buruz hitz egiteko iraganean ez zela ezer pasatu eta
auzitan jartzen ari ginela Espainiako trantsizio eredugarria. Justizia blokeari dagokionez, zera aitortu beharra dago, guk ez daukagu Justizia Administrazio independente bat, guk ez daukagu Euskadiko fiskaltza bat, guk ez daukagu gai horien
inguruan legeak egiteko aukerarik. Euskadin, eskumenak izan ditugun gaietan,
batzuetan eskumenetatik hara diskurtso bat sustatzearen alde jardun dugu. Nik uste
errebindikazio hori izan bada ere, bakoitza bere lekuan jarri behar dela.
M.E.: 2002ko abenduan Juan Jose Ibarretxe lehendakariak adierazpen bat irakurri
zuen, non biktimen sufrimendua erreparatzeaz hitz egin baitzuen eta memoria
historikoaren berreskuratzea babesten baitzuen. Ondoren, Lan, Justiza eta Gizarte
Segurantzaren saila eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren koordinaziopean diziplina
arteko batzorde bat sortu zen desagertutako senitartekoen eskaerei erantzunak kudeatu eta Euskal Autonomia Erkidegoko hobi komunak lekutzeko. Guztira 500dik
gora eskaerei erantzun eta hogei hobi komun dokumentatu ahal izan dira. Proiektu
honen koordinatzaile gisa, nola baloratzen duzu diziplinarteko proiektu honen
garapena?
J.L.: Hor eredu bat sortu zen, aldarrikapen instituzionala egon zen, gaiari heltzeko
borondatea eta horri bere garrantzia eman behar zaio. Aldarrikapenaren ondorioz,
zuk aipatu duzun bezala, gobernuan diziplina arteko batzorde bat sortu zen hain
justu ere hilobien gaiari heldu ziona. Nik uste, hilobietan burututako indusketa
arkeologikoek ikaragarrizko indarra izan dutela; indar potentzial handia ahalbidetu
dute gaia mahai gainean jartzeko eta gai arrazonagarri bezala plaza publikoan
plazaratzeko. Edonork ulertzen du gai horri heldu behar diogula eta badagoela hor
zerbait zintzilik, eta nik uste hor asmatu zela. Bai horretan baita ereduan ere; izan
ere, administrazioa elefante baten modukoa da. Askotan heldu nahian bidean dena
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apurtzen du, elefante handi bat delako, eta gainera, oso motela. Gai hauetan, jendea
hiltzeko zorian dagoenean motel ibiltzea eta jendearen familia-duintasuna tartean
dagoenean ñabardurarik gabe ibiltzea ez da egokia eta tresna arinak behar ziren
hori gainditzeko. Horretarako, administrazio publikoak aurpegia jarri zuen eta lana
zuek egin zenuten, Aranzadik. Kanpoan behin baino gehiagotan entzun dut, zein
zortea izan genuen Euskadin Aranzadi bezalako tresna tekniko bat izan genuelako.
Tresna horrek malgutasuna eta jendearekiko hurbiltasuna eskaintzen zuen, baina
administrazioa atzean egonik. Azkenean, administrazioak nolabaiteko aurpegi
publiko bat jarrita erantzuna ahalbidetzen zuen. Hau ez da nik neure buruari ematen
diodan meritua, baizik eta hainbaten artean lortutako ondorioa: zuk aipatu dituzun
500 eskariei erantzuna eman zitzaien. Nik, erantzun publiko bat heldu zitzaielako,
eskerrak emanez ehunka herritarren esker-gutunak jaso ditut. Eredu honek funtzionatu egin du, baina batez ere behar zuen mailan, pertsonen mailan alegia. Horrek
korapilo asko, kontzientzia asko, ideologia-poltsak askatu ditu eta gaiarentzat justizia-oinarria berreskuratu du; horrek ez du esan nahi gauza asko egin gabe ez
daudenik, baina nik balorazioa egiterakoan, kontu hauetan oso pozik nagoela esan
dezaket.
M.E.: Gerora, batez ere, Gerra Zibilaren 70. urteurrenean 2006an, 2007an ere, hor
omenaldi eta memoria ekitaldi ugari antolatu zituen Eusko Jaurlaritzak, bai lehendakariak berak zuzenduak baita sail desberdinek antolatuak, ezta? Tartean memorialekuak, gertakari historikoak, pertsonaia esanguratsuak, tartean ere monumentu
oroigarri dezente jarri ziren, nola baloratzen duzu hau?
J.L.: Hori guztia bake- eta elkarbizitza-planaren barruko atal oso bat izan zen.
Giza eskubideen gainerako gaiekin batera planifikatu zen, justu legegintzaldiaren
hasierako dokumentu jakin batean eta hori guztia planifikatu egin zen. Nik uste
neurri batean zuzeneko kaltetuentzako funtzionatu zuela, hau da, Elgetan edo
hainbat tokitan monumentu bat eraikitzen bada, eta gainera horien inguruan izaten
diren elkarteekin hitz egiten baldin bada, haiek bizi izan baldin badute eta neurri
batean joan eta parte hartu ahal baldin badute… Nik uste, haientzat, askorentzat
berriro ere beren barnean psikologia eta beren animoak askatzeko eta goratzeko
izan zela, hori eskertzekoa da, aitorpen modu bat da, errekonozimendu modu bat.
Nik uste, neurri txiki batean gaia gizarteratzen lagundu zuela; nik daukadan sentsazioa da administrazio publikoan gai hauek nahiko present dauzkagula, hau da,
badakigu existitzen direla eta politiken bitartez bultzatzen ditugu. Erakunde batzuk
oso sartuta daude, baina ez dakit zein puntutaraino oraindik ez dugu lortu gaia
gizarteratzea, alegia, garrantzia daukaten beste gai batzuk presenteago badira.
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M.E.: Zuk giza eskubideen zuzendari bezala, biktimen senideekin eta elkarteekin
izan duzun harremana nola baloratzen duzu?
J.L.: Beno, normalean giza eskubideen gaietan eta ez bakarrik arlo honetan, gaiak
oso-oso delikatuak dira. Hemen ez gaude bakoitzak izan dezakeen bigarren
mailako arazo bati buruz hitz egiten; normalean gai dramatikoak izaten dira eta gai
hauek pertsonengan eragiten dutena ikaragarrizko mina izaten da. Eta minak
dakarrena da jendeak askatu behar izatea, normala da. Orduan, giza eskubideen
zuzendaritzaren funtzio objektibo bat min hori askatzen laguntzea izaten da, eta ez
nabil nagusitasunaz hitz egiten, esan nahi dut, normala da jendeak esatea: «Begira
zer arazo daukadan, zer egiten duzue?». Orduan, zentzu horretan batzuetan ez da
erraza. Beste alde batetik, haiengandik asko ikasi dut, zeren mota askotako pertsonak daude, ideologia mota askotako pertsonak eta tankera ezberdinetakoak, baina
esaten dutena alde batera utzita, arazoa transmititu egiten dizute. Arazo horretan
inplikazio minimoa jartzen ez baduzu, oso zaila da politika ondo egitea. Orduan,
arazoak ulertzen laguntzen dizute. Gero, ordea, politikan horren itzulpena egitean,
ez da horren translazioa hain erraza eta horrek ere bere kostuak izaten ditu, baina
nik balantze ona egingo nuke. Nik uste batzuetan haiek jardun nahi izate hori eta
borondate hori badagoela ulertu dutela eta nik ere haiek ulertu ditudala; nik uste
hor elkarrengandik ikasi dugula eta garrantzitsuena, komunikazioa egon dela.

11. Noiz arte justiziarik gabe?
Juanramon Garai Bengoa,
Debagoieneko Fusilatuen Senitartekoen eta Lagunen Elkartea

Debagoieneko fusilatuen eta lagunen batzordearen kale-agerraldia,
2007ko azaroaren 9an-

Iraganari buruz egia esaten baldin badugu
akaso gauza izango gara
orainari buruzko egia esateko
Kean Loach

11.1. BERROGEI URTEAN ERREPRESIOA ETA ISILTASUNA
Kontura gaitezen zein egoeratan geratu ziren alargunak eta seme-alabak, haien
senarrak, emazteak eta gurasoak fusilatu eta desagertu ostean, nabarmendu behar
dugu: zergatik fusilatu zituzten?, nortzuk izan ziren salatariak?
Gaur arte Debagoienean zenbatu ditugun fusilatu eta desagertu diren 125
pertsonatik 72 dira pertsona zibilak, 1936ko irailean, urrian, azaroan, eta 1937ko
apirilean, Elgetan, matxinoek atxilotu eta fusilatu zituztenak. Haien artean zeuden
sei emakume eta lau abade. Gainerakoak atxilotu zituzten gerran zihardutela,
gehienek borrokatu zuten milizianoen eta gudarien artean. Batzuk hil zituzten
atxilotutako lekuan bertan, ezagutzen zituzten pertsona batzuek. Beste batzuk
bizilagunen salaketa faltsuagatik epaitu eta fusilatu zituzten.
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Hemen agertuko ditugunak Arrasaten gertatu ziren, baina horixe bera gertatu
zen Debagoieneko gainerako herrietan.
Gure senideak atxilotu zituzten, 1936ko urriaren lehen egunetan, Marcelino
Oreja-ren hiltzaileak zirelakoan salatu zituzten, herri osoak zekien hori gezurra
zela. Arrasaten frankistak gure senideen lehen atxiloketak egin eta gero, Vara del
Rey matxinatuen armadako kapitainak egindako deklarazioak hauexek izan ziren:
«Atxilotuak libre utzi ditugu ezeren errudun aurkitu ez ditugulako, eta berriro atxilotu badituzte, guk horretan ez dugu zer ikusirik, zibilen gauza da hori».
Egun batzuk geroago, berriro atxilotu zituzten: Arrasateko karlista batek bigarrengo atxiloketa egin eta gero esan zuen: «Ondo dakite horiek erantzukizunen
bat zutenak alde eginda daudela, hemen ez dela jende baketsua, umila eta on-ona
baizik».
Salatariek, bizilagunak eurak izan baitziren —inbidiaz eta gorrotoz itsuturik—batzorde gestoreetan lagundurik, alkateek eta abade batzuek bidali zituzten
atxilo hartutako gehienak Ondarretako kartzelara, salaketa faltsuez. Aske utzi
ostean, fusilatu egin zituzten. Ordutik desagertuta daude. Sekula ez dugu jakin non
lurperatu zituzten. Hura izan zen errepresio antolatua, planifikatua eta baimendua,
matxinoen agintarien aldetik. Gerrako krimenen arduradunak izan ziren.
Oraindik Martuteneko kartzelan daude haien sarrera- eta irteera-fitxak. Bertan
agertzen dira, Ondarretako espetxeko sarrera eta irteerako egunak. Irteerakoen
goizaldean fusilatu zituzten.
Beste aldetik ere biktimak izan ziren. Errepublikanoen aldetik, guztira erahil
zituzten 13 pertsona Debagoienekoak. Horietatik 6 fusilatu zituzten Donostiako eta
Bilboko kartzeletara egindako erasoetan, beste 4 Debagoiena inguruan eta 3
Madrilen. Hilketa haiek egin zituzten pertsonek edo taldeek ez zuten izan agintari
errepublikanoen oniritzia, haiek ez zekitela egin zituzten. Frankistek fusilatu
zituztenen aldean oso kopuru txikia izan zen hura, eta hori hala izan zen, nahiz eta
Debagoieneko eskumako 200 presotik gora izan Bilbon. «Gorri-separatistek»
mendekua har zezaketen Bilbon erretenitutako presoekin, baina ez zuten egin
halakorik, are gehiago lehen atxiloketetan adierazi zieten herriko frankistei, ez
egiteko ezer presoei, eta eurak arduratuko zirela haien aldeko presoei ezer ez
gertatzeko. Inguruko zibilen fusilamen-duen berri jakin arren, Arrasateko 91 preso
zibilak denak bizirik Arrasatera etorri ziran.
Inolaz ere ezin liteke parekatu frankismoaren biktimekin. Errepublikazaleen
biktima horiek Kausa Orokorra —Causa General— izan zuten. Horien senideek
diktadura osoan pribilegio guztiak izan zituzten.
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Gure senideek, berriz, bizi behar izan zuten salatarien ondoan, ezagutzen zituzten haiekin. Salatzaileek ere bazekiten hala ezagutzen zituztela. Fusilamenduaren izuarekin batera, izan zuten beldurra, eta beldur hori erabili zuten irabazleek
bizirik geratu ziren galtzaileekin.
Urte askoan, ezin izan zuten esan ere, senideak hil zituztela. Epaitegietan
jasota datozen fusilatuei buruzko lehen heriotza-agiriak dira 1944koak, zortzi urte
pasatu eta gero. Heriotza-agiri batzuetan jartzen du: etxetik desagertu zen. Beste
pertsona batzuei buruz, ematen du bizi ere ez zirela egin, ez dago heriotza-agiririk,
erregistratu ere ez zituzten egin. Beste batzuetan: suzko armen zauriek hilda, frontean balaz zaurituak izan ziren Liberazioaren gerraren ondorioz, gerra-ekintzak…
hala erregistratu ziren heriotzen arrazoiak, kasu batean ere ez da agertzen zehatz
zelan hil ziren, eta gaur egun ere, horrela jarraitzen dute epaitegietan.
Fusilamenduaren berri izan arren, inor ez zen ausartzen ezer esaten, biktimen
senideen artean ere ez. Felisak, aita fusilatu baitzioten, esan zigun eskolara zihoala
eta ikusten zuela bere adineko beste ume batzuk ari zirela berbetan aita-amei buruz, eta harrigarria egiten zitzaion ez berba egitea aitari buruz etxean, eta egun
batean amari galdetu zion, eta hark negarrari eman zion, jakin barik zer erantzun.
Isiltasuna, gertatutakoez ezer ez kontatzea, haien seme-alabek ez jakiteko zer
gertatu zitzaien aitajaun eta amandreei, kasu askotan horixe gertatu zen pertsona
fusilatu eta desagertuen senideen artean.
Beste etxe batzuetan, bai egiten zuten berba; Benitak, gure amandreak,
kontatzen zigun zelan libratu zuten lehenengoz aitajauna, eta zelan esaten zion ihes
egiteko Bizkaira, eta ez zuela ihes egin karlista batzuek mehatxu egin ziotelako,
ihes eginez gero, emaztea eta seme-alabak hilko zituztela.
Esaten zigun gezurraz salatu zutela: «Orejaren hiltzailea». Gure aitajauna zen
Solidariokoa eta EAJkoa. Doluzko jantzia eramatearren, zelan egiten zioten barre
hormara bidali zuten pertsona berberek, guzti-guztiak herriko bizilagunak, baina
inoiz ere ez zigun kontatu gura izan, nortzuk ziren salatzaile haiek.
Kasu batzuetan, belaunaldi berriei pasatu zieten etxeko hormen artean gertatua, haien iritziz oso garrantzitsua zen jakitea zer gertatu zitzaien senideei, baina
ez nortzuek salatu zituzten, nortzuek eraman zituzten hiltzera. Gure amandreak,
Franco hil eta gero, galdetzen genionean gure aitajaunari zer gertatu zitzaion, berba egiten hasi baino lehen begiratzen zuen etxetik kanpora norbait ba ote zegoen
ikusteko eta isilean kontatzen zigun.
Urte haietan guztietan, legezkotasun errepublikanoen kontra gerran hil ziren
matxinoen izenak, irabazleen bandokoak, jarrita zeuden plaka batean elizako atarian. Bestalde, gure amandreak orri klandestino batzuk zituen, herrian fusilatutako
pertsonena.
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Gerran gure herrietan egindako sarraskiak, gai ukiezina izan ziren urte
askoan.
Baina exekuzio-pelotoiak ez ezik, fusilatuen seniderik ez egoteari gehitu
beharko litzaizkioke bizirik zeudenei lanik eman ez izana, emakume nahiz gizon
funtzionarioak lanetik botatzea, eta irabazleen irainak eta harrokeriak.
11.2. TRANTSIZIOA: FRANKISMOAREN ERREFORMA: INPUNITATEA
Urte haietan, trantsizioa prestatzen ari zirenean alderdi politikoak, egin zituzten
gure senide desagertuen errekonozimenduaren aldeko jendaurreko lehen ekintzak,
gorpuzki batzuk errekuperatu ziren... zuzeneko senideek, seme-alabek, alargunek
sustatu zituzten ekintza haiek, alderdi politiko batzuen laguntzarekin, abade
batzuen laguntzarekin...
Baina erregimenaren trantsizioan zer-nola gertatu zen ikusirik, frankismoaren
hausturaren aurrean, frankismoaren erreforma irabazle irten zen. Itun horretan
zerikusia zuten alderdi politiko antifrankistek ez zuten atera nahi izan argira zer
gertatu zen benetan.
Hori izan zen sekulako belarrondokoa senideentzat, haien senideek militatutako alderdiek ituna egin zutela isilik mantentzeko frankisten sarraskiak eta
krimenak. Horrek ekarri zuen geldiaraztea senideen hasitako ekimenak.
Urte batzuk igaro behar, memoria hura errekuperatzeko ekimenaren lekukoa
pasatu arte bigarren belaunaldiari: fusilatuen iloben belaunaldira.
Maila orokorrean erakundeen jarrera izan zen, 1979tik 2002ra doazen urteetan, Isiltasunaren Itunarekin jarraitzea, senideek, memoria errekuperatzeko
ekintzak eskatzen genituen bakoitzean. Horixe egin genuen Arrasaten 1986an,
gertaera haien berrogeita hamargarren urteurrenean, eta hauxe proposatu genion
Arrasateko Udalari:
– Izendatzeko fusilatu zituztenak herriko ohorezko seme eta alaba.
– Merezi zuten omenaldia egitea monolito batez inskripzio honekin: «Askatasunagatik, Por la Libertad», haien guztien izenekin.
Erantzun ziguten: «Ez zuten jo komenigarritzat berriro bizitzea larregi, errebantxa izpiritu zaharrik berpiztu dezakeen gertakari historikorik». Hori argudiatuz
Gerra Zibilean izandako gertakariak zirela-eta ahazteko eta atzera ez begiratzeko
defendatzen dute. Ez dira konturatzen ez dugula errabantxarik nahi, gure familiarren zauriak behingoz ixtea baino, eta barkatzeko lehenik barkamena eskatu behar
digutela, eta iñork ez digula barkamenik eskatu.
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11.3. BIZI IZAN ZIRELA BEHINTZAT
Egoera horretan, urteak aurrera doaz, eta 2002ko bukaera aldera, fusilatuen
familietako kide batzuek galdetzen diote beren buruari: zergatik ematen duen gure
familiako kideak existitu ere ez direla egin, demokrazian aukeratutako instituzioak
hautatu zirela 25 urte pasatu direnean.
Lehenengo aldiz, fusilatuen senideen batzarrak egiten hasi ziren, jende askok
parte hartu zuela. Debagoieneko fusilatuen eta desagertutakoen senideen elkartea
antolatu zuten. Lelo honekin: «Gure senideak ematen du existitu ere ez direla
egin». Gezurra ematen zuen, baina halaxe zen, lehen udal demokratikoak eratu
zirenetik 25 urte igaro eta gero, inork mugitu ez izana atzamar bat bera ere hil
zituzten eta askatasuna, berdintasuna eta justizia idealengatik historiatik ezabatu
izan zituzten pertsona haiek errekonozitu eta omentzeko. «Gure ustez ordua da
erakunde ofizialen aldetik esateko, gure senideak bizi izan zirela eta askatasunaren alde saiatzearren hil zituztela». Omenaldi bat egiteko proposamenak egin
zizkieten eskualdeko udalei; lehena izan zen hura bereganatzen Arrasateko Udala,
lehen urratsak ematen hastea onartu zuen, omenaldi bat egiteko fusilatu zituzten
eta desagertu ziren guztiei; eskualdeko gainerako udaletara bidali zuten proposamena.
Udal guztiek, salbuespenik gabe, hauxe onartu zuten: Debagoieneko udalen
adierazpen instituzionala: 1936ko kolpe militarraren ondorioz fusilaturiko herritarren aitortza eta ordain moralaren alde. Herritarrek jasandako hilketen bidegabekeria aitortzen du eta prest daude omenaldian parte hartzeko.
Horrela, Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta, Antzuola, Elgeta, Eskoriatza,
Gatzaga eta Aramaioko udalen inplikazioaren bidez, azkenean omenaldi bat egin
zuten Arrasaten.
2003ko ekainaren zortzian, hau da, gure senideak fusilatu eta desagertu
zirenetik 67 urte pasatuta, Debagoienean omenaldi hunkigarria egin genien gure
senideei, eskualdeko udal guztien laguntzarekin.
Ordutik monolitoa ikusgai dago Arrasateko Laubide plazan, eta Espainiako
gerran Debagoienean fusilatutako eta desagertutako debagoiendarren izenak irakur
ditzakegu hor. Berandu, oso berandu pertsona askorentzat, demokrazia ezartzearen alde borrokatu zuten haientzat, eta hainbeste bidegabekeriaren eta sufrimenduren konpentsazio morala ikusi barik joan ziren haientzat. Beste pertsona
batzuentzat, haien artean 80, 90 urte edo gehiago zituztenak, egun gogoangarria
izan zen, negar-malko ugari isuritakoa, baina era berean lasaitasun handia ekarri
zien, azkenean herrietako agintari demokratikoen errekonozimendua jaso zuten
eta: bizi izan zirela eta askatasunaren alde egiteagatik hil zituztela.
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Hiru urte geroago, leku berean, gertaera haien 70. urteurrenean, berriro egin
genuen beste omenaldi jendetsu bat. Berriro ere, udal guztiak alde egon ziren eta
mozio bat onartu zuten, eta han, besteak beste, gai hauek jasotzen dira: «Debagoieneko udal guztiek 2006an: hauek erreklamatzen zizkien Estatuko botere publikoei:
lehenik eta behin, gerra krimenak eta gizateriaren aurkako krimenak ezin preskribatzeari buruzko konbentzioa berrestea. Honetaz gain, epaiketa penal eta militar
guztiak baliogabetzea, arbitrarioak eta legez kanpokoak izateagatik. Azkenik, errekonozimendu soziala eta ekonomikoa askatasunaz gabetu zituzten pertsona guztiei».
Bi omenaldi horietan, Eusko Jaurlaritzatik iñor ez zen agertu. Gipuzkoako
Gotzainari senideek proposatu zioten meza bat ematera etortzeko, ez zuen onartu.
Hildako zibilek, gehienak kristauak, eta lau apaizek ez dute jaso oraindik elizaren
hierarkiaren errekonozimendurik.

Fusilatuen senideak 2005eko ekainaren 12an.

11.4. MEMORIA BERRESKURATZEKO BIDEAN
Matxinada militar faxista izan zenetik 73 urteko isiltasuna eta inpunitatea izan
dira.
Diktadurarekin berrogei urteko errepresioa eta isiltasuna jaso genituen.
Franco hil eta gero, alderdi antifranquista askok frankismoaren erreforma onartu
zuten: ituna egin zuten isilik mantentzeko frankisten sarraskiak eta krimenak.
Gerra galdu zuten biktimen egia, justizia eta erreparazioa ez da inolaz ere
gauzatu. Borondate politikoa ez delako egon.
Debagoieneko Fusilatuen Senideen Batzordeak bat egiten du, Lau Haizetara
Gogoan koordinakundeak eskatzen duen erreparazioarekin, koordinakunde horren
kide garenez.
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11.5. ESKATZEN DITUGU EKINTZA EGIAZALEAK,
ERAGINKORRAK ETA SENDOAK
Diktadorea hil eta gero, erregimenaren errepresioa eta zapalkuntza zuzenean bizi
izan zuten milaka antifrankisten eskubideak traizionatu zituzten. Ezer ez ziguten
galdetu, ez ziguten ezer kontsultatu, gure gainetik erabaki zuten eta esan ziguten
isilik egoteko, ahanzteko. Horrela, klase politikoak eta sortutako erakundeek libre
ikusi zuten euren burua egia ez ikertzeko, justizia ez egiteko eta ordainaren bideari
ez ekiteko. Garai hura igaro zen. Gaur, memoria historikoa errekuperatzeko elkarteek eskatzen dugu omenaldi instituzionaletan ezinbestekoa dela aintzat hartzea
gure iritzia eta gure partaidetza, ekimen politiko-instituzional zintzoak, eraginkorrak eta sendoak egiteko.
11.6. BEHARREZKOA DEN AUTOKRITIKA BAT
Hasteko, frankismoaren biktimei ordaina emateak eskatzen du autokritika publikoa
eta zintzoa urte larregi iraun duen isiltasuna onartu, eutsi eta bermatu duten erakundeen eta pertsonen aldetik; hori lotsagarria izan da era demokratikoan hautatutako erakundeentzat, Bigarren Errepublikan hautatu ziren batzuentzat. Horregatik,
hain zuzen ere, hil zuten hainbeste pertsona, eta beste hainbat erreprimitu. Esker
on hori barik, iruditzen zaigu konponbideak izango direla aurrerantzean partzialak,
eta egongo dira bi biktima mota, eskubide berberak izango ez dituztenak. Biktima
guztiak berdin-berdin tratatu behar direlako printzipioa errespetatu beharra dago.
Borondate politikoa behar da lehenago egindako akatsak zuzentzeko eta
behin betikoz ixteko zauriak, hiru belaunalditan itxi gabe ditugunak. Lehen urratsa
da autokritikarena.
11.7. AINTZAT HARTU GAITZATELA GU DENOK
Azken 30 urteotan egindako ekimen politiko-instituzionalek ez dute balio izan
matxinada militar faxistaren biktimen egia, justizia eta erreparazioa era eraginkorrean gauzatzeko. Bestela gertatu da, erakunde horietako kudeatzaileek behin eta
berriro ezarri dituzte euste-hormak, geroago eta antolatuago dauden frankismoaren
biktimen elkarteen lanari aurre egiteko. Biktimen eta senideen elkarteen presentzia
eta parte hartzea aktiboa, bai eta giza eskubideen aldeko eremuan lan egiten duten
beste hainbat ere, funtsezko baldintza da oinarri sendoak ezartzeko, konpontzeko
prozesu berriak irekitze alde.
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Debagoieneko alkateak Arrasateko omenaldian, 2006ko ekainaren 11an.

Frankismoaren biktimen elkarteen presentzia beharrezkoa da kontsulta-foro
eta erakunde guztietan, eta horietan zeregin erabakigarria izan beharko dute halako
proposamenen mintzakide, defendatzaile eta dinamizatzaile jarduteko, bai eta
erregimen frankistaren biktimen eskubideen alde lan egiten duten elkarteen eta
Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen artean garatutako akordio-proposamena
bete dadin zaintzeko ere.
11.8. ZIGORGABETASUNA BERRIZ ERE GARAILE
Memoria Historikoaren Legea ibilbide horren adibiderik argigarriena, inposizio bat
da. Lege hori idatzita dago elkarte horiek aintzat hartu barik, berriro argitaratu dute
isiltasunaren legea, Amnistia Internazionalak baloratu eta salatu duen moduan.
Egia jakitea, justizia administratzea eta frankismoaren biktimei ordaina
ematea, hiru gai horiek albora utzi eta ahaztu ditu Memoriaren Legeak. Legearen
arabera, frankismoa da legez kontrakoa, baina frankismoaren ekintzak legezkoak
izan ziren. Memoria Historikoaren Legearen eskasiez gain, justizia egitea alde batera uzten duelako, oraindik ere egin barik daude lege horren hainbat alderdi
garatuko dituzten dekretuak; hamar hilebete pasatu behar izan dira lehen dekretuak aurkezteko; ematen du gobernuak ez dituela bere lehentasunen artean. Filosofia berdinarekin jarraitzen dute, berriz ere inpunitateaz.
Diktadurapean berrogei urte eta Franco barik hogeita hamahiru urte eman eta
gero, oraindik gaurko egunean ez dute nahi justizia sartzea, gaiak azken hariraino
eramateko. Frankismoaren biktimek ez dute eskubiderik justizia izateko, ez dituzte
deklaratu baliogabe epaiketa penal eta militar guztiak.
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Egoera honetan dator, Garzonen ekimena, Memoriaren Legearen filosofiatik
aldenduta. Printzipioz pozgarria ikusten genuen, autoan bertan inoiz Espainiako
botere batek esan ez dituen gauzak esaten zituelako :
– Frankismoa nazismoarekin parekatuz.
– Desagerpenen-delituen preskripzio ezina, gizateriaren aurkako krimenak
izan zirelako.
Hori esanda, zalantza batzuk ere bagenituen:
– Ikertzeko muga historikoa 1951n jarri izana.
– Hildako militarrengan jartzea delituaren ardura guztia.
Garzonen autoak itxaropenak sortu zituen, leiho bat irekitzen zuen, jende
askorendako astindua izan da, baina esaten genuen bezela: bidean ikusiko dugu
noraino heltzen den justizia egiten, eta oso bide motza egin du.
Garzonen autoa biktimen familiarren etengabeko borrokaren ondorioa da.
Biktima horiek nazioarteko lege penala aplikatzea eskatzen dute, eta eskakizun
horrek Auzitegi Nazionaleko magistratuen, eta bereziki Garzonen, benetako izaera
utzi du agerian. Garzonek «puntu eta kito» berri bat ezarri nahi izan du, inpunitatearo berri bat estreinatu nahi izan du, horretarako beharrezkoak diren mugak (espazio-denborarekin lotuak) ezarriz Espainiako faxismoak egindako gizateriaren aurkako krimenen ustezko ikerketari; erantzukizunak hilda dauden pertsona gutxi
batzuen bizkar jarriz, alegia.
Era horretan, auzipetu daitekeen pertsonarik ez egonik, prozesuari akabera
emateko aitzakia perfektoa ezartzen da; eta bien bitartean, krimen frankisten
kontrako prozesua ireki zuen Magistratu handia ospez gainezka geratzen da.
Garzonek frankismoaren aurkako auzia bertan behera uztea, frankismoaren
biktimentzat beste zaplastako bat izan da. Ez da izan lehendabizikoa, 73 urte luze
daramagu justizia eskatzen. Estatuak orain arte bizirik egon den zigorgabetasuneredu horri eustea erabaki du. Estatuan inpunitatea justiziaren gainetik dago.
Biktima guztiak berdin-berdin tratatu behar direlako printzipioa aplikatu
gabe, berriz ere, frankismoaren biktimekiko justizia egiten hasteko borondate eza
adierazten ari dira.
Audientzia Nazionaleko fiskalaren jarrera ere hor dago, beste gauza batzuen
artean ausartu da esatera gure senideen desagertzeak delitu arruntak direla, aldatzen ari da errealitatea, berriro ere arrazoi politikoak tartean: inpunitateaz jarraitzeko apustua ari da egiten.
Ez dira delitu arruntak. Ez horixe.
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Adibide bat besterik ez:
Elgeta, 1937ko apirilaren 24tik 25erako goizaldean; frankista batzuk baserri
batera joan ziren, 13 urteko neskatila bat «eruen gure euien», aitak aurre egin, tiro
egin birritan eta han geratu zen lurrean, luze, hilda; amak ere gogor egiten jarraitu
zuen eta kulata-kolpeka apurtu zioten burua, handik egun batzuetara hil zen, neskatila bortxatu egin zuten eta mutilatu. Hori guztia kontatu zigun neskatila hark,
Antxonik, 66 urte geroago bere bizi guztiko isiltasuna apurtuaz.
Ukatu daiteke horiek gerra-krimenak direla, baina ukatzen ari dira begien
bistan dagoena.
Horren aurrean, orain arte bezala, familien, biktimen eta gizartearen esku dago gaia bizirik mantentzea. Orain, lehen bezela, gizartearen mobilizarioaren esku
dago batez ere, benetako justizia lortzea. Gobernuek ezingo dituzte frankismoaren
gizateriaren aurkako krimenak betiko estaliko.
11.9. EKIMEN POLITIKO ETA JUDIZIAL PROPIOA, BERTAKOA,
BEHAR DUGU
Azken 30 urteotan, egiaztatu dugu Euskal Herriko erakunde politikoek eta
judizialek ez dutela izan bultzada eta ekimen propiorik, egiaren bila aritu, justizia
gauzatu eta ordaina egiteko orduan. Ulertezina da, eta neurri batean gaitzesgarria,
egiaztatzea euskal erakundeak egotea Garzón epailearen moduko ekimenak baino
atzerago (haren ibilbide profesionalak talka egiten du etengabe Euskal Herriko
borrokalari antifrankistek defendatu dituzten balioekin), Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu diren nahitaezko desagerpenei eta hor dauden hilobi batzuei
buruzko materiala entregatu diotenean, gai honetan Eusko Jaurlaritzak hartutako
konpromisoaren proba moduan.
Edozelan ere, eta iritzita egokia dela material hori entregatu izana, baina objektiboki nahikoa ez dena, argitu behar dira gai bi. Lehena izango litzateke, Aranzadik egindako ikerketen emaitzen berri bakarrik emango dio Eusko Jaurlaritzak
Audientzia Nazionalari?, edota interpretatu behar dugu autonomia-erkidegoko
gobernuak parte izango balitz moduan bertaratzeko asmoa duela, antza, ireki berri
den prozesuan? Hori izan bada, hasieratik, oraingo autonomia-erkidegoko gobernuaren borondatea, zelan ulertu behar dugu orain urte asko nahitaezko desagerpenei eta fusilatuen hilobiei buruzko materialak eta frogak eduki eta neurri instituzionalak eta juridikoak hartu ez izana, erantzukizunak argitzeko, halako eskubideurraketa, genozidio-ekintza eta gizon-emakumeei egindako krimenak direla-eta?
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11.10. ERREGISTRO OFIZIALA IDENTIFIKATZEA ETA ZENBATZEA
Gaur-gaurkoz ere, ez dago matxinada militarraren eta gero ezarri zuten erregimen
frankistaren biktimen benetako errolda eta erregistro ofizial bat. Uste dugu Eusko
Jaurlaritzaren esku dauden «materialek», erakunde zientifikoek eta memoria historikoa errekuperatzeko elkarteek egindako ikerlanen emaitza, hasi behar dutela
egiten, berehalaxe, frankismoaren biktima guztien errolda eta erregistro ofizial
hori. Erregistro hori egitea da aldez aurretik egin behar den pausoa, herritarren
eskubideak errekonozitu eta aitortzeko, erakunde politikoek eta judizialek bermatu
beharko dutenak. Urrats hori eman beharra dago, nolabait ahantzirik egon diren
pertsona horien nortasuna, faxismoak indarkeriaz ostua, errekuperatzerik izan ez
duten pertsona haiei, gure memorian daudenak, euskal herritartasuna itzul diezaieten.
11.11. BEREHALA GAUZATZEKO EKINTZAK
11.11.1. Erreparazioa —ordaina—
Eusko Jaurlaritzan, foru-aldundietan, udaletan, amnistia ere ez diete aplikatu
1977 urtea baino lehen hil ziren depuratutako funtzionarioei ezta senitartekoei ere.
Hau da, orduko legealdia defendatzearren, lanetik botata izan zirenak, urteetan ezer
kobratu gabe bizitzera behartuta, hil ziren inongo ordainik gabe.
Gaur oraindik, horien senideek, instituzioetatik erantzun hau jasotzen dute:
legea aplikatuta ez dutela eskubiderik. Biktima guztiak berdin-berdin tratatu behar
izanaren printzipioa aplikatu gabe, berriz ere, borondate politiko eza, adierazten ari
dira.
1936an depuratu eta arrazoiak arrazoi birgaitu ez zituzten erakunde publikoetako (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak) funtzionarioak eta langileak,
oraindik ere, frankismoak irabazi ondoren egindako depurazio-espedienteen
eraginpean daude. Eta horrek guztiak eskatzen du aplikatzea era zintzoan eta
ofizioz, batetik, amnistia politikoa eta, bestetik, gertaera haren ondorioz haiek eta
haien oinordekoek pairatu dituzten ondorio administratibo eta ekonomikoak.
Beste hainbeste gertatzen zaie, kartzelan, lan-esparruetan esklabo urte askoan
ibili zirenei.
Beharrezkoa da eta urgentea da behin betiko erabakitzea 280/2002 Dekretuan
atzera botatako eskaerak. Ez da onargarria frogaren zama egotea kartzela eta bortxazko laneko eremuak pairatu zituztenen esku. Eskatzailea behartzen dute gertaeren egiaztagiriak aurkezten eta horrela diktadura frankistaren izaera frogatzen,
denek dakitenean zein zaila den halako agiriak aportatzea; izan ere, artxibo asko
eta asko itxita daude eta interesdunek eta haien senideek ez dute horietara jotzerik.
Non dago egitura instituzionalaren beraren erantzukizuna, nahi izan edo ez, gobernu
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autonomoa ere horren partaide da-eta, aske bizi ez eta frankismoaren biktima izan
ziren pertsona haien eskubideak ordaintzeko? Zergatik ez dute ematen informaziorik? Zergatik ez du bere gain hartzen erakundeak berak ikertzeko lana eta artxibo
ofizialetara jotzeko lana, zalantzarik gabe, horietara jotzeko askoz baliabide eta
aukera gehiago dituzte-eta?
Biktima-izaera agiriz frogatzeko ezintasuna dela-eta errekonozimendu hori
barik, zergatik ez dituzte onartzen beste froga-bide batzuk, lekukoena, adibidez?
Hortaz, alderantziz jartzen da prozesu naturala: administrazioa behartuta egon
beharko litzateke erregimen frankistan egindako giza eskubideen urraketa guztiak
ikertzeko, biktimari eta gizarte osoari horien berri emateko, eta banakako ordaina
emateko (lehengo egoerara itzultzea, kalte-ordaintzea eta birgaitze moral eta juridiko osoa) nahiz kolektiboa (asebetetzeko neurriak eta halakorik berriro ez dela
gertatuko bermatzea).
Hau idazten nabilenean, Debagoieneko Fusilatuen Senitarteko eta Lagunen
Batzordetik kale-agerraldi batean salatu eta gero, Francisco Franco gure lurrak zapaldu dituzten hiltzaileetarik handienetakoaz ari bagara ere. Diktaduran ohorezko
alkate izendapena indargabetzen ari dira egun hauetan Euskal Herriko udal askotan. Nola liteke hori? Administrazioa nora egon da orain arte begira? Beharrezkoa
da borondate politikoa: etxetik hasita.

Debagoieneko Fusilatuen senideak 2008ko urriaren 21ean.

11.11.2. Egia
Hiri eta herri guztietan egitea «errolda global bat» edo erregistro eguneratu
bat, «IZEN GUZTIAK / AURPEGI GUZTIAK», herri bakoitzean jaso ditzan
frankismoaren hildakoak, desagertutakoak eta gainerako biktimak eta hor bizia
«berreskuratzeko» erregimen horretako biktima guztiek, eta ez bakarrik haien
izenak, haien memoria eta haien borrokaren memoria eta haien ideiak, horien argazkiak, aurpegiak ere bai, historiarentzat eta oraingo eta geroko belaunaldientzat.
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Urgentziaz bilaketa, errekuperazio, babes, antolaketa eta egituratze neurriak
abian jartzea, Euskal Herrian errepresio frankistaren biktimei buruzko agiriak
dituzten udal- edo foru-artxiboetan, eta informazio hori era irekian jartzea eta
horietara jotzeko moduan jartzea, ikertu daitezen, gizartearen esku egon daitezen
eta, nagusiki, kaltetutakoen esku, Arartekoak 2005eko martxoaren 11n egin zuen
idatzian (1181/2003/16) gomendatzen duen moduan. Ordena berberean berreskuratzea herri edo hiri bakoitzari buruzko artxibo guztiak, adibidez, «Salamancako
paperak» izeneko kasuan bezala, berdin dio zer-nolako artxiboetan dauden,
herritarren eskura jar daitezela.
11.11.3. Justizia
Berdin tratatzea biktima guztiak; izan ere, gobernuak indarkeriaren oraintsuagoko beste biktima batzuentzat izan duen jardueraren artean eta terrorismo
frankistaren biktimak direla-eta neurriak aplikatu ez edo, hala badagokio, luzatzen
utzi dituen neurrien artean izan den konparaziozko bidegabekeria urratzailea
gainditu beharra dago; hori guztia gertatu da, legearen aurrean herritarrak
berdintasuna izateko duen giza eskubidea nabarmen urratu eta gero.
Gertaera horien inguruan, guk uste dugu: frankismoaren biktimak eta
herritarrak mugitzen bagara eta presioa egiten badugu, lortuko dugula justizia
egiten hastea.
Horregatik, Debagoieneko Fusilatuen Senitartekoen eta Lagunen Batzordetik,
gizateriaren kontrako krimenen salaketa prozeduretan hasi behar dugu. Zein da
gure helburua?:
Bat: gure senideekin gertatutakoa argitzea. Zergatik atxilotu zituzten, eta zer
gertatu zitzaien Ondarretako espetxera eraman eta gero.
Epaile batek esaten duela entzun nahi dugu: bizi izan zirela eta hil egin zituztela askatasunaren aldekoak zirelako
Bi: auziperatuen epai-ebazpenen indargabetzea, horrek dituen ondorio
guztiekin.
Egokitzea baliabide ekonomiko eta tekniko nahiko, justizia osoa lortze aldera
behar diren prozedura judizialak has daitezen. Ildo horretan, jarduera-protokolo bat
finkatuko da, testigantzak eta dagokion agiri-artikulazioa jasotzeko, administrazio
judizial eskudunaren aurrean prozedura-balioa emateko.
Arrasateko Udalak 2008ko azaroaren 6an onartutako mozioa horren adibidea
da. Debagoieneko Fusilatuen Senitartekoen eta Lagunen Batzordearen proposamena
berea egiten du eta beste batzuen artean mozio honetako puntuak onartzen ditu:
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Frankismoaren epaiketa penal eta historikoa egitearen alde gaudelako, gertaera
horien inguruan Debagoieneko Fusilatuen Senitartekoen eta Lagunen Batzordeak,
gizateriaren kontrako krimenen salaketa prozeduretan eta egiten dituen ekintzetan
laguntzeko borondate politikoa eta elkartasuna adierazten du.
Udal honek bere esku dagoen guztia egingo du, babes politikoa emateko ekimen
horiei.
1936ko gerran fusilatu eta desagerturikoen hainbat senitarteko eta bizi lagunak ere
atxiloketen lekukoak izan ziren.
Pertsona horiek prest daude berehala euren testigantzak jaso ditzaten notario zerbitzuek, haien testigantzekin batera eta agiriekin batera, balioa emateko prozedurari,
krimen horiek epaitzen dituen administrazio judizial eskudunaren aurrean.
Udal honek ekimen horietatik sortu daitezkeen gastuak ordaintzeko, aldeko jarrera
azaltzen du, eta ondorioz Justizia osoa lortzeko behar diren prozedura judizialak hasi
daitezen diru baliabide eta baliabide teknikoak jartzen lagunduko du, aipatu laguntza
emateko baldintzak dagokion dirulaguntza programaren oinarrien bidez arautuko dira.

11.12. EKINTZA-PLANA, EPE ERTAINERA GAUZATZEKO
11.12.1. Egia
Frankismoa bizi ez zutenek, belaunaldi berriek, oso gutxi dakite frankismoaz,
ez da kasualitatea.
Gerra galdu zutenen belaunaldiak errepresio bortitza jasan zuelako, ezin izan
zuten egin ekimen handirik memoria historikoa berreskuratzeko.
Lekukoa pasatu arte bigarren belaunaldiari: fusilatuen iloben belaunaldia
etorri arte oso gutxi egin da.
Memoria historikoaren politika publikoak falta izan direlako. Gaur egun
gizartean frankismoaz dakiguna batez ere memoria historikoaren aldeko taldeei
esker da.
Egoera hori aldatzeko beharrezkoak dira:
– «Memoria-leku»en udaleko eta probintziako errolda bat egitea (kartzelak,
penalak, atxilotze-lekuak eta internalekuak, hobi komunak, borrokalekuak…) eta «gerra-arkitektura» izenekoa eta horiek babestu, kontserbatu
eta seinaleztatzeko neurriak hartzea, eta plan bat egitea, leku horiek etenik
gabe izan daitezen frankismoa salatu eta memoria historikoa transmititzeko.
Leku horiek deklaratzea «eremu babestu hiritarrezina» Hiri Antolamenduaren Plan Orokorretan eta udaleko eta probintziako hirigintza-araudietan.
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– Memoria historikoa transmititzeko plan bat egitea, funtsezko elementu
moduan jasoko duena sartzea Gerra Zibilaren azterketa planetan; Euskal
Herriko errepresioa eta erregimen frankista kontuan izanik, herriko eta probintziako historia eta lekukoek parte har dezaten sustatuz, haien bizipenen
berri izan dezaten ikasleek. Ildo horretan, une honetan egiten ari diren
«Euskal Curriculuma» ikuspegian sartzea. Formazio-planetan sartu behar
dira, historia hori ere, eskoletan erakutsi behar da.
– Hilobi komunak bilatu eta identifikatzea udalerrietan eta probintzietan, eta
irizpideak izango dira bizkortasuna, eraginkortasuna eta profesionalitatea,
bai eta dagozkion erakundeek kudeatzea ere hiru premisa horiek bete
daitezen behar diren tramite guztiak. Hobi komunak eta lur emateko lekuak
aurkitu eta ikertzeko lanen erabilera publikoa deklaratzea, eta lan horien
finantzaketa publikoa egitea, eta lurraren oraingo jabeentzat izan litezkeen
kalte-ordainak ere bai.
11.12.2. Justizia
Deuseztatzea erregimen frankistak irekitako sumario eta dosier guztiak, hark
jardun zuen denbora osoan, eta abian jartzea mota askotako ekimen eta eskaerak,
helburu hori betearaziko duten instantzietan.
Frankismoaren krimenak Gizateriaren Krimenak jotzea sustatzen duten
ekimen guztiak bultzatzea (Amnistia Internazionalak 2005eko uztailaren 18an egin
zuen Txostenean eta Europako Kontseiluak 2006ko martxoan egin zuen Adierazpenean gomendatutakoaren arabera) eta, hortaz, preskribaezinak.
11.12.3. Ordaina
Herri guztietan errolda bat egitea, frankismo-garaian errepresalia ekonomikoak eta konfiskazioak izan zituzten pertsona guztiekin, eta abian jartzea frankismoak garaile irten eta gero «Erregimena»ren aurka egon ziren pertsonen eta taldeen
ondasunak konfiskatzeko prozesu guztiak salatzeko ekimen bat.
Herriari itzultzea edozelako ondare-elementu guztiak, indarrez ostu izan
dizkiotenak edo herriarekin duten atxikimenduagatik, izaera bereziko arrazoiengatik eta beste arrazoi berezi batzuengatik uste badugu herrian egon behar dutela,
adibidez Picasso-ren Gernika koadroa.
Ezabatzea eta kentzea erakundeek eta udaletan eta foru-aldundietan dauden
indar politikoek darabiltzaten esaldiak, adibidez, «duintasuna errekuperatzea»,
«duintasuna itzultzea»… eremu horietatik sustatutako eta «frankismoaren biktimei» zuzendutako ekimenei buruz dihardutenean. Ekimen horietako batek ere ezin
du agertu helburu hori, ez eta bete ere, ez gure senideek ez frankismoaren biktima
batek ere ez zuten galdu inoiz duintasuna: harekin eta haren alde borrokatu ziren
eta hil ziren.
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Ezabatzea herrietan, hirietan eta auzoetan, Europako Kontseiluak proposatu
bezala 2006ko martxoan hartutako erabakian, erregimen frankistako edozelako
elementuak goraipatzen dituzten sinbolo eta toponimo GUZTIAK: herri-izenak,
kale-izenak, monumentuak, plakak, eta abar; bai eta erregimen frankistarekin
lotuta dagoen edozein pertsonak oraindik mantentzen duen edozein aipamen edo
ohorezko titulu ere.
«Memoria-leku»ei buruzko udaleko eta probintziako zentsu edo errolda bat
egitea (kartzelak, penalak, atxilotze-lekuak eta internalekuak, hilobi komunak,
borroka-lekuak…) eta «gerra arkitektura» izenekoaren zentsu bat eta hura babestu,
kontserbatu eta seinaleztatzeko neurriak hartzea; horretarako, plan bat egitea, leku
horiek izan daitezen frankismoa salatzeko leku iraunkorrak eta memoria historikoaren transmisio-lekuak. Leku horiek deklaratzea «eremu babestu hiritarrezina»
Hiri Antolamenduaren Plan Orokorretan eta udaleko eta probintziako hirigintzaaraudietan.
40 urte diktadurapean eta 33 urte gehiago demokrazian, egiarik gabe, justiziarik gabe eta ordainik gabe frankismoaren biktima guztientzat; behingoz bukatu
egin behar dugu hori, borondate politikoaz egin egin daitekeena eta egin beharra
duguna. Frankismoaren zauriak behingoz itxi egin behar dira.
Ez dugu hobeto ohoratuko eta onetsiko, askatasunaren hazia ereiten saiatzean
bizitza eman zuten pertsona haien memoria.

Egia, Justizia, Ordaina.

V. Memoria
historikoaren
ikerketarako
metodologiaproposamenak

12. Gerra Zibila eta lehen frankismo-garaia Hego Euskal
Herrian ikertzeko iturri dokumentalen gida
Roberto Kerexeta eta Beatriz Mujika,
Irargiko teknikaria eta Gizarte- eta kultura-antropologoa

12.1. SARBIDEA ETA ARTXIBOEN EGOERA
Artxibo eta dokumentazio-zentroen egoerari eta horietara sartzeari dagokienez,
azken urteotan aurrerapauso garrantzitsuak eman dira bai baldintza tekniko eta
materialen arloan bai baldintza politiko eta erakunde arloan ere. Gerra Zibilaren
gaia eta memoria historikoa berreskuratzeko eta urteetan egondako ahanzturarekin
amaitzeko gogoa pil-pilean dago, hori dela-eta ikertzaile eta herritar ugari hurbildu
dira artxiboetara bertako dokumentu-funtsak ezagutu eta kontsultatzeko asmoz.
Ildo horretan kokatu behar da, UEUk eta Aranzadi Zientzia Elkarteak 2007an
abian jarri zuten 1936ko gerra. Oroimena eta ahanztura Euskal Herrian ikastaroa
eta baita esku artean dugun liburu hau ere. Asmoa xumea izan arren, eman beharreko ezinbesteko urratsa da artxibo eta dokumentazio-zentroek gorde eta zaintzen
dituzten dokumentu-funtsak gizarteari ezagutarazteko, eta behin ezagututa,
kontsultatu, ikertu eta lantzeko.
Horrela, bada, Gerra Zibilaren gaiari buruzko informazioa eta dokumentuak
zaintzen dituzten artxibo eta dokumentazio-zentroei dagokienez, Euskadi eta Espainia mailan bederen azken urteetan artxiboetarako irekitzeko prozesuak aurrera
egin du nabarmen eta artxibo garrantzitsuenen ateak ireki dira, eta oro har, bertako
funtsak ikertzaileek eskuragarri dituzte. Esaterako, gerraren bilakaera eta protagonisten ibilbidea ezagutzeko ezinbestekoak diren artxibo militarren (horien fitxak
liburuan deskribatuta daude: Ferrolgoa, Avilakoa, Segoviakoa…) eta kartzeletakoen ateak era mugatu batean ireki dira; oraindik sartzeko oztopo eta traba ugari
daude eta bertako funtsak kontsultatzea ez dago denon esku, besteak beste, baimen
bereziak (senideen baimena…) behar direlako haietara sartzeko. Halaber, aipatu
behar da Kultura Ministerioko artxiboak kontsultatzeko jada ikertzaile-txartela
ateratzea ez dela beharrezkoa. Euskadiko artxiboetako baldintzei dagokienez, oro
har, kontsulta librea nagusi da eta aski da nortasun-agiria aurkeztearekin.
Halere, tamalez, badira oraindik, Gerra Zibileko eta gerraondoko garai ilunak
ezagutzeko oso garrantzitsuak diren arren, eskuragaitzak diren funtsak (atzerriko
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hainbat artxibo, esku pribatuetan dauden artxiboak, elkarteenak…) eta itxita
dauden eta kontsultatzeko aukerarik ez dagoen hainbat artxibo-multzo, esaterako
elizaren artxiboak. Gerra Zibila bukatu zela 70 urte igaro dira eta artxiboak irekita
beharko luketeen arren, oro har, elizaren artxiboetan gerra-garaiko dokumentazioa
ezin daiteke kontsultatu lege-hutsuneak direla-eta.
Legeriari dagokionez, sarbideari positiboki eragiten dioten bi lege nabarmendu behar dira: batetik, 1978ko Espainiako Konstituzioa, 105. artikuluko b) atalak
ondoko eskubidea aipatzen du: «Herritarrak artxibo eta erregistro administratiboetara sartzea, salbu eta estatuaren segurtasun eta defentsari, delituen ikerketari eta
pertsonen bizitza pribatuari dagokienez»; eta bestetik, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, 37.
artikuluaren arabera herritarrek artxibo eta erregistroetara jotzeko eskubidea dute.
Halaber, Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legearen arabera, 50 urte baino
gehiago duten dokumentuak, artxiboko funtsak eta dokumentu-bildumak, titulartasuna edozein delarik ere, historikotzat jotzen dira; hortaz, artxibo publikoetako
funtsetarako sarbidea eta kontsulta librea izango da, ondorengo mugen kasuan izan
ezik: batetik, indarrean dagoen legeriaren arabera material klasifikatu gisa
onartutakoak; pertsonen bizitza pribatuari eta intimitateari eragiten diotenak, eta
merkataritza, industria edo zientzia arloko sekretuei buruzkoak; eta bestetik, aldi
baterako hondatuta edota egoera txarrean dauden dokumentuak ezingo dira
kontsultatu. Beraz, aipaturiko legeak aintzat hartuta, badirudi ikertzaile eta interesatu orok aukera zabala izango lukeela gerra-garaiko dokumentuak arakatu eta
kontsultatzeko. Aitzitik, atalez ataleko berariazko legeak aztertzen baditugu, ohartuko gara informaziorako sarbide-eskubidea mugatzen duten, interes publikoko
arrazoiak edota datuen babesa argudiatuta, hainbat lege daudela, besteak beste,
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa. Lege polemikoa da eta zenbaitetan kontraesankorra ere bai, eta dokumentuak kontsultatzeko eta dokumentu-funtsak zabaltzeko unean (bai Interneten bai bestelako
bitartekoez) artxibozainoi buruhauste ugari ematen diguna.
Bestalde, artxiboetarako sarbidea eta ondorioz dokumentu-funtsen kontsulta
eragozten duten arrazoien artean, artxiboen funtzionamenduari buruzko mugek
duten garrantzia nabarmena da, sarritan oharkabean pasatzen diren arren: ordutegi
mugatuak, artxiboen eta gordailuen egoera eskasa, deskribapen-baliabide urriak eta
azalekoak, informatizatu gabeko datu-baseak, langile-gabezia eta prestakuntza
falta… Aipaturiko arrazoien eraginez, ikertzaile eta erabiltzaileen nahiak zapuztuta
geratzen dira.
Argi dago ekimen honen gisakoak beharrezkoak direla goian adierazitako
mugak gainditzen laguntzeko eta herritarrak artxiboetara hurbiltzeko balio dutela.
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12.2. ZABALKUNDEA ETA DESKRIBAPEN-BALIABIDEAK
Orain dela 10-15 bat urte arte, artxiboetako funtsei buruz eskura geneukan informazio nagusia paperean egindako inbentario, katalogo eta gidek osatzen zuten.
Ondoren eskuz edota inprimaturik zeuden inbentario horiek informatizatu eta datubaseetan jarri ziren, eta egun horietako hainbat Interneten kontsulta daitezke.
Beraz, euskal artxiboetan ere deskribapen-baliabideei dagokienez lan eskerga egin
da, baina oraindik egiteko asko geratzen zaigu, bai nazioarteko deskribapen-arauak
bete eta erabiltzeari dagokionez (ISAD (G), ISAAR…) bai informatikako estandar
teknikoak bete eta erabiltzeari dagokionez (formatu libreak, irisgarritasun-arauak…).
Euskal Autonomia Erkidegoan Gerra Zibil garaiko dokumentu-funtsak sarean
jarri dituzten artxiboen artean, besteak beste, bi nabarmenduko lirateke: batetik,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren Kultura Ondarearen Zentroa (Irargi, Bergaran), eta bestetik, Sabino Arana Fundazioak Arteagan kudeatzen duen Abertzaletasunaren Agiritegia. Lehena, 90eko hamarkadan aitzindaria izan zen, webguneko
Badator izeneko datu-basearen bidez, Euskadiko hainbat artxibo-zerbitzutako dokumentu-funtsen inbentarioak Interneten jartzen. Gerrari dagokionez, beste batzuen
artean, ondoko funtsak aipa ditzakegu: Historia Garaikideko Bidasoa Institutuaren
dokumentu-bilduma, Carlos Blasco Olaetxea Ahozko Artxiboko Funtsa edota
Salamancako Espainiako Gerra Zibileko Artxibo Orokorreko Bilboko politikosozial seriea, Irargin mikrofilmatuta dagoena. Bigarrenak, besteak beste, ondoko
funtsak gordetzen ditu Eusko Alderdi Jeltzalearen Artxiboa, Lehen Eusko Jaurlaritzako Artxiboaren Funtsa (2009tik Irargin gordailutua) eta beste hainbat funts
pertsonal (Manuel Irujo…).
Bestalde, azken urteotan artxibo, dokumentazio-zentro eta liburutegi ugarik
gordeta dituzten dokumentu-funtsak digitalizatu dituzte, eta, Gerra Zibilari dagokionez, jada milioika dokumentu (folio, orri, fotograma, kasete, argazki…) daude
digitalizatuta, sarean noiz jarriko zain. Horrela, bada, datozen urteetako erronka
nagusia digitalizatutako irudi, audio edota argazki horiek Interneten jartzean datza;
hortaz, erabiltzaileek etxetik mugitu gabe kontsultatu ahal izango dituzte. Irargin
ere erronka horixe dugu esku artean, ildo horretan ari gara lanean, eta epe laburrean Blasco Olaetxea ikus-entzunezko funtseko lekukoen lekukotasunak (Kepa
Ordokiren gerrako pasarteak esaterako) eta Bidasoa Institutuko argazkiak (euskal
batailoietako gudari eta milizianoenak edota Gernikako bonbardaketarenak) ikusi
edota entzun ahal izango ditugu sarean. Alabaina, proiektu hori gauzatzeko egin
beharreko lana eta gainditu behar diren oztopoak ez dira gutxi: nazioarteko
estandarrak edota kode irekiko programak erabili eta bultzatu beharko dira; eta
datuen babeserako legeria kontuan izan beharko da, besteak beste.
Bestalde, ezin dugu aipatu gabe utzi Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren
aginduz Eusko Ikaskuntzako Historia Saileko ikertzaile eta historialariz osatutako
lantalde zabal batek, Jose Luis de La Granja eta Santiago de Pablo Historia

260

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

Garaikideko katedratikoen zuzendaritzapean, burutu duen proiektua: Gerra Zibilak Euskadin izan zuen bilakaerari buruzko iturri dokumentalen eta bibliografikoen gida (1936-1939). Proiektua 2006an jarri zen abian eta 2009ko bukaeran
argitaratuko den liburu eta DVDarekin amaituko da. Europa eta Amerikako 350
bat artxibo eta dokumentu-zentroetako funtsen deskribapenen fitxak jasotzen ditu,
horietatik 200dik gora Euskadikoak direlarik. Jatorrizko lana gaztelaniaz egin bada
ere, aipatu behar da euskarara ere itzuli dela. Egun Espainia mailan bederen, ez da
tamaina honetako lanik egin, ez edukiari dagokionez ezta zabaltasun eta kalitateari
dagokionez ere.
Bukatzeko, UEUren proiektu hau xumeagoa bada ere, euskal ikertzaile eta
historialari gazteentzat baliagarria izango delakoan gaude.
12.3. ARTXIBO MILITARRAK
12.3.1. Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste, Ferrol (AIRMN)
• Helbidea: Avenida del Rey z.g. (Acuartelamiento Baluarte), 15400 Ferrol,
A Coruña
• Telefonoa: 981 319009
• Web orria:
http://www.mde.es/portalcultura/servlet/ConsultaCultura?ACCION=4&CO
D_PROVINCIA=15&TIPO_OBJETO=ARCHIVO&COD_OBJETO=158
Artxibo honetan A Coruñako «IV Tribunal Regional Militar»aren funtsak
aurki daitezke eta zehazki Ferrolgo honetan daude jasoak Hego Euskal Herrian izandako gerra-kontseiluen espedienteak, bertan bildu baitira Espainako estatuko iparekialdeko eskualdeko auzi militarren epaiak/sumarioak; auzitegi hauek «Capitanías Generales» deiturikoen ondorengoak dira eta 4/1987 Lege Organikoaren bidez
eratu ziren. Antolaketa hau baino lehen ia ezinezkoa zen sumario hauen
espedienteetan arakatzea, hauen bolumena eta sakabanaketarengatik batik bat, auzi
bakoitza zegokion gobernu militar probintzialean artxibatuta baitzegoen.
Ferrolen aurkituko ditugunak, arrazoi desberdinengatik matxinatuen alderdiko militarren agindupean epaitutako pertsonen txostenak dira. Dokumentazio
honek, kontzentrazio-esparruetan barneratutako pertsonek kontzentrazio-esparru
desberdinetan zehar egindako ibilbidearen ezagutza eta espetxe-sistema frankistaren ezagutza ahalbidetzen ditu. Artxibo hau errepresioaren inguruko edozelako
ikerketan, memoria historikoa berreskuratzeko ezinbesteko iturria dela esan daiteke,
justiziatu zituzten gizon-emakume gehienen aurka epaiketa militarrak betearazi
baitzituzten.
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Bilaketak egiteko orduan kontuan hartu behar da Gipuzkoaren kasua.
Lurralde honi zegozkion funtsak Logroñoko erdigunean kokatutako kuartel batean
egon ziren bilduak, kuartel horren eraistearen ondorioz Ferrolera eramanak izan ziren arte. Hau dela-eta, Ferrolgo «Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste»
delakoan Gipuzkoan burututako ia gerra-kontseilu guztiak Logroñoko funtsean
deskribatuak daude.
Artxibo-funtsen garrantzia nabarmena bada ere, iturri hau erabiltzeko orduan
oztopoekin aurki gaitezke. Lehenik eta behin, baimen berezi bat eskatu behar zaio
Defentsa Ministerioari. Ondoren, bila gabiltzan pertsonen zerrenda bat helarazi
behar da hauen espedienteak artxiboko pertsonalak bilatu ditzan. Bilaketa auzipetuaren izenaren arabera egin behar izateak ez du auzipetzearen zergatiak desberdintzea baimentzen (Barruso, 2005: 39-40), hau da, ez dira Gerra Zibilak bultzaturiko zergatiak, gerra ondorengo gertaerek bultzaturiko arrazoiak eta gai politikoekin zerikusirik ez duten zergatiak desberdintzen. Bestetik, hainbat ikerlanetan
ikusi ahal izan den bezala, prozesu sumarisimo asko kolektiboak baziren ere,
sarritan espedienteak auzipetu bakarraren sarrerarekin erregistratuta daude, bilaketari zailtasun bat gehiago atxikiz. Beste hainbat espedienteren kontsulta ez dago
baimendua legezko data iritsi ez delako (50 urte) eta beste hainbat agiri aurkitzea
ezinezkoa da.
12.3.2. Archivo General Militar de Ávila (AGMAV)
•
•
•
•

Helbidea: Vallespín 9; 05001 Ávila
Telefonoa: 920 352521
Posta elektronikoa: archivomilitaravila@et.mde.es
Web orria:
http://www.mde.es/portalcultura/servlet/ConsultaCultura?ACCION=4&CO
D_OBJETO=42&COD_PROVINCIA=05&TIPO_OBJETO=ARCHIVO

Artxibo hau 1994an sortu zen eta lehengo «Archivo Histórico de la Campaña»ko dokumentazioan du bere ardatz nagusia. Azkeneko artxibo hori Gerra Zibilaren inguruko dokumentu militarrak jasotzeko helburuarekin eratu zen, zeinak armada frankistari zein errepublikarrari zegozkien. Avilako artxibo militarrak, beraz,
bi aldeek borroka-garaian sortutako dokumentazioa gorde eta, bestalde, «Cuartel
General del Ejército»ko funts historikoak biltzen ditu. Gerra Zibilaren nondik
norakoak eta gerraondoko garaia aztertzeko ezinbestekoa da artxibo hau (Blasco
eta Rodrigo Sánchez, 2002: 217-225).
Bertan gordetzen diren funtsak 4 ataletan antolaturik daude eta hauetan,
altxamenduaren nondik norakoak, altxatutakoen guneko lehenengo mobilizazioak
eta alde errepublikanoaren militarizazioa azter ditzakegu:
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– «Cuartel General del Generalísimo». Atal honetan gerraren bilakaeran
Francoren kuartel nagusiak sorturiko dokumentuak biltzen dira. Dokumentu garrantzitsuenak informazioari eta operazio militarrei erreferentzia egiten dietenak dira. Lehenengoari dagokionez, armada desberdinen inguruko
dokumentazioa aurki daiteke baita errepublikanoei konfiskaturiko dokumentuak ere.
– Operazioen atalari dagokionez, hemen aurki dezakegun dokumentazioak
unitate militar bakoitzaren eraketa eta kokapenaren berri emango digu xehetasun osoz, Gipuzkoako kanpainaren bukaera (1936ko iraila) eta Bizkaikoaren hasieraren denbora-tartea adibidez (1937ko martxoa).
– «Zona Republicana». Atal honetan Defentsa eta Propaganda Ministerioaren, Segurtasun eta Karabineroen Zuzendaritza Orokorraren, Kataluniako
Generalitatearen eta Euskadiko Jaurlaritzaren inguruko dokumentuak biltzen dira. Euskadiko gobernuko dokumentazioari dagokionez, informaziobuletinak eta armadaren inguruko informazioa aurki ditzakegu. Beste dokumentu batzuek frankistek ezarritako errepresioaren berri ematen digute;
hemen aurki ditzakegu besteak beste, heriotza-zigorrera kondenatutako
pertsonen eskutitzak eta lekukotasunak (batez ere Bizkaian), Bilbo erori
ondoren hildako pertsonen inguruko dokumentazioa, Euskadiko Jaurlaritzak emandako errepresioaren gaineko informazioa eta euskal apaizek
kartzelan eramaten zuten bizimoduaren inguruko txostenak.
– «Zona Nacional». Atal honetan, Francoren Kuartel Nagusiko eta armadako
dokumentazioaz gain, «División Azul» deiturikoaren eta «Falange» eta
«Requeté» erakundeen informazioa aurki dezakegu. Armadei dagokienez,
informaziorik aipagarriena Iparraldeko Armada delakoari dagokiona da.
– «Archivos de Milicias Nacionales». Artxibo hau milizietan parte hartu
zutenen txosten pertsonalek osatzen dute eta, oro har, milizien antolaketari
buruzko informazioa biltzen duela esan daiteke.
12.3.3. Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)
•
•
•
•

Helbidea: Avenida del Ejército 2; 19004 Guadalajara
Telefonoa: 949 213935
Posta elektronikoa: agm_guadalajara@et.mde.es
Web orria:
http://www.mde.es/portalcultura/servlet/ConsultaCultura?ACCION=4&CO
D_PROVINCIA=19&TIPO_OBJETO=ARCHIVO&COD_OBJETO=43

Artxibo hau 1967an sortu zen eta Segoviako artxiboaren adar bat dela esan
daiteke, azken horren leku faltagatik eratua izan baitzen. Oraindik guztiz deskribatu
gabe baldin badago ere, ugaritzen ari diren ikerlanek gero eta garrantzi handiagoa

Gerra Zibila eta lehen frankismo-garaia Hego Euskal Herrian ikertzeko...

263

eman diote artxibo honi. Guadalajarako artxibo militarreko dokumentazioa 9 funtsetan dago sailkaturik. Guri dagokigun gaia jorratzeko halere bi dira funts nagusiak:
– «Prisiones Militares y Campos de Concentración». 1943an «Comisión Liquidadora de Campos de Concentración y Batallones de Soldados Trabajadores» erakundetik eratorria da funts honetan aurkitzen den dokumentazioa. Batzorde hau 1943an sortu zen desegindako kontzentrazio-esparru eta
diziplina-unitate desberdinetako (langile-batailoiak, diziplina-batailoiak,
kartzela militarrak) artxiboak biltzeko asmoz (Avilés Betegón, 2004: 40).
Funts honetan beraz, kontzentrazio-esparru, langile-batailoi eta preso
hartutakoen ospitaleen inguruko dokumentazioa aurki dezakegu, 3 atal
bereizten direlarik (<http:\\www.mde.es/portalcultura>):
– «Batallones disciplinarios de soldados trabajadores». Aurki dezakegun
informazioa nagusiki soldadu langile diziplinarioen batailoietako txosten pertsonalei dagokiena da. Atal honetan gordetzen den gainerako
informazioa preso hartutakoen zerrendei, atxilotze aginduei eta abarrei
buruzkoa da.
– «Batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados». Aurreko
atalean aurki dezakegun antzeko informazioa gordetzen da honetan
(langile-batailoiei buruzko informazio gehiago kontsultatu nahi izanez
gero, ikus liburu honetako Fernando Mendiolaren artikulua).
– «Depósito de Concentración y Clasificación de Personal extranjero de
Miranda de Ebro». Kontzentrazio-esparru hau 1947 arte egon zen martxan. 1940. urtetik aurrera gerran preso hartutakoez gain, II. Mundu Gerratik ihesean zebiltzan atzerritarrak ere sartu zituzten bertan. Guadalajarako artxiboan atzerritar hauen sarrera- eta irteera-txostenak, ihesaldiak,
barneratutakoen eta aske utzitakoen zerrendak eta abar jasoak daude.
– «Comisión Central de Examen de Penas». Erakunde hau Espainiako Gobernuko Presidentziaren agindu baten ondorioz sortu zen 1940an eta bere
helburua 1936ko uztailaz geroztik bando nazionaleko tribunal militarrek
emandako epaiak berrikustea zen. Aldi berean, heriotza-zigorrera eta 30
urteko kartzela-zigorrera kondenatutakoen indultu-eskaera guztiak hemen
jasotzen dira. Hegoaldeko euskal herritarrei dagokienez, gehienak data hau
baino lehenago errepresaliatu, hil edota kommutatu bazituzten ere, errepresioa ikertzeko garrantzitsua da funts hau (Barruso, 2005: 38-39). Funts
honetan aurkituko duguna heriotza-zigorren txosten pertsonalak, zigorren
erregistro-liburuak, ministroaren sinadura-zerrendak, baldintzapeko askatasunen inguruko dokumentazioa eta hainbat telegrama dira besteak beste.
Bestalde, «Dirección General de Mutilados» deituriko funtsean, artxiboan
sartzeko momentuan gutxienez 20 urte hilda zeramatzaten gerrako elbarrien zerrendak eta txostenak aurki daitezke.
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12.3.4. Archivo General Militar de Segovia (AGMS)
•
•
•
•

Helbidea: Reina Victoria Eugenia plaza z.g.; 40003 Segovia
Telefonoa: 921 460758
Posta elektronikoa: agmsegovia@et.mde.es
Web orria:
http://www.mde.es/portalcultura/servlet/ConsultaCultura?ACCION=4&COD
_PROVINCIA=40&TIPO_OBJETO=ARCHIVO&COD_OBJETO=150

Artxibo hau artxibo historiko kontsidera daiteke eta artxibo militarretan
zaharrena da. Maria Cristina erreginak eratu zuen 1898an Errege Dekretu baten
bidez eta Segoviako Alkazarrean ezarri zen. Errepresioaren inguruko gaiak lantzeko gainerako artxiboek baino garrantzi gutxiago baldin badu ere «Secretaría de
Estado y del Despacho de Guerra y del Ministerio de la Guerra» funtsean aurki
dezakegun txosten pertsonalei eskainitako atala interesgarria izan daiteke. Atal
honetan, Francoren armadako partaide eta Gerra Zibilean protagonista izan ziren
militarren txosten eta historia pertsonalak kontsulta daitezke, batez ere kontzentrazio-esparruetako buru izan zirenenak dira nabarmenenak. Era berean, sail honetan
bildutako informazioak gerraondoko armadako buruzagiak ezagutzeko balio dezake.
12.4. ESTATU-MAILAKO ARTXIBO ZIBILAK
12.4.1. Archivo Histórico Nacional (AHN)
•
•
•
•

Helbidea: Serrano kalea 115; 28006 Madril
Telefonoa: 917 688500
Posta elektronikoa: ahn@dglab.mcu.es
Web orria: http://www.mcu.es/archivos/MC/AHN/index.html

Artxibo honetan aurki dezakegun Gerra Zibilaren inguruko informazioa
«Fondos Contemporáneos» (Gaite, 1994: 455-477) atalean bildurik dago. Horren
barruan, «Causa General», «Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios
de la Guerra» eta lehengo «Archivo Central de la Dirección General de la Policía»tik
eratorritako atalak dira gai honen inguruko dokumentazioa biltzen dutenak.
Aipaturiko atal bakoitzean aurki daitekeena ondokoa da:
– «Causa General». Kausa Jenerala deiturikoa, erregimen frankistak, errepublikanoek II. Errepublikan eta Gerra Zibilean ustez burututako bortxakerien aurkako epaiketa da (1940ko apirilaren 26ko Dekretua) eta hemen aurki dezakegun dokumentazioak epaiketa hori martxan jartzeko beharrezko
informazioa biltzen du. Estatuko udalerri guztiek ireki behar izan zituzten
justizia-arduren espedienteak eta txosten horiek guztiak jasota daude funts
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honetan. Oro har, funts honetan errepublikanoek fusilatutako eskuindarrei
buruzko informazioa aurki daiteke; tarteka, aurki daiteke gerraren bilakaerari buruzko informaziorik ere. Euskal Herriari dagokionez, Gerra Zibilaren
bilakaerari buruzko informazio gutxi aurki dezakegu; urritasun hau are nabariagoa da Araba eta Nafarroaren kasuan, lurralde horietan ez baitzen
frontea egonkortu. Aldiz, II. Errepublikaren garaiari dagokion dokumentazioa bilatzeko ezinbesteko atala da. «Causa Generala» delakoa osatzen
duten ia 4.000 paper-sortak, gaur egun, probintziaka antolaturiko kaxatan
sailkatzen dira. Hala eta guztiz ere, bilaketa egiteko orduan paper-sorten
erreferentzia erabiltzen jarraitzen da.
– «Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra».
1936ko irailean sortutako sail honetan, errepublikako agintariek Euskal
Herrian altxamendu militarraren alde zeuden pertsonei desjabetutako ondasunen inguruko dokumentazioa biltzen da.
– «Comisión Liquidadora de la Caja de Reparaciones» deituriko atalean
bestalde, desjabetutako ondasun horiek itzultzeko asmoz sorturiko erakundearen dokumentazioa kontsulta daiteke.
– «Fondo de la Dirección General de la Policía». «Dirección General de la
Policía»tik eratorria den eta Barne Ministerioari dagokion funts hau, 1936
eta 1939 urteen artean altxatuek kontrolpean harturiko aldean poliziak
egindako errepresaliatu eta iheslariei buruzko espedienteen zerrendek osatzen dute. Sail honetan jasotzen den informazioak Gerra Zibilaren ikerketarako duen garrantzia zalantzarik gabea bada ere, zailtasun batzuekin aurki
gaitezke dokumentazio honen aurrean: batetik, baimena eskatu behar da
sail honetan arakatu ahal izateko eta, bestetik, bere osotasunean sistematizatuta ez egoteak eta espedienteen deskribapen xumeek bilaketa oztopatzen
dute.
12.4.2. Archivo General de la Administración (AGA)
•
•
•
•

Helbidea: Paseo de Aguadores 2; 28871 Alcalá de Henares (Madril)
Telefonoa: 918 892950
Posta elektronikoa: aga@dglab.mcu.es
Web orria: http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/index.html

«Archivo General de la Administración» deiturikoan, ministerio batzuetako
dokumentazioa biltzen da eta hori dela-eta, ministerio horien arabera antolatua
ageri zaigu artxibo hau. Gerra Zibilaren gaia lantzeko interesgarrienak izan
daitezkeen sailak honakoak dira (Barruso, 2005: 35-37):
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– «Sección de Hacienda». «Fondos Improtegibles e Incautaciones» deituriko
atalean, gerra-garaian errepublikanoen aldeko erakunde eta pertsonei
konfiskaturiko ondasunen inguruko txostenak biltzen dira; gerora ondasun
horiek altxamenduaren aldekoei, gerra-garaian jasandako kalte-ordain gisa
emango zitzaizkien. Bestalde, «Regiones devastadas» deiturikoetako
autoritate berrien kontu bahituen, berreraikuntzetan inplikatutako enpresen
eta langile-batailoien inguruko informazioa aurki daiteke.
– «Sección de Cultura». Atal honetan hainbat motatako funtsak aurki ditzakegu, hala nola Gerra Zibil eta frankismoaren garaian argitaraturiko liburuen zentsura-txostenak, filmografia, gerra-garaiko eskutitzak, propaganda,
buletin isilpeko buletinak edo Mexikora emigratutako pertsonen txostenak.
Azkenik, zenbait argazki-funts daude, horietako asko gerraren bilakaera
gaitzat dutenak baita Propaganda Ministerioak ateratako gerraondoko
argazkiak ere.
– «Sección de Educación». Araztutako irakasleen txostenak daude atal honetan; izan ere, altxamendua eman zenean irakasle guztiak banan-banan
euren ideologia politiko, erlijio-sinesmen eta profesionaltasunaren arabera
arazten dira; irakasle horien etorkizun profesionala arazketa-txosten horren
emaitzaren araberakoa izango zen. Euskal Herriaren kasuan lehen eta bigarren hezkuntzako irakasleen txostenak dira ugarienak. Txostenak, izenaren
edota herriaren arabera bila daitezke eta irakasleen inguruko informazioaz
gain, hauen bizitza-historia, errepublika-garaiko hainbat herriren egoera
soziala eta gerra-hasierako testuingurua azaltzen laguntzen dute.
– «Sección de Justicia». «Comisión de Incautación de Bienes» eta «Tribunal
Regional de Responsabilidades Políticas» erakundeetako dokumentazioaren zati handi bat biltzen da atal honetan. Batzordearen kasuan, altxamendu nazionalaren aurka agertu ziren pertsona eta erakundeen desjabetzea
helburu zuenez, batzoki, herriko etxe eta alderdi, erakunde politiko nahiz
gizabanakoen konfiskazio-txostenak biltzen dira. «Tribunales Regionales
de Responsabilidades Políticas» erakundeetako funtsean, berriz, II. Errepublikako diputatuen bizitza-historiak, desjabetze-txostenak eta lekukoen lekukotasunak biltzen dira. Horretaz gain, sententzien kopiak, eta auzipetuek
beraiek bultzatutako indultu eta zigorren berrikuste-txostenak aurki daitezke.
– «Sección de Interior». Atal honetan aurki dezakegun dokumentaziorik
garrantzitsuena, Guardia Zibilak eta Polizia Judizialak egindako espediente
informatiboei dagokie. Txosten hauek espedientatuaren izenaren arabera
antolaturik daude. Garrantzia gutxiago izanagatik ere, atal berean, tokiadministrazioari buruzko dokumentazioa eta euskal funtzionarioen inguruko
informazioa gordetzen dituzten funtsak aurki ditzakegu.
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12.4.3. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH)
•
•
•
•

Helbidea : Expolio kalea 2; 37008 Salamanca
Telefonoa: 923 212845 / 923 212535
Posta elektronikoa: agc@mcu.es
Web orria: http://www.mcu.es/archivos/MC/AGC/index.html

2008ko ekainera arte «Archivo General de la Guerra Civil Española» (AGGCE)
izendapena zuen artxiboan, matxinatuek konfiskaturiko dokumentu multzoak aurki daitezke batez ere; bertan jasota daude Euskadiko Jaurlaritzari matxinatuek
indarrez ebatsitako agiriak, esaterako. Dokumentu hauek baliagarriak izan daitezke
gerraren bilakaera lantzeko edota eragile sozialen afiliazio, mobilizazio militarra
eta jarduera sozio-politikoa ziurtatzeko besteak beste. Bestalde, eragile sozialen
jarduera ikertu nahi bada, militar errepublikanoen eta preso politikoen fitxa pertsonalez osatutako fitxategi garrantzitsua aurkituko dugu Salamancan. Artxibo honetan gordetzen den dokumentazio aberatsa, ez da Gerra Zibilera bakarrik mugatzen,
funtsen gehiengoak II. Errepublikari egiten baitio erreferentzia; Euskal Herri
errepublikanoaren historiaren inguruko dokumentazio ugari biltzen da artxiboan.
CDMHn bi atal nagusi bereizten dira:
– «Sección Especial o Masónica». Atal honetan logien inguruko dokumentazioa biltzen da lurraldeka antolaturik. Masoneriak Hego Euskal Herrian
eragin gutxi izan bazuen ere, 6 kaxa aurki daitezke euskal logien inguruko
informazioarekin eta 80 bat masoi euskal herritarren informazioa bildua
dago (Barruso, 2005: 35-36). Bigarren zati batean, euskal sindikatuetako
eta alderdi politikoetako buruzagien txosten pertsonalak jasotzen dira.
Txosten hauetan buruzagi horiek masoiak ote ziren edo ez ikertzen da, bi
txosten mota bereizten direlarik: negatiboak edo masonerian parte hartzen
ez zutenak, eta positiboak edo masoiak zirenak.
– «Sección Político-Social». Atal honetan, errepublikako hainbat erakunderen dokumentazioa aurki dezakegu, jatorriaren arabera antolaturik.
Ondoko funtsak dira nabarmenenak (González Quintana, 1994: 479-508):
– P.S. Bilbao: hainbat gairen inguruko dokumentazioa biltzen da, besteak
beste, langile-mugimendua, errepublikanismoa, nazionalismoa, autonomien sorrera-prozesua, Euskadiko Gobernua eta armada.
– P.S. Santander: Euskadiko gobernu eta armadaren inguruko informazio
asko biltzen du; Bilbo matxinatuen esku erori eta frankistek konfiskatu
eta Kantabriara eramandako informazioa hain zuzen ere.
– P.S. Gijón: euskal dokumentazio gutxi dago, hala ere, informazio
militarra eta ezkertiarrei dagokiena aurki dezakegu.
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– P.S. Madrid: Euskadiko Gobernuaren jardueretan oinarritzen den dokumentazioa biltzen du.
– P.S. Barcelona: 1937ko urriaz geroztik eta 1939ko urtarrilean armada
frankistak hiria hartu zuen arte Agirre Bartzelonan egon zela kontuan
harturik, sail honetan aurki dezakegun dokumentaziorik interesgarriena
Agirreren Gobernuaren eta honek Katalunian zuen ordezkaritzaren
ingurukoa da.
– Tribunal Popular de Euzkadi: Bilboko «Juzgados de Instrucción Especial»
direlakoek bideratutako sumario eta epaiez gain, aipaturiko tribunalak
Errepublikako Ministerioarekin, Euskadiko Gobernuarekin eta Bilboko
kartzelarekin izandako eskutitz bidezko harremanen inguruko dokumentazioa gordetzen du. Beste alde batetik, heriotza-zigorren inguruko
informazioa aurki dezakegu.
Bestelako funtsak:
– « Oficina de Información y Propaganda Anticomunista» (OIPA): frankismo garaiko erakunde honen dokumentazioaren artean, bulego honen
lanaren berri ematen digun informazioa aurki daiteke, hala nola eskutitzak, txostenak eta aktak. Errepublikaren aldeko hainbat erakunderi
konfiskaturiko informazioa ere jasotzen du.
– Argazki-funtsak (Gallo, 2002: 60-62): gerra, erbesteratze eta frankismoaren garaiko argazki-funtsak aurkitzen dira Salamancako artxiboan.
Haien artean aipagarrienak dira Robert Capa, Albert-Louis Deschamps,
Kati Horna, Mayo anaiak eta Kondor Legioarenak.
– Kartelak, liburuak, liburuxkak eta prentsa: Euskal Herri mailako Gerra
Zibilaren inguruko mota honetako material asko biltzen da funts hauetan. Prentsari dagokionez, «Catálogo de publicaciones periódicas»
deiturikoan Bilboko prentsa aurki dezakegu.
12.4.5. Instituciones Penitenciarias
Estatuko kartzeletara bertaratzeko «Instituciones Penitenciarias» erakundean
eskatu behar da baimena. Kartzela guztietan bertatik igarotako preso guztien kartzela-fitxak gordetzen dira. Kartzela-fitxetan datu pertsonalez gain, kartzelaratzeeguna eta kartzelatik ateratze-egunak zehazten dira.
Bestalde, presoa atzemana izan zen azken kartzelako artxiboan jasota geratzen dira kartzela-espedienteak. Espediente hauetan datu gehiago eta bere kartzelabizitza zehazten da; baita zein autoritateren menpe egon zen atxilotua eta zenbaitetan salaketa-arrazoia ere. Azken urteetan kartzela-espedienteak Artxibo Historiko
Probintzialetara eramaten hasiak dira, esate baterako Gipuzkoan Ondarretako
Lurralde Presondegietako eta Tolosako, Azpeitiko eta Saturrarango kartzeletako
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espedienteak Oñatin kokatutako Gipuzkoako Artxibo Historiko Probintzialera
eramanak dira (Helbidea: Ibarra Zelaia 4, 20560 Oñati; telefonoa 943718150
<http://www.mcu.es/archivos/MC/AHG/index.html>).
Bizkaian, Araban eta Nafarroan, berriz, lurralde-presondegietan kokatutako
artxiboan daude jasoak.
12.5. HEGO EUSKAL HERRIKO ARTXIBO PUBLIKOAK
12.5.1. Irargi. Euskadiko Dokumentu Ondarearen Zentroa
•
•
•
•

Helbidea: Errekalde jauregia, 20570 Bergara (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 762840-41
Posta elektronikoa: informazioa@irargi.org eta oroimena@irargi.org
Web orria: http://www.easn.org eta http://www.snae.org

1982an Bergarako Mikrofilmaren Zentroa sortu zen; zentro honek geroago
Irargi, Euskadiko Dokumentu Ondarearen Zentroa izena hartuko zuen. Bere sorreraren helburuak, Euskal Herriko artxibo publiko guztietako dokumentu-funtsak mikrofilmatzea, segurtasun-artxiboak mantentzea eta artxibo horien beharrezko kopia
guztiak eskuragarri uztea eta Euskal Herriaren historia eta kulturarentzat garrantzizkoak ziren eta bere mugetatik kanpoko artxiboetan zeuden dokumentuak
mikrofilmatzea ziren. Irargin gordetzen diren eta Gerra Zibilaren gaia lantzeko
interesgarriak diren funtsak eta dokumentu-bildumak honakoak dira:
– Instituto Bidasoa de Historia Contemporánea. Bidasoa Institutua izenez ezaguturiko elkarte pribatua Ustaritzen sortu zen 1972an, Goyheneche historialari euskaldunaren lehendakaritzapean. Elkarte honek bi helburu nagusi
zituen: batetik, Euskal Herriaren intereseko ziren gaiak ikertu eta argitaratzea, batez ere Gerra Zibilaren bilakaerari zegokionez (1936-1937); eta
bestetik, Euskadiko armadaren inguruko ikerketa. Gerra Zibilaren inguruan
dagoen dokumentazioak hainbat esparru lantzen ditu, besteak beste: errepresioa eta erbesteratzea, Santoñako Ituna eta negoziazioak, diskurtsoak,
gudarien memoriak eta elkarrizketak, bonbardaketak, argazkiak…
– Periko Beitia. Beitia, gaztetatik EAJko militantea izanik, EAJ eta Euskadiko Gobernuko ordezkari gisa aritu zen hainbatetan beste herrialdeetan.
Funts honetan arakatuz gero, Gerra Zibilaren inguruko informazio urria
baina interesgarria aurkituko dugu, Beitiaren dokumentazio pertsonala,
Gernikako bonbardaketa dela-eta, atzerriko egunkarietan argitaratutako
artikuluak eta gerrak iparraldean izandako bilakaeraren inguruan alemanez
idatziriko txostena tartean.
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– Beyris. EAJk frankismo garaian Baionako Beyris auzoan zuen egoitzan
biltzen zen informazioak osatzen du funts hau, eta EAJ eta Euskadiko Gobernuaren dokumentazioarekin osaturik dago. Gobernuaren dokumentazioa
biltzen duenez, hemen aurki dezakegun informazioak oso esparru desberdinei egiten die erreferentzia, halere Gerra eta Armadari eskainitako
atalean informazio interesgarria aurki dezakegu Gerra Zibilaren inguruan
baita gerrako preso eta politikariei eskainitako atalean ere, nahiz eta azken
horretan II. Mundu Gerra osteko presoen gaineko informazioa ere aurkitu1.
– Irargin aurki ditzakegun beste funts nabarmenak hauexek dira: Blasco
Olaetxeak bilduriko Gerra Zibilaren inguruko ahozko lekukotasunak,
argazkiak eta liburuak, eta erbesteko prentsa eta artxibo pribatuen mikrofilmazioez osaturik daudenak.
12.5.2. Bizkaiko Artxibo Historiko Probintziala
•
•
•
•

Helbidea: Henao 8; 48009 Bilbo
Telefonoa: 94 4242236
Posta elektronikoa: ahpviz@mcu.es
Web orria: http://eu.www.mcu.es/archivos/MC/AHV/index.html

Gerra Zibilarekin zerikusia duen artxibo honetako funtsik garrantzitsuena
1936 eta 1937 artean borrokan hildakoen erregistroa da. Bertan jasotakoak
frontean hildakoen senideei Euskadiko Jaurlaritzak tramitatutako pentsio-agiriak
dira, eta hauetan heriotzaren data eta lekuaz gain, datu pertsonalak eta gerrako
eragiletzaren inguruak ere jasotzen dira, baita heriotza zein herritako erregistro
zibilean erregistratu den ere.
12.5.3. Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa
•
•
•
•

Helbidea: Maria Diaz de Haro kalea 11; 48012 Bilbo
Telefonoa: 94 4067719
Posta elektronikoa: aingeru.zabala@bizkaia.net
Web orria:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2280

1. 2009ko maiatzean Sabino Arana Fundazioaren eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren artean
sinatutako hitzarmen baten ondorioz, Euzkadiko Lehen Jaurlaritzaren Agiri Funtsak Arteako abertzaletasunaren Artxibotik Irargiko egoitzara eman ziren (guztira 802 kutxa eta 36 fitxategi, bakoitza
Euzkadiko Jaurlaritzaren hainbat sailetako erregistroekin), eta aurrerantzean, Euskadiko Artxibo Historiko Nazionala Bilbon inauguratu bitartean bederen, Irargiko egoitzan zaindu eta bertan kontsultatu
ahalko dira.

Gerra Zibila eta lehen frankismo-garaia Hego Euskal Herrian ikertzeko...

271

Artxibo honetan Gerra Zibilaren inguruan bildurik dagoen dokumentazioa
ondoko hiru ataletan jasoa dago bereziki:
– Administrazioa. Funts honetan aurki dezakegun dokumentazio garrantzitsuena autoritate frankistek egikaritutako garbiketa edo arazte-txostenei
dagokie. Txosten hauek pertsonalak zein kolektiboak dira. Txosten
pertsonalen kasuan, depurazio-espediente hauek foru-langileei irekitzen
zitzaizkiela ikusten da. Txosten kolektiboen artean, berriz, foru-langileez
gain, nekazari eta abeltzainen espedienteak aurki daitezke besteak beste.
– Obrak eta garraioak. Atal honetan Sondikako aireportuaren eraikuntzaren
inguruko informazioa aurki dezakegu.
– Enpresa desberdinen funtsak. Atal honetan Bizkaiko enpresen inguruko
dokumentazioa biltzen da. Gerra Zibilaren hasiera eta bilakaeraren garaiari
dagozkion dokumentuak interesgarriak izan daitezke, hemen aurki baititzakegu, esaterako, egoera ekonomikoaren deskribapenak, bezero eta banku
desberdinekin izandako eskutitz bidezko harremanak, eta akziodunen batzar
orokorren aktak.
12.5.4. Gipuzkoako Artxibo Orokorra (GAO)
•
•
•
•

Helbidea: San Frantzisko ibiltokia 2; 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 650868
Posta elektronikoa: AGG-GAO@kultura.gipuzkoa.net
Web orria: http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net

Artxibo hau Gipuzkoako Batzar Nagusien eta Foru Aldundiaren artxiboa
izanik, Gipuzkoako foru-erakundeen artxibo historikoa da. XIV. mendean sortu
zen, Batzarre eta Aldundien artxiboak mende horretan finkaturik baitu bere jatorria. Geroago, XX. mendean zehar, beste artxiboetako funtsak gehitzen joan
zitzaizkion.
Gerra Zibilaren inguruko dokumentazioa bilatu ahal izateko, nahiz eta denbora-tarte zabal bati dagokion eta dokumentazioak gai desberdinei erreferentzia egin,
ondoren aipatzen den funtsa da erabilgarriena:
– Batzar eta Aldundiak. XV. mendetik XX. mendearen amaiera artean
Gipuzkoako Batzar eta Aldundiek sortu edo jasotako agiriek osatzen dute.
Hemen aurki daitezkeen dokumentuen artean daude aktak, foru-bildumak,
aurrekontu eta kontuak, ordenantzen koadernoak, etab.
– Bestalde, Gipuzkoako erakunde eta pertsona publiko nahiz pribatuen artxibo
eta agiri-bildumak aurkitzen dira artxibo honetan. Gerra Zibila dela-eta,
interesgarria izan daiteke Indalezio Ojanguren eibartarrak gerra-garaian
ateratako argazki-bilduman arakatzea.
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12.6. TOKIAN TOKIKO ARTXIBO ETA ERREGISTROAK
12.6.1. Udal-artxiboak
Udal-artxibo bakoitzean Gerra Zibilarekin eta frankismoko errepresioarekin
zerikusia duten agirien kopurua eta kontserbazioa oso ezberdina da. Informaziorik
ugariena honako funts hauetan topa liteke:
– Alkatearen eta udalaren sarrera/irteera erregistroa: hauetan gerra-kontseiluak, lanpostu publikoetan eta pribatuetan burututako arazketak, desjabetzeak, errespontsabilitate politikoetarako legeak… aurrera eramateko
jarraitzen zituzten prozeduretan eskatzen zituzten herriko administrazioaren
txostenak aurki litezke. Baita frontean hil zirenen jakinarazpenak ere.
– Gerra-egoera dekretatu ondoren 1924tik 1942ra arteko deialdi militarreko
gizonak izan ziren gerrara mobilizatuak. Urte bakoitzari dagokion mobilizazio-espedienteetan herritar horien mobilizazio-fitxak, kartila militarrak…
aurki daitezke. Sarri askotan fitxa hauetan presondegietan edota langilebatailoietan askatasun-gabetuak zirenen dokumentazioa ere aurki daiteke.
Udal-artxiboetan ondoko espedienteetan ere eskuratu ahal da informazioa:
udal osoko bilkuren aktak, «Ley de Responsabilidades Políticas» eta «Causa
General» zeritzonaren prozeduretan, monumentu edo omenaldien espedienteak…
halere lehen aipatu bezala dokumentazio asko desagerrarazia dago.
12.6.2. Erregistro zibilak
Erregistro zibiletan heriotza-agiriak jasotzen dira. Errepublikaren aldeko
fusilatu eta frontean hildakoen zerrenda egitea ia ezinezkoa izaten da. Ahal den lekuetan datu hauek parrokia-artxibo eta lurperatze-agiriekin kontrastatzea aholkatzen da.
12.6.3. Parrokia-artxiboak
Hainbat parrokiatan heriotza-agiriak jasotzen dira.
12.6.4. Enterramendu Agiritegiak
Oso hilerri gutxitan zerrendatzen baziren ere, lurperatze-agiriek informazio
handia eskaintzen dute.
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13. 36ko Gerrari buruzko saio bibliografiko minimo bat
Iñaki Goiogana,
Abertzaletasunaren Agiritegiko teknikaria

13.1. SARRERA
Ehunka orriz betetako liburuak osatzeko beste eman duen gaia da 1936ko Gerrako
bibliografiarena eta dozena orri pasatxotan aztertzea hurbilketaren hurbilketa egiten ahalegintzea bada ere, artikulu hau irakurri ondoren amaigabeko tunel honetan
argi apur bat egitea lortuz gero, nahikotzat emango dut lana. Izan bedi, bada,
lanean hasten hasteko tresna ondorengo lerrook osatuko dutena.
Baina, ezinbestean, geure buruari egin behar diogun hasteko galdera da milaka liburu eta bestelako lan asko, zergatik? Zergatik, Herbert Rutledge Southworthek esan zuen bezala, planetaren zati txiki batek protagonizatu zuen gerran mundu
osoaren atentzioa eta, ondorioz, horrenbesteko liburu-ekoizpena?
Arrazoiak ez dira bakarrik barrukoak, kanpora ere begiratu behar dugu emateko, edo ematen hasteko, erantzuna honi. Barrura bakarrik begiratu behar ez dugun
legez gerraren beraren zergatiak aurkitzeko. Esan nahi da talde bakoitzak, ia pertsona bakoitzak, bere arrazoiak izan zituela gerra egiteko eta, ondorioz, gatazka hura
kontatzeko, azaltzeko edo zentzua emateko. Horrek, jakina, protagonista guztientzat balio du, barruko nahiz kanpoko, zuzenean jardun zutenentzat baita borrokan
beraien lekua ordezkatzen zutela sentitzen zutenentzat ere.
Esan ere izan da Europan borroka egitea merezi izan zuen azken kausa izan
zela gerra hura edo, berdin, Bigarren Mundu Gerra aurreko momentu erabakigarria
gertatu zela orduan. Alde bakoitzaren interesak bakoitzarenak izanda ere, 36ko
Gerra gatazka oso ideologizatua bilakatu zen hasiera-hasieratik, nahiz eta militarren
estatu-kolpe bat besterik izan ez sorreran. Ideologizazio horrek eta ordurako Europan eta, neurri batean, mundu osoan ere bai, faxismoaren aurrean alde edo kontra
jartzeko ordua hurbil izateak inor ez zuen albora begira utzi.
XIX. mende osoan zehar hainbat eta hainbat bider errepikatu ziren militarren
kolpe baten antzera hasi bazen ere, 1936ko uda ez zen lau urte lehenagoko 1932ko
sanjurjadaren garaia. Ez Espainian ez Europan. Errepublika etorri eta urtebete
pasatxora militar batzuek burutu zuten saiakera porrotean amaitu zen eta jendeak
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ahaztu egin zuen. Asturiasko iraultza-ahaleginarekin alderatuz gero ere, 36ko
Gerraren kasuan ezberdintasunak sumatuko ditugu. Urriko iraultza-ahaleginean
militarrak langile matxinatuen kontra eta eskuineko gobernu eta errepublikaren
erakundeen alde lerrokatu ziren. Baina orduan ere, Sanjurjadan gertatu antzera eta
laster batean piztuko zen Gerra Zibilean ikusiko zenaren kontra, erbestea ez zen
piztu eta borroka Espainiara bakarrik, eta bertan ere leku jakin batzuetara, mugatu
zen. Iraultza leku gutxi batzuetan piztu zen eta laster agortu ziren haren indarrak.
1936an, berriz, kolpeak huts egiteak gerra sutu zuen eta, gatazka horretan
batez ere espainolak borrokatu baziren ere, berehala batu ziren bertara Espainiaz
kanpoko hainbat eta hainbat lagun. Kanpotik batu ziren batzuek zeharka borrokatu
zuten, beste batzuek, berriz, zuzenean. Erbesteko eta bertako parte-hartze handi
horrek erakusten du Espainian borrokatzen zena ez zela bakarrik penintsulara mugatzen zen kontu bat. Espainia jokaleku zen eta hainbat arrazoiren sorburu, baina
besterik ez. Ondorioz, honek guztionek, besteak beste, ekarri zuen 1936ko uztailaren 17an Afrikan abiatu eta 34 hilabetez luzatu zen gerrari buruzko liburu
handia.
Edozein modutan, liburutza handiak aniztasun eta kalitate aldetik ezberdintasuna eta, sarritan, batetik besterako alde handia ere esan nahi du, eta, ondorioz,
ezin da esan 36ko Gerraz idatzi den guztia ona denik. Onetik asko dago, baina
bestetik ere bai eta ez gutxiago.
13.2. HASIERAKO LIBURUAK
Oro har, 36ko Gerra aztertzen duten lanen artean ageri den legea da, denboran
zenbat eta gerratik hurbilago egon, hainbat eta partzialago eta «borrozaleagoak»
direla testuak. Hau da, zenbat eta liburu zaharragoa izan, hainbat eta ideologikoagoa izateko arrisku handiagoa dutela gerrari buruzko lanek. Gerra-denboran eta
gerraoste goiztiarreko 36ko gatazkaren gaineko historia-produkzioa, esan genezake
borrokan beste arma bat gisa erabiltzeko pentsatuta idatzi zela, bakoitzak bere
aldearen arrazoiak babesteko edo, kontrara esanda, etsaiaren indarrei erasotzeko.
Horrek ez du esan nahi aldi horretan, gerrako urteetatik 60ko hamarkadara bitartean, gaiari buruz ez zela lan estimagarririk idatzi. Ezta gutxiago ere. Hau da, karga
politiko-ideologikoak ez diela lan historiografiakooi ekarpen interesgarriak egiteko
gaitasuna kentzen.
Esan behar da gainera, partzialkeria hau ez zela gurean bakarrik azaldutako
joera. Bigarren Mundu Gerra baino lehen hasi eta Gerra Hotzaren hasierako beroaldia amaitu aurretik, hau da Espainiako gerran, baita mundu-gerran ere, partehartze zuzena izan ez zuen belaunaldi berri bat sortu eta nagusi izatera heldu arte,
gerraren zergatiak aztertzen jardungo zuten idazleek bakoitzaren arrazoiak eta
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justifikazioak emateari ekin zioten. Idazten zutena idazten zutela, Espainiako
borrokari buruz, mundu-gerrari buruz edo Mendebaldeko erregimen demoliberalen
eta Sobiet Batasunaren eta bere aliatuen arteko gatazkez aritu, ideologiak pisu
handia hartzen zuen historialarion eta publiziston lanetan. 36ko Gerrako idazle
hauen jarrera laburtu daiteke esanez, gerra-denboran gerra egiten jardun zutela eta
gerraostean hiru urte haietan hartutako ildoak justifikatzen.
Oro har, horrela bada ere, belaunaldi oso bat hartzen duen aldi hau ez zen
monolitikoa izan. Horrela, garaileek gerrari eman zioten interpretazioa ez zen berdina izan gerran, gerra amaitu berritan, edo Ardatzeko potentziak Bigarren Mundu
Gerra galtzen hasi zirenetik aurrera. Gerra-denboran estatu-kolpearen justifikazioan eman zuten Francoren aldeko historialari eta publizistek beren onena. Idazle
horiek eginiko lanak, gainera, harrigarria bada ere, estatu-kolperik ez zela izan erakusten saiatu ziren, esanez 1936ko uztailean gertatu zena altxamendu bat izan zela.
Idazleok zioten herriak (edo herriaren erdirik onenak, behintzat) armak hartu
zituela armadaren bidez. Hau da, 36ko uztailean plebiszitu armatu bat izan zela
Espainian. Beste era batera esanda, historialari frankista horien ustez, 1931n indarrean jarri zen errepublikak —faltsututako hauteskunde batzuen emaitzei esker
jarritakoa— sorturiko injustizia konpontzeko armadak protagonizaturiko altxamendu bat izan zen uztailaren 18koa. 1931ko apirileko hauteskundeetako bozek ekarri
zuten errepublikaren aurrean uztailaren 18an fusilek ezarri zuten Estatu berria. Hain
zuzen ere, historialari nazionalen ustez, aurreko errepublikak baino irauteko justifikazio gehiago zuena.
Justifikazio laiko honen ondoan armadak hasiera-hasieratik izan zuen Eliza
Katolikoaren mutur kontserbadoreenaren (Espainiako Elizaren zatirik handienaren)
laguntza ezinbestekoa ere aipatu behar da. «Zerutik» behera etorritako babesa esan
genezake izan zela hau, zeren aterpe ideologiko honek eman zizkion armadari,
batetik, frankisten aldean lerrokatu ziren indarrak batzeko ideologia eta, bestetik,
erbestean laguntzak bideratzeko modu garbia. Elizaren laguntza ideologikoa ez zen
doakoa izan eta militarrek gerrako lehenengo egunetan publiko egin zituzten
bandoetan Eliza edo erlijioaren aipamenik bat ere ez agertzetik, gerra bera gurutzada bihurtzeraino eragin zuen. 1939rako, borroka amaitu zenerako, 1936ko udako
matxinada hura, plebiszitu armatu bat zena, gurutzada santu bilakatua zegoen eta
Espainia bere betiko destino historikoa, inperioa, gauzatzeko gertu. Hitlerren tankeak Berlindik urruntzen ziren artean gurutzadaren goraipamenak eta inperioaren
aldarriak nonahi justifikatu zuten 36tik 39ra bitarteko gerra. Ez, ordea, burdinazko
gurdiok Nazio Batuen eraginez, berriz ere, Alemaniako mugetara begira jarri zirenetik aurrera.
Estalingradeko guduaren ostean, 1942ko Gabonen ostean, Bigarren Mundu
Gerraren amaiera urrunean ikusten bazen ere, irabazlea nor izango zen asmatzea
egunean baino egunean errazagoa zirudien. Ordura arte lagun eta eredu ziren
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Ardatzeko indarrek adiskide eta ispilu izateari utzi behar zioten eta frankismoaren
historialariak horretan saiatu ziren. Ordura arte inperio bat eraikitzeko gurutzada
zena, komunismoaren kontrako lehen garaipena bihurtu zen. Historialari frankista
zenbaitek Caudilloa, ordura arteko zaldun kristau eredugarria, Mendebaldeko zaindari bihurtu zuten, inperioaren aldeko aldarriak eta totalitarioek gustuko zituzten
diskurtsoak isildu eta baztertuz.
Historiografiako ikuspegi antikomunista horrek sorrera Bigarren Mundu
Gerran badu ere, bere garapen eta gailurra 50eko hamarkadan izan zuen eta bultzatzaile nagusiak polizia bi izan ziren, Julián Mauricio Carlavilla eta Eduardo Comín
Colomer.
Kanpo-politikan, Gerra Hotzaren eraginpean Espainiako erregimenak babeslekua aurkitu zuen AEBko eta Europako demokrazien kondenarik gabe eta Eliza
Katolikoarekin lehenagotik zuen laguntza eta babes ideologikoa 1951ko konkordatuarekin berriztatuz eta eguneratuz. Munduan gatazka berria askatasunaren
eta komunismoaren indarren artekoa zela esanez justifikatzen zen aldi hartan,
Espainiaren kokapen geografiko-estrategikoak bultzatuta erregimen demoliberalek
ordura arte esandakoak edo aditzera emandakoak jan eta diktadura espainiarra
hobetsi zuten arriskutsuegitzat joz Iberiar penintsulan demokraziaren aldeko erregimenak. Horretara, eta espainiar diktadura justifikatzeko, historiografiak ordura
arteko gurutzadak-eta beste alde batera utziz, edo horrenbeste aipatu gabe, komunismoaren kontrako borroka hobetsi zuen eta horretan jarri bere indarrik onenak.
Garaileen aldean gerra gurutzada izan zela esanez justifikatzetik 1936tik
1939ra bitartean Espainian burutu zen gerra komunismoaren kontrako askatasun
nazionaleko lehen ahalegina izan zela esatera igaro baziren ere, galtzaileen artean
ere antzeko bilakaera ezagutu zuten gatazkari buruz idazten ziharduten egileek.
Hala eta guztiz ere, errepublikanoen aldean aniztasuna eta bando hori osatzen zuten
taldeen arteko diferentziak diferentzia, azaldu ziren ikuspuntuak ere asko izan ziren,
gerra-garaian (edo lehenago) sorturiko ezinikusiak mantenduz. Errepublikaren alde
borrokatu zutenek idatzi zituzten lanak, frankisten aldekoen lanen antzera, autojustifikaziotik asko eta autokritikatik gutxi izan zuten. Bestalde, hauek ere garai
hartako munduko norabide historikoek eraginda, bloke sobietarraren inguruan
postura hartuta lerrokatu ziren Gerra Hotza Bigarren Mundu Gerraren ostean
zabaldu zenean, baina kasu honetan denak kontra barik batzuk alde ere jarriko dira.
Euskal Herrian ere ikus ditzakegu ildo hauek. Euzkadiko Jaurlaritzak Bilbon
iraun zuen bitartean argitaratu zituen lan esanguratsuenak bere jokabide politikoa
justifikatzekoak izan ziren. Batez ere, gobernu hartan nagusi zen Euzko Alderdi
Jeltzalearen errepublikaren aldeko hautuaren zilegitasuna erakusteko idatzitako
lanak. EAJren kasuan, alderdi katolikoa izaki, kritikarik larrienak komunistekin eta
anarkistekin batera joan beharrak eta, aldi berean, Espainiako Elizaren hierarkiaren
erabakien kontra jarduteak sortzen zizkion. Nola zitekeen milaka apaiz, fraide eta
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moja hiltzen zihardutenekin batera borrokatzea? Zelan ulertu, Aita Santuak esana
bazuen komunistekin batzea katolikoei ez zegokien gauza zela, jeltzaleak Bilboko
exekutiboan ezker muturrekoekin agintean egotea?
Bestalde, kontu egin behar da katolikotasuna izan zela, gorago esan bezala,
frankistak batzen lagundu zuen itsasgarririk sendoena eta hauek ezin zutela onartu
katolikorik errepublikanoekin batera, ezta gutxiengo txiki bat izanda ere. Propaganda katoliko antifrankista hau konstante bat izan zen gerrak iraun zuen bitartean
eta, gero ere, Euzkadiko Jaurlaritzaren ezaugarrietariko bat bilakatu zen. Euskal
publizistak esaten ahalegindu zirena hauxe izan zen: katolikoak eta komunistekin
elkarlanean, baina hauekin batu gabe. Komunismoaren kontra, baina antikomunismora heldu gabe. Honako fintasun dialektikoak egitera behartu zituen jeltzaleak
momentu hartako politika vatikanista eta nazioartekoak.
Horren eredu dira Bilbon argitaratu zen Angel Zumetaren Un Cardenal
español y los católicos vascos (Minerva, 1937), Frantzian kaleratu zen Le Clergé
Basque (H. G. Peyre, Paris, 1938), Xavier d’Iramunoren El clero vasco defendiendo la justicia y la fraternidad sirve a la Iglesia de Cristo (Baiona, 1946).
Ezaugarri katoliko hauek ez ziren bakarrik azaldu Euzkadiko Jaurlaritzaren alde
lerrokatu ziren apaizen jokabidea espezifikoki azaltzen zuten liburuetan edo
nazionalen alde kaleratzen zen propaganda eliztarra kritikatzean. Historia politikoa
eta militarra kontatzeko idatzi ziren liburuetan ere zati handi baten jabe egin ziren
argudio sozialkristauak. Hala da, adibidez, Astilarraren (Andoni Astigarragaren
ezizena) Historia documental de la guerra en Euzkadi (Editorial Vasca, Mexiko,
1941) liburuan.
Kontuan izan behar den lana, eta apur bat ezaugarri hauetatik urruntzen dena,
George L. Steer The Times egunkariko kazetariak Euskadin bizi izan zen gerrari
buruz idatzi zuen liburua da. The tree of Gernika. A field study of a modern war
(Hodder & Satughton, Londres, 1938), gertatzen ziharduten gaien gaineko lan bat
izan arren eta euskal gobernuak ordezkatzen zuen aldearen faborekoa izanda ere,
kazetari onestu batek idatz dezakeen lan duin baten ezaugarri guztiak dituen
historia bat da. Eta, akatsak akats, urteak joan eta urteak etorri, gerra hartako berri
zuzen eta, gure kasurako, hainbat jakingarriz hornitua ematen du.
Edozein modutan, garai honetako euskal libururik famatuena, eta hedatuena
ere bai, Jose Antonio Agirre lehendakariak berak idatzi zuen De Guernica a Nueva
York pasando por Berlín (Ekin, Buenos Aires, 1942), lana da. Liburua kaleratu
zenerako katolikoek eta komunistek elkartasunean Ardatzean lerrokatutako
indarren kontra jardutea hain gaizki ikusita ez zegoenez eta, gainera, katolikotasun
kontserbadore espainiarra izanik (ustez behintzat) totalitarioek Hego Amerikan
bidea egiteko modua, aproposa zirudien urte batzuk lehenago elkarlan hori gauzatu
zutenengana jotzea aliatuen aldeko propaganda horretara zabaltzeko. Horrela,
bada, urte batzuk lehenago bekatu izan zitekeena (Aita Santuaren entzikliken
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kontra ekitearren) Bigarren Mundu Gerran eredugarri bilakatu zitekeen Sobiet
Batasunak Nazio Batuen aldean ziharduelako borrokan. Antzeko kasua gertatu zen
Europan ere. Gerra aurrean bazterreko eta gutxiengo baten ideologia zen kristaudemokrazia, Bigarren Mundu Gerraren ostean Europa berria eraikitzeko sozialdemokraziarekin batera zutaberik handienetarikoa bihurtuko da. Gure artean horrenbesteraino heldu ez bazen ere, ez zen besterik izan Mendebaldean mundu-gerran
nagusi izan zirenek, gorago esan bezala, Espainiarako, demokraziaren lekuan,
diktadura hobetsi zutelako baino.
Ez dira lan bakarrak eta beste mordo bat aipa genezake gerran egindakoa
justifikatzeko eta, batez ere, azalpen-emate horretan jeltzaleak, katolikoak izaki,
Elizak era batera edo bestera kondenatzen zituen komunismo eta anarkismoarekin
bateratu beharraren arrazoiak erakusten dituztenak. Adibidez, Manuel Irujok errepublikako gobernuan bere ardurapean izan zituen ministerioetan egindako lana
erakusten duten liburuak eta beste asko. Esan bezala, euskal ikuspegi batetik, gerran
hartutako erabakien zuzentasuna, eta, batez ere, jarraitutako bideen ortodoxia
katolikoa erakusten dutenak.
13.3. GERRAKO HISTORIOGRAFIA LIBERAL ANGLOSAXOIA
Belaunaldi berri bat adinera heltzean liburuz, tintaz eta ideiez egindako gerra
amaitu ez bazen ere, esan daiteke 60ko hamarkadan argitaratzen hasi zirela gerrari
buruzko borrokatik at idatzitako lehenengo lanak. Ordura arteko historiografia eta
publizistika lubakietako obrek osatua bazen ere, norberaren posizioen babeserako
edota etsaiaren jardunari erasotzeko, 1936ko Gerra amaitu eta Gerra Hotzaren une
gorienak baretu bezain laster, belaunaldi berri batek bideak zabaldu zituen hogeita
hamar urte lehenagoko gertakizunak apasionamendu alderdikoi barik idazten
hasteko. Gainera, lubakietatik at idatzi zen gerrako lehen historia hau Espainiaz
haraindiko historialariek egina izan zen, agian ezinbestean atzerritarrek egina.
Nahi eta nahi ez kanpotarrek idatzia, zeren Espainian ez zegoen adierazpen-askatasunik ez katedra-libertaterik. Gainera, Espainiaz haraindikoek gerra urrunetik
ikusterik bazuten ere, diktadurapean bizi zirenek 36an piztu ziren suen eraginak
egunero-egunero pairatu behar zituzten oraindino.
Horretaz guztiaz gain, hau da, historiografia berri hau kanpotarrek egina
izateaz aparte, akademikoa ere bada, eta bere ezaugarri nagusia errepublikaren
esperientziaren porrotean eta egitura demokratikoak gauzatzean Espainiak erakutsitako, ustez behintzat, ageriko ezintasunean datza. Historialari hauek ematen
duten azalpena ia erabat politikoa da. Eta borroka hark izan zitzakeen kanpoko
eraginei ez diete ematen ideologiaz demoliberalak ziren idazle profesional anglosaxoiek 60ko hamarkadan idazten hasi ziren historiografia honetan.
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Ildo historiografiko hau orduan jaio bazen ere, bazituen lehenagoko aitzindariak. Hala, Gerald Brenan-en El laberinto español, 1943an lehenengoz argitaratua eta gaztelaniaz Editorial Ruedo Ibéricok Parisen 1962an birkaleratua, har
daiteke sorburutzat. Lan horretan esaten denez, Espainiako gatazkaren jatorria
nekazaritzan zetzan eta lursail handien jabeek osaturiko oligarkiak errepublikak
lurraren arazoa konpontzeko aurrera atera nahi izan zuen nekazaritza-erreformari
erakutsitako oposizioan gauzatu zen. Brenan-en liburu horren tesia onartu zuten
Hugh Thomas-ek (La guera civil española, Ediciones Ruedo Ibérico, Paris, 1961)
Gabriel Jackson-ek (The Spanish Republic and the Civil War, Princeton, 1964) edo
Raymond Carr-ek (The Republic and the Civil War in Spain, Londres, 1971).
Guztien iritziz, gerraren hasiera militarren kolpearen porrotaren ondorioz etorri zen
estatuaren desagertzean zetzan, estatuaren desagertzeak ahalbidetu zuelako militar
kolpistek agintea lortu ez zuten lekuetan haren ondorioz etorri zen mugimendu
iraultzailea. Kolpe militarraren, zein iraultza-ahaleginaren, eragina ez zen besterik
izan errepublikak bere ezaugarri eta izatea zuen demokrazia liberalaren desagertzea baino. Eta demokrazia liberalaren erakundeak berriro gauzatu zirenean,
demokrazia ulertzeko Mendebaldeko erak bereak dituen erakundeak eta ezaugarriak hain zuzen, instituzio demokratikoen lana militarren eta hauen laguntzaile
potentzia faxisten kontra ekitea izan zen, horrela bilakatuz 36ko gatazka hura
Bigarren Mundu Gerraren aitzindari zuzen. Eta gerraren amaieran gauzatu zen
frankismoaren garaipena ez zen besterik izan, historialari demoliberal hauen ustez,
Espainiaren garapenaren bidean beste porrot bat baino edo, kontrara esanda,
oligarkiaren beste garaipen bat.
Beharbada garaian ezinezkoa zelako, baina, nahita egindako hautua zela
baztertu gabe, esan daiteke historialari hauen beste ezaugarri bat dela artxibodokumentazioari eman zioten garrantzi mugatua. Eta, horrela, beraien lana
burutzeko bibliografia-sintesian eta iturri hemerografikoetan oinarritu ziren.
Ia-ia aldi berean, giro akademikoan ere, baina demoliberalismotik at eta
ideologien eremuan ezkerrean lerrokatuta, beste historiako liburu batzuk idatzi ziren
Espainiako Gerra Zibila gai hartuta. Hauek ere ezinbestean erbestean gauzatu ziren.
Horrela, 1961ean argitaratu ziren Pierre Broué eta Émile Témime-ren La révolution
et la guerre d’Espagne, ikuspegi ezkertiar filotroskista batean egina, eta Burnett
Bolloten-en The Grand Camouflege. The Communist Conspiracy in the Spanish
Civil War, anarkisten aldekoagoa eta Sobiet Batasunaren erabat kontrakoa. Ildo
horretan, urte batzuk geroago, baina Franco hil aurretik, Manuel Tunón de Larak
argitaratu zituen Historia y realidad del poder. El poder y las “elites” en el primer
tercio de la España del siglo XX, 1967an, La España del siglo XIX eta La España
del siglo XX, biak 1974an
Espainian bertan ere, hobekuntza ekonomikoak eta Mendebaldeko demokrazietara hurbiltzeko ahaleginak zirela medio, gerraosteko gogorrak halako moteltze
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bat izan zuen. Horren erakusgarri izan zen 60ko hamarkadaren erdialdera, erregimenak hogeita bost bake-urte ospatzen zituela, Manuel Fragak, Informazioko eta
Turismoko ministroak, atera zuen inprenta-legea. Lege horrekin aurreko zentsura
autozentsurarekin ordezkatzea bideratu zen eta askatasun antzeko zerbait jarri zen
iritzia kaleratu nahi zutenen eskuetan. Unibertsitatean ere, ikusirik ordura arte
garatu ziren Gerra Zibila azaltzeko historia-lanek ezer gutxirako balio zutela kanpotik zetozen lanen aurrean (bereziki sortu berria zen Ruedo Ibérico-ko liburuen
aurrean), Ricardo de la Cierva buru zela, frankismoaren bertsio berri eta akademiko
bat garatzen ahalegindu ziren.
Erbesterako hurbilketa honek, ezinbestean, hasiera-hasierako historiaren
bertsio frankistak baztertzea eta berriak onartzea esan nahi zuen. Horrela, Ricardo
de la Ciervaren lana ez zen mugatu El Ruedo Ibérico-k argitaratzen zituen lanen
kontra zuzenean ekitera bakarrik. Horretaz gain, diktaduraren oniritzia jaso zezaketen atzerrian idazten ziren lan historikoak Espainiaratzen eta bertan zabaltzen ere
lan egin zuen. 70eko hamarkadan, Franco hil aurretik eta ondoren, baina demokraziak Espainian haize berriak zabaldu aurretik, azken frankismoa erbestean
egiten ziren zenbait lanetan oinarritu zen bere bertsioa aditzera emateko edo,
behintzat, bere kontra erabil zitzaketen argudioei barregarri gelditu gabe erantzuteko. Horrela, gorago aipatu ditugun ildo liberalean sar daitezkeen hainbat liburu
argitaratu ziren de la Ciervaren oniritziarekin. Hala nola, John William D.
Trythall-en El Caudillo: a political biography of Franco (McGrawn-Hill, LondresNew York, 1970), Edward Malefakis-en Agrarian Reform and Peasant Revolution
in Spain: Origins of the Civil War (New Haven, Yale University Press, 1970),
Stanley G. Payne-n The Spanish Revolution (Norton, New York, 1970), Richard
Robinson-en The origins of Franco’s Spain. The Republic and Revolution (University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 1971) edo Raymond Carr-ek zuzenduriko
eta hainbaten ekarpenekin etorri zen Estudios sobre la República y la guerra civil
española (Ariel, Bartzelona, 1974). Lan guztiok komunean zuten ezaugarri nabarmena zen liburuei zerien ezkerreko alderdi eta taldeen kontrako kritika. Errepublikaren kontra jardun zutenen gustuko iritzia, beraz, eta zaharkituta zeuden ordura
arteko argudio filofrankistak berritzeko azken heldulekua zirudiena edo, hau
ezinean, ordezkatzeko modukoa.
13.4. FRANCO HIL OSTEKO HISTORIA-LANAK
Apurka-apurka izan bazen ere, 60 eta 70eko hamarkadetan Espainiako unibertsitateetan kanpotik etorritako haize berriak leku hartzen hasi ziren. Erregimenaren
monolitismoak pitzadurarik handienetarikoak akademian kausitu zituen, eta, sarri
gertatzen den bezala, muturreko jardunari kontrako bazterreko erantzuna eman
zitzaion. Hain zuzen ere, erregimenaren aldeko historiografiari beronek gorrotoen
zuen marxismotik erantzun zitzaion.
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Hala eta guztiz ere, ezkerreko historiografia honek ez zuen erbestetik zetorren
ildo liberalarekin apurtu, egin zuena izan zen ezkerreko metodoak eta anglosaxoien ideiak batu. Carlos José Márquez-en arabera (Cómo se ha escrito la Guerra
Civil española, Lengua de trapo, Madril, 2006), trantsizio-garaian historialari
akademikoentzat marxismo politiko eta historiografikoari buruz aukera bi besterik
ez zegoela zirudien. Edo metodologia marxista hartzen zen kontuan edo, bestela,
aukeratzen zena historiografia anglosaxoiari zegokion historia idazteko modu
narratibista zen. Hau da, kontakizun historiografikoa egituratzeko tesi historiografikoan eta politikan oinarritzen zena. Baina modu bi hauek itxuraz bakarrik zeuden
elkarren kontra, Espainian 70eko hamarkadan marxismo historiografiko bikoitz bat
garatu zen-eta: batetik, marxismo metodologikoa, metodo eta kontzeptu
historiografiko marxistetara jotzen zuena, nahiz eta onartu ez marxismoaren kontzeptu historikoa ezta politikoa ere. Eta bestetik, marxismo ideologikoa, metodo
eta kontzeptu historiografiko marxistak erabiltzen zituena, historia eta politika
marxistari zegozkion kontzeptuak onartuz. Bigarren ildo horretan sar daiteke Pierre
Vilar eta 1986an argitaratu zuen La Guerra Civil española 36ko borrokaren laburpena. Marquez-i jarraituz, esan daiteke trantsizio-garaian idatzi zuten ezkerrari
loturiko historialarientzat posible zela historiografia komunista eta anglosaxoiaren
artean sintesi bat egitea.
Honela formulatu zuten sintesi hori. Ezkerreko historialariok gerra-garaiko
erregimen errepublikanoa politikoki demoliberala eta gizarte- eta ekonomia-arloetan
erreformista bezala deskribatu zuten idatzi zituzten lanetan. Gerra faxismoaren eta
demokraziaren arteko borroka legez deskribatu zen eta ez, ordea, erreakzioaren eta
iraultzaren arteko dema bat izan balitz legez, komunista ortodoxoek egingo zuketen bezala. Horrela, gerra-garaian ez zen izan, historialari hauen ustez behintzat,
iraultzarako borondaterik, CNTren kasuan izan ezik. Urrutiago joanez, 1934ko
Asturiasko matxinada bera ere ez zen iraultza-ahalegin bat izan, faxismorantz
zihoan estatuaren kontra buruturiko defentsa-erantzun bat baino.
Laburbilduz, trantsizio-garaian egiten hasi zen historiografi berriaren arabera,
1936an Espainian benetan bizi zen arriskua ez zen iraultza gorri bat piztea, ezpada
iraultza liberal eta erreformista bat gauzatzea. Eta horren kontra jagi ziren militarrak eta, estatu-kolpeak huts egin zuenean, beraiei lotu zitzaizkien eskuineko indar
guztiak.
Francoren heriotzatik urte gutxira gauzatzen hasi zen demokraziak, berritze
historiografikoaz gain, ikertzeko eta argitaratzeko askatasuna ekarri zuen. Gerrari
buruzko jakin-minak, berrogei urtez ase ezinda egon ostean, 70eko hamarkadaren
azken urteetan eta 80ko lehenengoetan ordura arte erbestean argitaraturiko lanak
Espainian berriro kaleratzera eta berriak idaztera bultzatu zuen. Berrargitalpenen
artean daude lehenago Hugh Thomas, Raymond Carr, Gabriel Jackson, Payne,
Broué eta Témime eta Burnett Bolloten-ek idatziriko lanak. Berrien artean, berriz,
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Ronald Fraser-en Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra
civil española (Crítica, Bartzelona, 1979). Liburu hau, dena lekukoen testigantzez
osatua, aitzindari izan zen era honetara historia idazteko orduan. Testigantzena
izango zen, urteak igarota, memoria historikoaren mugimendua gauzatuko zenean,
mende-bukaeraren bueltan eta XXI.aren hasieran, iraganean gertatutakoak
erakusteko asko erabiliko zen tresna.
Demokraziako lehen urteetan, Fraser-en liburua salbu, esan bezala, 36ko
Gerraren gainean kaleratu ziren lan orokorrak lehenagokoak izan ziren. Urteotan
berrikuntza ekarriko zuten arloak beste batzuk bilakatu zirelarik. Hala, erbesteratzeari buruz ekarpena Javier Rubio-ren La emigración de la Guerra Civil española
(Editorial San Martín, Madril, 1977) lanarekin etorri zen, Elizak gerran izan zuen
parte-hartzeaz Hilari Raguer-ek La espada y la cruz (Bruguera, Bartzelona, 1977)
idatzi zuen, Alemaniaren eta Italiaren parte-hartzeaz, berriz, Ángel Viñas-ek La
Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la
gurrra civil española (Alianza, Madril, 1977) kaleratuz eta John F. Coverdal-ek
Intervención fascista en la guerra civil esañola (Alianza, Madril, 1979) liburua
argitaratuz.
Franco hil ostean landu ziren beste arlo batzuk honako hauek izan ziren:
errepresioarena, Ramón Salas Larrazabalek Pérdidas de la guerra (Planeta, Bartzelona, 1977) liburuarekin, edo armadarena, Michael Alpert-en El ejército republicano en la guerra civil (Ibérica de Ediciones y Publicaciones, Bartzelona,
1977). Errepublikaren armadaren gainean bazen ordurako beste lan bat Ramón
Salas Larrazabal jeneralak berak idatzia, Historia del Ejército Popular de la
República (Editora Nacional, Madril, 1973). Salas jeneralaren liburu bi horiek,
armada eta errepresioa gaitzat zituztenak, kritika gogorrak izan zituzten, lehenengoaren gainekoa Alpert-ek egina eta bigarrenari zegokiona, urteak beranduago,
memoria historikoa landuko zutenen eskutik etorriko zena.
Gurean, artean unibertsitatea sortu berritan, gerraren gaineko lan historiko
berriak oraindino urte batzuk itxaron beharrean gelditu ziren. Horrela, Euskal
Herrian Franco hil bueltan eta ondorengo urteetan bizi izan ziren denbora nahasiek
eraginda, gerrari buruzko liburuen ekoizpenak ezaugarri politiko nabarmenak izan
eta kasu askotan lehenago argitaratu ezin izan ziren lanak kaleratzea ekarri zuen.
Horren lekuko dira, adibidez, El informe del Presidente Aguirre al Gobierno de la
República, (Editorial La Gran Editorial Vasca, Bilbo, 1978) eta Jose Antonio
Agirre lehendakariaren Veinte años de gestión del Gobierno Vasco (1936-1956)
(Leopoldo Zugaza D.L., Durango, 1978).
Trantsizioa hasi berritan argitaratu zen gurean horrenbesteko garrantzia izan
zuen Gernikako bonbardaketaren gaineko Herbert R. Southworth-ek idatziriko La
destrucción de Guernica. Periodismo, diplomacia, propaganda e historia (Ruedo
Ibérico, Paris, 1977). Idazle estatubatuarraren lan egiteko ezaugarri nagusia zen
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zehaztasunarekin egindako liburua da Gernikako gertakizunei eman ziena
Southworth-ek. Ordura arte, bonbardaketaren biharamunetik bertatik, barra-barra
zabaldu ziren gezur guztiak alez ale garanduz eta 1937ko apirilaren 26an, eta
honen ondoren ere bai, gertakizunak ukatzeko egin ziren ahaleginak zehatz
aztertuz. Southworth-en liburua eredugarria da, ez bakarrik kontatzen duenagatik,
ez bada ere, bere kontakizuna idazteko eta argudiatzeko ezer bazterrean uzten ez
duelako baino. Esan bezala La destrucción de Guernica liburua atera aurretik eta
ondoren ere Gernikako bonbardaketaren gainean gezurrak zabaldu badira ere,
Southworth-ek bere lana argitaratu ondoren egileon sinesgarritasuna hutsaren
hurrengo bilakatu da.
13.5. AZKEN URTEETAKO HISTORIAK
Trantsizioa hasi eta demokraziak urte batzuk bete zituenean heldu zen 36ko Gerraren 50. urteurrena. Data aproposa gatazkari buruz edozelako ospakizunak burutzeko eta, horri lotuta, zenbat-nahi liburu argitaratzeko. Baina 1986an Espainian
agintean gerra galdu zuen alderdi bat bazegoen ere, PSOEk nahiago izan zuen
Trantsizioaren espirituari heldu eta ospakizun ofizialetatik urrundu gerraren kontua. Beharbada, beldurrak eraginda edo, beharbada, beste arrazoi batzuengatik,
baina orduko gobernuak gerraren berrogeita hamargarren urteurrena gogoratzeko
egin zuen gauza bakarra 1986ko uztailaren 18an prentsa-ohar bat argitaratzea izan
zen. Bertan esan zuen Felipe Gonzalezen gobernuak gerrak zuen esanahi ikusezinezkoak eta odoltsuak ez zutela zer ospaturik. Gobernu sozialistak nahiago izan
zuen Trantsizioari zerion adiskidetze nazional eta iraganeko gorrotoei bizkar ematearekin bat egitea, nahiz eta horretarako hamarkadak lehenago bere izenarekin,
sozialismoarekin alegia, borrokatu zirenak baztertuta utzi.
Hala eta guztiz ere, eta ofizialki ezer ospatu ez bazen ere, horrek ez du esan
nahi hain data biribila oharkabean igaro zenik. Alderantziz, gerraren hasieraren eta
amaieraren 50. urteurrenek mugatu zuten aldia oparoa izan zen gatazkari buruzko
publikazioetan.
Lan bi nabarmendu behar dira beste guztien artean denbora horretan. Batetik,
Historia 16 aldizkariak kaleratu zuen bilduma. Oro har, kalitate handikoa eta
aniztasun ideologiko zabalean kokatzen diren egileek egina. Beharbada, publiko
handiaren artean historia-zaletasuna hedatzeko sorturiko aldizkarien artean lanik
handiena egin zuena izango zen ordurako Historia 16. Eta bilduma horrekin, eta
gerora ere harik eta oraintsu desagertu arte, hutsik egin gabe jarraitu duena. Aldizkari horren eta haren antzeko Historia y vida, Tiempo de historia eta beste batzuen
alde asko esan daiteke eta, oro har, ona Gerra Zibilaren ezagutzaren demokratizazioan egindako lanaz. Ez da, bada harritzekoa 80ko hamarkadan horrelako
bilduma handi bat kioskoetan jartzea Historia 16-k.
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Aldi horretako beste lan aipagarri bat La guerra civil española 50 años
después (Labor, Bartzelona, 1985) da. Hausnarketa kolektibo horretan parte hartu
zuten, Tuñon de Lararen zuzendaritzapean, Julio Arostegui, Angel Viñas, Gabriel
Cardona eta Josep M. Bricall-ek.
Urte haietan liburu berriak argitaratu baino gehiago lehenago idatzitakoak
berriz irakurtzeko fenomeno bat sortu zen eta gerraren dibulgazio-lanetan gorago
aipaturiko Historia 16-ren lanaz gain, egunkariek ere atera zituzten 36ko Gerrari
buruzko bildumak. Hauen artean, Euskadin, Deia egunkariak atera zuen La guerra
civil en Euskadi. Eusko gudariak aipatu nahi dugu. Bertan, Manuel Tuñon de Lara
edo Alberto Reig Tapia historialariekin batera kazetari multzo batek ahalegin
interesgarria egin zuen Euskal Herrian 1936tik 1937ra bitartean gerrak izan zuen
bilakaera erakusten.
Demokraziak urteak irabazi ahala, eta diktaduraren zerbitzariak erretiroa
hartzen hasi ziren neurrian, garai zaharretako ukituak aldentzen hasi ziren. Horrela,
gero eta artxibo gehiago hasi ziren zabaltzen eta erraztasunak ugaritzen. Hasierahasierako interpretazio frankistei hauspoa ahuldu zitzaien eta molde zaharrak
bazterrean gelditu ziren. Bestalde, urteetan aurrera egin ahala ugaritzen hasi ziren
lekuko historiak eta gerrari buruzko jakin-minera batzen hasi ziren gerrako protagonisten ilobak. Baina iloba hauen belaunaldiari oraindino urte batzuk falta
zitzaizkion bere onenera heltzeko. Ordura orduko oraindino semeenak ekin behar
zuen.
Berrogeita hamargarren urteurrenari 60.a lotu zitzaion, ia-ia azkena lekukoak
bizirik ezagutzeko eta, ondorioz, testigantzak jasotzeko. Urteurren horretan ere
kaleratu zituzten egunkariek liburuak gerra jendartean zabaltzeko asmoz. Horren
adierazle da gure artean kaleratu zen Espainiako Gerra Zibila Euskal Herrian Josu
Chueca historialariaren eta Luis Fernandez kazetariaren Euskaldunon Egunkariak
1997an argitara eman zuen lana.
Molde zaharreko lanotaz gain, mende-aldaketako hamarkadetan fenomeno
berezi batzuk nabarmendu ziren. Batetik, ordura arte horrenbeste landu ez ziren
arloak ukitu ziren, batez ere errepresioarena, eta, gainera, lan hori burutu zutenak
ez ziren beti historialari profesionalak izan. Urte hauetan sortu zen, edo behintzat
orduan indartu zen, memoria historikoa berreskuratzearen aldeko mugimendua.
Horren kontrara, eta neurri batean erantzun gisa, historiografia errebisionista batek
indarra hartu zuen, neurri handi batean sozialistek agintea galdu eta Alderdi Popularrak eskuratu zuenean.
Aiton-amonek gerra egin, seme-alabek ahaztu eta ilobak berreskuratzen
ahalegindu. Horra, era oso eskematikoan, gizartean gerraren gainean garatu den
fenomeno baten laburpena. Trantsizioko isilitunaren «beharra» amaitu zen neurrian,
70 eta 80ko hamarkadetan zabaldu ez zen guztia kaleratzen hasi zen belaunaldi
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berri bat, batez ere errepresioari lotutako kontuetan. Ez da gure artean sortu den
kasu isolatua. Biktimen errebindikazioa mundu zabalera luzatu da. Horrela, ordura
arte ezkutuan eta, askotan, lotsaz gorde ziren historiak harro edo behintzat
beldurrak astinduta esaten hasi ziren protagonistak. Adibidez, Txinan eta Korean
esklabotza sexualera behartu zituzten herrialde horietako emakumeek urteetako
zama sozialak astindu eta gauza izan ziren Japoniari sor zitzaizkien erreparazioak
eskatzeko. Ordura arte biktimen erabilera sarri, edo gehienetan, politikoa bakarrik
izaten bazen ere —adibidez, bloke sozialistatik ihes egiten zutenek Mendebaldean
izaten zuten harrera, edo alderantziz—, mendearen amaieran autonomo bihurtuko
da. Ez ideologiarik gabea, baina bai alderdi politikoetatik bereizita. Mugimendu
hau oso oinarrikoa eta protagonistek edo beraien oinordekoek egina izango da.
Txikiaren aldarrikapen bat ere bada eskakizun hau: bertako protagonistek sentitzen
dute, historia baliokoa ez dela bakarrik handiena, orain arte leku gutxi izan dutenena ere badela, eta onargarria den historia ez dela bakarrik profesionalek egina.
Ildo honi jarraituz, azken urte hauetan denon ardura bihurtu da iragana idaztea,
batez ere norberarena edo norberaren hurbilekoena.
Errepresioaz gain, atzerriratzearen gaia ere asko landu da azken aldi honetan.
Erbestearen gaineko lanen askotzea azaltzeko, seguruena, gorago emandako arrazoiek balio dute eta pairatutako sufrimenduak uxatzeak zeresan asko du ugaritze
honetan. Horren froga delakoan gaude atzerriratzearen gaineko lan batzuk kritikoak izatea mugez haraindi bizi izan zen historiarekin eta ez izatea honelako lanek
garai batean izan zezaketen bezain joera adikorra errepublikanoek erbestean sortu
zituzten erakundeekin.
Errepresioaren gaineko lan onak ditugu C. Molinero, M. Sola, eta J.
Sobrequés-en, Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones
durante la guerra civil y el franquismo (Crítica, Bartzelona, 2003); Julián Casanova, (koordinatzailea), Francisco Espinosa, Conxita Mir, eta Francisco Morena
Gómez-en, Morir, matar, sobrevivir, La violencia en la dictadura de Franco
(Crítica, Bartzelona, 2002), edo Francisco Espinosa Maestre-ren, La columna de la
muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz (Crítica, Bartzelona,
2007).
Gure artean ere atera dira errepresioa sakon aztertu duten lanak. Adibidez
Mikel Aizpuru, (zuzendaria), Urko Apaolaza, Jesús Mari Gómez, eta Jon Odriozola-ren, 1936ko udazkena Gipuzkoan. Hernaniko fusilatzeak, (Alberdania, Donostia, 2007) edo Pedro Barruso Barés-en, Violencia política y represión en
Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945) (Hiria,
Donostia, 2005). Liburuon aurretik, gure artean aitzindariak izan ziren, Nafarroako
kasua aztertzen zuten Colectivo Afán-ek Ramón Salas Larrazabal jeneralaren
Pérdidas de la guerra, (Planeta, Bartzelona, 1977) eta, batez ere, Los Fusilados en
Navarra en la Guerra de 1936, (Industrias Gráficas España, Madril, 1983) libu-
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ruetan esaten zenaren kontra eginez argitara eman zuen ¡¡No, General!!, fueron
más de tres mil los asesinados (Editorial Mintzoa, Iruñea, 1984). Baina, batez ere,
Mari Jose Ruiz Vilas, Jose Mari Esparza Zabalegui, eta Juan Carlos Berrio
Zaratiegui-k, (koordinatzaileak), De la esperanza al terror, (Altaffaylla Kultur
Taldea, Tafalla, 1998) argitara eman zuten liburua.
Hauek nagusi izanda ere, ez dira bakarrak eta badira beste batzuk kasu
puntualak azaltzen dituzten liburuak. Adibidez: Iñaki Alforja eta Félix Sierraren,
Fuerte de San Marcial, 1938. La gran fuga de las cárceles franquistas (Testimonios y documentos) (Pamiela, Iruñea, 2005) edo Sabino Arana Fundazioak 1998an
kaleratu zuen José Antonio Rodríguez Ranz-ek zuzendutako Espetxean. Semilla de
libertad. 1937-1942 lana.
Esanguratsua da liburuotan inoiz ez dela falta jazarpena sufritu zutenen
zerrenda ahalik eta osoena. Aztertzen dutena aztertzen dutela protagonistak denak
dira, ez bakarrik eliteak.
Atzerriratzearen kasuan adibide modura aipatu nahi ditugun liburuak dira,
besteak beste, Geneviève Dreyfus-Armand-en El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco, (Crítica, Bartzelona,
2000), Javier Cervera Gil-en La guerra no ha terminado. El exilio español en
Francia, 1944-1953, (Taurus, Madril, 2007) edo, Abdón Mateas-en La batalla de
México. El final de la Guerra Civil y la ayuda a los refugiados 1939-1945 (Alianza Editorial, Madril, 2009). Lehenengoa, Dreyfus-ena, Frantziara erbesteratu
zirenen historian mugitzen da; bigarrenak, berriz, atzerriratze bera aztertzen badu
ere, beste ikuspegi batetik da. Hau da, 1945etik aurrera exiliatuen ametsa betetzeko
kanporatuek gauzatu zuten jarduna eta ekin hau mugatu eta baldintzatzen zuen
testuingurua aztertuz osatuta dago. Hirugarrena, berriz, Mexikora atzerriratu ziren
errepublikanoen arteko ikusiezinak eta nabarmendu ziren multzo handi bien
SEREren, azken gobernuburu izan zen Juan Negrinek sortua, eta JAREren,
Negrinen etsai porrokatua zen Indalecio Prietok eratua, arteko borrokak islatzeko
idatzita dago.
Gurean ere izan dira erbesteko bizitza gogorra erakutsi dutenak. Politika
aztertu dutenen artean sartu behar dugu Juan Carlos Jiménez de Aberasturi eta bere
De la derrota a la esperanza: Políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial (1937-1947) (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, Oñati, 1999), Ludger
Mees-ek idatziriko El profeta pragmático. Aguirre, el primer lehendakari (19391960) (Alberdania, Irun, 2006) edo Leyre Arrieta Alberdi-ren Estación Europa. La
política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977), (Tecnos, Madril, 2007).
Politikatik at Josu Chuecak eman zigun Biarnoko kontzentrazio-eremuari buruzko
lan monografikoa, Gurs. El campo vasco, (Txalaparta, Tafalla, 2007).
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Umeen atzerriratzearekin loturiko lan onak ere ezagutu ditugu azken urteotan.
Adibidez Jesús J. Alonso Carballés, 1937. Los niños vascos evacuados a Francia y
Bélgica. Historia y memoria de un éxodo infantil, 1936-1940 (Asociación de Niños
Evacuados el 37, Bilbo, 1998) eta Gregorio Arrienek atera dituen guztiak. Hain zuzen, Arrienek Ingalaterrara erbesteratu ziren ume, maistra eta abadeen gaineko ia-ia
behin betiko lana prestatzen dihardu, 2009an ez bada hurrengo urtean aterako dena.
Pentsatzekoa den bezala, errepresioa eta atzerriratzea ez dira izan azken
urteotako gai bakarrak. Nazioarteko harremanak, estatu frankistaren eraketa, Eliza
Katolikoaren parte-hartzea edo Sobiet Batasunak gerran izan zuen jarrera sakon
aztertu dira, baina luze ez jotzeko irakurleak gonbidatu nahi ditugu sarrera honen
ondoren datorren liburu-zerrenda ikustera.
Amaitu orduko lerro pare bat azken aldian, kontserbadoreak Espainian agintean egon ziren denboran, garatu zen errebisionismo historikoari buruz. Eskuinaren
eskutik eta memoria historikoa berreskuratzearen alde lanean ziharduten pertsona
eta kolektiboen kontra. Ildo horretako historialari hauek ordura arte apur bat motelduta edo isilduta agertu baziren ere, konplexu guztiok bazterrera botaz eszenaratu ziren eskuinaren laguntza mediatiko nabarmenaz eta publiko handi baten
oniritziaz. Hala eta guztiz ere, Pío Moa buru duen joera historiografiko horrek ez
du lortu akademian arrakasta handirik. Alderantziz, kritika zorrotzak izan ditu, adibidez Enrique Moradiellos-en 1936. Los mitos de la guerra civil (Península,
Bartzelona, 2004).
ARTIKULU HAU IDAZTEKO ERABILI DUDAN BIBLIOGRAFIA:
Blanco Rodríguez, J. A. (1996): “Veinte años de historiografía de la guerra civil
española, 1975-1995. Estudio historiográfico”, in Bibliografías de historia
de España. La guerra civil española (1936-1939), Centro de Información y
Documentación Científica, Madril.
––––––––––, (2006): “El registro historiográfico de la guerra civil, 1936-2004”, in J.
Arostegui eta F. Godicheau (ed.), Guerra civil. Mito y memoria, Marcial Pons
Historia, Madril.
García Durán, J. (1985): La guerra civil española: Fuentes (Archivos, bibliografía
y filmografía), Crítica, Bartzelona.
Márquez, C. J. (2006): Cómo se ha escrito la Guerra Civil española, Ediciones
Lengua de Trapo, Madril.
Moradiellos, E. (2003): “Ni gesta heroica, ni locura trágica: nuevas perspectivas
históricas sobre la guerra civil”, Ayer, 50, 11-39.
Sagués San José, J. (2001): “La historia de la Guerra Civil española, un campo con
puertas aún por abrir”, Ayer, 43, 277-289.
Southworth, H. R. (1970-1971): “Los bibliófobos. Ricardo de la Cierva y sus
colaboradores”, Cuadernos de Ruedo Ibérico, Paris, 28/29 [1970eko
abendua-1971ko martxoa].
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ere biltzen dira bertan. Ezinbesteko lana 36ko Gerrari buruz lanean hasteko.

36ko Gerrari buruzko saio bibliografiko minimo bat

291
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duten hasiberriei laguntzeko prestaturiko lana.
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Liburua argitaratu gabe dago oraindino, 2009an kaleratuko du Sabino Arana
Fundazioak. Bertan Euzko Alderdi Jeltzaleak 1939tik 1975era bitartean kaleratu
zituen aldizkari guztien historia egiten da.

292

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria
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hartuta, baina esan daiteke denak direla bat edo, nahi bada, hasierako liburua
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Bartzelona.
Francoren amets inperialak ezagutzeko eta Bigarren Mundu Gerran Ardatzeko
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Gerrari buruzko lan orokorrak. Euskal Herria
Aguirre, J. M.; Erroteta, P.; Garmendia, J. M.; Miralles, R. eta Viñas, A. (1979):
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Miralles Palencia, R. (1988): El socialismo vasco durante la II República. Organización, ideología, política y elecciones, 1931-1936, Euskal Herriko
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Monferrer Catalán, L. (2007): Odisea en Albión. Los republicanos españoles
exiliados en Gran Bretaña 1936-1977, Ediciones de la Torre, Madril.
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14. Gerrak mututu zuen prentsa
Maria González Gorosarri,
Kazetaritza doktoregaia1 (EHU) eta UEUkidea

14.1. II. ERREPUBLIKA
Espainiako Errepublikaren aldarrikapena bizi izan zuen Euskal Herria ez zen,
jadanik, guda karlistak galdu zituen hura. Hasteko, industrializazioak barne-migrazioa eta kanpoko herritarren Euskal Herriratzea ekarri zuen. Esaterako, lehenengo
mende laurdenean Arabak 22.000 biztanle galdu zituen eta Nafarroak, aldiz, ia
60.000. Beste aldean, Bizkaiak 34.000 herritar berri hartu zituen eta Gipuzkoak,
azkenik, 27.000 inguru. Horregatik, Araba eta Nafarroa nekazaritza eta abeltzaintzari lotuta geratu ziren bitartean (populazioaren % 53k eta % 66k horretan
jarduten zuen, hurrenez hurren), Bizkaia eta Gipuzkoa herrialde industrialak bihurtu ziren. Ipar Euskal Herrian Lehen Mundu Gerrak eta emigrazioak biztanleria
izugarri murriztu zuten (Díaz Noci, 1995: 216; Mikelarena Peña, 2004: 600-611).

Indus.

Indus.

Indus.

Iturria: egilea (García Abad et al., 2007: 14-16).

Ogibideak ez ezik, sexuak ere erdarazko alfabetizazioa baldintzatu zuen.
Horrela, zenbait herritar ez ziren irakurtzeko gai. Oro har, erdarazko alfabetizazioa
1. Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako ikerketa.
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% 80ren bueltan bazegoen ere, aurreko 30 urtean erdirainokoa zen (García Abad et
al., 2007: 38). Hortaz, errepublikara heldu zen Hego Euskal Herriko populazioak
prentsa irakurtzeko inoiz baino formazio handiagoa zeukan. Hala ere, alfabetizazio-prozesuak adinekoak baztertu zituen.
Espainiako II. Errepublikak, lehenengo eta behin, zentsura bertan behera utzi
zuen. Horregatik, 1931-1936 bitartean, Euskal Herrian ehun bat argitalpen plazaratzen zen. Denetariko edukiak bazituzten ere, kazeta informatibo-politikoak nagusi
ziren, guztien % 70, hain zuzen. Sasoi hartan euskarazko lehenengo egunkari bihurtzea asmo zeukan Argia astekariak honela azaldu zuen errepublikaren aldarrikapen aurreko egoera:

(Argia, 1931-04-19, 521. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Errepublikak laizismoa ekarri zuen, berezko ezaugarri legez. Hala ere, Hego
Euskal Herrian plazaratzen ziren argitalpenen % 10 eduki erlijiosokoak ziren. Lau
herrialdeek, gutxienez, aldizkari erlijioso bana zuten, euskara hutsez idatzita.
Yarritako agintariei menpetasuna zor dautsegu, aginpide gustia Yaungoikoa’gandik
dator eta. Baña arretaz gauza bi berezi bear dira: Agintaritza ta Legedia. Yarritako
agintaritza on bategaz, lege txarrak izan daitekez; eta Agintaritza ain ona ez danagaz
legedi ona be bai. Gaur legedia gauza askotan txarra da ta, zu zentzen alegindu bear
gara. Agintaritza edo Errepublikeari begirapena zor dautsogu, baña legedi txarrari
iñondik be ez. Ikastolak onduten alegindu, umeai kistar ikastia biotzeratu. ‘Laica’
deritxoen ikastoleai guda egin. Eta laterriak ezkontza-austeatzaz emon daben
erabagiari uko egin [...].Euzkel-ingi guztiok alkartuta, Ama baten seme-alaba onak
lez bat-bat eginda, gura alegin gustiak batu daiguzan, Erlejiño-aldez, Euzkera-aldez,
Aberri-aldez.
(Ekin, 1932-08-06, 27. zenb.; iturria: Díaz Noci, 2006: 105)

Dena den, kazeta abertzale gehienak ere katolikoak ziren, tradizionalisten
antzera. Izan ere, Espainiako Gerra Zibileko bi aldeak Euskal Herrian hiru ziren.
Abertzaleek, erlijioa eta eskumako ideiak partekatu arren, errepublikaren alde egin
zuten. ANV-EAE alderdi sortu berriak laizismoa ardatz hartu zuen (Díaz Noci,
1995: 273). Errepublikak laizismoa eta errepublikazaletasuna bereziki zaindutako
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aldeak dira. Karlistek Errege zilegitzat hartzen zuten Jaime Borboikoa hiltzean,
Tradición Vasca egunkari tradizionalak haren eskela plazaratu zuen eta «Errege
titulua» eman zion. Argiak, ordea, heriotzaren berri eman zuen eta honakoa
gogoratu zuen:
Euskadi’n bere aldeko asko zituen Borbon’dar Jagoba jk. Karlos VII’ren ondorengo
bezela, gogoz lotu zitzaizkiyon aren aldezleak.
(Argia, 1931-10-11, 546. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Informazioaren eta zilegitasun-aitorpenaren arteko mugan zetzan Errepublikaren
zigorra. Tradición Vascak isuna ordaindu behar izan zuen eta Argiaren kontra hasi
zen. Azken horrek, baina, euskaldunon arteko batasunari heldu nahi izan zion:
Tradición Vasca-ri.
[…] Alderdiak alderdi, batak eta bestiak alkartu zitezen alegiñak egin ditu ARGIA’k.
(Argia, 1931-10-25, 548. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Errepublikak emakumeei, historian lehenengo aldiz, boto-eskubidea aintzatetsi zien. Ez zen borroka erraza suertatu. Egunkariek mugarri litzatekeen une historiko horren berri eman zuten eta orduko eztabaiden isla ere han topa dezakegu:
Emakumea, aukerale eta aukeragai.
España-ko gobernuak onetsi duen lege-nagusian leen aldikoz, emakumeari eskubidea
eman dio aukerale izateko; gizona bezala egin du autarkidun, gure buruzagiak
berexteko eta aukeratzeko.
Leenik: emakumea, gizona aña ote da aukerale izateko? Nik uste baietz.
[…] Baño, ala izanik ere; emakumea, autarkindun egitea etzait ongi; etzait eder.
[…] Aski litzeke orai bezala gizonak aukeratzea senar-emaztearen izenean.
Emagun beste aldera. Senarra alde bat eta emaztea bestera. Etxean gudu, asarre;
bakea bearrean, zorigaitza; ¡alako sari edo neurrian, garesti eta gaitzeski litzeke
emaztearen eskubide berria!
(Amayur, 1931-12-19, 30. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Guda zibilera arteko sasoi honi «euskarazko prentsaren loraldia» esaten diote
(Ramirez de la Piscina, 1995: 305). Hamabost kultur aldizkari inguru plazaratzen
zen sasoia dugu. Euskal lurralde guzti-guztiek berezko aldizkaria zuten eta, gehiengehienetan, euskara nagusi zen. Argiaren itzalpean, Txistu komikia eta umeentzako
Poxpolin gehigarria jaio ziren. Euskarazko Excelsius kirol-egunkariak Athleticaren gorabeherak azaltzen zituen.
Hala ere, aniztasun politikoa kazeta informatiboetan argiro ikusten da. Guztira, 70 bat argitalpen kaleratzen ziren Euskal Herrian. Lurralde guztietan ideologia
guztietako kazetak plazaratzen ziren. Salbuespenez, egunkariei dagokiela, 1931tik
1936ra bitartean Araban ez zen eguneroko abertzalerik argitaratzen (Arabarra
izandakoa Euzkadi egunkariko gehigarria bihurtu zen 1933an; Díaz Noci, 1996:
407). Gipuzkoako Argiaren antzera, Lapurdiko Eskualduna, euskarazko argitalpenik iraunkorrena, astekaria zen.
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Biz.

Gip.

Lap.

Naf.

Iturria: egilea.

Euskaldunak, baina, ez ziren euskaraz alfabetatuak. Kazetaritzak eginbehar
horri heldu zion. Eduki guztietako argitalpenak euskaraz plazaratzen ziren. Ikusi
berri dugunez, gai kulturalak eta erlijiosoak lantzen zituzten kazetek euskaraz
idazteko joera naturala agertu zuten. Euskaltzaleek euskarazko prentsaren beste
produktu berritzaileak ere plazaratu zituzten. Eguneroko informazioa, ostera,
erdaraz ematen zuten argitalpen gehienek, ikuspegi kuantitatiboa nagusituz, euren
mezua albait irakurlerik gehienera heltzeko asmoa baitzuten. Errepublikaren alde
zein Francorekin bat egin zuten kazeta gehien-gehienek erdaraz bakarrik idazten
zuten. Lapurdiko argitalpen tradizionalistak, ostera, herriaren hizkuntzan edo
elebitan plazaratzen ziren (Eskualduna eta Aintzina, hain zuzen).

Abertzaleak

Errepublikazaleak

Tradizionalistak

Euskaraz

2

0

1

Elebitan
Erderaz

20
5

0
15

1
19

Iturria: egilea.
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Abertzaleek euskararekiko sentiberatasun handiagoa erakutsi zuten, baina
euskara hutsez aritutako argitalpenak oso gutxi ziren: Argia eta Eskualduna astekariak. Argiak Hego Euskal Herrian 7.000 ale zabaltzen zituen eta Eskualdunak,
8.000 inguru Iparraldean (Zuberogoitia, 2003: 145-147). Argiak Euskal Herri osorako euskarazko egunkariaren ametsa bideratu gura izan zuen. Hortaz, 19291930ean Argiak egunkari hori martxan jartzeko baliabide ekonomikoen inguruko
eztabaida piztu zen orduko euskalgintzan (Díaz Noci, 1995: 165-166). Balizko
egunkariaren zero zenbakia ere kaleratu zuten. Lau orriko kazeta zen eta Ebaristo
Bustintza «Kirikiño»ren eskela agertu zuen.

(1929-06-09, 0. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Dena den, egunkariak eragingo lukeen diru-galera eta beharrezko harpidedun
kopurua zehaztu ezinik, proiektua bertan behera geratu zen. Ondoren 1932an Bizkaian EAJk sortutako Euzko astekari berriak asmo horri eutsiko zaion (Díaz Noci,
1995: 192).
Hego Euskal Herri osorako Autonomia Estatutuaren inguruko eztabaidak
orduko bizitza politikoa piztu zuen. Argiak Kontzertu Ekonomikoaren kontuak
azalera eraman zituen 1933/11/05eko zenbakian eta Euskal Herriari ekarriko
lizkioken onurak zerrendatu zituen, gainerako erdal egunkarien «gezurrak»
baztertzeko. Hauteskunde eguna ere horren nahasia suertatu zen eta prentsa horren
lekukoa izan zen:
[Oionen] Sartu gara Ortuzar jaunaren etxean. Otoizketan ari da eta apurtxo batean
itxoiteko agintzen digu bere izeba zanak. Eta bitartean ga ats eta adoetan esaten digu
larogei bat urte bere zaman damazkin emakume abertzaleak: “¿Zer uste dozue egin
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gura ixan daustela Udaletxian egozan gixon zauta ok? “No” eukan “papeletie” emon
ixan daustie, eta nik ba’ezpadan beitu dautsok, eta ori ikusi dodanian, esan dautset:
“¡Yo no quiero “no”; yo quiero “si”! Eta alantxe “bota” biar ixan dot”. ¡Goraga i
benetan olako emakume adoretsuak!
(Euzkadi, 1933/11/10, 234. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Euskal herritarrek estatutu-proiektuari babes zabala eman arren, Madrilgo
Legebiltzarrak onetsi behar zuen. Horregatik, eztabaida horren itzala kalera atera
zen:
[…] Pozik izateko egunetan gaude, Euskalerriari hainbeste on egin behar dion Eusko
Araudiaren alde azaldu gera euskaldun geyenok. Igandekoa beraz eusko edestian izki
aundiz idatziko dan eguna da.
Euskaldun guziok ao batez, Eusko Araudi alde eman degu gure autarkia. Gotzai jaun
agurgarriarengandik asita azkeneko ezkertarrerañokoak BAI esan degu. Erdian gutxi
baizik ez dira gelditu autarkia eman gabe: “La Constancia” ta bere jarraitzaileak.
[…].
Euskaldunok bikain jokatu degu beraz oraingoan gure eskubideen alde. 1839’n
besarkada maltzur baten bitartez kendu ziguten buru-jabetasunaren alde oinka bikaña
oraingoan euskaldunok eman deguna. […].
Ez uste izan, irakurleok, euskaldunok il onen 5’ean gure asmoa garbiro azaldu
degula-ta orrenbestez guk eskatzen deguna emango digutenik. Madrid’ko kortietan
arerio gogorrak izango ditugu. Betikoak. […].
(Argia, 1933/11/12, 658. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)
Araudia.
Oraintxe pill pill gure araudia, alde bestetik bere aldekoak, eta bestetik bere etsaiak
edo aurkakoak or ari dira euren indarrak neurtzen.
[…] Eta gure etsaiak beti ametsetan bizi diran karlista edo tradizionalistak euren
“reintegración foral plena”, esan eta idatziaz eurei darraikieten jaraitzailiei amets
eragiñaz, eskuratu genezaken txoria uxatzen.
(Amayur, 1934-02-09, 142. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Lapurdin kaleratzen zen Aintzina hilabetekariak ez zuen estatutuaren alde
egin eta eskumaranzko bidea hasi zuen. Aintzina elebitan argitaratzen zen.
Ordurako Frantzia erdibitu zuten xuri-gorrien «polari-zazioa» gaindituta zegoen
eta abertzaletasuna piztu zen (Díaz Noci, 1995: 216; Hernández Mata, 1995: 40).
Hego Euskal Herrian, aldiz, estatutuaren proiektuak hizkuntzaren beharra
azpimarratu zuen. Erdaraz idazten zutenentzat, estatutua horren giltza omen zen:
El pueblo vasco va a iniciar la constitución de su nacionalidad, formándose en
principio, su poder autónomo y una de las bases de consistencia del edificio que ha
de levantar, de ser un hecho real el referéndum, es el resurgimiento de la lengua
nacional, del idioma, haciendo que en el país el eusk era sea la lengua oficial [...]. Y
con el Estatuto o sin él, iniciemos esa reconstrucción nacional de la lengua vernácula,
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aprovechando sobre todo esta temporada del año en las que las Corporaciones
públicas y privadas abren centros para la enseñanza del idioma [...].
(Tierra Vasca, 1933-09-15, 213. zenb.; iturria: Díaz Noci, 2006: 62-63)

Euskarazko prentsak, ordea, euskaldungoaren barrura begirako hausnarketa
propioa zuen:
Karlatarrak beti nagusi ixan diran toki orretan [Durangon], ezta euzkera-aztarrenik be
geratu. Gustiz galdu da euzkotarren elia erri zorigaiztoko orretan [...].
Karlatarrak ondatu daben Euzkerea, geu, abertzaliok, jaso biarrian gagoz. Eurek begi
onez begiratuten ezpa’eutsaen be, geuk mattasunez begiratu dagijogun [...].
(Euzko, 1932-07-31, 1. zenb.; iturria: Díaz Noci, 2006: 61)

Izan ere, euskararen kezkak abertzaletasuna piztu bazuen ere, abertzaletasun
historiko horren zatirik handiena ez zen euskaraz mintzo eta, beraz, ez zuen
euskaraz pentsatzen:
Itxura batean, beraz, hizkuntzaren identitate-nortasunik ez duen gizarte-prozesu
baten aurrean gaude hemen, nahiz eta prozesu hori nazionala izan, nonbait.
(Odriozola, 2008: 42)

Hortaz, Euzko kaleratzen zen Bizkaian % 81,5 euskaldun zeuden eta Tierra
Vasca argitaratzen zuen Gipuzkoak ez zituen Bizkaiak beste etorkin jasan eta,
horregatik, euskaldun kopurua % 96,5ekoa zen (García Abad et al., 2007: 9). Hala
ere, etorkinen etorrerak bi ikuspegi sortu zituen: euskaraz bizi zen herriko
harremanen gaiztotzea eta euskalduntasunak ezberdintzen duen identitatearentzat
izan zitekeen mehatxua.
Igazi zan igandian bere beste basatikeri bat egin eben aberrtzalion betiko arerijuak
diran sosolisto zikiñak. Igande gabean Gandarias’ttarr Erraimun Galdakano’ko
Euzko-Ekintza’ko aberrtzalia bere etxera nasai joyanian ilunetan bidera urten eta
atzekaldetik sutizkilluz zau rittu eban Rodríguez’ttarr Jon sosolisto basatijak [...].
Beste sosolistokeri bat igozi zan igandeko eguberdiko ordubatean Lacarra’tarr Isidor
sosolistua orr Ronda txaide inguruban urrten zan ardanetxe batetik eta aurrez-aurre
erri-txiñel bategaz aurrkitu zala ta beste barik izkilluba atara ta erail gura ixan eban.
Eskerrak be ste txiñel bat agerrtu zala ta arek besotik oratuta kendu eutsona bestela
Jaungoikua’k daki zer jazoko zan.
Ala ta guzti be baña orreik azkatasun osuan dabiltzan txaidia ziarr eta ostera
aberrtzaliak Euzkadi goralduten dabelako beste barik espetxian usteldu dattezala.
¡Au dok bardinatsuna, azkaltzaletasuna, azkatasuna eta guzurrutza! ¡Oi aldi oneik
beste batzubekaz aldatu dattezanian, orduban ixango dira emen anka-jokuak!
(Euzko, 1933-05-10, 45. zenb.; iturria: Díaz Noci, 2006: 61)
Geure errira datorzanak ikasi begiye euskeraz geuk atzerrira guazenian egiten dogun
bezela [...].Euskadi barruan ibilli bear dabenai ederto yatorke euskerea erabiltia
bertoko elia dan ezkero [...].
(Tierra Vasca, 1933-03-23, 115. zenb.; iturria: Díaz Noci, 2006: 63)
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14.2. GERRA ZIBILA
«Mañana hará buen tiempo», zioen 1936ko uztailaren 17ko Diario Vascoko azaleko
albiste nagusiak. Errepublikaren aurkako estatu-kolpearen mezua zen. Uztailaren
18a larunbata zen eta igandeko egunkariek ez zuten gertatutakoaren neurririk
azaldu. Herritar gehienek irratian Madrilgo Gobernuaren mezua entzun zuten:
«Nadie, absolutamente nadie en la España peninsular ha prestado apoyo al
complot». Izan ere, gudaren lehen aldian, errepublikaren komunikazio-politika
militarren indarra gutxiestean zetzan (Bezunartea, 1990: 166; Garitaonandia, 1990:
24-25; Luengo Teixidor, 1990: 177).
Alava Republica egunkariak 1936ko uztailaren 19 horretan azken zenbakia
kaleratu zuen: «El Frente Popular en guardia para defender la República», azaldu
zuen. El Pensamiento Alavés, ordea, ez zen uztailaren 20ra arte argitaratu. Egun
horretako orri eskasak militarrekin bat egiten zuela azaltzeko baliatu zituen (De
Pablo, 1990: 230). Azkenik, 1936ko uztailaren 22tik aurrera ohikotasunez kaleratzeari ekin zion. Egun horretako lehen albisteak honela zioen: «Álava por España.
El movienmiento sigue camino del triunfo» (De Pablo, 1990: 230; Díaz Noci,
1997a: 22-26).
Bizkaiko egunkariek ez zuten azalean estatu-kolpearen berri eman, salbu eta
El Liberal egunkari sozialistak. Azken horrek azaleko albiste nagusi bihurtu zuen:
• «Todos unidos ¡por la república! Horas decisivas» (El Liberal, 1936-07-19;
iturria: Bezunartea, 1990: 162)
• «Ante la situación política el Gobierno actúa enérgicamente» (Euzkadi, 2.
or., 1936-07-19; iturria: Bezunartea, 1990: 160)
• «Información general. Nota del gobierno sobre la sublevación militar. Los
generales Franco, Cabanellas, González de Lara y Queipo de Llano
destituidos» (La Gaceta del Norte, 3. or. 1936-07-19; iturria: Bezunartea,
1990: 157).
• «Noticias oficiales del movimiento revolucionario. (…) El movimiento
iniciado en Marruecos trasciende a toda la península» (El Noticiero
Bilbaíno: 3. or., 1936-07-19; iturria: Bezunartea, 1990: 159)
• «Noticias oficiales» (El Pueblo Vasco, 5. or., 1936-07-19; iturria:
Bezunartea, 1990: 162)
Hala ere, Bizkaiko egunkari bakar batek ere ez zituen albistearen nondik
norakoak azaldu (Bezunartea, 1990: 164). Egunkariak kaleratu orduko, Nafarroa
hartuta zegoen eta Molaren aldekoek Lizarrako alkate Fortunatu Agirre atxilotu
zuten. Handik gutxira, alkatea fusilatu zuten, baina Euzkadik ez zeukan horren
aipamenik egiteko azpiegiturarik eta Bizkai Buru Batzarraren oharra plazaratzeko
gai baino ez zen izan (Bezunartea, 1990: 160, 165). Horren azalean, baina, ez
zegoen guda ekarriko lukeen albistearen arrastorik:
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(Euzkadi, 1936-07-19, 7.352. zenb., iturria: www.hemeroketa.com)

Gipuzkoan ez zen uztailaren 19tik 27ra bitartean egunkaririk argitaratu. Militarren altxamendua guztiz menperatu arte, informatzeko modu bakarra Unión Radio
entzutea izan zen. Uztailaren 27an Frente Popular: Diario de la República egunkariak ordura arteko egunkari guztien ordez argitaratu zen. Frente Popular egunkari berriak estatu-kolpearen aurkako mugimenduari eusteko helburua zuen. Asmo
horretan, Irun matxinatuen esku geratu zela bi eguneko atzerapenarekin jakin zuten
gipuzkoarrek (Garitaonaindia, 1990: 27; Luengo Teixidor, 1990: 177-179).
Nafarroa, lehen egunetik, frankisten esku geratu zen. Diario de Navarra
egunkariak Mola jeneralaren guda-adierazpena argitaratu zuen lehen orrian:
¡Viva España! El General Mola declara el estado de guerra en toda Navarra. Hoy, a
las diez de la mañana, el General Mola dirigirá una alocución a España, desde Radio
Navarra.
(Diario de Navarra, 1936-07-19; iturria: www.diariodenavarra.es)

Aldi berean, La Voz de Navarra egunkaria hartu eta falangistek, abuztuaren 1etik
aurrera, Arriba España argitaratu zuten (Majuelo Gil, 1990: 265).
Lapurdin, azkenik, Espainiako Errepublikaren aurkako estatu-kolpeak ez
zuen oihartzunik izan. Iparraldeko herritarrak, oro har, Francoren alde azaldu
ziren. Horregatik, Eskualduna euskarazko astekari tradizionalistak ez zion garrantzirik eman eta Aintzina hilabetekaria bi aldeek bat egitearen alde agertu zen. Francoren aldeko prentsak, gainera, erbesteratuen aurkako kanpaina arrazista aurrera
eraman zuen. Esaterako, La Presse du Sud-Ouest egunkariak lapurretak «miliziar
espainiarrekin» lotzen zituen. Le Sud-Ouest Espainiako Errepublikaren aldeko
kazeta bakarra suertatu zen. Bere sostenguak gerraren inguruko albisteak azalean
agertzea ekarri zuen (Hernández Mata, 1995: 40; Larronde, 1990: 297-312).
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Beraz, egunkariak barik, irratia suertatu zen informazioa helarazteko hedabiderik eraginkorrena. Irratia azkarra zen eta etengabe aldatzen zegoen errealitatearen berri emateko egokiena zen. Gainera, edonora hel zitekeen. Prentsa, ordea,
garraio-sistemaren menpe zegoen (Garitaonandia, 1990: 26). Radio San Sebastiánek (Donostia Irratizkiñak) Irujo eta Lasarte diputatu abertzaleek 1936ko
uztailaren 18an irakurritako oharra zabaldu zuen (Díaz Noci, 1991: 373). Irrati
horrexek 1925eko irailaren 29tik euskarazko irrati-saioak ere eskaintzen zituen
(Díaz Noci, 2003; 75-78). Gudak euskarazko irratiaren ametsa ere zapuztu zuen.
Radio Bilbaok (Bilbaoko Irradiotsak), 1936ko urriaren 28tik jausi arte, euskarazko albistegiak ematen zituen (Díaz Noci, 1991: 374). Aldi berean, Radio Navarrak
Bilboko irratirik ez entzuteko agintzen zuen:
Junto a estas emisoras suele eschucharse la de Bilbao cuyas noticias no merecen
crédito alguno. […] ¡Así son de falsas las noticias que transmiten las radios al
servicio del gobierno, que pudiéramos llamar de Moscú! El público debe informarse
por las Emisoras adictas al movimiento y los navarros y españoles todos tienen un
conducto verídico y formalmente controlado en la Emisora Radio Navarra.
(Iturria: Chueca, 1990: 286).

Horregatik, alde bietan, kontrako aldekotzat hartzen zituzten herritarren irratiak
konfiskatzen zituzten agintariek (Garitaonandia, 1990: 24-25).
Gerra hasi eta gutxira, Otxandioko jaietan herria bonbardatu zuten faxistek.
Otxandio 1936ko uztailaren 22 hartan Santa Maña jaiak ospatzen zegoen eta
herritar zibilen kontrako lehen bonbardaketak ez zuen inon oihartzunik izan.
Euzkadik abuztuan horren inguruko albistea argitaratu zuen:
´ kalte aundijak ixan dabez gazkin-bertiz
´ edo bonbaz il ziran 42
[…] Otxandijotarok
lagunak landa, etxietan be kalterik asko ixan dabe.
´ dira, garbikuntza egiteko-ta.
[…] Izkiludunen lagun, emakume batzuk be etori
(Euzkadi, 1936-08-08, 7.369. zenb.; iturria: www.hemeroteka.com)

Albiste eskasia baino, berri faltsuen beldur ziren alde biak. Donostia faxisten
esku geratu aurretik, Pensamiento Alavés egunkariak herritarrak kutsatzeko
kanpaina handia bideratu zuen. EAJko buruzagi Jesus Maria Leizaola «bi miliziano
gorriek» erail zutela argitaratu zuen 1936ko abuztuaren 20an, «Donostiak amore
emateko aholkatu zuelako». Honela zioen:
[…] No pretendemos que estas reflexiones lleguen a conocimiento de los nacionalistas vascos obcecados que guerrean unidos a los marxistas contra las fuerzas
salvadoras de España; nuestro anhelo es mucho más humilde, el de que puedan servir
de motivo de meditación a esos nacionalistas alaveses, cualquiera que sea su clase,
profesión o ministerio, que creyendo equivocadamente que se uede ser neutral en
esta nacional contienda, acogen con sonrisas escépticas, despectivas o desdeñosas,
los avances victoriosos de nuestras columnas.
(Pensamiento Alavés, 1936-08-20; iturria: De Pablo, 1990: 235)
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Donostia 1936ko irailaren 13an jausi zen. Ordurako, populazioaren erdia ihes
eginda zegoen eta erregimen berriaren aldeko Madrilgo zenbait lagun heldu ziren
(Luengo Teixidor, 1990: 181). Horrela, Donostia frankismoaren ikur kulturala bihurtu zuten eta, 1936ko amaieran, Falangearen Prentsa eta Propaganda Zerbitzuaren egoitza nagusia ere. Diario Vascok 1936ko irailaren 14an zenbaki berria
kaleratu zuen, Frente Popular egunkariaren instalazioak erabilita. La Constancia
egunkariaren irakurle tradizionalistek La Voz de España egunkaria aurkitu zuten,
irailaren 15ean, La Voz de Guipúzcoa egunkariaren errotatibak baliatuta (Luengo
Teixidor, 1990: 182). Honela zioen orduko albiste nagusiak:
Nosotros, los cruzados de Dios, Patria y Rey, nos presentamos a esta San Sebastián
reconquistada para España con el derecho que nos da la sangre derramada en
holocausto de la Patria.
(La Voz de España, 1936-09-15, 1. zenb., iturria: Luengo Teixidor, 1990: 185)

Hurrengo egunean, irailaren 16an, falangistek Unidad egunkaria plazaratu
zuten. Hortaz, Donostia konkistatu eta hurrengo egunetara, Francoren alde egindako sektore guztiek egunkari bana eskuratu zuten (Luengo Teixidor, 1990: 182-183).
Gudan bertan, Madrilgo Legebiltzarrak Euskal Autonomia Estatutua onartu
zuen. Horren ondorioz, Agirre lehendakaria izendatu eta Jaurlaritza eratu zen.
Euzkadi egunkariak Agirreri lehen albistea eskaini zion 1936ko urriaren 18an.
Diario de Navarrak, ordea, «Napoleonchu» esaten zion, besteak beste (Chueca,
1990: 293).
Faxistek herritar zibilen aurkako bonbardaketak erabili zituzten, dela italiarren laguntzarekin, dela alemaniarren kolaborazioarekin. Otxandio bonbardatu eta
gero, Bizkaia eta Arabaren arteko frontea bertan mantendu zen. Otxandiarrek,
gudariek eta miliziarrek faxistei urtebetez muga horretan eutsi zieten. Hala ere,
Nortek egunkari arabarrak Durangon gertatzekoa zena aurreratu zuen:
La gloriosa página se habrá escrito cuanto esta edición de NORTE llegue a manos
del lector.
(Norte, 1937-03-31; iturria: De Pablo, 1990: 239)
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Hurrengo egunean, Eguna egunkariak azal osoa italiarrek Durangon egindakoari eskaini zion:

(Eguna, 1937-04-01, zenb.: 77; iturria: www.hemeroketa.com)

Argia astekariak, lehenengo, eta Euzko EAJren astekari berriak, gero, euskarazko egunkariaren ametsa gauzatzeko lehen pausoak eman zituzten. Egunkaria,
ostera, gudarekin bat heldu zen. Frontean zabaltzen zen, batez ere, eta 20.000 bat
ale banatzen zituen (Ramirez de la Piscina, 1998: 185).
Durangoko bonbardaketaren berri azalean eman izana Egunak berriro egingo
ez zuen hanka-sartzea izan zen. Izan ere, gudari eta miliziarren animuetan eragin
ikaragarria izan zuen. Horregatik, handik hogei egunera, Gernikako bonbardaketa
azken orrian joan zen eta ez zuen tratamendu ikusgarririk eduki. Egunaren lehen
orriak honela zioen: «Gure mutillak kementsu ta zindo agertuten dira» (Eguna,
1937-04-28, 100. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com). Azken orriak bonbardaketaren berri ematen zuen:
´
´ uri maitea, birindu
Gernika, euzkotaren
nai izan dabe zearo. Aritza zutik gelditu da,
´
ordea, ondamendi oretan.
Zutikago euzkotarren gogoa, baña.

Francoren erregimenaren menpeko egunkariek, ostera, ez zuten jadanik bonbardaketa zibilik goraipatzen, bertsio berria zabaltzeari ekin zioten, ordea: «Miente
Aguirre y bien sabe que miente. La España de Franco no incendia», Radio
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Nacional de Salamancak zabaldutako partea berea eginez (Diario de Navarra, 2804-1937; iturria: Chueca, 1990: 293).
Bizkaian urtebete eskastxoan gauzatutako hirugarren bonbardaketa honek
oihartzun zabalagoa eduki zuen. Horregatik, neutraltasuna mantendu gura izan
zutenek ere gaitzetsi zuten. Alde batetik, Aintzina hilabetekariak faxistei gudalegeak hautsi izana leporatu zien:
Gerlan gerla-lan! Hala da. Bainan gerlak ere bere legeak baditu, non ez den salbaien
artean phizten.
(Aintzina, 1937ko apirila, 31. zenb.; iturria: Larronde, 1990: 312).

Bestetik, Eskualdunak faxisten bertsioa atondu eta erratez jositako albistea
kaleratu zuten:
Guernicako arbola ez omen dute haatik hunki. Molaren Eskualdunek zaintzen dute
arbola saindua.
Geroztik izan diren kaseta egilr Frantsesek diote gorriek berek dutela eman sua. hnsn
egin zsten bzzla [sic].
(Eskualduna, 1937ko maiatzak 7, 1.931. zenb., 2. or.; iturria:
www.hemeroketa.com)

Le Sud-Ouest egunkariak, azkenik, gaztelaniazko artikulua kaleratu zuen, euskal
herritarrekiko elkartasun keinu bezala:
Guernica ya no existe: los bárbaros fascistas en su odio a todo lo grande, a todo lo
noble, a todo lo sublime, han destrozado bárbaramente Guernica, santuario de la
tradición vasca y cuna del resurgimiento euzkeldun.
(Le Sud-Ouest, 28-04-1937; iturria: Larronde, 1990: 306)

Faxistek Bilbo 1937ko ekainaren 19an hartu zuten. Egun horretan munduan
euskaraz argitaratzen zen kazeta bakarrak honela azaldu zuen:
Bilbao hartua.
Bazuen bi hilabethe eta erdi hasi zela Mola Bilbao hartu nahiz. Hartu du Molaren
ordainak Davila jeneralak. […].
Berdin ezin atchik eta bederen zentzuz jokatu dira [gorriak]. Ez dute hiriari su eman
ez dituzte etcheak aurthiki. Zubi guziak haatik jauzarazi dituzte, omen baita hortan
berean hogei miliun pesetaren makurra.
Jendearen alegrantzia.
Churiak sar bezambat jendeak atheratzen ziren bere sotoetarik. […].
Eta laster leiho guzietan baziren Espainiako banderak.
(Eskualduna, 1937-06-25, 1.938. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Horrekin batera, askatasuna ez ezik, euskalduntasuna ere galdu zuen Hego Euskal
Herriak. Dagoeneko ez zen aldizkari kultural, erlijioso, kirolzale edo bestelakorik
argitaratu. Erregimen berriak prentsa politikoa garatu zuen, gehienbat. Frankis-
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moaren egunkariak faxistak edo tradizionalistak ziren. Faxismoak errepublikaren
aniztasun politikoa amatatu zuen. Iragarrita zegoen:
Euzkadi no combate hoy por un Estatuto más o menos amplio, sino por su misma
existencia.
(Euzkadi, 1936-11-25; iturria: De la Granja, 1998: 226)

Historiak gordeak ditu orduko kazetarien kronikak: Jose Maria Agirre
«Lizardi» (Argia eta Euzkadi), Engrazio Aranzadi «Kizkitza» (Euzkadi eta Eguna),
Jose Aristimuño «Aitzol» (Argia, El Día eta Euzkadi), Julene Azpeitia «Arritokieta» (Euzkadi), Ebaristo Bustintza «Kirikiño» (Euzkadi), Robustiana Mujika
Tene (Euzkadi eta Euzko-Deya), Nikolas Ormaetxea «Orixe» (Euzkadi), Cecilia
G. de Guilarte (CNT del Norte), Estepan Urtiaga «Lauaxeta» (Euzkadi eta Eguna),
Manu Ziarsolo «Abeletxe» (Euzko eta Eguna), Augustin Zubikarai (Eguna),
Piarres Laffite (Aintzina)... Erregimen berria eurekin tematu zen: Aitzol eta
Lauaxeta fusilatu zituzten, Orixe Gurseko (Frantzia) kontzentrazio-zelaian eduki
zuten, Cecilia G. de Guilarte Mexikon erbesteratu zen… (Agirreazkuenaga, 1998;
Alberbide, 1997; Díaz Noci, 2003; Etxebarria, 1992; Iztueta, 1994; Kortazar,
1995a; Kortazar, 1995b; Otaegi, 1998; Ramírez de la Piscina, 1998; Tabernilla eta
Lezamiz, 2007; Zuberogoitia, 2003).
14.3. MUNDUKO GERRAREN ATARIAN
Behin Espainia hartuta, faxismoak Europa osora zabaltzeko asmoa gauzatu nahi
zuen. Alemaniak Frantzia bera 1940an okupatu zuen. Espainian bezala, erregimenaren aldekoak ez ziren kazeta guztiak itxi zituzten. Eskualdunak pozarren
hartu zuen okupazioa. Aspalditik, Hitlerren urtebetetze-egunaren ospakizunen
berri ematen zuen eta «Führer handia» esaten zion (1937-04-30, 1.930. zenb. eta
1944-04-28, 3.293. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com). Frantzia okupatuan,
erresistentziaren aurkako propaganda zabaldu zuen Eskualdunak:
Berriz ere le maquis.
[…] Makirat bilduak dira Espainiatik jin zauzkigun gizon hiltzale izigarri hetarik
brigades internationaletan egonak. Horiek gizona hilen dute choria bezala.
[…] Ez du makiak ideia bat baizik, Frantzian phiztea, Espainian phiztu zuten gerla
zibila. Gerla zibilan dute esperantcha komuniztek.
Donaphaleun eta Maulen gerthatu diren itsukeriek begiak ideki dituzte askori. Ez da
egiazko eskualdunik joan behar makirat, non ez den arras futilia eta gizon hiltzerat
joan nahia.
(Eskualduna, 1944-08-04, 3.307. zenb.; iturria: www.hemeroketa.com)

Frantzia askatzeko, aliatuek ere bonbardaketa zibilak erabili zituzten. AEBko
armadak, esaterako, 1944ko martxoaren 27an Biarritz bonbardatu zuen:
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Guk choko huntan, bethi idea berak [...].
Bombak ari dira hurbiltzen: Parise, Bordele, Miarritze eta gero? Noiz othe
Donianeko merkatiaren aldi?
[...] Hoi badakigu eta beste asko gauza, bainan Amerikanoei lothuak gira eta ez
ditugu utziko.
Guk idea berak!
(Eskualduna, 1944-05-05, 3.294. zenb., 2. or.; iturria: www.hemeroketa.com)

Eskualduna astekariak gogor ordaindu zuen lerraketa politikoa eta, aliatuek
Frantzia askatzean (1944an), euskarazko astekaria itxi zuten. Hegoaldean ez bezala, Iparraldean euskarazko astekari berria plazaratzeko aukera izan zuten. Horrela,
1944an bertan Herria sortu zen. Lehen artikuluan euskara prentsan agertu arte joan
den denborak penatuta agertzen da:
Lehen agurra.
Munduaren bihurgune huntan eskuararen boza berantetsia ginuen.
Hura nun entzunen dugun berria.
HERRIA sorthu da.
Nahi baino luzeago juan zauku ephea: berantetsiaren buruan, begitarte hobea baizik
ez duke […].
Orori eskerrak, oraiko ala geroko. Egungo hargnoa haziko dugu elgarrekin: bihar
ikus dezakezue hatsa luze, gotor eta susoal.
(Herria, 1944-10-19, 1. zenb.)

14.4. ONDORIOAK
Herriarekin, behintzat, Euskal Herrian bada euskarazko prentsarik, Iparraldean
bakarrik bazen ere. Gaur egun oraindik banatzen den astekaria dugu. Hegoaldean,
berriz, frankismoak zirrikiturik zabaldu arte, guztiz ezinezkoa izan zen euskaraz
ezer plazaratzea. Plazaratu arren, zentsura ezarriko zioten eta, hainbestetan, hedabideak eurak itxi ere (Iruñeko Zeruko Argia, adibidez). Erbestean, azkenik, euskaraz
argitaratzeko ahaleginak egin ziren. Helburu bakarra zuten: euskarazko irakurlerik
ez galtzea eta, horrekin batera, euskaren herriak etorkizuna izatea. Hala ere, erbestean argitaratutako kazetek elebitasunera joko zuten, nazioartean oihartzun handiagoa izateko.
Bitartean, Hego Euskal Herrian «kultur genozidioa» gauzatzen hasia zen
(Torrealdai, 1982: 6). Horretarako, Erregimena prentsaz ere baliatu zen:
A Guillermo Garmendia Ayestarán, 100 ptas. Por hablar el vasco en un tranvía,
ocasionando con ello alteración de Orden público.
(Unidad, 1938-01-26; iturria: Torrealdai, 1982: 36)

340

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

Horren ondorioz, euskarazko egunkaria posible izan zenean, euskarak zenbait
irakurle galdu zituen, hiztun kopurua izugarri murriztuta geratu zen-eta. Torrealdaik berak frankismoaren ondorio soziolinguistikoari «egoera erdalduna» esaten
dio (Torrealdai, 1982: 7), «% 75 erdal hiztunak eta % 25 euskaldunak»:
[Joseba Sarrionandia] “Euskal Herria, bere jabego politikoaren bila dabilen hizkuntza
bat da; euskaldunak, bi milioi erdaldun eta seirehun mila erdaleuskaldun gara.
(Basterretxea, 2003: 36)

Argiak Hego Euskal Herrian 7.000 ale banatzen zituen, Eskualdunak 8.000
aleko botaldia ezagutu zuen Iparraldean, Egunak frontera 20.000 ale eramaten
zituen… Euskaldunon Egunkaria sortzeko aurreikuspenek 8.000 ale inguru saltzea
itxaroten zuten (Zalakain, 1993: 230): ehun urte lehenagoko Eskualdunak Ipar
Euskal Herrian bakar-bakarrik banatzen zituen beste, hain zuzen.
Des-herritze prozesu bat bizi dugula iruditzen zait. Des-euskalduntze praktiko bat
bizi dugula esango nuke. Desarmaketa kultural estrategiko baten lekukoak ari garela
izaten salatu gura dut.
(Basterretxea, 2003: 13)

14.5. 1931-1945 ARGITALPENAK
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(Iturriak: Arana Palacios, 2001; Arzamendi, 1990; De la Granja, 1987; De la Granja et al., 1994;
Díaz Noci, 1994; Díaz Noci, 1997a; Díaz Noci, 1997b; Ramírez de la Piscina, 1998; Sabino Arana
Fundazioa; Valverde, 1997).
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15. Memoria historikoaren
berreskurapena eta gertakari traumatikoen
transmisioaren erronkak. Gerra Zibileko lekukotzabilketarako ohar metodologikoak
Aitzpea Leizaola Egaña,
Balioen Filosofia eta Gizarte Antropologia Saila - Euskal Herriko Unibertsitatea
Etnografia Saila - Aranzadi Zientzia Elkartea

Milurtekoa hastearekin batera, aurretiaz inoiz ez bezala, Gerra Zibilaren inguruko
memoriaren auziak berebiziko tokia hartu du Espainiako estatuko eztabaida publikoetan. Gizarte zibilaren baitan sortutako ekimenak izan dira estatu-mailan gerra
eta gerra ondorengoan berrogei urtez luzatu zen diktadura-garaiko gertakariei buruzko eztabaidaren beharra aldarrikatu dutenak, bai eta orduko gertakarien gaineko
ezagutza izatearen beharra zabaldu dutenak. 2000. urteaz geroztik, ordura arte
guztiz ezezaguna zen kontzeptu bat zabaldu eta sendotu da gizartean: «Memoria
historikoaren berreskuratzea». Izendapen generiko horren aterkipean hainbat
ekinbide eta egitasmo topa ditzakegu, bai eta korronte ideologiko desberdinetako
jende eta taldeak ere. Horien guztien artean aparteko tokia izan dute gerran fusilatutako zein desagerrarazitako pertsonen senideek, eurak izan baitira neurri handi
batean mugimendu zabal hau gizarteratu dutenak. Horren adibide dugu ARMH,
Asociación para la recuperación de la memoria histórica delakoa, urtetan aitonaren bila ibili zen Emilio Silvak sortu zuena haren gorpua topatu ondoren. Elkarte
hauen oinarrian dauden irizpideak askotarikoak dira, hala nola ideologikoak,
lurraldetasunari dagozkionak, zein gertakari jakin bati dagozkionak1.

1. Fusilatutako pertsonen bilaketa norbanakoen kezka izatetik, antolatutako auzi kolektibo bat
izatera igaro da. Gizarte zibilaren atal batek bere gain hartu duen gaia da ere. Hala, bilaketei ekiteko,
bai eta bilaketez landa bestelako ekintzak gauzatzeko hainbat elkarte sortu dira. Izaera, helburu eta
orientazio desberdinetako elkarteak ari dira egun gai honen inguruan lanean. Elkarte hauek izan dira
Gerra Zibilaren memoriaren auzia mahai gainera ekarri dutenak. Memoriaren eta senidetasun-loturen
arteko harremana agerikoa izan dute horietako batzuek, nahiz eta laster asko familiaren testuingurutik
harago helburu zabalago eta kolektiboago bat hartu duten. Estatu-mailan bi dira elkarte nagusiak,
ARMH aipaturikoa eta Foro por la memoria. Biek ala biek Gerra Zibileko eta ondorengo errepresioari
buruz lan egiten badute ere, planteamendu desberdinetatik heltzen diote gaiari.

350

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

Gizarte zibilaren ekimen hauek esparru desberdinetara heltzea lortu dute.
Hasiera batean fusilatutako eta desagerrarazitako pertsonen bilaketak piztu zuen
arreta. Prozesu honen baitan hobi komunen lokalizazioa eta gorpuak hobitik
ateratzea izan dira ezbairik gabe ekimen nagusiak. Haien inguruan piztu izan dira
eztabaidarik gartsuenak ere2. 2000. urtean Emilio Silvak bere aitonaren gorpua
berreskuratzea lortu zuenetik, hobi komunen bilaketak egon dira memoriaren
auziaren muinean; geroztik, bilaketek jarraitzen badute ere, memoriaren auzia
zabaldu egin da eta egun «memoria historikoaren berreskurapena» deritzoten
mugimendu zabalean gerra ez ezik, diktadura-garaiari dagozkion gaiek ere piztu
dute bai gizartearen bai ikertzaileen arreta. Ikuspegia zabaldu egin da eta ikerketa
horiek erakusten duten panorama, ausaz, luzaz uste eta jakin izan dena baino
bortitzagoa suertatu izan da. Hastapenean, hobitik ateratako gorpuzkinen irudiek,
bai eta pertsona nagusien narrazio eta lekukotzek zein senitartekoen testigantzek
izan dute oihartzunik gizartean. Bai eta eraginik ere: ordutik hona emandako
pausoak ikusita, fenomeno sozial honen ondorio nagusia iraganarekiko jarrera eta
planteamenduen berrazter-keta izan dela esan dezakegu.
Hildakoen bilaketaren haritik tiraka historia garaikidearen pasarte ilun haiei
buruz informazio gehiago jakiteko beharra gizarteratzea lortu dute ekimen hauek
guztiek. Gertatutakoaz ahalik eta informazio osatuena eta zehatzena izateko eskubidea ukaezina da eta hainbatentzat betebehar saihestezina. Egun, gorpuak hobitik
ateratzeak garrantzia handia izaten jarraitzen duen arren, gerra-garaiko eta gerra
ondorengo gertakariei buruzko interesa askozaz ere zabalagoa da eta hamaika
esparrutara hedatu da. Gertatutakoaren inguruko datuak lortzeko moldeak eta, oro
har, lan-ildoak ere ugaritu egin dira. Bai eta gai honi arreta eskaintzen diotenen
profila ere: hasiera batean arkeologo eta auzitegiko antropologoak buru belarri
jardun baziren ere memoria arakatzen historialariekin elkarlanean, gerora gizarteantropologoak, psikologoak zein pedagogoak ere gehitu zaizkie.
Izan ere, memoria historikoaren berreskuratzea deiturikoaren azterketari
hainbat jakintza-arlo eta azpidiziplinatatik ekin dakioke: historiatik eta bereziki
ahozko historiatik (traumatikoa den iraganari buruzko lehen eskuko testigantzen
bilketa eta azterketaren bidez bereziki, eguneroko bizitzako hainbat esparru
lantzeko aukera), gizarte-antropologiatik (biolentzia eta boterearen azterketa,
memoria-prozesuak, zein ikuspegi orokor batetik gizarte-egituraketari dagozkion
kasuan kasuko atal zehatzak), antropologia fisikotik (gorpuzkinen identifikazioa, bai
eta heriotzaren kausa eta hilketaren testuingurua, batik bat), arkeologiatik (hobien
kokapen eta indusketa), psikologiatik (traumaren eragina bizirik iraun dutenen
artean zein euren senitarteko eta ondorengoen artean), soziologiatik, kazetaritzatik
eta pedagogiatik, besteak beste. Ikusten dugunez, diziplina askotako ekarpenek
2. Federico García Lorca poeta andaluziarraren gorpua hobitik ateratzearen inguruan sortutako
polemikak dira adibiderik esanguratsuenetakoak.
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egiten dute bat ikerketa-objektu zabal bezain plural bilakatu den honetan. Hemen,
gizarte-antropologiaren ikuspegiari helduko diogu.
Hain zuzen ere, azken hamarkada hauetan gero eta indar handiagoa hartu
duen ahozko historiak gizarte-antropologiarekin bat egiten duen esparruaz jardungo naiz: lekukotzez. Bi ildo nagusi izango ditu beraz honako atalak: batetik,
hausnarketa teoriko epistemologikoa, lekukotzek gertaera traumatikoetan zer-nolako pisua eta esanahia har dezaketen aztertzeko asmoz. Horretarako liburu honen
gai nagusia den Gerra Zibilaz gain bestelako testuinguruak kontuan hartuko ditut,
honelako auzi zail eta arantzatsu batek zer-nolako erantzunak izan dituen ikusteko.
Bestetik, bigarren ildo nagusia metodologiari dagokiona da: Gerra Zibileko
lekukotzak biltzeak eskatzen duen prestakuntza, bai eta sortzen dituen zenbait auzi
eta galdera arakatuko ditugu. Horretarako orain artean egindako hainbat proiektu
eta ekimen aintzat hartuko ditugu3.
Edozein ikerketa kualitatibo egiterakoan gertatzen den moduan, sortzen diren
kezka eta zalantzak kontuan hartu beharko ditugu, bai eta ikerketa-gai honen
berezitasunak ere, hauek zuzenean eragiten baitute gure lana antolatzeko garaian.
Horrela, besteak beste, honako galdera hauek azalduko zaizkigu gure ibilbidean
zehar: iragan hurbilaren ikerketan zer-nolako papera dute lekukotzek? Lekukotza
guztiak ez dira berdinak, iragan traumatiko bati buruz ikertzen dutenek jakin
badakite bestelako elementuak daudela jokoan halakoetan. Nola txertatzen dira
lekukotzok memoriaren eta ahanzturaren arteko etengabeko tentsioan? Gauza
jakina baita guztia ezin dugula gogoan atxiki. Zer leku dute memoriaren eraikitzeeta transmisio-prozesuetan? Nola uztartu dokumentu ofizial eta artxibategien bidez
batik bat eraiki izan den memoria instituzionalizatua eta bestelako memoriak? Zer
garrantzi dute lekukotzek memoriaren eraikuntzan? Nola txertatzen dira historia
garaikidearen azterketan eta zer-nolako ikuspegitik landu izan dira orain artean?
15.1. MEMORIA, HISTORIA ETA MEMORIA HISTORIKOA
Historia eta memoria luzaz kontzeptu antagonista gisa ulertu izan dira Mendebaldean, bereziki mundu akademikoan. Maurice Halbwachs-en lanen ondotik (1968,
1994), jakin badakigu memoria eraikuntza soziala dela —historia bera den
bezalaxe— eta norbanakoaren oroitzapenetatik harago, izaera kolektiboa aitortzen
zaiola. Hau izan da hain zuen ere historia eta memoria kontrajartzean erabili izan

3. 2003an, UEUko Iruñeko ikastaldirako antolatutako “Gerra ondorengo memoria. Isiluneak eta
hitz (l)apurtuak” ikastaroa izan zen ikerketa-lerro honen abiapuntua. Ondorengo urteetan gorpuak
hobitik ateratzeko saioen inguruan landa-lana gauzatu dut lurralde desberdinetan. Nafarroan, Gipuzkoan, Burgos eta Kantabriako zenbait tokitan 2004 eta 2008 bitartean Aranzadi Zientzia Elkarteko
talde teknikoko kide gisa jarraitu ditut indusketa-prozesua bai eta senitartekoekiko harremana. Horrez
gain, gerran frankistek hildakoen aldeko omenaldi eta dibulgazio-ekitaldiak ere jarraitu ditut.
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den auzi nagusia: lehenari historialari zein filosofoek izaera kolektiboa aitortzen
bazioten ere, ordura arte, memoria batik bat norbanakoaren ezaugarri gisa ulertzen
zen4. Gomutaren arrakalak aztertzen jardun dira ere psikologo eta neurologoak.
Guri, baina, iraganaz gain, oroitzapenen inguruan zer-nolako diskurtsoak eta
ekimenak sortzen diren aztertzea interesatzen zaigu.
Arestian aipaturiko historialarien arteko eztabaida horrek izan du ere beste
aldaerarik. Lehenago historiaren eta memoriaren arteko eztabaida teorikoak bezalatsu, memoria kolektiboa edo oroimen komuna kontzeptuak azken hamarkadetan
eztabaida ugari sortu izan ditu adituen artean. Testuinguru horretan agertu baita
lehen begi-kolpean paradoxikoa dirudien «memoria historikoa» kontzeptua5. Hala,
«memoria historiko» bezala ezagutzen denarekin, Pierre Nora historialari frantziarrak «memoria-uholde» bezala definitu duen fenomenoaren gailurra jotzen duela
esan dezakegu. Nora-ren aburuz, memoria-uholdea XX. mendean zehar gertatzen
den fenomenoa da: iraganaren fideltasuna —benetakoa zein irudikatutakoa— kidetasun-sentimenduarekin lotzea ekarri du, eta gisa berean kontzientzia kolektiboa
eta norberaren kontzientzia indibiduala lotzea, bai memoria eta identitatea ere
(Nora, 2002). Frantziako kasua aitzindaria izan da Nora-k «pasiozko memoria,
memoria gatazkatsuaren, ia obsesiboaren aro» deskribatu duen honetan (ibid.),
zeinak nazioarte mailan oihartzun nabarmenik izan duen ere.
Europako beste herrialde batzuekin konparatuta denbora-tarte handiagoa
behar izan badu ere, memoria-uholdea guganaino heldu da. Berezko forma hartuta
heldu zaigu. Frantzian ez bezala, historia eta memoriaren uztardura da hemen
elementu bereziena eta berezkoena dirudiena. «Memoria historikoa» kontzeptua
Espainiako historia garaikidearen aro jakin bati estuki lotua ageri zaigu, Gerra
Zibilari hain zuzen ere. Paloma Aguilar Fernandez (1995) historialariak 1995ean
argitaratutako lan batek kontsakratu egin zuen terminoa, La memoria histórica de
la guerra civil española (1936-1939): un proceso de aprendizaje político liburuan.
Gerora, gizarte zibileko mugimendu eta ekimenek bere egin dute esamoldea, iraganeko zauriak oraindik ere itxi gabe daudela erakutsiz. Memoriaren monopolioa
eta ahanzturaren politika alde batera utzi beharraz mintzo zaizkigu. Memoria
anitzak ezagutzeko eta aldarrikatzeko garaia heldu dela gogorarazten digute.

4. Auzi honen fundamentu teoriko, filosofiko eta antropologikoak ulertzeko, Moses Finley-ren
ekarpena (1975) zein Pierre Nora-ren lanak (1997) arakatzea ezinbestekoa da. Auzi honetako
eztabaida eta garapenari buruzko sintesi-lan egokia egiten du ere Joel Candau-k (2005). Beste autore
batzuen moduan, Marie Claude Lavabre (2006) ikertzaileak antagonismoa alde batera utzi eta
osagarritasun-gakoan interpretatu ditu bi kontzeptu hauek, bai eta adiera hauen arteko harremana ere.
5. Historialarien artean hautsak harrotu dituen kontzeptua da. Kategorikoki arbuiatu duenik bada
ere, haien artean badira Stanley Payne eta haren moduko sona handiko historialari hispanistak.
Mundu akademikoan gertatzen diren eztabaida hauek guztiak baina, badute islarik gizartean ere, eta
eskuinak laster auzia bere terrenora eraman du, ekimenon izaera akademikoa eta zilegitasuna ezbaian
jarriz.

Memoria historikoaren berreskurapena eta gertakari...

353

15.2. MEMORIA OFIZIALA, MEMORIEN ANIZTASUNA
Historia garaileek idazten dutela esan ohi da. Espainiako kasuan, historia ez ezik,
historia horren berme izango zen memoria ofiziala sortu, bultzatu eta elikatu zuen
frankismoak. Errepublikaren gaineko garaipena suntsipen-klabean egituratu zuen
diktadurak. Gerran garaile izan ziren aldetik, Francoren agintaldiak gertatutakoaz
narratiba sendo bezain unibokoa bultzatu eta mantendu zuen berrogei urte luzez,
bai eta memoria publiko ofizial bat eta bakarra, bere heroi eta biktimekin.
Memoria ofizial horrek hasieratik izan ditu «bere» hildakoak, bai eta haiek
ohoratzeko propio sortutako espazio eta erritoak, monumentu eta oroitarriak. Marc
Augé antropologo frantziarrak azpimarratzen duen moduan, memoria ofizialak
monumentuen beharra du, eta ekinbide horretan heriotza eta horrorea estetizatzen
ditu: «(…) la mémoire officielle a besoin de monuments ; elle esthétise la mort et
l’horreur» (1998: 120). Francoren diktadurak hastapenetik ezarritako memoriaren
eta ahanzturaren arteko tirabiraren baitan (zer «gogoratu» behar zen eta zer
«ahaztu» behar zen), memoria ofiziala zer-nola eraikitzen den eta zer-nola mantentzen den erakusteko hamaika adibide utzi dizkigu. Horien artean ikusgarrienak
forma fisikoa dutenak dira, memoria ofiziala monumentuz jantzi zutenak, adibiderik ezagunena eta esanguratsuena diktadorearen hilobi izateko eraikitako Valle
de los Caídos bera izaki. Ageriko marka hauez gain, bestelako arrastoak utzi zituen
memoria ofizial horrek ondorengo belaunaldietan.
Gerra amaitu ondoren, bando bakarreko hildakoak ziren ageriko espazio
publikoan. Nazioarte mailan eta bereziki Frantzian Lehen Mundu Gerraz geroztik,
gerran hildakoen ohoratze antolatu eta sistematikoaren ereduari jarraiki, herri guztietan Francoren alde hildakoen omenezko oroigarriak zeuden. «Bando nazional»aren
aldeko hildakoak ziren —eta euren bidez euren senitartekoak— etorkizunera
begirako proiekzioa izan zezaketenak, alegia, ohoratuak, goratuak eta, batez ere,
oroituak izateko eskubidea zutenak. Eskubidea ez ezik, betebehar zibil eta moral
ere bilakarazi zuen diktadurak iraun bitartean. Egoera hori ia gaurdaino luzatu da6.
Iraganaren kontrola Francok bultzatu zuen proiektu politikorako ezinbestekoa
zen. Horretarako nazio-estatuen garapenean beste testuinguru eta garaietan ikusi
ahal izan diren mekanismo eta estrategia berezkoak sortu eta baliatu zituen, hala
nola hezkuntza, egutegiaren kudeaketa, errito politikoak zein espazioaren antolaketa bera ere. Memoria ofizialak aztarna ikusgarriak uzten baititu espazioan
(monumentu, kale-izen, eta antzeko aztarna materialen bidez) eta hauen bidez
iragana orainean gaurkotzea du helburu. Memoriaren kudeaketa estatu-auzia izan
da luzaz Espainian, bai frankismoak iraun bitartean, bai eta ondoren ere.
6. Honen adibide esanguratsurik bada: 2006.ean, ofizialki Memoriaren Urtea izendatutako urtean,
oraindik ere Estatuak bere gain hartzen zuen Francoren eta Jose Antonio Primo de Riveraren
hilobietan astero lore freskoak jartzearen kostua (Pisani, 2006).
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Gerra Zibilean zein gerraostean gertatutakoaren inguruan azken hamarkadan
sendotu den gizarte-mugimenduak memoria ofiziala auzitan jarri du. Gerra eta
diktaduraren inguruan ikuspegi kritikoaren beharra salatzearekin batera, iragana
aztertu, arakatu eta ezagutzera eman beharra dagoela aldarrikatu du. Prozesu
konplexu honetan mugarri aipagarriak izan dira. 2000. urteaz geroztik egin diren
gorpu-ateratzeak7 izan dira neurri handi batean memoria-uholde berantiar honen
katalizatzaileak. Gerra-garaian hildakoen hobiak bilatzeko eta gorpuak hobitik
ateratzeko lanek sei hamarkada luzez goiti isilpean, isilarazita eta zenbait kasutan
ahanzturaren baitan betiko desagertzeko zorian zeuden hamaika gertaera eta
pasadizo argitara ekartzeko bidea ireki zuten hamarkadaren hasieran eta egundaino
zabalik dagoen prozesua da. Geroztik, Gerra Zibilaren inguruko datuak eta
ikerketa-lanak ugalduz joan dira etengabe.
Ekimen hauek guztiek neurri handi batean hainbatentzat guztiz arrotza zen
iragan hurbilarekiko interesa piztu dute. Bi norabideko prozesu bat gertatu da
halakoetan, norberaren esperientziaren eta ikuspegi zabalago baten arteko harremanean: batetik, norberaren senitartekoei gertatutakoari buruz jakin-mina pizten
da lehenik, eta ondotik letorke ikuspegi zabalago baten baitan zer-nola txertatzen
diren jakin nahi izatea. Bestetik, gertakari jakin batzuen gaineko ezagutzatik
abiatuta, norberaren senitartekoei zer-nola eragin zien jakin nahia. Lehen bidea
senideek urratutakoa izan ohi da; bigarrena aldiz, sarritan ikertzaileek jorratutakoa,
nahiz eta hau ez den sistematikoki beti aplikatzen.
Jardun hauetan ordu arte guztiz ezezagunak zitzaizkion familiako pasarteak
ezagutu dituenik bada. Beste zenbaitzuentzat, euren gertukoen historia ezagutzen
zutenentzat, aldiz, urtetan sarritan bakarka eta ia bakardadean egindako bilketa- eta
dokumentazio-lanaren errekonozimendua eta balioa aitortzeko garaia heldu da8.
Ororen gainetik, Gerra Zibilaren inguruko memoriaz hitz egitea, egun, gertatutakoa
ezagutzeko, oroitu eta oroitarazteko eskubideaz hitz egitea da. Eta memoria ofizial
bakarraren aurrean, oroitzapen asko eta askotarikoak egon badaudela utzi dute
agerian ekimenok: memoria askotarikoak, besteak beste, ideologia, adin, klase
sozial, jatorri eta generoaren araberakoak.
7. Lehenago zenbait gorpu hobitik atera baziren ere, 2000. urteaz geroztikakoek ezaugarri bereziak dituzte: metodo zientifikoei jarraiki profesionalek gauzatu dituzte —eta ez 1960 eta 1980 artean
egindako zenbaitzuen moduan, senitarte edo boluntarioek—, publikoki, egun argiz egin dira —eta ez
ezkutuan— eta gizartearen onespena izatea lortu dute.
8. Azpimarratzekoa da, orobat, zailtasun ororen gainetik hainbat pertsonak urtetan egindako dokumentazio- eta bilketa-lan isila. Testigantza zuzenak lortzea ez da beti erraza izan —beldurra gizarte
osoan ondo errotzea lortu zuen Francoren erregimenak— eta are gutxiago artxibategietako dokumentuak kontsultatu ahal izatea, orain oso gutxi arte zenbait kasutan guztiz ezinezkoa. Ildo honetatik,
azpimarratzekoa da Altafaylla Kultur Taldeak 1980ko hamarkadan egindako ikerketa-lan estentsibo
bezain intentsiboa, gerra hasi zeneko berrogeita hamargarren urteurrenean argitaratu zena —Nafarroan izandako errepresioaren irudi beldurgarria datu zehatzen bidez helarazi zigun— (Altafaylla,
2004) bai eta diktaduraren azken urteetan Ronald Fraser-ek egindako bilketa-lana ere (Fraser, 1997).
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Gorpuak hobitik ateratzearekin batera, lehengoz gerra amaitu zenetik, frankismoak ezarritako derrigorrezko isiltasuna, Franco hil ondorenean trantsizioak bere
egin zuena, urratu egin da. «Amnesia ofizial» gisa ezagutzen den hau trantsizioaren
oinarrizko zutabeetako bat izan zen (Aguilar Fernández, 1996, 2006). 2000. urteaz
geroztik, orduko gertakari traumatikoen inguruan zein gerraostean pairatutakoaren
inguruan inoiz baino kontakizun eta narrazio gehiago agertu dira, mota guztietakoak gainera. Iraganari ezinbestean erreferentzia egiten badiote ere, 1936ko
Gerraren inguruko diskurtso hauen guztien hurbilpen eta azterketa orainalditik
egin beharrean gaude. Diskurtso hauen guztien artean, lekukotzek berebiziko tokia
hartu dute. Iragan traumatikoaren nondik norakoak ezagutzeko bidea ematen dute.
Hartara, ez dira soilik datu zehatzen bilduma soila. Belaunaldi batek eta haren
ondorengoak orduko gertakariak nola goratzen dituen, zer atxiki duen gogoan eta
zer ez hobeto ulertzen ahalbidetzen duten narrazioak dira, orduko eta egungo
gizartearen nondik norakoak hobeto ulertzen lagun diezaguketenak.
15.3. LEKUKOTZAK: GIZARTE-ANTROPOLOGIA, AHOZKO HISTORIA
ETA ZUZENBIDEAREN BIDEGURUTZEAN
Lekukotzaren balioa desberdina da bai edukiagatik —kontatzen duenagatik— zein
jaso den helburu eta garaiarengatik. Horren jakitun da aspaldidanik gizarteantropologia, zeinetan landa-lanaren baitan metodologikoki lekukotzak tradizio
luzea duen. Diziplinaren baitan, lekukotza-narratiba termino orokorraren baitan
ulertu ohi da, hau da, ez du zertan, orain aztergai dugun gaian bezala, gertakari
traumatiko bati lotuta egonik. Bada, antropologiak aztertu —bai eta ikerketatestuinguruan sortu ohi dituen— narrazioen artean, elkarrizketa, bizitza-istorioa eta
autoetnografia neurri handi batean lekukotzaren aldaerak direla esan dezakegu.
Ikuspegi kualitatiboarekin jarraituz, azpimarratu beharra dago gizarte-antropologiatik kanpo, lekukotzek azpidiziplina eta metodologia zehatz bat abiarazi
dutela, ahozko historia bezala ezagutzen dena. Folklorearen garapenarekin estuki
lotuta, haren sorrera eta garapena herrialde anglosaxoietan gertatu zen, non nagusiki gizarteko behe-klaseetako eta marjinazio-egoeretan bizi diren taldeen historia
ezagutu eta idazteko baliatu izen den9. Esku artean dugun gaia aztertzeko ikuspegi
interesgarria da ezbairik gabe. Ildo honen baitan lekukotzak historiari dagozkion
analisi eta tresnekin aztertzen dira.
Azkenik, bada beste esparru bat zeinean lekukotzek berebiziko pisua hartu
duten: justiziaren alorra. Hainbat gertakari traumatikoren kasuan, trauma gainditzeko pauso ezinbesteko bilakatu da prozesu judizial bati hasiera ematea edo
9. Ahozko historiaren garapen eta nondik norakoak ulertzeko, ikus Pilar Folguera-ren (1994)
eskuliburua zein Historia, Antropologia y Fuentes Orales aldizkari espezializatua. Ahozko historiako
proiektuak diseinatzeko eta elkarrizketak egiteko jarraibide sorta erabilgarria jasotzen du ere Linda
Shopes-en artikuluak (2001).

356

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

behinik behin izaera juridikoa aitortzea gertatutakoari. Hala gertatu da II. Mundu
Gerraz geroztik hainbat egoera traumatiko eta bortitzetan, izan Hego Amerikako
1970eko hamarkadetako diktadurak zein Hego Afrikako Apartheida, edota Balkanetako gerra. Testuinguru judizial batean, lekukotzak balio judiziala du, legearen aurrean onargarria den froga bilakatzen da. Prozesu hau baina, ez da sistematikoa eta gehientsuenetan luzea eta korapilatsua suerta daiteke. Egoera traumatikoa
eta biolentzia politikoa jasan duten hainbat herrialdetako esperientziek hala
erakusten dute. Lekukotzek bestelako dimentsio bat hartzen dute orduan eta euren
eragin-eremua oso bestelakoa da.
Halakoetan, testuingurua guztiz formala eta oso kodetua da, protokolo zehatz
bati jarraitzen zaio eta lekukoaren posizioa ez da beti uste bezain argia. Adibidez,
Fabiana Rousseaux-ek azaldu moduan, Argentinako diktadurapean desagertutakoen inguruan zabaldutako prozedura judizialen baitan lekukotzak jasotzea
aurreikusi zen desagertzeei zein berauen inguruko gertakariei buruz informazioa
lortzeko asmoz (alegia, desagertuta zeuden pertsonak hilik ala bizirik egon zitezkeen moduko galderei erantzun ahal izateko), bai eta froga gisa, prozesu judizialari
hasiera eman ahal izateko. Hala senitarteko eta lagunak zein lekukoak eurak ere
epaitegian deituak ziren eta zuzenean, euren torturatzaile izan zirenekin aurrez
aurre egon beharra izan zuten.
Lekukotzak testuinguru jakin honetan balio handia izan du —epaiketa egin
ahal izateko froga baleko izatea, nagusiki—. Horrek ikaragarrizko estresa eta
tentsio emozionala sorraraz diezaieke lekukoei. Epaiketa-testuinguru batean gerta
ohi den moduan, lekukoen hitza, baina, ez da sistematikoki froga gisa aintzat
hartzen: zenbait baldintza bete behar ditu eta, batez ere, prozesuan inplikatutakoek
balekotzat hartu behar dute. Baditu bestelako konnotazioak ere, lekukotza ematen
duenarentzat bereziki zailak eta mingarriak suerta daitezkeenak. Fabiana
Rousseaux-ek 1970eko hamarkadan Argentinako estatu-kolpean eta diktaduragaraian bizi izandako gertakari bortitzen epaiketen kasuak aztertzean aipatzen
duenez, lekukoa biktima denean, biktimario edo borrero-paperera pasaraz dezake
lekukotza eman beharrak (Rousseaux, 2007): epaiketaren testuinguru zehatzean,
hastapeneko deklarazioa behin baino gehiagotan errepikatu behar du, hitzez hitz
eta aldaketarik ñimiñoena egin gabe, lekukotzaren sinesgarritasuna kolokan eta
auzitan jarria izan ez dadin. Faktore hauek guztiek gertakari mingarriak behin eta
berriro zehaztasun guztiekin gogoraraztea eta eurei buruz diskurtso argi eta
koherente bat, eta bakarra, behin eta berriro molde berean errepikatu beharko
duena osatzera behartzen du lekukoa.
Rousseaux-ek azpimarratzen duen moduan, egoera bereziki zail eta mingarriak suertatu izan dira honelako kasuetan. Are gehiago gertakari bereziki saminak
publikoki denon aurrean behin eta berriro plazaratu beharrean dauden lekukoen
kasuan (tratu fisiko zein psikologiko zein tortura kasuetan, adibidez, norberari
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egindako bortxaketak zein gertuko edo senitartekoei egindakoen lekuko izatera
behartutakoen kasuetan). Kasu horietan oroitzea berez mingarria izanagatik, publikoki berriro ere hitzez adierazi beharrak orduko infernua bizitzearekin alderatu
izan dute lekukoek. Eta ororen gainetik, hitzezko adierazpenek bizi izandakoaren
gaineko egiazkotasuna zalantzan jar dezaketelako sentimenduak ezinegona
areagotzen du.
Lekukotzak balio juridiko handia du halakoetan, baina desgaste handia eragin
dezake norbanakoarentzat, are gehiago biktima eta lekukoaren hitzek bere istorioaz
haragoko eragina izan dezaketela kontuan hartuz gero. Erantzukizun moral eta
etikoa ez da soilik norbanakoaren esperientzia bortitzaren bizipenetara mugatzen,
izaera kolektiboa du. Horrela, Argentinako atxilotu eta desagertuen inguruan lan
egin duten hainbat artropologok azpimarratu dute egoera honek aldez aurretik
elkar ezagutzen ez zuten desagertutakoen senitartekoengan sortu duen talde-kontzientzia bai eta bizi izandako sentimenduen dimentsio kolektiboa (Goddard, 2007,
Robben, 2008).
Azkenik, eta ildo honi jarraiki, badute lekukotzek bestelako dimentsio bat ere.
Gertakari traumatikoak bizi izandako pertsonen kasuan, lekukotzari izaera terapeutiko bat aitortu izan zaio. XX. mendea astindu duten gertakari gogorretatik bizirik
ateratzea lortu zutenekin baliatu izan da, izan Holokaustoaren kasuan, zein II.
Mundu Gerrako beste pasarte gogorren kasuan edota mende erdi geroago Europa
astindu zuen Balkanetako gerran, adibidez.
Testuinguru hauetan, lekukotza metodoa terapia forma zilegitzat jo izan da,
hau da, nagusiki egoera traumatikoak bizitakoen sendakuntza helburu duen jarduera gisa, betiere dimentsio terapeutikoa azpimarratuz. Gerra Zibileko lekukotzen
kasuan ere halako izaera aitortu izan diote gaia aztertu duten ikertzaileek. Zazpi
hamarkadatan luzatutako dolua da halakoetan behin eta berriro aipatzen dena.
Hainbat senitartekok euren familiaren prozesuari buruz diotenari jarraiki beste testuinguru batzuetan bezalaxe, dolua ixtea gorpuaren berreskuratzearekin lotzen da.
Dolua ixteko modurik eraginkorrena senitartekoen gorpua berreskuratzea baldin bada ere —hala diote behinik behin elkarrizketatuetako askok—, gertatutakoaz, bizitakoaz hitz egiteak ere barrenak lasaitzeko balio die. Hala azpimarratu du
Aranzadi Zientzia Elkarteko Sabin Egilior (2007) ikertzaileak 2004. urte arte
egindako bideo-grabazioei buruz hitz egitean. Gorpuak topatzea eta berreskuratzea
inoiz ezinezkoa baldin bada ere, senitartekoen faltak eragindako hutsune eta samina azaleratzea lekuko zein senitartekoentzat lasaigarri suertatzen da, hainbat elkarrizketatan eurek adierazi moduan.
Faktore hauek guztiek baldintzapen bereziak kontuan hartzera behartzen dute
ikertzailea gisa honetako lekukotzak aztertzerakoan. Gerra Zibilaren kasuan, inoiz
epaiketarik egon daitekeenik oraindik ere utopikoa dirudien honetan, bai eta
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errudun zuzenak zigortzeko aukera gero eta urriagoa bihurtzen ari denean (biktima
eta lekukoak bezala, erantzukizun zuzena dutenak ere adinean gora doazen heinean) lekukotzek etorkizunean joka dezaketen papera oraindik ere zehazteke dago,
bai norbanakoei dagokienez zein gizarte osoari dagokionez ere. Memoriaren eraikuntza, transmisio eta interpretazioak unean uneko baldintzapen emozional eta
testuinguru sozial eta politikoei lotuta daudela kontuan izan behar dugu.
15.3.1. Lekukoa eta lekukotza: auzi garaikideetako gako eta erronkak
Kasu hauek agerian uzten duten moduan, lekukotzak ez ezik, lekukoak ere toki
berezia du egungo gizartean, gutxienik Mendebaldeko gizarteetan. «Lekukoaren
aroaz» mintzo dira zenbait aditu XX. mendeaz jarduteko (Wieviorka, 1998). Hau
baina, ez da berez edo sistematikoki gertatu den zerbait: prozesu baten ondorioz
lortu dute lekukotzek egun dute tokia. Memoria-prozesuak zer-nola artikulatzen
diren eta batik bat zer-nola uztartzen diren iraganaren errepresentazio gisa aztertu
beharra dago. Orainetik iraganera atzera begiratua eraikitzen denaren kontzientzia
aztertu duten ikertzaileek jasotzen dutenaren haririk, lekukoek prozesu hauetan
zeresan berezia dute. Lekukoari aitortzen zaion esparrua zabaldu egin dela azpimarratu beharra dago. Neurri handi batean sinbolo bilakatu dira gertakari jakin bat bizi
izan dutenen eta ez dutenen artean loturak sortu eta eraikitzea ahalbidetzen duten
figurak (Baussant, 2006): prozesu honetan lekukoari rol desberdinak atxiki dakizkioke, izan lekukoarena, zein bizirik iraun duenarena, biktimarena zein memoria
biziarena.
L’importance prise aujourd’hui par le témoin, dont la figure s’est élargie et imposée
progressivement dans l’espace public, constitue une autre dimension de cette
complexification. Devenu un symbole reconnu, voire légitime, qu’il s’agisse du
témoin comme du survivant, comme victime ou comme présence et mémoire vive, il
vient, dans la justesse du témoignage, rendre présente une expérience que nous
aurions pu vivre mais que nous n’avons pas vécue, engendrant dès lors des liens
d’appartenance (Baussant, 2006: 21).

Lekukoaren (izan biktima edo bizirik ateratzea lortu duena, izan presente
dagoena zein bizirik dirauen memoriaren sustatzailea) eta lekuko izan ez denaren
arteko loturak sortzen dira lekukotzen bidez. Lekukoak espazio publikoan duen
garrantziak presente egiten du bizi genezakeen baina bizi izan ez dugun esperientzia bat, eta horrekin batera kidetasun-sentimenduak areagotzen laguntzen du,
bai lekukoen artean, bai lekuko ez direnen artean, zein bi talde horien artean ere.
Lekukoak, hortaz, generazio arteko lotura sustatzaile eta bermatzaile izan ohi
dira, eurek hala nahi ala ez. Izaera horri erreparatu diote ikertzaile batek baino
gehiagok. Hala, Jay Winter (2007) generazio arteko loturaz mintzo zaigu, lekukoaren eta bere seme-alaben artean bainoago, iloben belaunaldiarekin lotura estuak
sortzen direla aipatuz. Naziek Italian burututako masakreak aztertu dituen
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Francesca Cappelletto-ren iritziz (2003), berriz, lekukoaren inguruan taldetasuna
sortzen da, eta talde-izaera honek berezko forma bat hartzen du ere. Antropologo
italiarraren ustetan, vkomunitate mnemoniko» bat osatzen dute lekukoek eurek bai
eta haien ondorengoek ere. Izaera hori bera aitortu diezaiekegu oraindik ere bizirik
dirauten gerra-garaiko biktima eta lekukoei eta haien ondorengoei. Senidetasunsistemari jarraitzen dio neurri handi batean memoriaren transmisioak; kasu
honetan filiazio-eredua nagusitzen da10.
Lekukoak kontatzen duena eta isilean gordetzen duena dira lekukotzaren
parte. Lekukotzaren izaera eta funtzioa, hortaz, testuinguru historiko eta sozialaren
arabera desberdina da, bai berau gizarteratzen den baldintzen arabera ere. Donna
Haraway-k (1988) maisuki definitu zuen situated knowledge kontzeptuari jarraiki,
lekukotzen auziari dagokienez, «ezagutza kokatu» baten aurrean gaude, gerraren
eta errepresioaren memoriaren diskurtso jakin eta egituratu bat eraikitzen laguntzen
duten heinean. Ez gara lekukotzen zilegitasunaz edo zilegitasun ezaz ari (eztabaida
hau luze bezain antzua suerta daiteke, batik bat ahozko historiaren garapena
kontuan hartzen badugu11), ez eta jasotzen dituzten datuen objektibotasunaren
inguruan ere. Eztabaida bi auzi horiek baino harago doa: memoriaren eraikuntza
eta transmisio-bideak jorratzea da hemen axola zaiguna, hau da, oroitzen dena eta
ahazten eta/edo isilarazten dena berraztertzea ahalbidetzen duen ikuspegi batez ari
gara. Ikuspegi horretatik, lekukotzen inguruan jokoan dagoena asko edo gutxi izan
daiteke, jaso diren unean zer garrantzi ematen zaien jasotako hitzoi, bai eta
narraziook entzun eta lantzen diren unean zer arreta eskaintzen zaien.
«Lekukotzen metodo» gisa ezagutzen denak hastapenean biolentzia politikoa
eta gertakari traumatikoak jasandakoei12 konpromiso politikoa berreskuratzen
laguntzeko helburua izan ohi zuen McKinney-ren arabera (2007). Horrez gain,
etorkizuneko belaunaldientzat balio historikoa duen dokumentua sortu eta legezko
dokumentu-izaera ere izan dezakeela gogorarazten digu ikertzaile horrek. Hego
Amerikako diktaduretako gertakari lazgarriak, atxiloketa, eta tortura fisiko zein
psikologikoetatik lazgarrietatik bizirik atera zirenekin sendotu zen II. Mundu
Gerraz geroztik abian jarritako hurbilpen hau. Horrela, lekukotzen bidez narrazio

10. Gaztelaniazko zenbait esapidek erakusten digutenez, memoria-prozesu hauek filiazio-sistemen
moldeari jarraitzen diote: «Gerrako haurrak» aipatu ziren lehenik —gerratik ihesi ebakuatuak izan
zirenak—; egun, «gerrako ilobek» hartu dute euren gain gertatukoaren gaineko interesa (Leizaola,
2007).
11. Hau izan da, hain zuzen, ere ahozko historiaren aurkariek behin eta berriro aldarrikatu duten
puntua, idatzizko dokumentuetan inongo subjektibotasunik egon izan ez balitz bezala. Eztabaida
honen inguruan, ikus adibidez: Folguera (1994).
12. Biktima edo paziente kategorian sailkatu izan dira, interes politikoen arabera eta erakundeen
helburuen arabera ere; zenbaitzuetan, bi kategoriak aintzat hartu dira: biktima izateaz gain, bizi
izandako egoera traumatikoak tratamendu psikoterapeutikoaren beharra duenez geroztik, «paziente»
kategorian kokatu izan dituzte.
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eta kontakizunak sortzen dira. Bizipenak hitz bilakatzen dira eta gertaera traumatiko horiek bizi dituenetik kanpo beste pertsona batzuei eragiten diete. Ibilbide
horretan, idatziak kontakizunari forma finkoa ematen dio, betikotu egiten du eta,
hartara, idatzizko dokumentuak «memoria» eramangarri eta transferigarri baten
moduan balia daitezke (Cienfuegos, 1983).
Prozesu honetan memoria lekukotzen bidez ehunduz doan sare moduko bat
bezala ageri zaigu, non norbanakoen hitzak eta kontakizunak taldearen iragan eta
etorkizunari buruzko hautuekin uztartzen diren. Narrazio hauek aldiro-aldiro memoria hori —edo horiek, edo horietako atal batzuk— elikatu, gogora ekarri edota
ahaztu nahi dutenen ekarpenekin osatzen, moldatzen eta aldatzen doaz. Memoria
ez da gauza estatiko eta finko bat, iragana orainetik begiratzeko eta eraikitzeko
prozesu bat baizik, gehientsuenetan etorkizunari begira egiten den prozesu bat.
Beharbada lekukotza ematen ari direnek euren bizipenak kontatzen ari direlarik ez
dute beti egiten ari direnaren kontzientzia. Atzera begira, ordea, bildutako narrazio
horiek guztiek nolabaiteko funts bat ematen diote norbanakoaren memoria soila
izan zitekeenari. Memoria sortuz doa, narrazio berriek elikatu, xehetasunez jantzi,
bai eta datu eta balio berrien argitan, kolokan jar dezakete ere. Memoria euskarritzen duten narrazio, sentimendu, sentsazio eta bizipen sorta hauen guztien ondorengo gestioa memoria zein memorien sorrera bera bezain garrantzitsua da.
15.3.2. Gertakari traumatikoen memoria: lekukotzen izaeraz
Gertakari traumatikoek arrasto sakon bezain berezia utzi ohi dute pairatzen dituen
gizartearen baitan. Maila kolektiboan, kohesio-elementu gisa erabili izan dira
maiz: sufritzeak jendea elkarrengana biltzea, harremanak estutzea ekartzen duen
heinean. Norbanako bakoitzak sufrimendua bere moduan bizi badu ere, sufrimendu partekatuaren sentimenduak jendea bilarazteko gaitasuna du, muga batzuen
baitan betiere. Sentimendu hauek plazaratzeko erabiltzen diren diskurtso eta
narratibak baliatzen dira horretarako. Azken horiek gertatutakoa leuntzeko erabili
izan dituzte botere-egiturek, gerra ondorenetan gertatu bezala, gertaera traumatikoa
jasangarriagoa ez ezik, ulertzeko eta onartzeko modukoa ere bilakatzeko (Winter,
2007). Efektua areagotu egiten da publikoki adierazteko aukera eta boterearen
oniritzia eta babesa baldin baditu. Talde-kohesioa areagotzen duen ezaugarri
honetaz goiz asko ohartu ziren nazio-estatuak gerran hildakoak ohoratzea estatuauzi bilakaraziz, gerra irabazi edo galdu. Bi mundu-gerren inguruan sortu eta
sendotu den hildakoen gurtza dugu horren adibide. Oroitzeko betebehar horrek
iragana etorkizunarekin lotzen du, orainaldiko ekintza eta diskurtsoen bidez.
Gertakari traumatikoen memoriaren eraikuntza baina, ez da horratik ez erraza ez
beti erosoa. Onespena ez da automatikoa ere. Sentimendu gehiegi mugiarazten ditu
hainbatetan, kudeatzen zailak direnak, bai lekukoarentzat bai gainerakoentzat ere.
Eta norbanakoaren eta taldearen arteko harremanaren inguruan hainbat galdera
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sorrarazten dituztenak ere. Honen adibiderik paradigmatikoena, ziurrenik,
Holokaustoaren inguruko memoriaren eraikitze-prozesua dugu, egun nazioarte
mailan saihestezinezko erreferentzia bilakatua dena (Lapierre, 2007).
Gertaera traumatikoak asko eta askotarikoak izan dira mundu garaikidean, eta
horietako gehientsuenak gerra-testuinguruei dagozkie. Gerra ondorenean, sarraskirik lazgarriena jasangarri edo bederen ulergarri aurkezteko joera dago Jay Winter
historialariak bi mundu-gerren inguruko lekukotzen tratamenduari buruzko lan
aipagarri batean jasotzen duenez (2007). Diskurtso eta errepresentazio horiek
baina, «lekuko moral» gisa definitzen dituenen testigantzekin egiten dute topo
maiz. Horien artean, Bigarren Mundu Gerran gertatutakoaren ingurukoek mugarri
bat ezarri dute bai memoriaren inguruko ikerketetan, bai eta azken hauen lerrotik,
lekukotzei buruzko hausnarketari dagokionez ere.
«Lekukotzak etorkizuneko belaunaldientzako transmisio-bidea izan behar
du» dio Annette Wievorka-k (1994). Gertakari jakinen inguruan jasotzen diren
narrazioak dira lekukotzak. Gehientsuenetan hitzezko narrazioak izan ohi dira,
gertakari jakin bat bizi izandako pertsonek sortutako narrazioak. Badira irudiz
egindakoak ere, bai eta biak uztartzen dituztenak13 ere. Ahozkoak zein idatzizkoak
izan daitezke. Idatzizkoen kasuan, norberak bere kabuz zein besteren eskariz edo
proposamenez idatzitakoak izan daitezke. Hemen ahozko lekukotzen inguruan
jardungo gara nagusiki eta testuinguru zehatz bati lotutakoez: Gerra Zibilaren
inguruko testigantza edo lekukotzak jasotzeaz. Gutxienik bi pertsonen artean
lotzen den harremana izango dugu hizpide: lekukotza ematen digun pertsona eta
ikertzailea.
15.3.3. Idatziz, ahoz, irudiz: lekukotzen ezaugarri zenbait
XX. mendeko gertakari traumatikoei erreparatzen badiegu, lekukotza horietako
zenbait idatziz heldu zaizkigula ohartuko gara, autobiografia moduan. Literaturaren baitan aparteko tokia hartu dute, berezko azpigenero bat osatzeraino. Ez da
harritzekoa, ikusirik izan duten garrantzia eta historia garaikidean utzi duten arrastoa, bai jasotzen dituzten gertakarien gordintasun eta izugarritasunari dagokionez,
bai sortu zireneko ezohiko baldintzei dagokienez ere. Anna Frank-en Egunerokoa
adibide paradigmatiko bilakatu da eta idatziaren ezaugarri literarioez harago,

13. Honen adibide interesgarri bat da Art Spiegelman-en Maus (2001) komiki ezaguna da
(Pulitzerra irabazi duen komiki-liburu bakarra orain artean). Marrazkilariak bere familiako hainbat
kidek nazien pean bizi izandakoa jasotzen du, bai eta bere bizipenak ere. Kontzentrazio-eremuen
testuinguruan kokatzen da istorioaren parte nagusia. Marrazkilaria gidoigilea da, historiako pasarte
ilun horretako istorioak jaso eta marrazkiz kontatzen dituen artista, bai eta neurri batean lekukoa ere:
ez gertatutakoa zuzenean bizi baina bai beronen inguruan sortu den familia-giro berezia. Bere
bizipenak memoria jakin baten parte dira ere. Memoriaren transmisio ezaren/saiakeraren lekukoa
izan dela esan dezakegu.
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egilearen atxiloketa eta heriotzaren testuinguru lazgarriak —kontzentrazio-eremura
eraman zuten naziek eta bertan hil zen, bere familia osoarekin batera— literatura
unibertsalean sarrarazi zuen. Autobiografia estilo narratibo hutsetik haragoko
lekukotza baliotsua bihurtzen da, ez soilik iragan hurbil edo urrunagokoan
gertatutakoaz jabetzeko, baizik eta eztabaida teorikoetarako bidea ireki dezakeen
elementu gisa.
Horien artean, bi azpimarratuko nituzke bereziki: alde batetik Primo Levi-ren
Se questo é un uomo eta bestetik Eine Frau im Berlin, emakume berlindar batek
idatzitako egunerokoa. Biak ala biak egunerokoak dira, lehen pertsonan idatziak.
Kontakizun lazgarriak jasotzen dituzte literatura garaikidearen baitan berezko toki
berezia duten liburuok. Narrazio autobiografikook XX. mendeko gertakari
lazgarrien drama eta trauma nagusiei ahots bat eta pisu bat aitortu zieten:
historiaren aurrean, lekukotzak berebiziko garrantzia hartu zuen, norbanakoen
esperientzietatik esperientzia kolektibo bat irudikatzeko, eta neurri handi batean
are ordezkatzeko, ahots moduan. Haatik, testuok bide zail eta malkartsua ezagutu
zuten. Xehatua zegoen gerraosteko Europar gizartea ez zegoen prest halako
lekukotza zuzen eta garratzak entzuteko14.
Bigarren Mundu Gerrarekin alderatuz gero, egoera oso bestelakoa da 1936ko
Gerraren kasuan. Luzaz Gerra Zibilaren denboran zein gerraosteko lehen hamarkadetan gertatutakoaren inguruko informazioa oso alderdikoia izan da. Ia zazpi hamarkada behar izan dira orduko gertakari asko eta asko argitara ekartzeko, bai eta
hainbat lekukoren hitzak zuzenean entzun ahal izateko. Azken hamarkadan abian
jarritako ikerketa-ildoak isilarazitako pasarte asko ekartzen ari dira argitara. Horrekin batera ezagutu gabeko material asko agertzen ari da, bai artxibategi publiko
zein pribatuetan ere.

14. Primo Levi-ren kasuan, 1947an argitaratu zen lehen aldiz bere deportazioaren egunerokoa
biltzen duen liburu lazgarria (Levi, 2003). Hamar urte beranduago arte ez zuen ia oihartzunik izan.
Egun, Holokaustoaren ikasketetan saihestezina bilakatu den erreferentzia dugu. Bertan Levi-k
esterminazio-eremuetako bizi-baldintza gogorrak jasotzen ditu, eta bizitzaren eta heriotzaren arteko
muga fin eta lausoa deskribatzen du. Besteak beste, lekukoaren legitimitateaz galde egiten du
autoreak, bizirik dirautenak gutxiengo txiki bat soilik direla gogoratuz. Bere idatzietatik landa
hainbat hausnarketaren sorburu izan den planteamendua jasotzen du Levi-k bere lanean: bere
hitzetan, benetako lekukoa, itzuli ez dena, mutu dagoena da, gerora Giorgio Agamben-ek (1999)
«Muselmann» figuraren inguruan —gizatasunaren azken muga irudikatzen duen figura— sakonduko
duen ideia. Levi-k «lekuko osoaz» hitz egiten du kontatzerik ez dutenei buruz —hilik daudela,
deuseztatuak— hitz egiteko. Hortaz, bere esanetan, bizirik ateratzea lortu dutenak ez dira «benetako
lekukoak». Eine frau in Berlin [gaztelaniazko itzulpena, Una mujer en Berlin] (Anonimoa, 2005)
liburuaren kasuan, tropa sobietarrak Berlinera heltzean egindako gehiegikeria eta bortxaketen berri
ematen du klase ertaineko emakume alemaniar batek. Gerra amaierako bi hilabeteko bizipenak
jasotzen dituen egunerokoa dugu, 1945eko maiatza eta ekaina bitartean idatzia. 1954an argitaratu zen
lehen aldiz, Estatu Batuetan. Era anonimoan argitaratu zen, egilearen desioari jarraikiz. Izan zuen
harrera hotza zela-eta, egileak hil artean ez zuen berrargitaratzeko baimenik eman.
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Luzaz lekukotzak frankisten aldekoek idatzitakoak izan dira soilik, propaganda-helburu argiekin: gertatutakoaren inguruko datuak nahasi, ezkutatu edo
aldrebestu ohi zituzten sarritan. Gertakarien gaineko bestelako ikuspegi bat jaso
zuten kronista-lanak egin zituzten nazioarteko brigadetako partaideek. Atzerriko
gizon eta emakume horien15 idatzien bitartez zuzeneko informazioa heltzen zen
ere munduko hamaika txokotara, hainbat hizkuntzatan. Francok informazio-emaria
ahal bezain azkar eten zuen. Eten horrek eragin zuzena izango zuen ez soilik
komunikabideetan eta prentsa-askatasunaren deuseztatzean, baita, modu zabalean,
gizarte-alorrean ere. Zentsura instituzionalizatu egin zen eta prentsan gertatu moduan, zernahi argitaratzea edo publikoki adieraztea ez zen posible. Orduko lekukotza zuzenak bakanak dira, Francoren aurkarien aldean behinik behin. Narrazio
autobiografikoak, kronikak, kontaketak ez dira beste testuinguru batzuetan gertatu
moduan hain ezagunak, batik bat Bigarren Mundu Gerraren inguruko idatziekin
konparatzen baditugu, non benetako azpigenero literario bat osatzen duten.
Euskal Herriaren kasuan, gutxi badira ere, egon badaude, kazetarien kronika
eta erreportajeez gain, gerra-garaian edo ondorengo urteetan lehen pertsonan idatzitako lanak, Francoren aurkari zein aldekoen begietatik gerraren eta diktaduraren
eraginaren neurria hartzen lagun diezaguketenak. Bi adibide ekarriko ditut hona.
Hor dugu batetik Marcelino Ayerra-ren No me avergoncé del Evangelio (Ayerra,
1958), erbestean, Argentinan argitaratua. Francoren zentsurak debekatua zuen eta
beste hainbat libururekin gertatu bezala, luzaz era klandestinoan besterik irakur ez
zitekeen16. Kontrapuntuan, hor dugu ere frankisten aldean borrokatu zuen Sebastian Salaverria-ren testigantza, Neronek tirako nizkin izenburu ezin adierazgarriagoarekin Auspoa sailean 1964an argitaratutakoa. Bertan 1937an soldaduskara
deitua izan zen oiartzuarraren kontakizuna ageri zaigu, gerra irabazi duenaren
ikuspegitik: trintxeretako bizitza, eguneroko pasadizo eta kontakizunak, hildako
lagunak, gerrako ibilera eta balentriak. Gerra Zibilen metafora gordinena eta aldi
berean arrunt bilakatua dena ageri zaigu bere kontakizunean, anaia anaiaren kontra17: Sebastian idazlea frankistekin, Kasimiro bere anaia Euzko Gudarostearekin.
Azterketa sakonagoa mereziko lukete gisa honetako lekukotza autobiografikoek.
15. Laguntza humanitarioa eskaintzera etorritako idazle emakumeen eskutik heldu ziren gerrari
buruzko emakumeek idatzitako lehenetariko testigantzak (Usandizaga, 2007). Bestalde, gerraerreportariek eta kazetariek berebiziko garrantzia hartu zuten. Gera zibila «komunikabideen lehen
gerra» kontsideratu izan da (Diller, 1994): aurretiaz ez bezala, kazetariek eta argazkilariek gerraren
berri zabaltzen zuten. Gerra-erreportarien sorburua zuzena izan ez bada ere, garrantzi berezia izan
zuen lanbide honen sendotzean.
16. Literaturatik zinemara egin du jauzi Altsasuko apaizaren testigantza biltzen duen liburuak.
2008an Helena Tabernak, Ayerra-ren ilobak, La buena nueva filma zuzendu zuen, bere osabaren
lekukotzak aintzat harturik.
17. Gerra-testuinguruei atxiki ohi zaien etika bereziaren ereduzko portaera jasotzen du idazleak
«anaia arteko gerraren» adibide: tiro egin ondorenean, hildakoen artean anaiaren gorpua bilatu ohi
zuen beste askoren antzera. Gerrak liburuaren zati handiena hartzen du, izaera autobiografikoa duen
arren. Aipagarria da liburua argitaratu zenean 49 urte besterik ez zuela Salaverria-k.
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Azkenik, argazki eta bestelako irudiek ere arreta merezi dute. Lekukotza
bereziak dira inondik inora. Ahozko zein idatzizko lekukotzen inguruan landu izan
diren gaiak ageri dira honakoetan ere. Argazkien kasuan, objektibotasunaren auzia
nagusitzen da —sarri, objektibotasuna benetakoa/faltsua auziarekin nahasiz18—,
argazki batek beti kamara atzean pertsona bat behar duela ahaztuz. Luzaz irudiek
objektibotasuna berezko ezaugarri behar dutela pentsatzeko joera egon da. Hainbat
adituren lanek agerian utzi dute, ordea19, artelanetako margo eta irudietan bezala,
bestelako irudietan ere subjektibotasuna ageri dela, beste molde batean bada ere.
Argazkiak ez dira horretan salbuespena. Alde horretatik, lekukotza-izaera aitortzeak
azterketa beste plano batera eramatera behartzen gaitu, bestelako diskurtso eta
lengoaiak kontuan hartzera. Orain artean argazkiak eta, oro har, irudiak gehienbat
ikuspegi estetikotik landu izan diren arren, azterketa sakonago bat merezi lukete.
15.4. GERRA ZIBILEKO LEKUKOTZAK
Arestian aipatutakoaren bidetik, lekukotzen inguruko errealitatea konplexua da.
Are gehiago Gerra Zibilari dagokion kasuan, trauma-egoerak ez ezik, trauma horren
bizipenak hainbeste denboran ez kanporatu izanak eta igaro den denbora luzeak
ere baldintza berezien aurrean jartzen dute ikertzailea. Horiez jardungo naiz atal
honen bigarren zati honetan. Bizipen horiek zuzenean jasan zituztenengan ez ezik,
haien ondorengoengan ere utzi dute arrastorik. Aurreko atalean aipatutako komunitate mnemonikoak agertzen ari dira azken hamarkada honetan.
Auzi hauek guztiek badituzte, halaber, erantzukizun politikoaz haragoko
beste dimentsio batzuk. Agerikoena ezbairik gabe, giza eskubideei dagokiena da.
Fusilatutako eta errepresioa jasan zutenen giza eskubideen urraketen inguruan
sortzen diren galdera, kezka eta eskaerak daude atal honetan, bai eta gizarteak zernola egiten dien aurre. Lekukotzek traumaren alderik gordinena erakusten dute,
baina bai eta gizatiarrena ere.
2000. urteaz geroztik lekukotzak biltzeko beharra eta premia zabaldu da Espainiako estatu osoan, bai eta Euskal Herrian ere. Gizarte zibileko zenbait ekimenek
luzatu dituzte gerra-garaiko zein gerra ondorengo errepresioaren lekukotzak jasotzeko deiak. Horietako askok, euren kideen artean ez ezik, gizarte osoari zabaldu
diote deia. Internet izan da erabilitako biderik eraginkorrena ekinbide horretan;
hala eta guztiz ere, komunikabideen oihartzunaz harago, ikusteke —eta aztertzeke— dago ekimen hauek izan duten harrera.

18. Honen adibidea dugu Frank Cappa argazkilariaren Milizianoaren heriotza argazkiaren
inguruko polemika, berriki hauspotu dena.
19. Ikus adibidez Peter Burke (2001) historialariak irudi eta argazkien sorkuntza, erabilera eta
manipulazioaren inguruan egindako azterketa interesgarria.
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Azpimarratzekoa da baina, egitasmo hauek lekukotzen inguruan plazaratu
duten kezka, arlo metodologikoan nabarmen agerian gelditzen dena. Horrela, modu sistematikoan biltzeko metodologia baten beharrak bultzatzen ditu ARMHko
kideak «memoriaren bideoteka» bat sortzera. Horrela, ekimen horretan parte hartu
zuten bi ikertzailek protokolo bat zintzilikatu zuten 2006an sarean20, ikertzaile hasi
berri zein amateurrei jarraibide batzuk eskaintzeko asmoz.
15.4.1. Ahozko lekukotzen bilketa
Idatzizko lekukotzez gain, ahozkoak dira azken urte hauetan, lehenago ez bezala,
gailentzen ari diren lekukotzak. Gerra hasi zenetik igaro den denbora luzeak urgentziazko bilketa bilakarazi du halabeharrez lekukotzen bilketa. Orain artean ez bezala, lekukotzak biltzeko saiakerak ugaritzen ari dira. Eta historia arakatzeko eredu
kanonikoari urgentziak berak azken hamarkadetan beste metodo bat gehitu dio:
ahozko historia deritzona, gizarte-antropologiaren metodologia eta lan egiteko
moldeak darabilzkien azpidiziplina, eta historia soziala aztertzeko gehienbat erabili
izan dena.
Gerra Zibilari buruzko lehenengoetako ikerketa-lanak historialari britainiarren
eskutik heldu zitzaizkigun. Eurak izan ziren ere ahozko historiaren ikuspegia gai
hau jorratzean erabiltzen lehenak. Horien artean guztiz azpimarratzekoa da Ronald
Fraser historialariak oraindik ere Franco bizi zela Espainian zehar egindako
bilketa-lana. Ahozko historiaren aitzindaria izan den horrek, 1973 eta 1975 artean
penintsula alderik alde zeharkatu zuen eta 300 elkarrizketa egin zituen, jende
xumearen testigantzak biltzeko asmoz (Fraser, 1978). Ikerketa-lan horren emaitza
ingelesez Blood of Spain izenburupean 1978an argitaratu zuen liburuak jasotzen
du. Urtebete geroago, trantsizio-prozesu betean, gaztelaniara itzuli eta argitaratu
zuten, Recuérdalo tú, y recuérdalo a otros izenburupean (Fraser, 1997). Gaztelaniazko bertsioaren izenburua, ingelesezkoa ez bezala, odol-isurketaz baino gehiago gogoratzearen beharraz mintzo zaigu, hau da, belaunaldien arteko transmisioaz:
memoria belaunaldien arteko kontua da. Eta odolaren sinbologiak Mendebaldeko
gizartean duen esanahi indartsuarekin bat eginez, transmisioaren garrantzia azpimarratzen du oso une historiko berezian argitaratu zen lan honek. Estatu-mailan
ahozko historiaren hastapenaren eredutzat jo izan dute adituek (Folguera, 1994).
1980ko hamarkadan abiatutako zenbait ekimen bakan bezain aipagarri alde
batera utzita21, 2000. urteaz geroztik gerra-garaiko eta ondorengo urteetako leku20. Honako webgunean kontsulta daiteke: <www.geocities.com/priaranza36/testimonios.html>.
21. Hor dugu arestian aipatutako Altafaylla Kultur Taldeak Nafarroan gauzatutako ekimen
aitzindaria, gerra hasi zeneko 50. urteurrenean argitaratutakoa. Bilketa sistematikoa burutu zuen talde
honek Nafarroa osoan, artxibo-dokumentazioa eta ahozko testigantzak uztartuz, nahiz eta hauek
gehienetan lanaren izaeragatik, oso laburrak izan ohi diren. Hamar urte beranduagokoa da adibidez
«memoria historikoari» buruzko Paloma Aguilar Fernandez-en analisia (Aguilar Fernández, 1995).
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kotzak biltzeko hainbat ekimen jarri dira martxan. Gorpuak hobitik ateratzeko lanak
nolabait ere lekukotza-bilketen katalizatzaile izan dira eta, ordutik, bestelako gertakari —hau da, ez soilik fusilatzeak eta desagertzeak— eta errealitateei buruzko
lekukotzen bilketa- eta ikerketa-lanak jarri dira martxan. Izaera eta ezaugarri
desberdinak badituzte ere (gehientsuenak «memoriaren berreskuratzea» helburu
duten ekimenek gauzatutakoak dira, beste batzuk elkarte zientifikoek zein esparru
akademikotik abiatutakoak izan dira, bestetzuk, azkenik, komunikabideek bultzatutakoak), guztiek azpimarratzen dute bilketaren urgentzia.
Hori horrela, ikus dezagun, laburki bada ere, gerra-garaiko lekukotzak
biltzeak zer-nolako baldintzak eta prestaketa eskatzen dituen. Datozen lerrootan
lekukotzak biltzeari buruzko zenbait ohar metodologiko izango ditugu aipagai.
15.5. METODOLOGIA-OHAR ZENBAIT
Testigantzak lortzeko metodoak hainbat izan daitezke. Hiru nagusiak aipatzearren:
elkarrizketa (sakona eta erdi-egituratua deritzoguna, aldez aurretik gai eta galdera
jakin batzuen inguruan prestatua), bizitza-istorioa (zeinetan elkarrizketatuak bere
bizitzaren kontakizuna egiten duen), zein neurri apalago batean, galdetegia ere22.
Elkarrizketa izan ohi da metodorik erabiliena. 1970 eta 80ko hamarkadetan
zabaldu zen bizitza-istorioak biltzeko joera; denbora aldetik, elkarrizketak baino
askozaz ere dedikazio handiagoa eskatzen du, bai eta ikertzailearen aldetik inplikazio handiagoa ere lanketa-garaian. Elkarrizketek, aldiz, gai jakin batean zehatzago
zentratzeko aukera ematen dute. Askotan, elkarrizketa bakarra ez da nahikoa izaten
eta bi edo hiru saio egin ohi dira informatzailearekin. Edonola ere, ikertzaileak
ikerketa definitzerakoan erabaki beharreko gauzen artean dago zein metodo
hautatuko duen edo dituen. Horiez gain ere, kontuan izan beharra dago landa-lana
egitean behaketa parte-hartzailearen bidez lor ditzakegun lekukotzak. Horiek sarri
aurreragoko elkarrizketa baterako bidea eman dezakete.
Elkarrizketaren baitan hitz egiten duenaren eta entzuten duenaren artean
konfiantzazko gutxieneko harreman bat sortzea ezinbestekoa da. Are gehiago
langai dugun gaia esku artean duguna bezain politikoki arantzatsua eta sentikorra
dela kontuan hartzen badugu. Lekukotzak bereziki hunkigarriak suerta daitezke.
Emozioak, hortaz, aldagai garrantzitsua izan daitezke gisa honetako ikerketalanetan, bai eta ikerketa-objektu bilakatu ere. Ikertzaileak kontuan izan behar du
emozioen kudeaketa landa-lanean zehar, bai elkarrizketatuen emozioei dagokienez, zein egoerak ikertzaileari berari sorrarazten dizkion emozioei dagokienez ere.

22. Gaiaren sentiberatasuna dela-eta, galdetegia «hotzegia» suerta daiteke; edozein ikerketaprozesutan gertatu moduan, elkarrizketatzailearen eta elkarrizketatuaren artean gutxieneko harremana
sortzea ezinbestekoa da. Bizitza-istorioen hurbilpen metodologiko zehatz eta iradokitzaile baterako,
ikus Pujadas Muñoz (1992).

Memoria historikoaren berreskurapena eta gertakari...

367

Hasi aurretik, ez dugu ahaztu behar ezinezkoa zaigula bizi dugun guztia
(zuzenean zein zeharka) gogoan atxikitzea. Bizitza bera mingarriegia litzaiguke
hala balitz. Ahaztea gizakiaren ezaugarri bat da, bizirauteko funtsezkoa zaigu.
Alabaina, ahaztura forma guztiak ez dira berdinak. Trauma-egoerak aztertzen
dituztenek aipatu izan dute zeinen ahula eta zeinen tinkoa suerta daitekeen
ahaztearen eta gogoratzearen arteko lerroa. Esku artean dugun testuinguruan
gertatu moduan, ahanztura derrigortutakoa izan denean, inposatutakoa, gogoratzea,
eta batez ere hildakoak ohoratzea hainbat pertsona eta talderentzat debekatua izan
denean, aldagai berezkoekin lan egin beharrean gaudela jakin behar dugu. Horrez
gain, kontuan hartu beharra dago ere gertakari traumatikoetan sarritan ahanztura
aurrera egin ahal izateko nolabaiteko hautua izan daitekeela. Oroitzeak gertatutakoa berriz biziaraztea dakar, hainbatek aipatzen duenez. Gogoratzea, zenbait
kasutan, mingarriegia suerta daiteke23.
Badira, hortaz, oraindik ere isiltzen diren gertakariak. Horietako asko ez dira
beharbada inoiz transmitituko. Protagonistek —biktima, borrero zein lekukoek—
isilean gordetzea erabaki dezakete betirako eta oso arrazoi desberdinengatik. Protagonista izandako horiek informatzaile bilakatzerakoan ere zer kontatuko duten
eta nori erabakiko dute ere. Hartara, senitartekoei inoiz ez kontatutako pasarteak
jaso ditzake ikertzaileak, edo alderantziz, senitartekoei inoiz kontatutakoa ez du
pertsona batek arrotza zaion testuinguru batean errepikatuko. Lekukotzak bere
protagonistak eta datuak dituen bezalaxe, memoriak ere baditu transmisiorako une
eta testuinguru egokiak. Horietan guztietan ehuntzen doa memoria deitzen duguna.
Artean Franco bizirik zela lekukotzak biltzeari ekin zion Ronald Fraser historialariak azpimarratzen duenez, egin zituen hirurehundik gorako elkarrizketetan
inork ez zuen aitortu inor hil izana, ez alde batekoek eta ez bestekoek. Historialariak hori ezinezkoa dela ohartarazten digu. Fraser-ek berak gogorarazten digun
moduan, memoria iraganarekiko orainean norberak egiten duen eraikuntza bat da,
zeinetan ordu arteko bizipenek iraganari buruzko irudian arrastoa utzi duten:
La memoria es siempre una construcción que cada cual hace para justificar su
postura actual, y las experiencias que vas viviendo cambian la manera de ver el
pasado. Hay determinados hechos que se dejan de contar (Fraser, 2006).

Azken finean lekukotzetan jaso dezakegun informazioa datu objektibo hutsetatik haragokoa da. Eta hori da, hain zuzen ere, ikertzaileak gogoan izan behar
duena.
23. Horren kasurik entzutetsuena ezbairik gabe Primo Levi beraren kasua da: kontzentrazioeremuetatik bizirik atera zen; berarekin batera atxilotutako gehienak hil ziren, ordea, kontzentrazioeremuan ezagututako beste hainbeste bezala. Orduan bizitutakoekin liburu gordin eta zirraragarria
osatu zuen. Ondorenean ere gai horren inguruan lanean jardun zuen eta kontzentrazio-eremuetan
hildakoen omenez hainbat testu idatzi zituen. Oroitzea baina jasanezina gertatzen zitzaion azkenerako,
eta bere buruaz beste egin zuen 1987an.
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15.5.1. «Berandu gabiltza»: urgentziako bilketaren ajeak
Denbora kontuan hartu beharreko aldagai garrantzitsua da. Urgentziazko lana
bilakatu da honezkero gerra eta gerra ondorena bizi zuten pertsonen lekukotzak
jasotzea. Are gehiago gertakari zehatzen lekuko edo aktore izan zirenen kasuan.
Urgentziazko izaerak, aurretiaz ez bezala, guztiz baldintzatu du azken bederatzi
urte hauetan martxan jarri diren zenbait ekimenen planteamendu eta helburua.
Bestelako gertakari traumatikoen inguruan gertatu izan den isiltasun-tartea
kasu honetan askoz ere luzeagoa suertatu da. Adituak tarte horren egokitasunari
buruz ados ez badaude ere, kontuan izan beharrekoa da aztergai dugun kasuan
ezaugarri berezi bat osatzen duela. Zapi hamarkadako tartea gizakiaren bizi-esperantza arruntean edozeinen markak hausteko moduko tartea da. Bizilegearen ordaina da. Orduko gertaerak zuzenean bizi izan zituztenak gero eta gutxiago dira.
Lekuko zuzenak adinean aurrera doaz eta horietako asko eta asko betiko desagertu
dira dagoeneko. Hori horrela, ezinezkoa bihurtu da jadanik, adibidez, adin-klase
desberdinekoen lekukotzak jasotzea, zein bizi-esperientzia desberdinak markatutako ñabardurak jaso, konparatu eta aztertzea.
Egoera honek badu bestelako irakurketa bat ere. Egun bizirik dauden gehientsuenak haurrak edo nerabeak ziren gertatutakoen lekuko izan zirenean. Gero eta
kasu bakanagoetan, gazteak. Hori dela-eta, euren lekukotzek ezaugarri jakin batzuk
partekatzen dituzte. Gorpuak hobitik ateratzeko saioen testuinguruetan landa-lana
egin duen Francisco Ferrandiz antropologoak azpimarratzen duen moduan
(Leizaola, 2006), orduan haur zirenen testigantzek marka bereziak izan ohi dituzte,
oroitzeko mekanismo jakin batzuei erantzuten dietenak. Haurtzaroko oroitzapenak
ez dira helduaroan izan ohi ditugunen tankerakoak. Haurtzaroan, beldurraren
marka modu iraunkorrean txertatu ohi da jendearen memorian, bai eta modu
fisikoan adierazteraino.
Horrela, Ferrandiz-ek gogorarazten digun moduan, horrek arrasto berezia utzi
du orduko lekukoen kontakizunetan. Haur zirela bizitzea tokatu zitzaien gertakari
lazgarriez hitz egitean, totelka hitz egin ohi dute, antropologo madrildarrak dioen
moduan, fisikoki memoriaren aztarna sentitzen dute euren gorputzetan eta gertaerak modu zehatz batzuetan gogoratu ohi dituzte, benetako eta alegiazko
metaforen bidez adieraziz. Haurtzaroko oroitzapenekin alderatuta, bestelako elementuei erreparatu ohi diegu helduaroan gertatutakoa oroitzen dugunean, bestelako xehetasunak gorde ohi ditugu gogoan, bai eta beste modu batean adierazi ere.
Ahalik eta lekukotza gehien jasotzea dute helburu memoria historikoa berreskuratzen jarduten diren hainbat taldek. Hasiera batean, arestian aipatu moduan,
gorpuak hobitik ateratzeko lanen testuinguruei zuzenki lotuta agertu da. Halakoetan,
testigantzak ekar ditzakeen datuak jo izan dira elementu nagusitzat. Hildakoa
identifikatzen ez ezik, haren bizitzaren erretratu bat marrazten ere lagun dezakete
lekukotzek.
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Edozein ikerketa-proiekturen baitan gertatu moduan, aldez aurretik definitutako helburu eta ikerketa-objektu batzuetatik abiatuta egingo dugu lan. Argi izan
behar dugu lekukotzak askotarikoak izan daitezkeela eta helburu bat baino gehiago
izan ditzaketela. Horrek lekukotzen forma baldintza dezake, bilatzen dugun
informazioaren izaera ez baita berbera kasu guztietan. Horrela, Gerra Zibilaren
inguruko lekukotzek helburu zehatzak eta orokorragoak izan ditzakete, adibidez:
•
•
•
•

hobiak zein bertan lurperaturik daudenak identifikatzen laguntzea
orduko gertakariak ezagutzea
memoria-prozesuak aztertzea
bestelako gai zehatz bati buruzko azterketa bat gauzatzea

Helburu hauek elkarren aretan osagarri gerta daitezke: adibidez, hobiak
lokalizatu eta bertan lurperatutakoak identifikatzen saiatzerekin batera, nola hil
ziren, zergatik hil zituzten, nortzuek lurperatu zituzten, beste inork horren berririk
zuen edo ez, etab. izan daitezke ikerketaren helburuetako batzuk. Horri tiraka,
hildakoaren testuingurua agertuko zaigu kasu gehienetan: hil ondorenean, familia
zer egoeratan gelditu zen, herri mailako tentsioak, interes politiko, ekonomiko eta
sozial zabalagoak…
Honek guztiak zenbait galdera pausatzera garamatza: Zer kontsideratzen
dugu datu halako ikerlan batean? Alegia, zer da informazio interesgarria eta zer
ez? Eta norentzat? Galdera hauen erantzuna ez da beti bera. Datuek balio desberdina izan ohi dute ikertzaile eta elkarrizketatuentzat. Kasu honetan, datu zehatzak,
hots, «datu objektibotzat» hartzen ditugun horiek —izenak, zirkunstantziak, tokia,
ordua, testuingurua— balio desberdina izan dezakete ikerketa-prozesuan lanean ari
diren ikertzaileentzat. Gorpuak hobitik ateratzeko lanen testuinguru batean adibidez, hildakoak identifikatzeko ezinbesteko datu bilakatzen dira bertan hobiratuta
egon daitezkeenen ahalik eta xehetasunik gehien lortu ahal izatea (sexua, adina,
altuera, gaixotasun fisikoak, lanbidea kasu askotan). Lekukotzak gertakariaren
inguruko narrazio guztiz lagungarriak izan daitezke. Beharbada hildakoen identitatearen berri zuzenean ez digute emango —kasu askotan bai, ordea— baina
baztertze-metodoaren bidez zalantza dagoen kasuetan datu-antropologia fisikoko
datuekin kontrasta ditzakete auzitegi-medikuek.
Halakoetan, datu objektibo eta faktual horiek fitxa moduan jaso ditzakegu,
norbanakoak identifikatzeko baliagarri izango zaizkigulakoan. Fitxa horiek guztiek
irekia dagoen datu-base bat osatuko lukete. Horretarako komenigarria da fitxa
estandar bat diseinatzea, guztientzat berdina izango dena eta gure datuak azkar eta
modu eraginkorrean baliatzea ahalbidetuko diguna. Horren adibide interesgarria
dugu liburuan bertan txertatzen den fitxa-eredua, gorpuak hobitik ateratzeko lanetan
eta artxibo-lanetan azken hamar urte hauetan Aranzadi Zientzia Elkarteko lantalde
teknikoko kideek diseinatua.
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Badira urteetan euren senideen bila jardun diren eta oraindik ere jarraituko
duten senitartetakoak. Badira ere inork erreklamatuko ez dituen gorpuak. Beste
kasu batzuetan, ahozko iturrien bidez jasotako datu bakanak hobian topatutako
zenbait objektuk argitzen dituzte, zenbaitzuetan modu definitiboan argitu ere: hala,
gertatu izan da hildakoa identifikatzeko adinako elementuak topatzea hobian. Batik bat soldadu-txapa edo antzekoak topatzeak lagundu du hildakoaren identitatea
argitzen. Lekukoen hitzek orduan bestelako esanahi bat hartzen dute ere. Ez dira
identifikaziorako euskarri edo lagungarri soilak: gertatutakoaz bizirik dirautenek
zer dakiten, bai eta nola, nori eta noiz transmititu duten argitu dezakete. Hau baina,
ez da orain arteko ibilbidean kasurik arruntenena izan.
Hau guztia, noski, hobian daudenen inguruko xehetasunak ezagutzen diren
kasuetan, hau ez baita beti posible. Hobian daudenen identitatea ezezaguna edo
kasurik hoberenetan hurbilpenezkoa besterik ez denean, alegia, lekukoen hitzetan
datu orokorrak soilik heltzen zaizkigunean («soldadu errepublikanoak», «gudariak», «asturiar gazte bat», «bi gazte sasoiko» bezalako datuekin gertatzen den
moduan), zaila suertatu ohi da narrazioen bidez hildakoen identitatearen inguruko
xehetasun gehiagorik ematea. Estatu osoan zehar barreiatuta dauden hildako eta
desagertutakoen datuen gurutzaketa ahalbidetuko lukeen datu-base zabal eta bateratu baten faltan, informazio hau guztia umezurtz gelditzen da. Are gehiago
identifikatu gabe dauden hobitik ateratakoen kasuan.
Halere, datu objektibotzat ditugun hauek guztiz bestelako informazioa ere
eman diezagukete. Ez baitute guztiontzat balio berbera: ikertzaileek, senideek,
autoritateak, guztiek dute datu hauen inguruan josi daitezkeen narrazioen inguruko
ideia bat, eta berauek ez dute guztiek zertan bat etorri. Adibidez, interesgarria da
Ludmila da Silva Catela-k Argentinako diktadura-garaiko errepresioaren inguruan
egindako ikerketari buruz aipatzen duena. Desagertu politikoen senitartekoei
egindako elkarrizketez ari dela, datuei atxikitako balioaren garrantziaz ohartarazten digu da Silva Catela-k:
La alerta sobre los malentendidos marcó esta fase de la negociación. La gran
preocupación de los entrevistados era la exteriorización de la «verdad histórica». Por
ello, sugerían la corrección de errores en fechas, nombres, acontecimientos mal
relatados, etc. Estos detalles, secundarios para mí, eran de vital importancia sobre
todo para las mujeres pertenecientes a «Madres» (da Silva Catela, 2000: 72).

Gizarte zibileko zenbait ekimenek egitasmo hauen guztien inguruan datuak
eta dokumentuak bateratzeko eta zentralizatzeko hautua egin zuten hasiera batean.
Koordinazio-lanak, ordea, ez dira beti errazak. Memoriaren legearen baitan halako
ekimenen gauzatzea erraztu eta bideratuko luketen neurriak zehaztuko zirelako
esperantza —aurretiaz eskakizuna formalizatua baitzegoen hainbat talderen
eskutik— bertan behera gelditu zen, legeak ez baitu halakorik aurreikusten.
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15.5.2. Elkarrizketa aurrekoak eta bitartekoak
Teknika kualitatiboak erabiltzen diren ikerketa orotan gertatu bezala, informatzaile
izango direnak identifikatu eta beraien lankidetza lortzea izango da gure lehen
pausoetako bat. Horretarako lehenik eta behin, nortzuk izan daitezkeen informatzaile erabaki beharra daukagu. Gure ikerketaren ildo nagusiak markatuko duen
elementu garrantzitsu bat da honakoa, aldez aurretik egindako hausnarketa baten
ondorioa. Horretarako, zenbait aldagai kontuan hartzea ezinbestekoa da. Ikerketaprozesuan murgilduta gaudela ikerketa-objektua birdefinitzera eraman gaitzakete.
Horrek ikerketa bera diseinatzeko orduan hautu metodologiko bat edo beste
hobestera eraman gaitzake.
Horrela, ez da gauza bera oso profil jakin baten inguruan lan egitea, edota
gorpuak hobitik ateratzearen kasuan, adibidez, hobien lokalizazioaren arabera lan
egitea. Hautu bakoitzak baditu bere zailtasun eta erronka propioak. Adibide
zehatzekin irudika dezakegu bien arteko aldea: lehenengo kasua, populazio mota
jakin bati buruz lan egin nahiko bagenu izan beharko genuke kontuan, esaterako,
halako kartzelan preso egon zirenak, edo halako herrian lan behartuak egin zituztenak, edota Nafarroako eskola nazionaletako maistrak. Kasu honetan elkarrizketak lortzeko harreman-sareei tiraka lan egin beharko dugu ziurrenik. Lehenengo
harreman bati beste batzuek jarraituko diote.
Historialariek aitortu izan duten moduan, uste baino dokumentazio gehiago
dago artxiboetan gorderik. Errepresioak bere zerrenda propioak osatu zituen, egun
garai hartan gertatutakoaren berri izateko balio digutenak. Kasu askotan, informazio hori bilatzea da lanaren zatirik luze eta gaitzenetakoa: artxiboetara jotzea, bertako dokumentuak arakatzea eta datu esanguratsuak izan daitezkeenak identifikatzea.
Aipatu adibideetan, informatzaile potentzialak izan daitezkeenen zerrendak
osatu edota lor ditzakegu. Lehenengo kasuan zein bigarren kasuan, jadanik abian
den ikerketa-talderen batek egindako artxibo-lanari esker lor genitzake zerrenda
forman informatzaile potentzial izan daitezkeenen izen-abizenak.
Profil jakin bati buruzko lana egiten ari bagara halako zerrenda batean agertzen direnekin harremanetan jartzea izango da gure lanaren hurrengo erronka. Hor
bestelako zailtasunekin egingo dugu topo: harremanetarako helbide bat topatu
ondorenean, harremana bera lotu. Denbora asko igaro da eta XX. mendean mugikortasun handia izan da. Izen-abizen batzuk bestalde oso zabalduak dira eta bilatzen dugun pertsona topatzea ez da beti lan erraza.
Gutun bidez egin dezakegu lehen kontaktua, edota telefono-zenbakia lortu
badugu, telefonoz. Kontuan izan beharra dago, ordea, guretzat guztiz argia den
hori gure proiektuaren berririk ez duen norbaiti azaldu behar diogula berak
ulertzeko moduan: geure burua aurkeztu, deiaren/gutunaren arrazoiak azaldu eta
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pertsona horrengandik zer nahi dugun adierazi behar dugu, kasu honetan, adibidez
elkarrizketa bat, bideo-grabazio bat… Gure eskaerak mota guztietako harrera izan
dezake. Lehenik eta behin, ikertu nahi dugun populazioa eta gertakariak kontuan
izanik, oso litekeena da hasierako zerrendetan topatutako pertsona asko hilda egotea, edota oso gaixo. Gerta daiteke ere, harremanetarako datuok senitartekoren
batengana zuzentzea eta eurek erabakitzea kontaktatu nahi dugun pertsonaren izenean harreman horri bidea ireki ala ixtea. Gerta daiteke ere pertsona horrek ezezkoa esatea. Gure eskaeraren inguruan pentsatzeko tarte bat ematea komeni da
halako kasuetan eta aurrerago berriz deitzea. Saiatzeak ere badu bere muga eta
bestelako edozein ikerketa-testuingurutan, errespetuz jardutea ezinbestekoa da.
Ezin gara pertsona horien bizitzan sartu eurek ez badute nahi. Edozein kasutan,
lehen harremanak ez dira beti emankorrak, baina denborarekin hala bihur daitezke.
Elkarrizketa onartu duten beste informatzaileak zein zuzenean ezagutzen duten
pertsonak aipatzea lagungarri suerta daiteke askotan. Horrela, informatzaile batek
beste batengana eramango gaitu eta pixkanaka gure elkarrizketen zerrenda osatzen
joango gara.
Elkarrizketa informatzailearentzat erosoena izango den tokian eta garaian
egitea komeni da. Askotan, informatzailearen etxea bilakatzen da elkarrizketaren
kokagune. Halakoetan, elkarrizketatua eta ikertzailea buruz buru jardutea hobetsi
behar da, senide eta bestelakoak bertan —elkarrizketa burutzen ari den gelan,
alegia— ez daudela. Euren presentziak informatzailearen emaria baldintza dezake,
elkarrizketan guk nahi baino parte aktiboagoa har dezakete-eta. Hau lortzea ez da
beti erraza. Halakoetan, ikertzailea beste pertsona batekin joan daiteke hitzordura
eta hau senitartekoekin gera daiteke elkarrizketak iraun bitartean, egitasmoaren
berri emanez, eta bestelako gauzez hitz egiten, baina hori fisikoki ez dela beti
posible izaten kontuan hartu behar dugu halakorik egitea erabakitzen badugu.
Aldiz, orainaldiko gertakari zehatz baten inguruan ardazten baldin badugu
gure landa-lana (gorpu-ateratze bat, omenaldi bat, adibidez), elkarrizketak lortzeko
prozedura sarritan bestelakoa da. Halakoetan behaketa parte-hartzailea burutu ohi
dugunez, horrek gertakari horretan parte hartzen ari diren pertsona eta taldeekin
harreman zuzena lotzeko aukera ematen digu. Geure burua aurkeztu, egitasmoaren
ideia nagusiak eta ikerketaren nondik norakoak azaldu behar ditugu hemen ere.
Aukera badago, une horretan bertan elkarrizketa bat egin diezaiekegu bertan
dauden eta interesatzen zaizkigun pertsonei. Horrek baditu ere bestelako zailtasunak. Gertakariaren martxa ez oztopatzen ahalegindu behar dugu lehenik eta behin.
Bigarrenik, testuinguru publikoetan gertatu ohi diren egoeraz ari garela kontuan
harturik, ingurukoen kuriositatea zein kontrol-nahia kontuan hartu beharreko
elementuak dira. Halakoetan, elkarrizketa gertakariaren parte bihurtzen da, ez da
soilik elkarrizketatuaren eta elkarrizketatzailearen artean gauzatzen den ekintza,
baina izan daiteke ondorengo beste elkarrizketetarako bidea.
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15.5.3. Elkarrizketa ondorengoak
Elkarrizketa amaitutakoan baina, lana ez da amaitzen. Ikertzailearen lanaren beste
parte baten hasiera da honakoa, elkarrizketa bera bezain garrantzitsua: datuen trataera edo ustiapenari dagokiona. Bildu ditugun narrazio zein elkarrizketak «mintzarazteko» garaia da. Aldez aurretik definitua dugun ikerketa-objektuari lotuz,
hastapeneko helburuak sakontzeko bidea emango digute, bai eta aldez aurretik
beste elkarrizketa batzuetan jasotako datuak osatu eta konparatzeko aukera.
Gogoan izan ere, sarritan, elkarrizketek aurreikusita ez ditugun bestelako ikerketapistak irekitzeko modua eskainiko digutela, etorkizuneko proiektu bilaka daitezkeenak. Analisian sakontzen hasi aurretik, baina, bestelako urrats batzuk egin
beharra dago ere.
Elkarrizketa amaitu eta berehala, komeni da elkarrizketaren kronika laburra
egitea. Hau, oraindik ere elkarrizketaren testuingurua bizi-bizi dugula egitea da
onena. Elkarrizketan zehar jorratutako gai nagusiak zerrendatu eta une horretan
garrantzitsua, esanguratsua iruditu zaiguna jasoko dugu. Bigarren begiratu batean,
analisia hastera goazenean, bestelako gai batzuk ager daitezke, hasieran zentralak
ziruditen atal batzuk alboratuz eta, aldiz, bazterrean edo ezkutuan zeuden beste
batzuk argitara ekarriz. Horrez gain, zerrenda hau osatzeak lagundu egiten digu
elkarrizketaren laburpen bat, gehienetan nahiko fidela dena, osatzen. Komeni da,
orobat, laburpen honetan gure sentipenak jasotzea: zer iruditu zaigun elkarrizketa,
nola joan den (ongi, elkarrizketatua eroso sentitu den, hiztuna den, jario onekoa
den edo aldiz zurruna edo lotsatia, gaiz kanpo jardun garen…). «Beroan» jasotako
datu hauek guztiz lagungarriak izango zaizkigu, elkarrizketa bitartean jasotako ohar
—jasotzeko aukerarik izan badugu, ez baita beti posible— zein transkribapena
bera osatzen baitute. Grabazioak huts eginez gero, gainera, nolabaiteko materiala
izango dugu esku artean. Gure inpresioek elkarrizketa ordezka ezin dezaketela
jakin arren, ezer baino gehiago bada.
Elkarrizketa gehiago egiten goazen heinean, horietako bakoitza azkar identifikatzen laguntzen digu ondorengo lan honek. Elkarrizketaren beraren testuingurua
jaso behar da, modurik formal eta objektiboenetik hasita (non burutu den elkarrizketa, nortzuek parte hartu duten, izan duen iraupena, noren bidez jarri garen
harremanetan pertsona horrekin…). Horrez gain, bestelako hauek ere lagungarriak
izan daitezke: zer-nola hartu gaituen elkarrizketatuak, nolako harremana lotu den
elkarrizketatuaren eta ikertzailearen artean, inoiz harremana baldintza dezaketen
aldagaiak: adina, generoa, jatorria, formakuntza, ideologiak…
Analisia gauzatu ahal izateko, aurretiaz elkarrizketak transkribatu egin behar
dira. Horren inguruan literatura espezializatu oso bat sortu da, transkripzioen arau
eta jarraibide egokienak aztertu eta proposatzea helburu duena. Hemen ere norberak hautatu beharra du zein mailatako transkripzioa hobesten duen: zehatzenetik
hasita (fonetikoa kasu, diskurtsoaren xehetasun guztiak biltzen saiatzen dena)
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edota diskurtsoaren edukiei alde formalari baino garrantzi handiagoa aitortzen
dieten konbentzio malguagoak, biak ala biak, forma eta edukia uztartua daudela
ahaztu gabe.
Elkarrizketaren hizkuntza ere kasu honetan aldagai esanguratsua izan daiteke,
arau ortografikoen pisua ez baita berdina hizkuntza guztietan24. Gure lana nork
irakurriko duen kontuan hartzea ere garrantzitsua da halakoetan. Komeni da
lanaren helburuaren eta publikoa izango denaren arteko egokitzapen bat bilatzea.
Alabaina, transkripzio-irizpideak hautatzea, finkatu eta ikerketan zehar berauei
eustea ikertzailearen zeregina izango da kasu gehienetan, ez baitago arau finkorik
eta norberak erabaki behar du zein irizpide hautatu. Hori bai, koherentziaz jokatu
behar da eta irizpide hori berori mantendu lan guztian zehar.
Elkarrizketak transkribatu ondoren, aztertu eta landu egiten dira bertatik
jasotako datuak. Forma desberdina hartuko du orduan narrazioak ikertzailearen
eskuetan. Fitxa, txosten, artikulu edo liburu akademiko, dibulgazioko lan, hitzaldi
bateko aipamen. Hastapeneko material «gordina» deitzen dugunak (grabaketak, eta
modu sistematikoan egin denean, transkripzioak) bere bidea izan dezake, eta
kontsultagarri jar dezakegu. Halakoetan zenbait puntu aldez aurretik ondo lotuta
izatea komeni da. Egun gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari den gaia ageri zaigu hemen: datuen konfidentzialtasunarena, eta modu zabal batean, elkarrizketatuen
eskubideei dagokiena. Gai korapilatsua ezbairik gabe, ikerketaren etikari buruzko
hainbat galdera eta hausnarketa sorrarazten dituena.
Hala, azken hamarkadatan, testuinguru desberdinen baitan egindako bideari
jarraiki, gero eta ohikoagoa bilakatu da informatzailearekin halako kontratu
moduko bat sinatzea. Bertan lortutako materialarekin zer egingo den, nork izango
duen berau ustiatzeko eskubidea eta antzeko gaiez gain, baldintza zorrotzagoak
jaso daitezke: nork izango duen kontsultarako eskubidea (irekia izango den, edo
mugatua), denboran mugarik izango duen edo ez, formatu eta euskarriei dagokiena
(ahotsa eta irudia adibidez, bideo-grabaketen kasuan, paperean bai baina digitalean
ez, edo alderantziz)… Pertsonen izenen gaineko anonimotasuna, bai eta lekuizenak bere hartan agertuko diren edo ez ere hitzartu daitezke halakoetan. Edozein
kasutan, idatzizko dokumentu sinatua izan edo ez, garrantzitsua da informatzaileekin gure lanaren baldintzak hasieratik argi uztea, eta batez ere, berak hala
eskatuko balu, jarritako baldintzak errespetatzea eta errespetaraztea.

24. Ortografia-tradizio luzea duten hizkuntzetan zailagoa gerta dakieke transkripzio fonetikoak
irakurleria zabal bati helaraztea. Gehienetan gutxieneko arau gramatikal eta ortografikoen aldeko
hautua gailentzen da transkripzioa egiterakoan. Euskarazko transkripzioen kasuan, Gotzon
Aurrekoetxeak (1997) proposatutako irizpideak egokiak izan daitezke gisa honetako lanetarako.
Edozein kasutan, Historia, Antropologia y fuentes orales bezalako aldizkari espezializatuetan
transkripzio-irizpide desberdinei buruzko artikulu espezializatuak, bai eta hizkuntza- eta ikerketatestuinguru desberdinetako adibideak aurki ditzake gaian sakondu nahi duen orok.
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Gisa honetako gaien inguruan gero eta eztabaida gehiago ari dira sortzen,
batik bat teknologia berriek ahalbidetzen duten berehalako sarbidea dela-eta.
Hortaz, Interneten ezer zintzilikatu nahiko bagenu, aldez aurretik horrek inongo
arazorik ez duela sortuko jakitea komeniko litzateke. Lehenagotik bilduta dauden
testigantzen kasuan, berauen gaineko kudeaketa oraingoz ikertzaileen edota
ikerketa horiek gorde/bultzatu dituzten erakundeen esku dagoela dirudi.
15.6. AMAIERA GISA
Ikusi ahal izan dugunez, Gerra Zibilaren inguruko ikerketa-lanak testuinguru teoriko eta metodologiko zabalago baten baitan kokatzen dira. Gertakari traumatikoen
inguruko ikerketa-esparrua bereziki emankorra izaten ari da azken hamarkadatan.
Iraganarekiko interesa areagotzearekin batera, bildutako materialekin zer egin, zernolako trataera eman da egun esparru akademikoan aztergai dagoen gaia. Egun
jasotako lekukotzen bidea ez da orainean amaitzen. Etorkizunera begira gero eta
garrantzi handiagoa izan dezaketen materialak biltzen ari dira.
Oroitzapenak ere ez dira beti berberak, ez eta beti era berean azaleratzen.
Arestian aipatu moduan, memoria iraganaren irakurketa bat da: orainetik egindako
irakurketa bat da beti. Orainak, hortaz, memoria eguneratu edota azaleratzen den
une gisa ulertuta, badu garrantzirik. Esku artean dugun kasuan, orainak pisu
berezia hartzen du. Duela hirurogeita hamar urte baino gehiago gertatutakoari
buruz lehen pertsonan hitz egin dezaketenak gero eta bakanagoak dira. Lekukotza
zuzena eman dezaketenak gero eta urriagoak dira. Denborak bere bidea egiten du.
Kasu honetan, denbora ez da edonolako aldagaia.
Kontuan izan beharra dago, bestalde, artxibo dokumentuarekin gertatu
moduan, lekukotzek jaso ondorenean nolabaiteko bizitza propioa izan dezaketela,
lekukotza biltzean ikertzailearen eta informatzailearen artean sortzen den harreman
sendo edo puntualagoaz haraindi. Are gehiago, publiko egiten diren kasuetan, izan
helburu juridiko-legalengatik, mediko ala helburu zientifikoengatik (historia eta
gizarte-antropologia, kasu), lekukotza eman duen pertsonaren hitzek bestelako
estatus bat hartzen dute. Horrek lekukotzen izaerari buruz hausnartzera garamatza.
Aurrez jaso ondorenean eurekin zer egin asmo dugun pentsatu beharra dago.
Ikusi ahal izan dugunez, jakintza-arlo desberdinen baitan lekukotzek balio eta
eragin desberdina dute. Ez baita gauza bera testuinguru akademiko baten baitan
burutzen den lan baterako lekukotzak biltzea edota ikerketa judizial baten baitan.
Lehenak esparru zientifiko-akademikoa du helburu. Halakoetan, gehientsuenetan
datuen eragin-eremua urria da —elkarrizketatu eta elkarrizketatzaileari besterik ez
dagokie— eta zabalkunde aldetik, eragin-eremu murritza izan ohi du —unibertsitate-esparrua, nazioarte mailako mundu akademikoa kasurik hoberenetan—.
Besterik da ere elkarrizketetako materiala dibulgazio-proiektuetarako erabiltzea,
izan hitzaldi edo Internet bidezkoak.
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Gertatutakoaren inguruan zein isildutakoaren inguruan diskurtsoak beharbada
beti nahi bezain ugariak ez diren arren —bizirik dirautenak oso adineko pertsonak
dira—, kontuan izan beharra dago horietako askok berriki kontatu dituztela lehendabizikoz eurek ikusi eta bizitakoak. Besterentzat lekukotza ematea urtetan ukatu
zaien esparru publikoa berreskuratzearen pareko izan da. Beste askorentzat,
isilpean urte luzez gordetakoa haizatzeko aukera izan da.
Gerra eta gerra ondorena espainiar gizartean tabu nagusietako bat izan da.
Forma desberdinetan agertu da estatuko herrialdeetan. Hitz egin ezinaren arrazoiak
denboran zehar aldatuz joan badira ere, gertatutakoaz gutxi jakin dugu orain arte.
Francoren memoria ofizialak ezarritako diskurtso bakarrak isiltasunera kondenatu
zituen milaka eta milaka herritar. Trantsizio-garaiko amnesia-itunak gertakarien
memoriaren transmisioan eten esanguratsuak eragin zituen, batik bat belaunaldi
gazteenen kasuan (Leizaola, 2007).
Testuinguru honetan, lekukotzek argi berria eman dezakete iraganari buruz,
ez bakarrik datu faktual deitzen ditugun horiei buruz (gertakari jakin baten
inguruko datu objektiboak: nork, zenbat, noiz, non), baizik eta horien inguruko
bizipen eta sentimenduei buruz ere. Eta ororen gainetik, egun bizitzen ari garen
memoriaren eraikuntza eta berreraikuntza prozesu hauek guztiek, bai eta euren
inguruan sortzen diren eztabaida eta tentsioek, transmisio-mekanismoei buruz eta
iraganarekiko dugun harremanari buruz hausnartzera behartzen gaituzte, orainetik,
etorkizunera begira.
15.14. BIBLIOGRAFIA
Agamben, G. (1999): Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, Zone
books, New York.
Aguilar Fernández, P. (1995): La memoria histórica de la guerra civil española
(1936-1939): un proceso de aprendizaje político, Instituto Juan March de
Estudios e Investigación, Madril.
––––––––––, (1996): Memoria y olvido de la Guerra Civil española, Alianza editorial, Madril.
––––––––––, (2006): “Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la
democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del
‘pacto de silencio’“, in J. G. Aróstegui, François (arg.), Guerra Civil. Mito y
memoria, Casa de Velázquez. Marcial Pons, Ediciones de Historia, Madril,
245-294.
Altafaylla (2004) [1986]: Navarra 1936. De la Esperanza al Terror, Altafaylla,
Tafalla.
Anonimoa (2005) [1954]: Una mujer en Berlín. Anotaciones de diario escritas
entre el 20 de abril de 1945 y el 22 de junio de 1945, Anagrama, Bartzelona.
Augé, M. (1998): Les formes de l’oubli, Payot & Rivages, Paris.

Memoria historikoaren berreskurapena eta gertakari...

377

Aurrekoetxea, G. (1997): “Ahozko testuak transkribitzeko irizpideak”, Uztaro, 23,
87-94.
Ayerra, M. (1958): No me avergoncé del Evangelio (desde mi parroquia), Periplo,
Buenos Aires.
Baussant, M. (2006): “Expériences et nouveaux partages du temps: regards sur la
mémoire”, Ankulegi. Revista de Antropologia Social, 10, 19-31.
Burke, P. (2001): Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico,
Crítica, Bartzelona.
Candau, J. (2005): Anthropologie de la mémoire, Armand Colin, Paris.
Cappelletto, F. (2003): “Long-term memory of extreme events: from
autobiography to history”, Journal of the Royal Anthropological Institute, 9,
241-260.
Cienfuegos, A. J. eta Morelli, C. (1983): “The testimony of political repression as a
therapeutic instrument”, American Journal of Orthopsychiatry, 53 (1), 43-51.
da Silva Catela, L. d. S. (2000): “De eso no se habla. Cuestiones metodológicas
sobre los límites y el silencio en entrevistas a familiares de desaparecidos
políticos”, Historia, Antropología y Fuentes Orales, 24 (2), 69-75.
Diller, E. eta Scofidio, R. (1994): Visite aux Armées: Tourismes de guerre, FRAC
de Basse-Normandie, Caen.
Egilior, S. (2006): Tras un largo silencio, Basque films.
Finley, M. I. (1975): “Myth, memory and history”, The use and abuse of history,
Chalfo and Windus, Londres.
Folguera, P. (1994): Cómo se hace historia oral, Eudema, Madril.
Fraser, R. (1978): Blood of Spain. An oral history of the Spanish Civil War,
Pantheon books, New York.
––––––––––, (1997) [1979]: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la
guerra civil española, Grijalbo Mondadori, Bartzelona.
Goddard, V. A. (2007): “Demonstrating resistance: Politics and participation in the
marches of the Mothers of Plaza de Mayo”, Focaal. European Journal of
Anthropology, 50, 81-101.
Halbwachs, M. (1968): La mémoire collective, PUF, Paris.
––––––––––, (1994) [1925]: Les cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, Paris.
Haraway, D. (1988): “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism
and the Privilege of Partial Perspective”, Feminist Studies, 14 (3), 575-599.
Lapierre, N. (2007): “Le cadre référentiel de la Shoah”, Ethnologie française, 37
(3), 475-482.
Lavabre, M.-C. (2006): “Sociología de la memoria y acontecimientos traumáticos”, in J. G. Aróstegui, François (arg.), Guerra Civil. Mito y memoria,
Casa de Velázquez. Marcial Pons, Ediciones de Historia, Madril, 31-56.
Leizaola, A. (2006): “La antropología a pie de fosa. Diálogo con Franccisco
Etxeberria y Francisco Ferrándiz sobre la memoria de la guerra civil”,
Ankulegi. Revista de Antropologia Social, (10), 33-46.

378

––––––––––,

1936ko Gerra Euskal Herrian: historia eta memoria

(2007): “La mémoire de la guerre civile espagnole: le poids du silence”,
Ethnologie française, 37 (3), 483-493.
Levi, P. (2003) [1958]: Si esto es un hombre, El Aleph editores, Bartzelona.
Mckinney, K. (2007): “‘Breaking the conspiracy of silence’: Testimony, traumatic
memory, and psychotheraphy with survivors of political violence”, Ethos, 35
(3), 265-299.
Nora, P. (2002): “L’avènement mondial de la mémoire”, Transit, 22, 1-8.
Pisani, S. (2006):“La memoria tiene que ser plural”, dice Paloma Aguilar
Fernández, <http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=792709>.
Pujadas Muñoz, J. J. (1992): El método biográfico. El uso de las historias de vida
en las ciencias sociales, Centro investigaciones Sociológicas (CIS), Madril.
Robben, A. C. G. M. (2008) [2005]: Pegar donde más duele. Violencia política y
trauma social en Argentina, Anthropos, Bartzelona.
Rousseaux, F. (2007): “Políticas reparatorias y sus incidencias sobre los procesos
de identidad, duelo y filiación” (hitzaldia), CEIC-eko topaketak, Leioa.
Shopes, L. (2001): “Diseño de proyectos de Historia Oral y formas de entrevistar”,
Historia, Antropología y Fuentes Orales, 25 (1), 133-141.
Spiegelman, A. (2001) [1986-1991]: Maus, Planeta deAgostini, Madril.
Usandizaga, A. (2007): Escritoras al frente. Intelectuales extranjeras en la Guerra
Civil, Nerea, Madril.
Wieviorka, A. (1994): “On testimony”, in G. Hartman (arg.), Holocaust
Remembrance: The Shapes of Memory, Blackwell, Oxford, 23-32.
––––––––––, (1998) L’ère du témoin, Plon, Paris.
Winter, J. (2007): “The ‘moral witness’ and the two world wars”, Ethnologie
française, 37 (3), 467-474.

16. Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko aktore
sozialei buruzko informazio-bilketarako
datu-basearen eskuliburua
Mikel Errazkin Agirrezabala eta Ana Isabel Rodríguez Pérez,
Aranzadi Zientzia Elkartea

SARRERA
Aplikazio hau zenbait gizabanakok Gerra Zibilean eta frankismo-garaian aurrera
eramandako ekintza sozialen eta haien egoera sozialaren inguruko informazioa
kudeatzeko erreminta informatikoa da1. Erreminta honen bitartez ekintza sozial
horien inguruko daturik garrantzitsuenak jasotzeko garaian jarraitu beharreko
protokolo bat ezarri nahi da. Horretarako, eremu ezberdinak adierazi eta bildu nahi
den informazioa zein den zehazten da. Liburu honetako eranskineko artxiboa
FileMaker datu-basearen euskarri informatikoa erabiliz sortua dago eta horrek
erabilera erraz eta intuitiboa egiteko aukera ematen du.
Honen bitartez Euskal Herrian Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko gizon eta
emakumeen zerrenda bateratu bat egiteko proposamena helarazi nahi dugu, hau da,
izaera eta egoera ezberdinak nozitutako emakumeei eta gizonei buruzko informazioa bateratzeko proposamena egiten dugu. Beraz, Euskal Herriko ikertzaileek
gizon eta emakume ezberdinei buruz ikerlanak gauzatzeko baliabide bat eskaintzeaz
gain, informazio guztia biltzeko proposamena luzatu nahi dugu, Gerra Zibileko eta
frankismo-garaiko aktore sozialen zerrenda bateratu bat sortzeko asmoz. Horretarako bildutako informazioa artxiboa@aranzadi-zientziak.org helbidera helaraztea
proposatzen dugu. Era berean erabiltzaileek erreminta honek izan ditzakeen
gabeziak eta akatsak edo hobekuntza posibleak helaraztea eskertuko genuke.
Datu-base bat informazioa antolatu eta aztertzeko metodoa da: informazioaren gordailua izateaz gain, informazioa modu desberdinetan antolatu eta aztertzen
laguntzen du. Datu-base bateko artxibo bat taula batean edo gehiagotan antolatzen
da. Taulek erregistroak metatzen dituzte. Eta, era berean, erregistro bakoitza eremu
askoren batura da. FileMaker-ek eremuak aurkezpenen bitartez erakusten dizkigu.
Lan-metodologia hau Tolosako Udalaren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen “Tolosa 1936-45”
egitasmoaren baitan burutu da.
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Aurkezpen bakoitza taula bakar batean oinarritzen da eta taula horretako erregistroak erakusten ditu.
Erabiltzaileak FileMaker-eko erreminta-barra guztietan sartzeko aukera du,
baina, funtzio batzuk erraztu eta automatizatzeko asmoz, erabilera erraztuko duten
zenbait botoi sortu dira. Botoi horiek sakatuz, erabiltzaileak nahi duen prozesurako
sarbidea izango du:
– Bilaketa: botoi hau sakatuz gero, erabiltzailea bilaketa egiteko oinarrizko
esparruak erakusten dituen pantaila batean sartuko da.
– Inprimatu: botoi honetan klik eginez erabiltzaileak hautatutako erregistroen fitxa oso bat inprimatzeko aukera izango du.
– Erregistro guztiak: erregistro guztiak erakusten ditu. Bilaketa bat egin
ostean erregistro guztiak ikusi ahal izateko botoi honetan klik egitea beharrezkoa da.
– Menua: aplikazioan erregistratu, bilaketa bat egin edo bertatik ateratzeko
aukera eskaintzen digu botoi honek.
– Atera: aplikaziotik irten eta programa ixteko.
FileMaker-ek zuzenean gordetzen du lana. Hori dela-eta, kontu handia izan
behar da artxiboetan aldaketak egitean eta, gehienbat, gauzak ezabatzen direnean;
erregistroak ezabatu ostean datu-basetik desagertzen baitira.
Erabiltzaileek aldez aurretik diseinatutako aurkezpen-orrialde batzuk izango
dituzte eskura. Horiei esker lanerako erremintaren baitan nabigatzeko aukera
izango dute eta datuen bilketa eta bilaketak egin ahal izango dituzte2.
16.1. INSTALAZIOA
Produktu hau autoexekutagarria da, hau da, erabiltzaileak ez du FileMaker programa ordenagailuan eduki beharrik. Datu-basea erabili eta erregistro berriak sartzeko
lehen pausoa lanerako erabiliko dugun ordenalagiluan «.exe» izeneko artxiboa
instalatzea da. Artxibo hori CDan aurkituko dugu. Behin instalazioa amaituta,
datu-basea erabiltzen has gaitezke. Artxiboa irekitzen dugun lehen aldian ohikoa
dena baino denbora gehiago behar izaten du, funtzionamendurako beharrezkoak
diren osagaiak instalatu behar izaten baitira.
Kontuan hartu behar da artxiboa saioa itxirik duen CD batean gordea dagoela,
beraz, datu-basean informazioa erregistratzean CDaz kanpoko ordenagailuaren
unitate batean gorde beharko dugula, ordenagailuaren unitateren batean edota
artxibo hau gordetzeko baimenduta gauden ordenagailuz kanpoko gordailu batean.
2. Datu-basea diseinatzerakoan erabilitako argazkiak Jesus Elosegi Irazustarenak dira Lazkaoko
Benediktarren eta Aranzadi Zientzia Elkartearen funtsetan gordeak.

Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko aktore sozialei...

381

16.2. DATUAK SARTZEA
Datu-baseak honako nabigazio-pantailak ditu.
16.2.1. Hasierako menua. Erabiltzaileak datu-basera zuzenean sartu, laguntzarako eskuliburu hau kontsultatu edo datuen erregistro edo kontsultara sartzeko
aukera du.
• Botoiak
– Datuen erregistroa: erabiltzailea «Datuen erregistroa» menuko pantailan sartuko da eta bertan eremuak aukeratzeko aukera izango du datuak
sartu ahal izateko.
– Bilaketa: erabiltzaileak bilaketako pantailan sartzeko aukera dauka
zuzenean. Aurrez erregistratuak dauden gizonei eta emakumeei buruzko
informazioa bilatu ahal da.
– Laguntza: botoi hori sakatuz erabiltzaileak laguntzarako eskuliburu hau
irakurri ahal izango du.
– Irten: aplikaziotik irteteko sakatu beharreko botoia.

1. irudia: hasierako menua.

16.2.2. Datuak erregistratzeko menua. Erabiltzaileak datuen bilketarako
eremu ezberdinak ikusiko ditu bertan eta datuak horietako zeinetan sartu nahi dituen aukera dezake (datu pertsonalak, eragiletza eta egoera soziala eta dokumentazioa).
• Botoiak
– Hasierako menua: menu honetan klik eginda erabiltzailea hasierako
menura itzuliko da.
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– Datu pertsonalak: erabiltzailea zuzenean sartuko da datuak sartzeko
pantailan. Erregistro berri batekin hasi behar den bakoitzean pantaila
honetatik hastea gomendatzen da.
– Eragiletza eta egoera soziala: erabiltzaileari pantaila zehatz honetan
sartzeko aukera ematen dio.
– Dokumentazioa: erabiltzaileari pantaila zehatz honetan sartzeko aukera
ematen dio.
– Atera: aplikaziotik irteteko sakatu beharreko botoia.

2. irudia: datuen erregistrorako menua.

16.2.3. Datu pertsonalak. Eremu honek interesatzen zaion aktore sozialaren
inguruko oinarrizko identifikazio-datuak osatzeko aukera ematen dio erabiltzaileari. Aktore sozial bakoitzeko fitxa berri bat sortuko da (erregistro berri bat). Erregistro berri bakoitza pantaila honetatik irekiko da eta, ondoren, bestelako eremuetako datuak txertatuko dira: eragiletza soziala eta dokumentazioa.
• Botoiak
– Bilaketa: botoi hau klikatzean erabiltzaileek bilaketak egiteko oinarrizko eremuak erakusten dituen pantaila baterako sarbidea izango dute.
– Inprimatu: botoi hau klikatzean erabiltzaileak aukeratutako erregistroen fitxa oso bat inprimatzeko aukera izango du.
– Erregistro guztiak: erregistro guztiak erakusten ditu. Bilaketa baten
ostean erregistro guztiak berriro ikusi ahal izateko botoi honetan klikatu
behar da.
– Menua: aplikazioan erregistratu, bilaketa bat egin edo bertatik ateratzeko aukera eskaintzen digu botoi honek.
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– Eragiletza eta egoera soziala: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan
sartzeko aukera dauka.
– Dokumentazioa: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan sartzeko aukera
dauka.
– Erregistro berria: erregistro berri bat sortzeko ikono hau sakatu behar
da. Sakatu ondoren, bete beharreko fitxa zuri bat irtengo da.
– Erregistroa ezabatu: erregistro bat ezabatzeko ikono honen gainean
klikatu behar da. Ezabatutako erregistroak ezin dira berreskuratu.
• Eremuak
– 1. abizena
– 2. abizena
– Izena
– Argazkia: eremu honetan eragile sozialaren argazki bat atxiki daiteke.
– Sexua: ondoko balioen artean aukeratu daiteke: emakumea eta gizona.
– Jaioteguna
– Jaioterria
– Bizitokia
– Lanbidea
– Egoera Zibila
° Balio-zerrenda: Alarguna / Ezkondua / Ezkongabea

3. irudia: datu pertsonalen menua.
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16.2.4. Eragiletza soziala. Eremu honetan aztergai den emakumeak edo
gizonak parte hartu duen ekintza guztien edota sufritutako ondorioen inguruko
informazioa jasotzen da. Atal hau hainbat arlo tematikotan banatuta dago:
eragiletza soziala bere horretan, konpainia militarrari buruzko datuak, heriotza eta
ehorzketa eta prozesamendua edota auzitaratzea...
• Botoiak
– Bilaketa
– Inprimatu
– Erregistro guztiak
– Menua
– Datu pertsonalak: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan sartzeko
aukera du.
– Dokumentazioa: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan sartzeko aukera
du.
• Eremuak
– Izen osoa: eremu hau automatikoki agertzen da, datu pertsonalak
pantailan aurrez idatzitako izen eta deiturak bateratuz.
– Eragiletza soziala eta egoera: datu-basearen eremuen ernamuina da
hau, ikergai diren gizonek eta emakumeek gerran zein parte-hartze izan
zuten edota frankismo-garaian nozitu zutena sailkatzeko balio baitu.
Eremu honek ondoko kategoriak eskaintzen ditu (alabaina, ikertzaileak
eskaintzen ez den kategoria bat txertatu behar duela erabakiko balu
idazteko aukera eskaintzen du erremintak). Eragiletza soziala eta egoera
bi azpieremuen baitan sailkatuta azaltzen da: orokorra eta zehatza.
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– Non: akzio soziala zein erakunde, talde, instituzio, batailoi, konpainiatan
gertatu zen azaltzeko balio du. Adibidez, Rusia batailoia, San Miguel
erreketeen tertzioa…
– Kokapena: eragiletza soziala gauzatutako kokagunea. Adibidez,
Larrinagako Lurralde Presondegia, Miranda de Ebroko kontzentrazioesparrua…
– Sarrera-data: eragiletza soziala edota noiz hasi den.
– Irteera-data: eragiletza soziala edota noiz amaitu den.
– Denbora-tartea: eragiletza soziala zenbat denboran egikaritu den edota
aktore sozialaren egoera konkretu bat zenbat denboran luzatu den.
– Dokumentazioaren erreferentzia: eremu honetan eragiletza bakoitza
zein jatorrizko agiriren arabera jakin den idatziko litzateke. Gizon edo
emakume bakoitzari dagokion dokumentazio-iturri guztia dokumentazio
izeneko menuan bilduko bada ere, eragiletza konkretu bakoitza nondik
eratorri den zehaztea proposatzen da. Eremuaren espazio fisikoa txikia
denez, laburdurak erabiltzea gomendatzen da (laburduren esanahia
dokumentazioa izeneko menuan kodifikatu liteke).
– Afiliazioa: bi azpieremu daude, bata ikergai den pertsonaren afiliazio
politikoarentzat eta bestea afiliazio sindikalarentzat.
– Konpainia: ikergai den aktore soziala batailoi bateko kide bazen, zein
konpainiatan jardun zen.
– Kargu militarra: aipatu batailoian edota soldadu-errejimentuan zein
kargu militar bete zuen.
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– Klasifikazioa: zenbait deialdi militarreko gazte klasifikatua izan zen ea
erregimen frankistarekiko zenbaterainoko atxikimendua zuen. Kasu honetan kontzentrazio-esparruetan edo udaletan gauzaturiko klasifikazioa
jasoko litzateke.
– Deialdi militarra: deialdiko urte edo «kinta» urteari dagokio, hau da,
gizon baten jaiotza-urtetik 21 urtetara kokatzen da deialdi militarra.
– Heriotzaren tokia
– Heriotzaren data
– Hobiraketa-tokia
– Hobiraketa-data
– Heriotzaren arrazoia
– Prozedura: eremu honetan aktore sozialaren prozesamenduaren izaera
deskribatzen da. Datu-baseak eskaintzen dituen kategoriak ondokoak
dira (halere ikertzaileak datu-baseak eskaintzen ez duen beste kategoria
bat jartzea erabakiko balu, erremintak idatzitako hori onartuko luke):
° Ardura Politikoen Legearen egikaritzea
° Ardura Politikoen Legearen berrikuspena
° Epaiketa militarra
° Epaiketa militarraren berrikuspena
° Lanpostuaren arazketa
° Ondasunen desjabetzea
° Ondasunen desjabetzearen berrikuspena
– Akusazioa: eremu honetan prozedura abiatzerakoan aktore sozialari
egozten zitzaizkion ardurak deskribatzen dira, adibidez, matxinada
militarrarekin bat egitea.
– Prozesuaren hasiera-data: prozesua noiz hasi zen.
– Espediente-zenbakia: prozesuaren espediente-zenbakia eta abiatutako
urtea, adibidez, 1208/37.
– Kokagunea: prozesuaren irizpena erabaki zen plaza militarra edota
kokagunea.
– Dokumentu mota: prozesuaren egikaritze-agiriaren izaera, adibidez,
urgentziazko sumarisimoa, zigorraren gutxitzea...
– Epaiaren data: epaiaren erabakitze-data.
– Epaia: epaiaren erabakia eta dagokienean zigorra ere bai.
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4a. irudia: eragiletza sozialaren eta egoeraren menua.

4b. irudia: eragiletza sozialaren eta egoeraren menua.
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16.2.5 Dokumentazioa. Erabiltzaileak eragile sozialaren/aktore sozialari buruz duen informazioaren jatorria erregistratu beharko du: oinarrizko dokumentazioa, lekukotasunak, bibliografia. Erabiltzaileak pantaila honetan botoi berezi bat
aurkituko du. Botoi horretan «Dokumentazio osagarria» jarriko du eta botoi hori
sakatuz gero, 6 argazki txertatzeko aukera ematen duen pantaila berri batera irekiko
da.
• Botoiak
– Bilaketa
– Inprimatu
– Erregistro guztiak
– Menua
– Datu pertsonalak: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan sartzeko
aukera du.
– Eragiletza eta egoera soziala: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan
sartzeko aukera du.
– Dokumentazio osagarria: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan
sartzeko aukera du.
• Eremuak
– Izen osoa: eremu hau automatikoki agertzen da.
– Agiri originalak: «datu pertsonalak» eta «eragiletza» pantailetako eremuetan betetako informazioa aurkitu den agiri originalaren jatorria eta
agiri horretan zehazten den informazio osagarria beteko da.
– Bibliografia: aipatu eremuetako informazioa bildu ahal izan den bibliografiaren erreferentziak gehitzeko.
– Lekukotasunak: aztergai den pertsonari edota pertsona horren inguruan
informazioa eskaini digun lekukoari grabatutako testigantzaren transkripzioa erredaktatuko da. Bertan lekukotasuna nork eman duen eta
lekukotasuna non eman den bezalako informazioak ere idatziko ditugu.
– Oharrak: ikerketa-informaziotik harago kontuan hartu beharreko
ezaugarri pertsonal edo sozialak betetzeko edota familiaren kontaktuinformazioa betetzeko eremua da.
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5. irudia: dokumentazioaren menua.

16.2.6. Dokumentazio osagarria
Erabiltzaileak gehienez ere 6 artxibo sartzeko aukera izango du, baita
bakoitzari dagokion deskribapena ere. Erantsi litezkeen artxiboak ondokoak dira:
argazkiak, irudiak, audioak eta bideoak. Denek euskarri digitalean jasoak egon
behar dute.
• Botoiak
– Bilaketa
– Inprimatu
– Erregistro guztiak
– Menua
– Datu pertsonalak: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan sartzeko
aukera du.
– Eragiletza eta egoera soziala: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan
sartzeko aukera du.
– Dokumentazio osagarria: erabiltzaileak pantaila zehatz honetan
sartzeko aukera du.
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• Eremuak
– Izen osoa: eremu hau automatikoki agertzen da.
– Dokumentazio osagarria 1 – 6 (6 eremu): artxibo horiek datu basera
gehitzeko sei taula horietako baten gainean ordenagailuaren sagua jarri
eta xaguaren ezkerreko botoian klikatu ondoren «artxiboa/soinua/
objektua atxiki» (insertar imagen/archivo/objeto) funtzioan klikatu.
Argazkiak, bideoak edo audioak sartzeko beste aukera bat ere badugu.
FileMaker-en herraminta barran hain zuzen ere: artxiboa sartu nahi
dugun eremua aukeratu, FileMaker-en erreminta-barrara joan, «insertar»
aukeratu eta zabaltzen zaigun zerrendan «imagen» aukera hautatu behar
dugu. Dokumentazio osagarri hori argazkia edo irudia bada, euskarri
digital hori sartu aurretik komeni da erresoluzioa jaistea, hartara, datubaseko bilaketak arinagoak izango baitira. Gutxi gorabehera 72 ppi-ko
erresoluzioa eta 570 pixel-eko zabalera duten argazkiak sartzea gomendatzen da
– Dokumentazio osagarriaren erreferentzia 1 – 6 (6 eremu): artxibo
bakoitzaren laukiaren azpian erabiltzaileak beste laukitxo bat aurkituko
du. Bertan artxiboaren inguruko datuak sartu ahal izango ditu.

6. irudia: dokumentazio osagarriaren menua.
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16.3. BILAKETA
«Bilaketa» pantailan sartu ahal izateko erabiltzaileak «Bilaketa»ri dagokion ikonoa sakatu beharko du (datu-bilketarako aurkezpenetan lupa baten bidez ere
irudikatzen da). Bilaketarako pantailan erabiltzaileak bilaketarako erabili nahi
dituen eremuak bete beharko ditu eta, horretarako, programak berak eskaintzen
dituen ikur batzuk erabiltzeko aukera du (=, >, <, ...).
=: berdina
>: handiagoa
<: berdina
Bilaketa bat egiteko ez da beharrezkoa aukeratutako eremuan datu zehatzak
sartzea: lehen hizkiak sartuz gero, programak hizki horiek daramatzaten erregistro
guztiak erakutsiko baititu. Bilaketak egiteko beharrezkoa da «Bilaketa egiteko»
botoia sakatzea. Bilaketaren emaitza bilatu nahi den erregistroarekin zerikusia
duten eremu ezberdinetako datuak biltzen dituen fitxa bat izango da.

7. irudia: bilaketaren menua.

Bilaketa menuko eremuan idatzitako datuen arabera bilaketa burutu ostean,
ezarritako baldintza horiek betetzen dituzten gizon eta emakumeen fitxak bistaraziko dira (ikus 8. irudia). Fitxa horien goialdean, ezkerreko partean argazkiaren
azpian bi zenbaki azalduko dira (adb. 2/3), bigarren zenbakiak baldintza guztiak
betetzen dituzten kasu guztien informazioa adierazten du (adibide honetan 3) eta
lehenak kasu horietan guztietan zenbatgarren fitxa den (adibide honetan hiru
kasuetako bigarrena). Bistarazi nahi diren kasuak ikusteko zenbaki horien bi
alboetan kokatuak dauden geziak klikatu ahal dira.
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8. irudia: bilaketaren ondoren bistaratzen den fitxa eredua.

16.4. INPRIMATU
Aukera honekin erabiltzaileak aukeratutako fitxak inprimatu ditzake. Inprimatu
botoia sakatzean erabiltzaileak fitxategiak inprimatutakoan izango duen itxura
ikusi ahal izango du. Horren ondoren, erabiltzaileari dokumentua inprimatu nahi
duen galdetuko dion leiho bat ere zabalduko zaio. Lana inprimatu nahi izanez
gero, «Ados» klikatu behar da eta inprimaketa bertan behera utzi nahi bada
«Ezeztatu» klikatu behar da. Bigarren aukera horrekin erabiltzailea menura
itzuliko da atzera.
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9. irudia: fitxa inprimagarriaren eredua.

16.5. GERRA ZIBILEKO ETA FRANKISMO-GARAIKO AKTORE
SOZIALEN IKERKETA: FIDEL BUENO DE FRANCISCO
(Baides, 1920 - Kanbo, 1946)
Atal honetan, Gerra Zibileko eta frankismo-garaiko aktore sozialei buruzko
informazio-bilketarako proposatu den erremintaren adibide bat eskaintzen da.
Azken urteetan asko hedatu da Gerra Zibilean parte hartu edota frankismo-garaian
errepresioa jasan zutenak ikertzeko interesa; honen bidez, liburuko bosgarren
atalean —«Memoria historikoaren ikerketarako metodologia-proposamenak»
izenekoan— proposatutako jarraibideak artikulu honetan deskribatzen den
eskuliburuan nola beteko liratekeen azaldu nahi da.
1936. urtearen amaieran desagertu zen Fidel Bueno de Francisco. Geroztik,
bere familiak ez zuen gerrara joandako senidearen berririk izan. 1980. urtean,
Agurtzane Bernaras Bueno, bere aitonaren bila hasi zen. Bere kasa egindako
ikerketen bidez eta Aranzadi Zientzia Elkarteak eskainitako laguntzari esker,
desagertutako senidearen gorpuzkinak aurkitu ditu. Ez hori bakarrik; aitonaren
memoria berreskuratzen ari da1.
1. Artikulu honetarako informazio-bilketa Aranzadi ZEren eta Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Sailaren “Gerra Zibilean desagertutako pertsonen hobien ikerketa eta kokapen egitasmoa” eta Aranzadi ZEren eta Tolosako Udalaren “Tolosa 1936-45” egitasmoen baitan gauzatu da.
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1. arg.: Fidel Bueno eta Maria Beldarrain senar-emazteak.
Iturria: Bernaras-Bueno familia.

Fidel Bueno de Francisco, Guadalajarako Baides herrian jaio zen. «Herri txikia zen. Abeltzaintzatik bizi ziren eta nire aitonari ez zitzaion lanbide hori batere
gustatzen», dio Agurtzanek. Baidesetik trenbidea igarotzen zenez, egun batean
trenera igo, eta Donostiara etorri zen. «Aitonaren osaba batek galleta-fabrika bat
zuen Oreretan, eta bertan hasi zen lanean». Geroztik, gozogile izan zen lanbidez.
Hain zuzen ere, Oreretan lanean ari zela ezagutu zuen Fidel Buenok bere emaztea
izango zena, Agurtzaneren amona, Maria Beldarrain amezketarra. Ezkondu eta
Amezketara joan ziren bizitzera. Sei hilabetez bertan bizi izan ziren. Ondoren,
Tolosako Larramendi kalera aldatu ziren. Hor jaio ziren Agurtzaneren ama eta
osaba. «Aitona gaixo jarri zen. Ospitaleratuta egon zen. Nire amona aitonarekin
egotetik etxera itzuli zen batean, dena hankaz gora topatu zuen». Gerra hasi
aurretik izan zen hori. Fidel ezkertiarra zen, PSOEko eta UGTko afiliatua.
Ideologia hori bere aurrekoengandik jaso zuen. Tradizio ezkertiarreko familia zen
berea. Bere osaba, Enrique de Francisco, UGTko eta PSOEko kidea zen, Tolosan
bi erakunde horiek antolatzen jardun zuen, eta PSOEko exekutibako kidea izateaz
gain, erbestean Espainiako Gobernuaren ministroa izan zen. «Kezkatzeko
motiboak izan arren, gertatutakoari ez zioten garrantzirik eman». Baina 1936ko
urte beltzak aurrera egin ahala, giroa berotzen hasi zen eta horrelaxe esan zion
Fidel Buenok Maria Beldarrain emazteari: «Zerbait handia gertatuko da hemen. Zu
Artikulua ondoko bibliografian oinarritu da: Errazkin, M. eta Zubeldia, L. (2008): “Hirugarren belaunaldia egiaren bila”, Galtzaundi, 284, 1. eta 13.-19. or., eta Errazkin Agirrezabala, M.; Saizar Arostegi, J.
eta Zubeldia, L. (2008): 1936ko Gerrako Oroitzapenak Tolosaldean eta Leitzaldean, Tolosa, Galtzaundi
Euskara Taldea eta Tolosaldeko eta Leitzaldeko Hitza, 40., 131. eta 140.-143. or. Eskerrak eman nahi
dizkiegu artikuluaren idazketan eta informazio-bilketan laguntza eskainitako Iñaki Goioganari,
Francisco Etxeberriari, Leire Zubeldiari eta batez ere Bueno-Beldarrain eta Bernaras-Bueno familiei.
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joan zaitez Amezketara umeekin. Han hobeto egongo zarete». Fidel Tolosan geratu
zen. Berriro gaixo erori, eta ospitalean zegoela mobilizatzera deitu zuten. Tolosako
UGTren Carlos Marx konpainian ibili zen. Eusko Gudarostea sortu zenean, berriz,
Rusia batailoiko milizianoa izan zen.
Frontean zegoela, telegramen bidez komunikatzen zen emaztearekin eta
familiarekin. Harreman-bide horrek, ordea, ez zuen luze iraun. Fidel, bere familiak
PSOEn eta UGTn zuen pisuaz jakitun, emazteak eta seme-alabek errepresaliak
jasango zituzten beldur zen. «Aitonak amonari esan zion, gudari moduan zebilela
eta hobe izango zela familiarekin loturarik ez edukitzea». Hori izan zen Maria
Beldarrainek senarraren berri izan zuen azken aldia. 1936. urtearen amaiera zen.
Fidel Bueno betiko desagertu zen.
«Lasai. Bizi banaiz, azalduko naiz», esan zion gerrara zihoan gudariak emazteari. Hitz horiek beti izan zituen gogoan Mariak. Horregatik senarra noiz azalduko
zain eman zituen urteak eta urteak. Honela adierazi du bere bilobak: «Aitonak esan
zionez bizi bazen agertuko zela, amonak beti mantendu zuen esperantza hori. Hala
esaten zuen beti berak. Igual ez segituan, baina agertuko da». Urteak joan eta
urteak etorri, Bueno-Beldarrain familian ez zuten gerrara joandako aitaren berririk
jasotzen. Pixkanaka-pixkanaka, Maria Beldarraini senarra itzuliko zelako esperantza itzaltzen joan zitzaion. «Nik uste dut 1950-1955 urteen artean galdu zuela
itxaropena», dio Agurtzanek. Gerra 1939an amaitu zen. Erbesteratutako jendea
itzultzen hasi zen eta giroa egonkortu egin zen. Fidelek desagertuta jarraitzen zuen
ordea. «1957. urtean nire lehengusua, hau da, lehenengo biloba jaio zenean,
amonak esan zuen: jada ez da berriz etorriko».
Harrezkero, Maria Beldarrain beltzez jantzita ibili zen. Senarra ez agertzean
hilda zegoela pentsatu zuen Mariak. Bere burua alarguntzat hartu zuen. Hala ere,
ez zuen daturik senarra benetan hila zegoela baieztatzen zuenik. «Beste familiek
eskutitzak jasotzen zituzten senidea frontean hil zela esanez. Nire amonak ez zuen
inoiz horrelakorik jaso». Senarraren heriotzaren ideia barneratuta zuen erabat.
Baina inguruneak ez zion errealitatea irensten lagundu. «Heriotza baieztatzen zuen
agiri ofizialik ez izatean, jendeak ez zuen amonaren alarguntza onartzen. Gainera,
aitona bere bizia salbatzeko gai ikusten zuten Amezketan. Hilda zegoenik ezin
zuten sinetsi». Maria Beldarrainek ez zuen inoiz alarguntza-pentsiorik jaso.
Gure kulturan, komunitatea bizidunek ez ezik, hildakoek ere osatzen dute.
Pertsona bat hiltzen denean, bizidunentzat ez da amaitzen. Dolua oso garrantzitsua
da ziklo kultural hori ixteko. Desagertutakoen familiek dolu-etenaldia pairatu
dute2. Hori da Bueno-Beldarrain sendiaren kasua. Dolu-ezintasunak eragin zien
samina izugarria da. Batetik, senarraren edo aitaren heriotzaren onarpen sozialik ez
2. Ikus liburu honetako 6. atala: “1936ko Gerrako garaituen eta frankismo-garaiko biktimen
memoria kolektiboa”.
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dute. Bestetik, ez daukate zendutako senidearekiko dolua adierazteko leku
fisikorik. Horregatik uste du Agurtzanek hasi zela amona Amezketako eliza
garbitzen. «Amonari loreak izugarri gustatzen zitzaizkion. Baina berak loreak non
jarri ez zuenez elizan jartzen zituen». Dolu-ezintasuna oso gaizki eraman zuen
Maria Beldarrainek. Hasiera batean, senarraren memoria berarentzat gorde zuen,
ez zuen ezer kanporatzen. «Hasieran, seme-alabei aitaren inguruko kontuak
kontatzea ere kostatu egiten zitzaion». Gerora ere Fidelen memoria ez da familiatik
ateratzen. Seme-alabekin eta bere anai-arrebekin hitz egiten du soilik bere
senarraz. «Gainera, amonak Baidesen bizi diren aitonaren senitartekoekin
kontaktua galtzen du. Hori gutxi balitz, Amezketan inork ez du aitonaren familia
ezagutzen. Amona isolatuta geratzen da».

2. arg.: Fidel Bueno soldadutza-garaian. Iturria: Bernaras-Bueno familia.

Agurtzanek eta Maria Beldarrainen gainerako bilobek beti izan dute
desagertutako aitonaren berri. «Nire amonak ez zituen gauzak ezkutatzen. Gertatu
bezala kontatzen zigun dena». Bueno-Beldarrain sendiaren hirugarren belaunaldia
izan zen aitonari zer gertatu zitzaion, nolakoa zen eta haren gorpuzkinak non
zeuden jakiteko ardura hartu zuena.
1980. urtean hasi zen Agurtzane Bernaras aitona Fidelen arrastoari segika.
Hasieran oso zaila egin zitzaion. «Fidel Bueno De Francisco. Datu hori besterik ez
nuen ikerketa abiatzeko». Baideseko udaletxera jo zuen lehenik aitonaren jaiotzaagiria eskatzeko. «PPren esku zegoen orduan udala eta trabak besterik ez zidaten
jarri», dio Bernarasek. Gero, Donostiako erregistro zibilean eta Elizbarrutiaren Artxibo Historikoan begiratu zuen. Azken horrek lotura zuen Guadalajarako diozesiarekin, eta horrela, Baideseko erregistro zibileko eta Guadalajarako elizbarrutiko
jaiotza-agiriak lortu zituen. Bai aitonarenak baita haren gurasoenak ere. «Horrela
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familia egituratu bat lortu nuen. Orduan, bere jarraipena egitea besterik ez zitzaidan geratzen». Hori ere ez zen erraza izan. 2003an Aranzadi Zientzia Elkartera
jo zuen laguntza bila.
Lehenengo pausoa bibliografia eta erregistroko artxiboak arakatzea izan zen.
Bertan aurkitutako erreferentziekin 1937ko otsailean oraindik bizirik zegoela
baieztatu zen. Bigarren urratsa, zein batailoitan ibili zen jakitea zen. Fidel Bueno
UGTren Carlos Marx batailoian mobilizatu zen lehenik, eta ondoren, Eusko Gudarosteko Rusia batailoian. Gudari moduan jasotzen zituen nominak baliagarriak
izan ziren haren jarraipena egiteko. Rusia batailoian sartu ziren Tolosako UGTko
eta PSOEko militante gehienak. Batailoi hori askotan zigortu zuten. Lehenik,
Gasteizko ofentsiban eta, gero, Asturiasen. Hain zuzen ere, Asturiasen zauritu
zuten Fidel Bueno. Sabelaren inguruan izan zuen zauriak osasun-arazoak ekarri
zizkion. Biriketan eragina izan zuen eta orduz geroztik gaixo kroniko bilakatu zen.
Lehenik Santanderreko ospitalean egon zen 1937ko abuztuaren 17ra arte. Gero,
Frantziara igarotzea lortu zuen. Bordeleko ospitalean egon zen, baita biriketako
gaixoentzat berezitutako Landetako erietxe batean ere. Azkenik, Kanboko Les
Terrases ospitalean artatu zuten.
Ikertutakoaren haritik tiraka eta agiri berriak aurkitzen zituen heinean, Agurtzanek emakume baten izena deskubritu zuen. «Celia Villamediana. Emakume hau
ere errepublikazalea zen nonbait. Nire ikerketen arabera, elkarrekin etxe bat alokatu zuten Kanbon. Bere emazte bezala agertzen da agirietan, baina ez ziren senaremazteak izan». Emakume horrek zaindu zuen Agurtzaneren aitona bere gaixoaldian. Kanboko errepublikazaleen zirkulu batera hurbildu ziren eta han egin zuten
bizia. Fidelen osasun egoera zela-eta, joan-etorri asko egiten zituzten Les Terrases
erietxera. Ikerketan aurrera egin ahal izateko, ezinbesteko gakoa Abertzaletasunaren Agiritegian aurkitutako agiri bat izan zen. Frantzian errefuxiatutako euskaldunen erroldaren fitxa zen. Fitxaren goiko aldean, eskuz idatzirik zegoen haren
heriotza-data: 1946ko urriaren 2a. Azpialdean, berriz, eskuz baita ere, «Les
Terrases» jartzen zuen. Heriotza-data eta Kanboko erietxearen izena pertsona
berak idatzi zituela pentsatu zen, kaligrafia berdina baitzen. Hortik hauxe ondorioztatu zen: Fidel Les Terrases erietxean hil zela. Agurtzane berehala abiatu zen
Kanbora. «Les Terrases ospitaleko zuzendariarekin hitz egin nuen. Ez zidan
daturik eman nahi». Kanboko udaletxera jo zuen gero. «Hemen asko lagundu
zidaten». Udalean, ordea, ez zuten Fidel Kanbon lurperatuta zegoela ziurtatzen
zuen agiririk. Hala ere, herriko hilerrira joan zen Agurtzane. «Frantzian lurperatzaileak hilerritik gertu bizi dira. Horregatik daude hain ongi zainduta. Lurperatzaileak errolda moduko bat du, hilerrian lurperatuta dauden guztien izenekin eta
bakoitza non kokatua dagoen zehaztuz». Hilerriko errolda horretan ikusi zuen
Agurtzanek bere aitonaren izena. «Lurperatzaileak lagundu zidan aitonaren
hilobiraino». Hilarria ikustean aho-zabalik geratu zen Amezketako ikertzailea. Ez
soilik aitona aurkitu izanagatik. Hilobiaren egoera onak harritu zuen. «Hilarriak
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berria ematen zuen. Loreak jarri berriak zituen! Eta hori 1946an hil zela!» kontatu
du oraindik sinetsi ezinik. Horren azalpena aurkitu arte ez zuen etsi Agurtzanek.
Kanboko Udalera jo zuen berriz ere. Orduan konturatu zen bere aitonaren hilobia
erositakoa zela. Norbaitek dirutza ordaindu zuen bere garaian Fidel Buenoren
gorpuzkinak betiko leku horretan mantentzearen truke. Ekintza horren atzean,
Fidelek lagun izan zuen Celia Villamediana zegoen. «Celiak Eusko Jaurlaritzari
idatzitako eskutitz batzuk aurkitu nituen. Bertan diru-laguntza bat eskatzen zuen
aitonaren hilobia erosi ahal izateko. Jaurlaritzak ezetz erantzun zion. Ez dakit nola,
baina Celia eta Morcillo abizena zuen bere senarraren artean ordaindu zuten
azkenean». Kontakizunaren puntu honetara iristean, pena handiz kontatu du
Agurtzanek, Celia Villamediana 1980an hil zela, eta haren senarra, Morcillo
delakoa, 2005ean. Agurtzanek, 2006an aurkitu zuen aitona.

3. arg.: Agurtzane Bernaras, Fidel Bueno eta Maria Beldarrain, bere
aitona-amonen argazkiarekin. Iturria: Zigor Agirrezabala-Galtzaundi.

Agurtzane Bernarasen hitzetan, bi gauza sentitu zituen aitona aurkitzean:
«Batetik izugarrizko satisfazioa. Nire amonak zuen sentimendua ez zela batere
okerra. 1946an hil zela aitona. Eta bestetik, pena. Nire amona 1990ean hil zelako
aitonaren berririk jakin gabe. Bi sentimendu kontrajarri horiek izan nituen».
Agurtzaneren amak, Fidelen alabak ere poz handia hartu zuen aita aurkitu zutela
jakitean. «Satisfazio handia du, izugarria. Lehengoan Kanbon izan zen bere aitari
loreak jartzen». Fidel zendu zenetik 62 urte igaro eta gero, Bueno-Beldarrain
sendiak badu jada loreak non jarri. Orain arte ezkutuan zegoen egia azaleratu du
Agurtzanek. Lan zail hori instituzioen babesik eta laguntzarik gabe egin behar
izanak, ordea, amorrua ematen dio. «Gerra Zibilaren inguruko gauzak ezkutuan
gorde dituzte orain arte. Ez da ezer egin gure historiaren une hori azaltzeko». Lan
hori instituzioei dagokiela uste du amezketarrak, eta Espainiako Gobernuari
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gordeta duten informazio guztia eskura uzteko deia egin dio. Egia jakin ostean,
justizia egin eta konpontze morala eskatzen dute gerrako biktimen senideek. «Nik
ez dut esaten bakoitzari domina bat eman behar zaionik. Soilik errekonozimendua
eskatzen dugu. Jende hark zer pasatu zuen eta haien ondorengoak nola bizi ziren
azaltzea». Errekonozimendu hori iritsi bitartean, aitonaren memoria berreskuratu
duen bilobak Fidel horrela gogoratua izan dadin nahi du: «Diktadura baten
aurrean, ideologia bat eta balio sozial batzuk defendatu zituen gizona».
16.5.1. Datu pertsonalak
Abizenak eta izena: Bueno de Francisco, Fidel
Jaioterria: Baides, Guadalajara
Jaioteguna: 1910/04/24
Bizilekua: Amezketa, Tolosa
Sexua: gizona
Lanbidea: pastelgilea
Egoera zibila: ezkondua
16.5.2. Eragiletza soziala eta egoera

3. Erabilitako laburdurak 5.3. atalean azaltzen dira.
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Afiliazioa: UGT eta PSOE
Batailoiaren konpainia: Rusia Batailoiko 2.a, Carlos Marx konpainia
Kargu militarrak: gudaria
Deialdi militarra: 1931
Heriotza-tokia: Kanbo, Lapurdi
Heriotza-data: 1946/10/02
Hobiratze-tokia: Kanbo, Lapurdi
Hobiratze-data: 1946/10/02
Heriotzaren arrazoia: birika-tuberkulosia
16.5.3. Jatorrizko agiriak
– Abertzaletasunaren Agiritegia (AA), Artea, Frantziako errepublikan errefuxiatutako euskaldunen zentsua. 2. fitxategia (A-B-C).
“Bordeaux (Gironde), Pierre 1, Impasse Saint. Celia Villamediena, de 30 años,
(esposa). No es su esposa. Herido de guerra. Imposibilitado para el trabajo. Camboles-Bains (Pyrénées Atlantiques). Sanatorium ‘Les Terrases’. Temposal 1000
francos. Falleció el 2 de Octubre de 1946”.
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– Abertzaletasunaren Agiritegia (AA), Artea, GE-600-1.
“Celia Villamediana Maté, Cauneille par Peyrehorade (Landes)”.

– Abertzaletasunaren Agiritegia (AA), Artea, 30. fitxategia.
“Bueno de Francisco Fidel, 28 años, Donostia. UGT, PS nº 1329. Natural de Baides
(Guadalajara). En Euzkadi: Gudari del Batallón Rusia, 2º compañía. En Cataluña:
Pensionista MUTILADO. Profesión: pastelero. Declarado: Inútil total. Padece:
Tuberculosis pulmonar. Argeles”.

– Abertzaletasunaren Agiritegia (AA), Artea, 25. fitxategia.
“Euzkadi'ko Ordezkaritza Nagusia. Guda. Delegación General de Euzkadi, Guerra.
Bueno de Francisco Fidel, batallón nº 8. Graduación: gudari”.

– Baideseko Erregistro Zibila; Baides, Guadalajara (BEZ), jaiotza-akta, 14. tomoa,
7.-7ifr. folioak, 7/1910 zbk.
– Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca, Santander
funtsa, 43. karpeta, E seriea, 176. folioa.
Hospital Militar nº 7, Santander. Edad 27, estado casado, filiación Fidel Bueno de
Francisco. Vecindad Tolosa (Guipúzcoa), batallón a que pertenece nº 8, de Vizcaya,
compañía 2, graduación: miliciano. Heridas o enfermedad que padece bronquitis,
pronostico leve. Cama núm. 354, sala 14. Fecha de entrada 29 de julio de 1937.
Incapacidad que padece: ninguna.

– Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca, Santander
funtsa, 45. karpeta, E seriea, 804. folioa.
“Hospital nº 7 Santander. Relación de individuos evacuados con esta fecha, de orden
den la Dirección General de Hospitales de Capaña del C. E. diciendo estar
preparados a la una de la tarde a la puerta del Hospital. Nº 90, Fidel Bueno de
Francisco Bon. 8, Vizc., comp 2º Heridas o enfermedad: Bronquitis”.

– Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca, B-1496
paper-sorta, 122. folioa.
“Comisaría de Guerra, Negociado de Movilización. Nombre del miliciano: Fidel.
Apellidos De Bueno De Francisco. Fecha de nacimiento 24 de abril de 1910. Estado
casado. lugar de donde procede Tolosa. Domicilio Larramendi 10. ¿Ha servido en el
Ejército? Sí. Arma y cuerpo Regimiento Caballería. Categoria actual Miliciano.
Columna o frente donde actúa Urnieta. Grupo o milicia a aque pertenece Carlos
Marx. Nombre de su Jefe Capitán García Lavid. Día en que empezó a prestar
servicio 21 de agosto de 1936. Partido a que está afiliado UGT”.
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– Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca, B-1477.
paper-sorta, 323. folioa.
“Comisaría de Guerra, Negociado de Movilización. Nombre del miliciano: Fidel.
Apellidos De Bueno De Francisco. Fecha de nacimiento 24 de abril de 1910. Estado
casado. lugar de donde procede Tolosa. Domicilio Larramendi 10. ¿Ha servido en el
Ejército? Sí. Arma y cuerpo Caballería. Categoria actual Miliciano. Columna o frente
donde actúa Urnieta. Grupo o milicia a aque pertenece Carlos Marx. Nombre de su
Jefe Capitán García Lavid. Día en que empezó a prestar servicio 21 de agosto de
1936. Partido a que está afiliado UGT”.

– Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca, Gijon funtsa,
30. karpeta, F seriea, 104 folioa.
“Solicitud nº 503, nº orden 557. Consejo de Asturias y León. Comisión de evacuación que formula Fidel Bueno de Francisco, domiciliado en Gijón, calle Estación de
Langreo, según detalla en el dorso, al Ayuntamiento de Comisión de Evacuación con
fecha 6 de septiembre de 1937. Domicilio antes del 19 de julio en Tolosa; después
del 19 de julio en el frente de Bilbao y de Gijón, estado casado y profesión pastelero.
Trabajaba antes del 19 de julio en Tolosa, después del 19 de julio prestaba sus
servicios en las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas. Filiación política y
sindical Partido Socialista y UGT. Hijo de Timoteo y de Dionisia”.

– Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), Salamanca, Santander
Politiko-Soziala funtsa, 13. kaxa, 1. expedientea “Nominas de haberes, supletorios y haberes pendientes de los meses de octubre de 1936 a julio de 1937 de los
jefes, oficiales, suboficiales, clase y tropa correspondientes al batallón nº 8 Rusia de los JSU”. 1936ko abenduko lehen eta bigarren hamabostaldiko gudarien
soldata-orria eta 1937ko urtarrileko gaixotutako gudarien soldata-agiria.
– Kanboko Erregistro Zibila (KEZ), Kanbo, Lapurdi, heriotza-agiria, 86/1946. zk.
1946ko urriaren 2a.
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4. arg.: Fidel Bueno, 1936ko altxamenduaren aurka mobilizatu zen UGTren
Tolosako Carlos Marx konpainian. Iturria: CDMH.
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5. arg.: Fidel Bueno, Juventudes Socialistas Unificadas-en Rusia batailoian
jardun zen gudari. Iturria: CDMH.
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16.5.5. Lekukotasunak
Agurtzane Bernaras Buenori, Fidel Bueno de Franciscoren bilobari, Donostian, Aranzadi ZEren egoitzan, 2008-06-02an Mikel Errazkinek eta Leire Zubeldiak egindako elkarrizketa. Transkripzioa Leire Zubeldiak egin du.
– Agurtzane Bernaras (A): Nire aitona Baidesen jaio zen. Guadalajarako herri txiki bat da.
Gaur egun herri oso txikia da eta garai haietan ere bai. Beraien bizimodua beti izan zen
baserritarren bizimodua. Antxumeekin eta horrela. Nire aitonari ez zitzaion batere
gustatzen. Handik ferrokarrila pasatzen zen eta egun batean trena hartu eta «nire izeba
eta osabarengana joango naiz» pentsatu zuen. Sosik ere ez zuen, trenean gordeta ibili
zen eta horrela iritsi zen Donostiaraino. Haren osabak Galletas Olivet galleta-fabrika
zuen Errenterian. Han hasi zen gozogile lanean. Hor nire amona ezagutu zuen. Nire
amonak Oiartzunen egiten zuen lan, Casa Mateo jatetxean, oraindik ere hor dago.
Hango sukaldaria zen nire amona. Ezagutu egin ziren, ezkondu egin ziren eta berehala
jaio zen nire izeba. Amezketara ezkondu ziren. Bost edo sei hilabete egon ziren
Amezketan. Gero Tolosara joan ziren bizitzera. Larramendi kalera. Han egon ziren
bizitzen gerra hasi eta desagertu artean. Tolosan zeudela jaio ziren nire ama eta nire
osaba. Tolosan zeuden bitartean joan eta etorri egiten zen baina bizitza normala egiten
zuten. Gero aitona gaixo erori zen, katarro batekin. Ospitalean, Tolosan bertan ingresatuta zegoen bitartean, nire amona etxera joan zen eta dena hankaz gora topatu zuen.
Pixka bat beldurtu egin ziren. Hura pasatu zen, han jarraitu zuen bizitzen… Nire amonak
esaten du, desagertu aurrean berak komentatu ziola «tu vete a Amezketa con los niños
que aqui va a venir una gorda» eta han hobeto egongo zirela. Lotura eten egin zen.
Karta bat edo telegrama pare bat jaso zituen nire amonak. Amona lanean hasi zen, zeren
hiru ume zituen. Lotura hori eten egin zen. Zeren aitonak esan zion, gudari moduan
zebilela eta hobe zela loturarik ez izatea, bera familian ez agertzea, zeren gero, umeak
eta izango zutela errepresalia bat. Orduan nire amona sukaldari hasi zen lanean. Gero,
paper-fabrikan hasi zen, hemen ere sukaldari eta hor bizi guztian egin zuen lana.
– Galdera (G): Aitona, tradizio ezkertiarreko gune batean jaio zen beraz…
– (A): Bai. Familia osoa ezkertiarra zen eta bera oso-oso ezkertiarra zen. Nik entzun
dudanez, denak ziren oso ezkertiarrak, Errepublikaren aldekoak eta gehienak UGT eta
PSOE alderdikoak. Baziren batzuk CNTkoak, baina gehienak UGTkoak ziren, bai.
– (G): Baides nolako herria zen? Lurrak gutxiengo baten artean banatuta al zeuden?
– (A): Herria oso txikia zen eta denak erdi familiakoak ziren. Etxe batekoak bestekoarekin
ezkonduta eta bai, denak ingurukoak ziren, ezagunak. Frakzio bat ba omen zegoen
frankismoaren aldekoa, baina gehienbat herriak PSOEren aldekoa izan behar zuen.
Bertatik gertu zegoen Sigüenza herria, handia zen eta hor ere ezkertiarrak ziren
gehienbat. Bertako apaiza falangista sutsua omen zen.
– (G): Enrique de Francisco PSOEko politikari gailena bere osaba zen, ezta?
– (A): Bai. Nire aitona Enrique de Franciscorekin mugitzen zen. Nik nire amonari entzuna
diot, soldaduska egin behar zuten gazteak, Amezketakoak eta, Enriquek libratu egiten
zituela nire amonaren bidez.
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– (G): Amezketara ezkondu zirenean zertan hasi zen lanean?
– (A): Galletas Olivet-en lanean jarraitu zuen. Gero soldata estra ateratzeko, Cines
Gorritin aretozain egoten omen zen. Berari pila bat gustatzen zitzaion zinea. Nire amak
esaten du, txikitan gogoratzen dela nola eramaten zuen zinera, bera lanera joaten zenez,
han uzten zuela eserita eta hor egoten zela.
– (G): Zure ama gerra zenean oso txikia izango zen…
– (A): Bai. Apenas gogoratzen du ezer. Nire aitonaren familiak mugimenduan zuen
pisuagatik hobe zela bera umeekin Amezketan egotea Tolosan egon beharrean. Esan
omen zion: «Nos veremos, estoy seguro, pero vas a estar mucho mejor alli». Orduan berak komentatzen duena hori da. Nire amonak bizi guztia itxaroten pasa zuen. Maria Beldarrain zen. Behin ere ez zuen galdu esperantza hori. Hasieran behintzat, hori pentsatzen
zuen: bizi bada azalduko da. Gerra hastean, amonak kontaktua galdu egin zuen bai nire
aitonarekin baita aitonaren herrian geratu ziren senideekin ere. Kontaktu hori moztu
egin zen. Kartaz egoten ziren kontaktuak eta jakina, nire amona Amezketara joan zen
eta familiarentzat erreferentzia Tolosa zen. Orduan, hor ere puskatu egin zen dena.
– (G): Tarteka telegramaren bat bidaltzen zion…
– (A): Bai. Tarteka bidaltzen zion telegramaren bat ea umeak zer moduz zeuden eta
horrela. Baina bidaltzen zizkion, kuriosoki, ez Amezketara. Nire amonak eta nire
aitonak zeukaten familia ezagun bat Tolosan eta hauei bidaltzen zizkien. Eta hauek
ematen zioten nire amonari.
– (G): Zentsuratuak izaten al ziren?
– (A): Ez. Ez dakit nola egingo zuen, baina telegramak ukitu barik zeuden. Badaude pare
bat edo gordeta. Nire amona familia horrekin kontaktuan zegoen eta galdetzen omen
zien maiz ea zerbait iritsi zen. Nire amonak ez zekien ez idazten ez irakurtzen. Nire aitonak erakutsi zion, berak bere bizia maneiatzeko egiten zuen. Ez zen ezer gehiago iritsi.
– (G): Azken notizia noiz jaso zuen amonak?
– (A): 1936. urtearen amaiera 1937. urtearen hasiera izango zen. Aitona, gerra hasi zenean
ospitalean egon zen. Bigarren aldiz ere egon zen ospitalean. Ez dakit zer edukiko zuen.
Baina handik a filas deitu zioten. Handik joan zen eta gero ia, desagertu egin zen.
Amonak aitonarekin elkartzeko esperantza mantendu zuen, bizi bazen agertuko zela
esan baitzion. Berak esaten zuen beti, ez zuela esperantzarik inoiz galdu nahiz eta ezer
ez jakin edo horretarako motiborik ez ezin. Baina berak esaten zuen bizi bazen agertuko
zela. Igual ez segituan baina azalduko zela esaten zuen.
– (G): Tarte horretan nola mantendu zuen esperantza hori? Fase ezberdinak izango
ziren…
– (A): Berak, nik uste dut galdu zuela esperantza hori, ez gerra ostean segituan, baizik eta
1950-1955 urteen inguruan. Ikusi zuen gauza egonkortuta zegoela, diktadurak jarraitzen
zuen baina jendea itzultzen hasi zen eta ez zen agertzen. Berak orduan galdu zuen
esperantza. Nire amak eta nire izebak esaten dute, nire lehengusua jaio zenean, 1957an,
aurreneko biloba zen, eta orduan esan zuela: jada ez da berriz etorriko. Hortik aurrera
beti ibili zen beltzez jantzita. Jendea badakizue nolakoa izaten den, zuk ez daukazu
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«certificado de defuncion» bat, nola dakizu… Elizak ere estutzen du. Eta nire amak-eta
asko-asko sufritu zuten. Etxean, «libro de familia» kendu egin zioten. Asko-asko sufritu
zuen. Nik nire amona beltzez jantzita ezagutu nuen beti.
– (G): Dolua mantendu zuen beraz, onarpen ofizialik gabe…
– (A): Hori da. Ez zuen agiririk ezta konfirmazio ofizialik ere. Ez zuen ezer jasotzen.
Beste jende batzuei etortzen zitzaien agiri hori: zure gizona frontean hil da esaten zuen
agiriren bat. Berak ezer ez. Luto-ezintasun hori oso-oso gaizki eraman zuen. Gainera nire
amona oso barnerakoi bihurtu zen. Berak ez zituen bere sentimenduak kanpora azaltzen.
Oso fuertearen itxura ematen zuen. Buru-belarri aritzen zen bere lanarekin eta gero
etxera etorritakoan bere seme-alabekin eta gerora bere bilobekin. Beti ibiltzen zen geratu gabe, ez pentsatzeko. Kulturalki nire aitona oso ezberdina zen. Nire amonaren familia
oso familia jatorra zen baina kulturalki oso ezberdina zen nire aitonarena: irekiagoa,
beste pentsamendu batzuekin, beste errealitate batekin, beste era batekoa. Orduan nire
amonaren senideek esaten zuten: «hau ez zunan tontoa eta bere bizia aterako zinan».
Ikusten zuten bere burua bizirik ateratzeko gauza. Beraiek bazekiten errekurtsoak
zituela, kontaktuak zituela eta ezin zuten sinetsi hilda zegoenik. Nik uste hori zela.
– (G): Zure amonarentzat eta Amezketan inpaktua sortuko zuen aitonaren pentsamenduak?
– (A): Bai. Han ikusten zuten erabat ezberdina: nozio politiko batekin, ideiak garbi
zituela, hitz egiteko eskarmentuarekin, kultura maila batekin…
– (G): Euskaraz ba al zekien?
– (A): Ez. Hori ere txoke bat izan zen. Eta kultura aldetik oso ezberdina zen. Mezetara
joaten ziren denak igandetan eta berak, «beno, elizara joan behar bada joango naiz
Maria baina…».
– (G): Sinestuna al zen?
– (A): Nik uste dut sinestuna agian baietz. Baina praktikatu, eta errito batzuk egin
egiteagatik ez zituen ulertzen. Nik uste erlijiosoa pixka bat bazela, baina elizarekin ez
zuen bat egiten. Agnostikoa edo.
– (G): II. Errepublikaren garaian, 1934ko iraultzan… Tolosan grebak eta borroka
gogorrak izan ziren. Parte hartu al zuen berak?
– (A): Bai. Grebetan ere parte hartu zuen. Gainera, inguru horretan atera zion nire
amonari UGTko karneta. Zigilua jarrita dauka, ez naiz gogoratzen dataz baina bai.
Liburu bat da, bere argazkiarekin…
– (G): 50eko hamarkadan, jendea itzultzen hasi zenean nola bizi izan zuen zure amonak?
– (A): Bai, hor gelditu zen. Berak ez zuen beste gizonik izan. Zirkulu horretan gelditu zen:
bere hiru seme-alabak, bera eta puntualki bere senideak: bere anaiak eta… Gainera nire
aitonaren familiarekin ere kontaktua galdu zuen. Nire amonaren familiak eta inguruko
jendeak nire aitonaren familia ez zuen ezagutzen. Pixka bat isolatuta geratu zen.
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– (G) Aipatu duzu, lutoz janzten hasi zela… Amona zenak aitonaren memoria iraunarazteko zein mekanismo erabiltzen ditu?
– (A): Bera eliza garbitzen hasi zen. Nire amonak garbitu du eliza hilaurrera arte. Berak egiten zuen eliza garbitu, loreak jarri… Nik uste dut, loreak izugarri gustatzen zitzaizkionez, baina berak ez zeukanez zeini jarri eta nik uste dut hartu zuela horregatik elizan loreak jartzeko ardura hori. Ez zuen leku fisiko bat loreak jartzeko eta elizan jartzen hasi zen.
– (G): Egun konkretuak modu bereziz gogoratzen al zituen?
– (A): Bai, asko oroitzen zen San Jose egunaz. Aitaren egunaz, eta baita Jose Mari izenaz
ere. Nire osaba Jose Mari zen. Bere jaiotzeko data baino gehiago ospatzen zuen: bereak
esaten zuen semearen izena nola aukeratu zuen. Senarrak aukeratu zuen, nahiz eta berak
esan bien artean aukeratu zutela. Horren erlazioan, ospatzen zuen. Bazkaria egiten zuen
familiarekin. San Jose eguna argazki-eguna izaten zen. Orduan argazki zaharrak ateratzen zituen eta denon artean ikusten genituen: aurrena tori bat, eman iezadazu eta gero
emango dizut bestea eta horrela. Hau da aitonaren anaia orain Madrilen bizi dena, eta
hau beste hau da. Argazki zaharrak erakusten zituen. Nire aitonaren argazkia soldaduskan zegoenean eta horrelakoak. Eguberriak eta normal ospatzen zituen. Gero, ezkontzaeguna ere gogoratzen zuen. Berak ez zuen eskuan ezer eramaten. Berak bere aliantza
galdu bazuen ere, bere senarrarena gordetzen zuen.
– (G): Tarte horretan gestiorik edo egin al zuen bere senarra topatzeko?
– (A): Bere bizimodu hura onartuta zeukan. Ni ziur nago, nahiz eta egunero espresuki ez
esan, nire amona konbentzituta zegoela hilda zegoela eta ez zegoela bueltarik. Nahiz eta
agiririk ez eduki. Pena hori da. Tolosan, aitonarekin erlazioa zuen familia batek asko
lagundu zion amonari. Enpresa bat zuten eta oso errespetatuak ziren. Hango emakumea
nire osabaren amapontekoa zen. Hauen bitartez gestio asko egin zituen: galdetu ia
posible zen Madrilen zuen ahizparen bitartez zerbait galdetzea, ia topatzen zuten… Bera
mugitu zen, ahal zuen moduan.
– (G): Frankismo-garaiko Instituzioek trabak jarriko zizkioten gainera…!
– (A): Garai hartan agiriak askok eskatzen zituzten… Berak ez zuen ezkontzaren partidarik eman nahi, senarraren izena azaltzen baitzen, eta nahiz eta seme-alabek Bueno
abizena eduki… bada, ezberdina zen. Familia-libururik ere ez zeukan eta ez zioten
onartzen. Gainera bere gizona non zen galdetzen bazioten, eta esaten bazuen hilda
zegoela, baina horren agiririk ez bazuen…
– (G): Trabarik izan al zuen paper-fabrikan lan egiteko?
– (A): Ez. Herrikoa zen eta bera ere oso apala zen, langilea eta. Alderantziz, oso ondo
ikusia zen eta berak laguntzen zien askotan besteei gauzak egiten.
– (G): Gerora, diktadura amaitzean, trantsizioan berdin jarraitu al zuen?
– (A): Bai. Berdin jarraitu zuen. Nik uste dut, nire amonak «off» bat egin zuela
politikarekin. Ez zuen ezer erakusten ez alderdi baten alde ez bestearen alde. Amezketa
herri txikia da eta botoa ematera joaten zen. Baina nire amona, ezertaz enteratuko ez
balitz bezala egiten zuen. Alargun bezala egiten du bizitza, bere seme-alabak, bere lana,
hori aurrenekoa. Eta kito.
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– (G): Alargun-pentsioa kobratzeko gestiorik egin al zuen?
– (A): Ez. Jakina, garai haietan horrela sufrituta konfiantza falta edo egoten da. «Ni zer
hasiko naiz orain hau mugitzen». Gero, bukaeran, guk konbentzituta pixka bat, hil baino
hamar urte lehenago, lortu genuen aitonaren familiarekin kontaktatzea. 1980an, Madrileko bi iloba etorri ziren Amezketara. Nire aitonaren arrebarena bat, eta bestea nire
aitonaren anaiarena. Hor oroimen guztiak eta, pixka bat mugitu zitzaizkion. Aurretik ez
genuen loturarik haiekin. Nire lehengusu batek bidaia egin zuen Guadalajarara, Baidesetik gertura, eta horrela lortu zuen harremana berriro lortzea. Gaur egunean mantentzen da. Urtean behin behintzat hitz egiten dugu. Alde horretatik asko poztu ginen, zeren
berak bi iloba ikusi zituen: «Nire senarraren aldetik badaukat norbait».
– (G): Hori guztia zure amak nola bizi izan du?
– (A): Nire amak beti esan izan du oso gaizki eraman duela aitarik ez izate hori. Semealaba denek. Baina nire amak, batez ere, esaten duenez, nola bera ibiltzen zen gehienbat
aitarekin. Kontatzen du nola joaten zen berarekin zinemara eta… Gainera, nire amak
bere aita bizi izan balitz, berak posibilitate gehiago izango zuela karrera bat ikasteko
konbentzimendua zuen. Nire amari ikastea gustatzen zitzaion. Alde horretatik frustrazio
bat izan da berarentzat. Nire amak lau urte zituen aitona desagertu zenean.
– (G): Zure amak eta zure izebak nola bizi izan zuten desagerpena?
– (A): Beraiek oroimena ez zeukaten gertukoa. Beraiek ohitu egin ziren aitarik gabe
haztera. Bai. Beti izaten da umeen artean «zure aita non dago» eta horrelakoak. Baina
Amezketan ez omen zioten horrelakorik botatzen. Beraiek hazi ziren onartuta aitarik ez
zutela. Beraiek onartua zuten, baina baita ere trauma horrekin. Eta gainera,
errepublikaren aldeko gauza guztiak tapatzen zituztenez, erabat minduta.
– (G): Zure amak, testuinguru familiarretik kanpora kontatzen al zuen bere aitaren kasua?
– (A): Ez. Nire izebak egiten du hori. Nire amak eduki du horrelako gogoa eta interesa
gehiago jakin eta aurrerago joateko. Gu, informazioa biltzen ari ginen neurrian, grina
piztu zitzaion eta interes gehiago jakiteko.
– (G): Noiz hasi zinen zure aitonaren desagertzearen inguruko informazioa biltzen?
– (A): Gure familian, interes gehiena eduki duena ni izan naiz eta gero nire lehengusu bat
ere bai. Nire izebaren alaba. Batez ere, biok ibili gara. Baina geratu nintzen ni. Luzea
izaten dira gauza hauek. Informazioa atera, bati galdetu, besteari galdetu. Amonaren
anaia bati galdetu eta pixkanaka biltzen joan eta muntatu pixkanaka puzzlea. Hasieran
oso zaila izan zen. Abizenak bilatzeko eta. Bueno de Francisco, hor gelditzen nintzen.
Besterik ez zegoen. Pixka bat hasi nintzen Baideseko udaletxera deituz. 1980-1981 inguruan hasi nintzen. Hango udalera deitu nuen. Egia esan, oso zaila egin zitzaidan. Tristura eman zidan, zeren Baides PPren esku zegoen eta traba pila bat izan dut. Bi aldiz esan
zidaten bidaliko zidatela bere jaiotzako agiria eta ez zidaten bidaltzen. Oso herri txikia
da eta denak dira ezagunak herrian. Hara jo, eta ez nuen datu berririk lortzen. Gero hasi
nintzen Donostian Erregistro Zibilaren bidez ea zerbait lortzen nuen. Gero baita Elizbarrutiko Artxibo Historikoan ere. Horrek lotura zuen Guadalajarako diozesiarekin eta
Sigüenzakoarekin. Azkenean lortu nituen Baideseko erregistro zibilekoa eta Guadalajarako elizbarrutiko jaiotza-agiriak. Bere ama eta aitarenak ere bai, eta hortik abizenak
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jakin nituen. Jada, familia estrukturatu bat aurkitu nuen. Hortik geratzen zitzaidan bere
segimendua egitea. Hori oso-oso zaila izan zen. Bakoitzak bere lana daukagu… Gero,
Aranzadira jo genuen.
– (G): Aranzadira nolatan deitu zenuen?
– (A): Tira, albiste bat entzun nuen, egunkarian, telebistan edo irratian, ez nizuke esango.
Entzun nuen Gerra Zibileko fosa batzuk aurkitu zirela. Kanpoan zela uste dut. Nik beti
izan dut sentimendua ez genuela Gipuzkoan topatuko. Eta gehiago esango dizut:
pentsatzen nuen Euskal Herrian ere ez zela egongo. Sentimendu hori nuen. 2003an jo
genuen Aranzadira.
– (G): Gerora zer informazio jaso ahal izan duzue?
– (A): Tolosako UGTko eta PSOEko militante gehienak bezala Eusko Gudarosteko 8.
batailoian, Rusia izenekoan egin zuen gerra. Gudan, Asturiasen zauritu eta nik ez dakit
txartelen bat lortuko zuen edo, baina Bordelera iritsi zen. Geroztik beti gaixorik egon
zen. Zeukan zauria nonbait, tripa inguruan zuen. Tuberkulosia zuen eta horregatik hil
zen. Bordelera joan zenean, ospitalean egon zen, gero berriz etxera, gero ospitalera, horrela ibili zen. Landetako Caumie Ospitalean ere egon zen ingresatuta. Arnas aparatuko
gaixoentzako ospitalea zen. Gero Kanboko Le Terrases ospitalera joan zen. Nik egin
dudan ikerketaren inguruan, etxe bat alokatu zuen, Celia Villamediana izeneko emakume batekin. Kanbon zeuden errefuxiatuen zirkulu batera joan ziren. Han egin zuten
bizitza. Gero ospitalera, bi hilabete pasatu eta etxera, eta horrela ibili zen bizitza guztian. Celia Villamediana, 1980an hil zen. Zer pena. Eta haren senarra, Morcillo delako
bat, 2005ean hil zen. Jo, zer pena, zeren datu pila bat izango zuten, mila. Orain horien
ilobarekin ari naiz kontaktatzen. Villamedianak garai hartako Eusko Jaurlaritzari eskari
bat egin zion. Paper horietan bere emazte bezala agertzen da, zeren Frantzian bizitzeko
lotura bat behar zuten. Kliniketan atenditzeko ere bai. Beti Celia Bueno bezala sinatzen
du. Fidel gaixo zegoenez, diru-laguntza bat eskatu nahi zuen. Eusko Jaurlaritzak ez zela
posible erantzuten zien. Hilarri bat egiteko ere diru-laguntza eskatu zuen. Azkenean,
Celiak eta bere benetako senarrak, Morcillok, hilarri hori erosteko dirua bildu zuten.

6. arg.: Fidel Bueno, Kanbon eta Bordelen egon zen erbesteratua.
Iturria: Abertzaletasunaren Agiritegia.
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– (G): Lehengo gestioa, Fidel zein batailoitan jardun zen ikertzea izan zen. Errusia
batailoiko gudaria zirela ikusi genuen Irargin jasotzen diren gudarien soldata-agirietan.
Salamancako artxiboko fitxategi orokorrean bere fitxak topatutakoan gerra-garaiko
eragiletza sozialari buruzko informazio gehiago bildu genuen (non zauritu zen, zein
gaixotasun zuen, non egon zen errefuxiatuta…). Gero, Abertzaletasunaren Agiritegian
Frantziako estatuan erbesteratutako euskal errefuxiatuen fitxategian topatutako bere
fitxaren bidez jakin genuen Kanbon hil zela Le Terreses erietxean…
– (A): Udal-hilerrian dago hobiratua. Oso hilerri handia da. Gero, Frantzian ohitura da
lurperatzailea kanposantu ondoan bizitzeko. Orduan horrek txukun-txukun mantentzen
du. Deigarria egin zitzaidan, nire aitonaren hilarriaren ondoan bazeudela zahartutakoak
eta askoz ere egoera txarragoan zeudenak. Pentsa, 1946. urtetik hona, edo baten batek
zaindu du edo honek ezin zuen horrela egon! Gero enteratu nintzen betiko zegoela
erosita. Gainera, Kanboko Udalak errepublikanoekin sentiberatasun handia du. Celiak
zaindu zuen hilarria eta gero, errepublikazaleen zirkulukoak biltzen direnean, loreeskaintza egiten omen dute eta kanposantuko langileari ordaindu egiten diote hilarriak
ondo zaindu ditzan. Udalean ez zegoen enterratuta zegoen agiririk. Kanposantura joan
nintzen. Eta enterratzaileak liburu bat dauka, enterratu guztiekin. Erregistro horretan
zegoen nire aitona. Enterradoreak lagundu zidan nire aitonaren hilarriraino. Pentsa zer
aurpegi geratu zitzaidan ikusi nuenean…
– (G): Egia ezagutu eta gero eta zure aitonaren gorpua aurkitu eta gero, zer sentitu
zenuen?
– (A): Bada, bi gauza: Bat satisfazioa. Jakinda nire amonak zeukan sentimendua ez zela
batere okerra. 46an hil zela eta bera zuzen zegoela. Bat hori. Eta beste alde batetik pena
bat ere. Nire amona 1990ean hil zela eta hark ezer ez jakitea. Gero, nire osaba ere hil
zen 1992an eta berdin. Bi sentimendu kontrajarri horiek ditut. Badakigu non dagoen,
hemen dago, bete dugu haren traiektoria guztia, badakigu nolakoa zen… Baina
gehienbat amonak zeukan konbentzimendu hori zuzen zegoela jakitea.
– (G): Eta zure amari?
– (A): Poz handia eta baita esatea ere «nik badaukat ziurtasuna nire aita Kanbon dagoela eta
niri kontatutako istorio hori egia zela». Lehengoan loreak eraman zizkion. Satisfazio handia du, izugarria, ez sinesteko modukoa. Hasieran geratu zen, «ez da posible, zer esaten
duzu…».
– (G): Zure aitonaren memoria dela-eta, zer eskatzen duzu berarentzat?
– (A): Egia jakinda dago orain baina pena ematen du hori bakoitzak burutu beharrak.
Instituzionalki orain pixka bat hasi dira, baina hori ez da ezer. Gerra Zibilaren inguruko
gauza guztiak gordeta egon dira orain dela gutxi arte. Eskerrak Aranzadi eta horrelako
elkarteei, zeren bestela, ez zegoen ezer mugituta, ezer begiratuta. Jaurlaritzak ere
bazituen zenbait datu gordeta. Nire ustez, konpontze hori ez da egin.
– (G): Zer dago egiteko?
– (A): Nik ez dut esaten medaila bat eman behar zaionik bakoitzari, baina nik bai uste dut,
ezkutatu diren gauza horiek denak azaltzeko daudela. Gainera, instituzioek azaldu behar
dute. Nik badakit Eusko Jaurlaritzak egin duela bere esku zegoena, baina Espainia
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aldetik gehiago egin beharko lukete. Egia esan, azaldu eta errekonozimendu hori eman.
Jende hark zer pasatu zuen eta haien ondorengoak nola bizi ziren azaltzea. Zeren ez dira
nira ama, osabak bakarrak, gehiago ere egoera berean egon dira.
– (G): Nola nahiko zenuke laugarren belaunaldiak Fidel gogoratzea?
– (A): Gizon bat, bere ideologia defendatu zuena, eta ez ideologia bakarrik, balio sozial
batzuk defendatu zituena diktadura baten aurrean. Horrela gogoraraztea nahiko nuke.
Bizitzeko era bat eta pentsaera bat zuen gizon bat bezala, eta haiek mantentzeko borroka
egin zuen gizon bat bezala.

7. arg.: Fidel Bueno Kanboko hilerrian dago hobiratuta.
Iturria: Bernaras-Bueno familia.

16.6. GERRA ZIBILEKO ETA FRANKISMO-GARAIKO AKTORE
SOZIALEN IKERKETA: BIENVENIDA AGIRREZABALA ESNAOLA
(Tolosa, 1916 - Mutriku, 1938)4
Bienvenida Agirrezabala Esnaola 22 urteko tolosarra 939/37 sumarisimo militarrean epaitu zuten, honakoa leporatu ziotelarik: «Bienvenida Agirrezabala Esnaola
4. Artikulu honetarako informazio-bilketa Aranzadi ZEren eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta
Gizarte Gaien Sailaren “Frankismo-garaian arrazoi politikoengatik askatasungabetuak izan ziren
pertsonen ikerketa” eta Aranzadi ZEren eta Tolosako Udalaren “Tolosa 1936-45” egitasmoen baitan
gauzatu da. Artikulua ondoko bibliografian oinarritu da: Errazkin, M. (2008): “Emakumeen eskubideak gerra-tokian”, Galtzaundi, 2008/07/04, 283, 17.-20. or. Eta Errazkin Agirrezabala, M.; Saizar
Arostegi, J. eta Zubeldia, L. (2008): 1936ko Gerrako Oroitzapenak Tolosaldean eta Leitzaldean,
Galtzaundi Euskara Taldea eta Tolosaldeko eta Leitzaldeko Hitza, Tolosa, 102.-113. or. Eskerrak
eman nahi dizkiogu Xabier Basterretxeari dokumentazio-bilketan emandako laguntzarengatik.
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prozesatuari gagozkiolarik, zeinari dituen adiskidetasun eta erlazioengatik ilea
moztu zitzaion Armada Tolosara sartu zenean, aipatutako herritik alde egin zuen
Bilborako bidea hartuz, han bere mutil-lagunarekin biltzeko asmoz. Hiri horretan
bere burua erakutsi zuen antzoki batean, egindako ile-mozketa Espainia
Nazionalaren aurkako kanpaina bultzatzeko baliatuz».
Berarekin kartzelan egon zen Isabel Ríosen lekukotzaren arabera, Faxistek
Donostia hartu zutenean atxilotu eta ilea moztu zioten. Buruan U.H.P. (Union de
Hermanos Proletarios) hizkiak margotu zizkioten. Aske utzi zutenean, neskak
Frantziara alde egitea lortu zuen. Frantzian elkarrizketatu egin zuten eta kazetariek
argazkiak egin zizkioten gero argitaratzeko. Faxistek egiten zutena erakusteko
erabili ziren argazkiak. Gaztea eta ederra zenez, inpaktu handia eragin omen zuen.
Haren ama Bilbon zegoen, eta Bienvenidak eta bere ahizpak amarekin elkartzea
erabaki zuten. Frantzian itsasontzi bat hartu eta Bilbotik gertu zeudenean, itsasontzi faxista batek, Cerverak, atzeman zituen. Bertan zihoazen bidaiariak Donostiara
eraman zituzten. Lehen aipatutako gerra-kontseiluan zortzi urterako kondenatua
izan zen. Saturrarango kartzelara eraman zuten beste neska batekin batera. Kartzelara sartu zituzten egunean, berak eta berarekin etorri zen neskak, orrazi batean paper
fin bat erabiliz izugarrizko kontzertua eman omen zuten. Mutrikun, Saturrarango
presondegian egon zen kartzelatua eta Mutrikuko erregistro zibileko bere heriotzaagiriaren arabera, bertan hil zen 1938ko abuztuaren 28an, sukar tifoideak jota.
16.6.1. Datu pertsonalak
Abizenak eta izena: Agirrezabala Esnaola, Bienvenida
Jaioterria: Tolosa
Jaioteguna: 1916
Bizilekua: Tolosa
Sexua: emakumea
Lanbidea: etxekoandrea
Egoera zibila: ezkongabea
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16.6.2. Eragiletza soziala eta egoera

Heriotza-tokia: Emakumeen Presondegi Zentrala, Saturraran, Mutriku, Gipuzkoa
Heriotza-data: 1938/08/28
Hobiratze-tokia: Mutrikuko hilerria
Hobiratze-data: 1938/08/28
Heriotzaren arrazoia: sukar tifoidea
16.6.3. Prozesamendua
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16.6.4. Jatorrizko agiriak
– Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste (AIRMN), Ferrol, Logroño
funtsa, 939/37 espedientea, 186. folioa-187. ifrentzua folioa.
“Sentencia. En San Sebastián a quince de Noviembre de mil novecientos treinta y
siete, Segundo Año Triunfal, reunido el Consejo de Guerra de esta Plaza para ver y
fallar la presente causa instruida contra BIENVENIDA AGUIRREZABALA
ESNAOLA (...). Resultando que la procesada BIENVENIDA AGUIRREZABALA
ESNAOLA a la que por sus amistades y relaciones le fue cortado el pelo a la entrada
del Ejército en Tolosa, marchó de dicha villa hacia Bilbao con el pretexto de ver a su
novio y en esta ciudad se exhibió en un teatro haciendo valer el corte de pelo para
contribuir a la campaña difamatoria contra la España nacional. Hechos probados (...).
Considerando que la actitud provocadora de la procesada en Bilbao a donde huyó a
pesar de ser amonestada para que no lo hiciera, constituye un delito de excitación a la
propia rebelión militar previsto y penado en el segundo párrafo del propio artículo
240 del Código Castrense (...). El Consejo de Guerra Falla que debe condenar y
condena a la procesada a la pena de ocho años de prisión mayor con la accesoria de
suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante la condena (...)”.

8. arg.: Bienvenida Agirrezabalaren kontrako epaiketa militarraren espedientea.
Iturria: AIRMN.
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– Donostiako Lurralde Presondegiko Artxiboa (DLPA), kartzela-fitxa.

9. arg.: Bienvenida Agirrezabalaren kartzela-fitxa. Iturria: DLPA.

– Mutrikuko Erregistro Zibila (MEZ), heriotza-agiriak, 12. zenbakia, 2009/08/1938.
“Bienvenida Aguirrezabala Esnaola de veinte años, natural de Tolosa, provincia de
Guipúzcoa, hijo de D. Silvestre Aguirrezabala y de Dª Josefa Esnaola, domiciliada en
la Prisión Central de Mujeres de Saturrarán, estado soltera, falleció en la referida
prisión el día 28 del corriente mes a las seis horas a consecuencia de fiebre tifoidea,
según resulta de la certificación médica y reconocimiento practicado y su cadaver
habrá de recibir sepultura en el cementerio de Motrico. Esta inscripción se practica
en virtud de parte por escrito del médico de la citada prisión”.

– Mutrikuko Parrokia Artxiboa (MPA), heriotza-agiriak, 13. liburua, 386. folioa,
13. zenbakia.
“Bienvenida Aguirrezabala y Esnaola, de Tolosa (Guipúzcoa), hija de Silvestre y
Josefa de Tolosa, soltera. Falleció el 28-08-1938, a los 22 años de fiebres tifoideas en
la Prisión”.

– Mutrikuko Udal Artxiboa (MUA), “Relación de personas fallecidas en la prisión
de Saturrarán (1938/44)”, 13. liburua, 386. folioa.
“AGIRREZABALAGA ESNAOLA, Bienvenida
natural de Tolosa, murió el 28/08/1938, causa: fiebres tiroideas, 22 años”.

– Sancho de Beurko Artxiboa (SBA), Euzkadi bajo el régimen de Franco(II); La
represión en Guipúzcoa, 1939.
“De Tolosa. Fallecida en la cárcel de Saturrarán a consecuencia de tifus, dolencia
contraída por las pésimas condiciones en dicha cárcel”.
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